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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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I

i, letra do alfabeto. Formas: i (EE, 1). 
Contexto: «Huũ i. nem huũ til non 
passara da ley atee que todo se acabe» 
(EE).

icterícia, subs. (do grego „κτερικός, através 
do lat. ictericus, a, um, pelo lat. tardio 
icteritia-m). Doença relacionada com 
a bílis. Formas: ycteriçia (VC, 1). 
Contexto: «e ycteriçia que quer dizer 
doença do fel» (VC).

ida, subs. (do part. do verbo ir). Ação de ir; 
partida; jornada. Formas: hida (VC, 1); 
hyda (S, 2; VC, 2); yda (TC, 1; EE, 1). 
Contextos: «e renouãse lhe outra vez as 
miserias e trabalhos que passarõ aa hida» 
(VC); «E asi ha hyda como a vinda» (S); 
«nẽ se podiã scusar desta hyda se nõ 
per doença que o cõstrangesse» (VC); 
«aquela yda que estes uaão a ygreia he 
por tapar geira» (TC); «depoys da yda 
do seu filho ao çeeo» (EE).

idade, subs. (do lat. aetate-m). O tempo que 
passou desde o nascimento; era; época. 
Formas: dydade (S, 1); hidade (S, 1; 
VC, 9); hidades (VC, 1); hydade (S, 3; 
VC, 40; C, 1; EE, 6); hydades (VC, 5); 
idade (S, 1; TC, 1); jdade (S, 5; VC, 2); 
ydade (S, 58; VC, 71; C, 4; EE, 10; RP, 
1); ydades (VC, 9; EE, 1). Contextos: 
«quãto aos que son dydade e discriçon» 
(S); «como quer que esto he de hidade» 
(S); «nõ que taaes fossem per hidade mas 
per simplizidade de coraçõ» (VC); «Nõ 
ẽbargãdo que nas outras hidades seja 
feito chamamẽto» (VC); «Como quer 
que os que veẽ ao bautismo ẽ hydade 
de descriçon» (S); «poer algũa filha em 
pequena hydade per liçença da abadessa» 
(C); «quã vaãmẽte som despesas minhas 
hydades» (VC); «E iso mesmo aueria 
logar sse o varon e a molher fosen de 
cõprida idade» (S); «com quãtos e quaes 
e em que idade» (TC); «E por esto aos 

homẽs de descriçon e de jdade demandan 
estas tres cousas» (S); «e em a sexta 
jdade do mũdo viera» (VC); a inperfeiçõ 
ou a jdade os nõ consente preeguar» 
(VC); «na medida do comprimẽto da 
ydade de Christo» (EE); «aqui põe a 
glosa seis ydades» (EE); «E como e 
quãdo e com quãtos e quaes e em que 
idade e com qual contriçom» (TC); «Asy 
como a virgẽ Maria cada dia per ydade 
creçia assy aproueitaua em virtudes» 
(VC); «se a ydade ou outra cousa for em 
cõtrayro» (RP); «tam grande merçee em 
todas cinquo ydades deste mundo» (VC); 
«como ao que veo çedo aqui põe a glosa 
seis ydades» (EE).

idiota, subs., adj. (do grego „διώτης, 
pelo lat. idiota-m). Ignorante; simples; 
imbecil. Formas: ydiota (S, 4; VC, 1; 
C, 1); ydiotas (S, 2; VC, 4); ydyotas 
(VC, 2). Contextos: «o que he ydiota e 
ynogramte que nom entende nen sabe o 
que diz» (S); «teueo por ydiota e sandeu 
e nõ de bõo entendimento» (VC); «son 
ydiotas e ygnorãtes» (S); «forom ydiotas 
e nõ ouuerõ leteras» (VC); «e como pode 
seer que nos homẽs ydyotas e de poco 
saber daremos testimunho da questas» 
(VC); «e conhoçã que os villaãos e de 
pouco poder e ydyotas som» (VC).

idólatra, subs. (do grego ε„δωλολάτρης, 
pelo lat. idolatra-m). O mesmo que 
idólatra: pessoa que sacrifica aos ídolos. 
Formas: ydollatras (VC, 1). Contexto: 
«assy como aqueles que presumirõ de 
husurpar a sy a honrra de deus como foy 
Symõ mago e todollos ydollatras» (VC).

idólatre, subs. O mesmo que idólatra. 
Formas: ydolatres (S, 1). Contexto: 
«homeçidas e fornicadores e ydolatres e 
todos mentirossos ha ssua parte ssera no 
laguo do foguo hardente» (S).

idolatria, subs. (do grego ε„δωλολατρεία, 
pelo lat. idolatria-m). Culto dos ídolos 
ou falsas divindades. Formas: idollatria 
(VC, 1); ydolatria (S, 4; VC, 10); EE, 
4); ydolatrias (S, 1); ydollatria (VC, 
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6; EE, 7). Contextos: «ãte que fossẽ 
cõuertidos erã chamados caães por razõ 
da çujidade e por razõ da idollatria e da 
crueldade que teuerom cõtra os sanctos» 
(VC); «No primeiro defẽde e nega adorar 
deoses alheos, que he ydolatria» (S); 
«daria ocasiom ao que ha rresçebese 
de ydolatria» (S); «porque era limpa de 
ydolatria» (VC); «porque o regno de 
Israel se tornara aa ydolatria adorando 
os bezerros douro» (VC); «cõ affaagos 
de doões por jncrinallos aa ydolatria» 
(EE); «(As gẽtes) que andarom primeiro 
na escurydade da ydolatria» (EE); «Assy 
meesmo cometerõ ydolatria adorando 
o bezerro» (EE); «a ydollatria chamã 
fornicaçõ» (VC); «fezerom estatuas 
douro, e assy creçeo a ydollatria» (EE).

idolatria 2, subs., adj. O mesmo que 
idólatra: pessoa que sacrifica aos 
ídolos. Formas: ydolatria (S, 1; TC, 
1); ydolatrias (EE, 2). Contextos: 
«E pello quebramtamẽto da ley he 
omen ydolatria, blasfemador e ssem 
deuaçom» (S); «agoyro nom quer outra 
cousa dizer saluante apostita ydolatria 
enmigo de Deus» (TC); «Nom sejamos 
cobiçadores do mal: como aquelles forõ 
nem sejaaes ydolatrias» (EE); «(nem 
sejaaes ydolatrias) .s. ha honrra deuida 
a soo deus» (EE).

idolatrie, subs. O mesmo que idolatria. 
Formas: ydolatrie (VC, 1). Contexto: 
«por quanto em aquella fora o começo 
do ydolatrie» (VC).

idolátrio, subs. (de idólatra + -io). O 
mesmo que idólatra: pessoa que sacrifica 
aos ídolos. Formas: ydollatrio (EE, 
1). Contexto: «o qual foy ydollatrio 
maligno» (EE).

idoleiro, subs. (de ídolo + -eiro). Idólatra. 
Formas: ydoleyros (TC, 1). Contexto: 
«A sexta se tyrou por ydoleyros» (TC).

ídolo, subs. (do grego ε‡δωλον, pelo lat. 
idolu-m). Deus falso ou imagem de um 
deus falso. Formas: idollos (HV, 2); 
jdollos (HV, 2); ydollo (VC, 7; EE, 2); 

ydollos (S, 2; VC, 29; HV, 2; C, 1; EE, 
16); ydolo (S, 3; TC, 1; VC, 3); ydolos 
(S, 1; VC, 1; HV, 2; EE, 1). Contextos: 
«Como o emperador pregũtou se Iesu 
Christo creia nos idollos» (HV); «como 
podees dizer que o senhor de todo o 
mũdo ha de creer nos idollos nem nos 
vossos deoses» (HV); «meu senhor 
adora os jdollos e nõ deixaria por nẽhũa 
guisa de o adorar dos jdollos» (HV); «o 
maao prellado he ydollo de destroyçõ 
e de desconssolaçõ» (VC); «aquelle 
foy o primeiro ydollo segũdo se diz na 
estoria» (EE); «auaricia he seruidõee 
dos ydollos» (S); «Consijr em aquestes 
que pouca deferẽça ha delles aos gẽtios 
que adorauã os ydollos e as obras de 
maãos per homẽs feitas» (VC); «nõ 
quis adorar os ydollos como soya» 
(HV); «os saçerdotes dos ydollos fezerõ 
a ymagẽ da virgẽ que trazia o minino 
na faldra» (EE); «mas morte morreras 
porque quiseste saber do ydolo hos 
sacretos de Deus» (TC); «porque nom 
achauam ydolo alguũ mais çerto que 
aquelle» (VC); «e os quaes signifycã a 
destra pella ley que tinhã e os gentijos 
a signistra pollos ydolos que adorauan» 
(S); «e destroyrõ todollos ydolos» (HV); 
«(hyees aos ydolos mudos) pera os 
adorar» (EE).

idóneo, adj. (do lat. idoneus, a, um). Apto; 
capaz; adequado; honesto. Formas: 
hydonea (VC, 1); jdoneo (VC, 1); ydonea 
(VC, 2); ydoneas (VC, 1); ydoneo (S, 1; 
VC, 7; C, 1); ydoneos (S, 2; VC, 11; C, 
1); ydonias (S, 1); ydonio (S, 1; VC, 
2); ydonios (S, 1; C, 1). Contextos: «e 
a relligiõ de preegar muyto hydonea e 
digna foy de dar testimunho do filho 
de deus encarnado» (VC); «por seer 
jdoneo e perteeçẽte» (VC); «e ydonea 
despenseira dos sacramentos de Christo» 
(VC); «Apareçerõ a muytos que erã 
testimunhas ydoneas e dignas de creer» 
(VC); «nõ escolhy cõfesor dyscreto, 
sabedor e ydoneo» (S); «tal que seja 
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boo e ydoneo» (VC); «ponha ẽ sua 
ygreja parrochial ydoneo e sufiçiente 
capelam» (C); «em muytas maneiras 
sse dizen indignos e nom ydoneos 
pera sse hordenar» (S); «se no exame 
nõ forẽ achados autos e ydoneos ẽ 
ydade e calidade» (C); «deuen escolher 
pessoas ydonias que presemtẽ aos ditos 
prelados» (S); «sse hordenou alguũ que 
non era ydonio nẽ sufiçiẽte en literatura» 
(S); «e he elegido o ladrom Barrabas .s. 
o maao e nom ydonio» (VC); «nom teen 
consigo capitulayros ydonios segũdo 
deuiam» (S); «e achandoos ydonios pera 
tal carreguo» (C).

idonido, adj. O mesmo que idóneo. 
Formas: ydonidos (S, 1). Contexto: 
«son ydiotas e ygnorãtes e rreçeben os 
bispados non seemdo ydonidos pera 
elles» (S).

idoso, adj. (de idade + -oso). Que tem 
muita idade; velho. Formas: ydoso 
(VC, 1). Contexto: «Esto he porque sam 
Joham era mançebo. e se fora prellado. 
perventura os outros se escandallizarom 
em elle. e nõ em Pedro porquanto era 
ydoso» (VC).

igal, adj. O mesmo que igual. Formas: 
ygal (S, 1). Contexto: «e saee do padre 
e do filho, ygal ao padre e ao filho e hũa 
sustãçia» (S).

igaldade, adj. O mesmo que igualdade. 
Formas: ygaldade (S, 3). Contextos: 
«A septima por ygaldade» (S); «ssom 
de booa fee que he ygaldade e outras 
de dereito scprito» (S); «A hũa he a 
ygaldade da magestade na qual see Jhesu 
Christo segũdo a diuindade» (S).

igerja, subs. O mesmo que igreja. Formas: 
ygerja (S, 1); ygerjas (S, 1). Contextos: 
«faz ho que manda a madre sancta 
ygerja» (S); «E por esto en algũas 
ygerjas, quando ho saçerdote começa 
ho canom» (S).

ignóbil, adj. (do lat. ignobile-m). Vil; 
desprezível. Formas: ignobile (VC, 
1). Contexto: «porque de todollos 

ellementos aquello que for ignobile 
hirsea fundo ao loguar das pẽnas» (VC).

ignocência, subs. O mesmo que inocência. 
Formas: ignocẽcia (VC, 1); ignoçẽcia 
(VC, 1); ignoçencia (VC, 2); jgnocẽcia 
(VC, 1); jgnocẽçia (VC, 1); jgnoçẽcia 
(VC, 3); jgnoçencia (VC, 1); jgnoçençia 
(VC, 1); ygnoçẽcia (VC, 1); ygnoçẽçia 
(S, 4; EE, 1); ygnoçemçia (S, 1); 
ygnoçencia (VC, 1). Contextos: «Que 
consciencia era aquella e que fingimẽto 
de ignocẽcia nõ lançar o dinheiro na 
archa» (VC); «por elles serẽ sem pecado 
e presumirem de sua ignoçẽcia» (VC); 
«que enfloreça cõ aluura de ignoçencia» 
(VC); «e desnuarõ ou desvestirã da 
vestidura da jgnocẽcia» (VC); «mas 
que tenham a sua jgnocẽçia e a quello 
que aquelles teem per ãnos» (VC); «e 
ajũtastes a vossa jgnoçẽcia e mininiçe» 
(VC); «teẽde por bẽ do ẽchimẽto de 
graça e jgnoçencia vossa guaãçar perdõ» 
(VC); «he meestra da humildade e 
regra da jgnoçençia» (VC); «porque a 
vergonhosa cõfissom tem lugar chegado 
a ygnoçẽcia» (VC); «assy como ha 
penitẽçia e ygnoçẽçia» (S); «o homẽ 
estando em estado de ygnoçẽçia da vida 
de natureza» (EE); «A segũda que per 
humildade e ygnoçemçia pareçã aos 
meninos que nom teem barbas» (S); «E 
outorgua me seguir a simplizidade da 
ovelha e a sua ygnoçencia» (VC).

ignocente, subs., adj. O mesmo que 
inocente. Formas: ignocẽte (VC, 1); 
ignoçẽtes (VC, 1); jgnoçente (VC, 1); 
jgnocentes (VC, 1); jgnoçentes (VC, 
2); jgnocẽte (VC, 1); jgnocẽtes (VC, 
1); jgnoçẽtes (VC, 1). Contextos: 
«dizes a teu jrmaão que menos peca 
ou he ignocẽte» (VC); «e laue antre os 
ignoçẽtes suas maãos» (VC); «Podesse 
ajnda expoer aquesta parabola do poboo 
dos judeus e dos gẽtios e do jgnoçente 
ou do justo» (VC); «assy como forom 
os jgnocentes» (VC); «e vos muy 
sanctos jgnoçentes frores e primicias dos 
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martires» (VC); «nõ he este o jgnocẽte 
e limpo de maãos» (VC); «assi como 
foy Herodes que por medo de perder 
o regno mãdou matar os jgnocẽtes» 
(VC); «seendo menino quiseste padeçer 
perseguiçoões e desterros. e que os 
infantes jgnoçẽtes morressem por ty» 
(VC).

ignorança, subs. O mesmo que ignorância. 
Formas: jgnorança (VC, 1). Contexto: 
«por tal que nẽhuum se escuse per 
jgnorança» (VC).

ignorância, subs. (do lat. ignorantia-m). 
Estado daquele que não sabe algo; 
falta de conhecimento; inocência; 
simplicidade. Formas: ignorãcia (VC, 
21); ignorãçia (S, 1; VC, 3); ignorançia 
(VC, 4); jgnorãcia (VC, 1); jgnorãçia 
(S, 1; VC, 5); jgnorancia (VC, 7; EE, 
2); jgnorançia (VC, 2); ygnorãcia (EE, 
2); ygnorãçia (EE, 3); ygnoramçia (S, 
2; EE, 1); ygnorancia (S, 1; VC, 1; EE, 
1); ygnorançia (S, 4; EE, 2). Contextos: 
«por serẽ de pouco saber se conuerterom 
e per ignorãcia forã enguanados» (VC); 
«A nona por ignorãçia» (S); «mas deu 
remedio aa duuida e ignorançia de 
seus discipollos» (VC); «porque per 
jgnorãcia ou ingratidom per ventura 
nom fosse sem proueyto pera nossa 
saude» (VC); «A deçima por booa 
sympreza ou jgnorãçia» (VC); «os 
mouros por jgnorancia negam a Christo» 
(EE); «nẽ per leue jgnorançia este he 
seruo do pecado» (VC); «emburilhados 
na escuridade da ygnorãcia no tempo 
que fostes gentios» (EE); «mas aquella 
ygnorãçia nom os escusaua» (EE); 
«ou por ygnoramçia ou por outra 
ocupaçom» (S); «Os pecados que se 
fazem por ygnorancia ou por fraqueza 
de ligeiro ssom perdoados» (S); «e a 
ordem contra a ygnorancia» (VC); «bẽ 
façaaes emmudeçer a ygnorancia dos 
indiscretos» (EE); «quita ho error e a 
ygnorançia do coraçõ» (S); «que posto 
que algũa ygnorançia escusa segundo ho 

que se lee no primeiro .ca. a Thimoteo» 
(EE).

ignorante, subs., adj. (do lat. ignorante-m). 
Que ou aquele que ignora; desconhece-
dor; simples. Formas: ignorante (VC, 
4); ignorãtes (VC, 2); jgnorante (VC, 
2); jgnorãte (VC, 1); jgnorãtes (VC, 
1); ygnorantes (EE, 2); ygnorãte (S, 1); 
ygnorãtes (S, 1; VC, 1; EE, 1). Contex-
tos: «E ho ignorante sera jgnorado» 
(VC); «Mas eram em aquesto ẽganadas 
e ignorãtes» (VC); «esto he cõtra os ig-
norãtes que nõ sabẽ ensinar nẽ preeguar» 
(VC); «assy como se fosse jgnorante» 
(VC); «Mas porque o sabedor da ley 
que se fazia jgnorante» (VC); «mas nõ 
pera as entẽder spiritualmẽte o sabedor 
das pallauras da ley. mas jgnorãte da 
força e entẽdimẽto della» (VC); «sejas 
conhoçido e entendido que regnas dos 
jgnorãtes» (VC); «pera emsynar os 
ygnorantes» (EE); «sse he auisado ou 
ssabedor en os negocios do mũdo, ou sin-
plez ou ygnorãte, solto ou casado» (S); 
«subitamẽte alumear os entẽdimẽtos dos 
ygnorãtes pera entender as scripturas» 
(VC); «son ydiotas e ygnorãtes e rreçe-
ben os bispados non seemdo ydonidos 
pera elles» (S); «os judeus çegados e 
ygnorãtes» (EE).

ignorantamente, adv. (de ignorante + 
-mente). O mesmo que ignorantemente: 
com ignorância. Formas: ignorãtamẽte 
(VC, 1). Contexto: «E derom a entender 
como quer que ignorãtamẽte que nemhũ 
infiel e desviado da ley de deus» (VC).

ignorar, vb. (do lat. ignorare). Desconhe-
cer; não saber. Formas: jgnorees (EE, 
1); sera jgnorado (VC, 1); seera ygnora-
do (EE, 1); ygnora (EE, 1); ygnorãdo 
(EE, 1); ygnorando (EE, 2); ygnoras 
(EE, 1); ygnorauã (EE, 1); ygnorauam 
(EE, 1). Contextos: «Non queremos 
que jgnorees dos que dormem» (EE); 
«E ho ignorante sera jgnorado» (VC); 
«Ho que ygnora seera ygnorado» (EE); 
«por que ho fez em ha incredullidade 
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ygnorãdo» (EE); «erraaes ygnorando as 
scripturas e virtude de deus» (EE); «yg-
noras os prinçipios da ffe e caminho da 
saude» (EE); «E ygnorauã a ley» (EE); 
«mas ygnorauam a deidade escomdida 
de dentro» (EE).

ignoscência, subs. O mesmo que inocência. 
Formas: ignoscẽcia (VC, 6); ignosçẽcia 
(VC, 1); ignoscencia (VC, 12); jgnos-
cencia (VC, 2); ygnoscencia (VC, 2). 
Contextos: «porque per ignoscẽcia o es-
cusase e fallase por elle» (VC); «o nouo 
homẽ saluador nosso Christo vestido em 
vestimenta alua que significa ignosçẽcia 
(VC); «foy feita honrrada depois da pai-
xom de Christo e signal de ignoscencia» 
(VC); «perteemçe aa jgnoscencia do que 
padeçeo» (VC); «deue trager vestidura 
branca de ygnoscencia» (VC); «E no 
outro luguar se mostra a verdade da sua 
ygnoscencia» (VC).

ignoscente, subs., adj. O mesmo que 
inocente. Formas: ignoscente (VC, 20); 
ignoscentes (VC, 4); ignoscẽte (VC, 7); 
ignosçẽte (VC, 1); ignoscẽtes (VC, 2); 
jgnoscemte (VC, 1); jgnoscente (VC, 
5); jgnoscẽte (VC, 5); ygnoscente (VC, 
1). Contextos: «Assy por reuerencia do 
que o demandaua como por Christo seer 
ignoscente e o elle saber certamente» 
(VC); «per se mostrarẽ ignoscentes 
possam mais aginha enpeçer» (VC); 
«e que por os pecados de todo o mũdo 
em carne casta e ignoscẽte padeçeo o 
cordeyro sem magua» (VC); «porque 
nom liurauas aquelle ignosçẽte em 
que nom achauas causa alguũa de 
condempnaçom» (VC); «e assy aquelles 
que jaziã no limbo eram ignoscẽtes. e 
puros» (VC); «e que fosse condempnado 
o jgnoscemte» (VC); «per malicia 
entregua o jgnoscente ao juiz» (VC); 
«Oo jgnoscẽte cordeiro de deus que auias 
tu de curar daquelle lobo?» (VC); «sabya 
e conhoçia seer ygnoscente» (VC).

igreja, subs. (do grego ™κκλησία, pelo 
lat. ecclesia-m). Igreja como templo ou 

local de culto; igreja como comunidade 
de todos os fiéis. Formas: igreia (TC, 
4); igreja (S, 5; VC, 4); igrejas (S, 1); 
jgreja (S, 11; VC, 20; EE, 5); jgrejas (S, 
1; VC, 4); ygreeja (S, 1); ygreia (S, 1; 
TC, 27; VC, 1); ygreias (TC, 3); ygreja 
(SG, 1; S, 339; TC, 1; VC, 714; HV, 6; 
C, 98; EE, 134); ygrejas (SG, 1; S, 53; 
VC, 57; C, 61; EE, 11); ygreya (VC, 2). 
Contextos: «bẽ podemos logo dizer que 
estes fornigã cõ a sãta igreia» (TC); «E 
em nos primeyros dous anos nõ deue de 
emtrar na igreia ataa quatro anos nõ deue 
dofrecer» (TC); «Creo ẽ na sãcta igreja 
catolica comunhom dos sãctos» (S); «se 
abrirõ as portas da igreja de hũa çidade 
que chamauã Papia» (S); «E como 
quer que na igreja primitiua o povoo 
comũgasse sob ambas as specias» (VC); 
«quando esteuese en algũas igrejas» (S); 
«mais por cõstituiçõ da jgreja e custume 
do pouo christãao» (S); «o sabẽ nõ ou 
conheçẽ o curral comuũ das ouelhas 
he a jgreja catholica que teẽ huũ pastor 
Christo» (VC); E en alguũas jgrejas ha 
aleluya dizen os moços» (S); «A deçima 
que faça rresidençia en ssua ygreeja ou 
em sseu benefiçio» (S); «Se stamdo na 
ygreia falou palauras ouciosas e uaãs» 
(TC); «absoluote pelo poder susu dyto 
das dyzimas das ygreias das quaes te 
nom recordas se algũas nom pagaste» 
(TC); «E asij na ygreja da cidade de 
Sam Jorge da Mina e em as ygrejas 
primcipaaes das ylhas da Madeira e 
Santiago e de Sã Miguel e Terceira» 
(SG); «nem deue ser ordenado saluo 
nos tempos ordenados pella ygreja» (S); 
«Pequey nõ ieiuũãdo per muytas uezes 
as festas de Ihesu Christo nem de Sancta 
Maria nem os dias que a ygreja manda 
jeiũar» (TC); «foy achado porque he 
dado aa madre sãcta ygreja por emẽda» 
(VC); «Oje em aqueste dia a madre 
sancta ygreja representa e faz nẽbrãça 
de duas procissoões» (VC); «Esso 
meesmo na santa ygreja qualquer que 
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seja soporta e sostẽ outro ou outros» 
(VC); «Oje celebra a sancta madre ygreja 
a solempnidade do spiritu sancto» (EE); 
«as molheres nõ façã oraçõ nas ygrejas 
com as cabeças descobertas como fazẽ 
os homẽs» (VC); «as sete ygrejas que 
som en Asya» (EE); «os discipollos que 
sam filhos meus e da ygreya geerados 
per a ffe» (VC).

igual, subs., adj. (do lat. aequale-m). Que 
ou o que não tem diferenças; uniforme. 
Formas: iguaaes (TC, 2); igual (TC, 1; 
VC, 1); jgoal (S, 1); jguaaes (VC, 2); 
jgual (VC, 1); ygoaees (S, 1); ygoaes 
(VC, 1); ygoal (S, 6; VC, 4); yguaaes 
(VC, 23; EE, 6); yguaães (VC, 1); 
yguaees (S, 3); yguaes (VC, 1); ygual 
(S, 3; VC, 80; HV, 1; EE, 12); yguall 
(VC, 1); yguoaees (S, 1); yguoal (VC, 
1). Contextos: «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); «Se se quis 
fazer igual das pessoas mais mayores 
que sy» (TC); «e cõ igual reuerençia 
entõ çertamẽte entorna ou lança sobre 
os pees do senhor» (VC); «Imago, 
ymagẽ pella semelhãça jgoal ao padre» 
(S); «e menos punido sera em casos 
jguaaes que aquelle que açinte peca e per 
çerta mallicia» (VC); «Jgual gualardõ 
reçebẽ todos por se mostrar» (VC); 
«E seys casos som comuũs e ygoaees 
ao bispo e ao saçerdote» (S); «Nõ som 
ygoaes nẽ mereçedores as paixoões 
da questa vida pera a gloria vijndoira 
que sera descuberto ẽ nos» (VC); 
«paciẽcia he pella qual cõ coraçom justo 
e ygoal sofremos os males que cõ maao 
coraçom nom deixamos os beẽs pelos 
quaees acalçamos outros melhores» 
(S); «assy como com seus cõpanheiros 
e yguaaes e como cõ seus amigos» 
(VC); «ho padre e o filho som yguaaes 
em autoridade» (EE); «assy como nom 
quer dizer que ajamos de seer yguaães 

a elle em perfeiçõ» (VC); «aos mayores 
rreuerença e aos yguaees amistança» 
(S); «porque nõ sejamos yguaes aas 
bestas» (VC); «e sse alguũ quer seer 
seu ygual doosse» (S); «obediẽcia ao 
superior concordia ao ygual» (EE); 
Johane mayor he que os homẽs: yguall 
aos angeos» (VC); «honde culpa non 
he segũdo a rrezõ de humildade todos 
somos yguoaees» (S); «mas toda chaã 
e yguoal assy como cousa ladrilhada ou 
abetumada» (VC).

igualança, subs. (de igualar + -ança). 
Igualdade. Formas: ygualãça (VC, 
1); ygualança (VC, 1). Contextos: 
«asy como nõ quer dizer nẽ significa 
ygualãça perfeita» (VC); «Fazese pois 
a cõparaçom ou ygualança quanto a 
inçertidõ de cada hũa destas cousas» 
(VC).

igualar, vb. (do lat. medieval aequalare). 
Tornar igual; nivelar. Formas: auerã 
yguallado (VC, 1); foy yguallada (VC, 
1); he yguallado (EE, 1); seer ygualado 
(VC, 1); serem ygualados (VC, 1); 
ssejam ygualados (S, 1); ygualada (VC, 
1); ygualados (VC, 1); ygualam (S, 1); 
ygualar (S, 1); ygualastete (S, 1); ygualẽ 
(S, 1); ygualhar (VC, 1); ygualla (VC, 2); 
yguallada he (VC, 1); yguallado (VC, 
1); yguallãdosse (VC, 1); yguallar (VC, 
4); yguallas (EE, 1); yguallasse (VC, 
1); yguallaua (VC, 1; EE, 1); yguallou 
(VC, 1); ygualou (VC, 1); ygualouo (VC, 
1). Contextos: «E pode seer que auerã 
yguallado mereçimento cõ os sacerdotes 
se o fezerẽ cõ muyta caridade e amor de 
deus como os sacerdotes» (VC); «Onde 
a pobrezjnha molher viuua por dar duas 
mealhas ou duas cousas pequenas foy 
yguallada ao rico Zacheu» (VC); «ca 
o tempo da presente vida he yguallado 
ao jnuerno» (EE); «mas nom de seer 
ygualado e tal como elle» (VC); «porque 
doutra maneira nom poderia cadahuũ 
auer della. e serem ygualados» (VC); 
«e ssejam ygualados aos amjos que 
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sempre pareçem em ydade de moços» 
(S); «assy como dizemos que el rey na 
sua cadeyra ou seeda proporcionada 
e ygualada ao seu corpo e nom mais 
nem menos» (VC); «e serã ajũtados e 
ygualados a ordẽ dos amjeos» (VC); «E 
diz que a ssoberba ha emueja a todollos 
sseus yguaees por que sse ygualam cõ 
ella, aos mayores por que nõ sse podẽ 
ygualar con elles, aos menores por que 
nõ sse ygualẽ cõ ella» (S); «cõ soberba 
ygualastete cõ outro mayor que ty» 
(S); «Nẽ se prepoer ao seu ygual. nẽ 
ygualhar ao mayor que sy» (VC); «E 
ygualla ou cõpara a sua geeraçõ peruersa 
e endureçida aos moços que braadã 
em a praça» (VC); «e yguallada he a 
gloria dos justos ao sol» (VC); «porque 
nom pareça que elle seja comparado ou 
yguallado a Christo» (VC); «pareçe que 
dizẽ o cõtrayro per obras yguallãdosse 
em põpas e trajos aos principes seculares 
e terreaaes» (VC); «podẽ se comparar 
e yguallar aos martires» (VC); «e os 
yguallas cõ nos outros que passamos 
o trabalho do dia e da seesta» (EE); «e 
o yguallasse com sigo da questo e das 
cousas passadas» (VC); «por que se 
punha ante que Abraham e se yguallaua 
a deus» (EE); «cõparou e yguallou 
Christo huũ atamẽto a outro» (VC); «o 
sangue precioso ygualou e comparou a 
huũ preço e guanho vil e refece» (VC); 
«mas diz que todollos outros nõ forõ 
mayores que Johãne ygualouo a todollos 
outros» (VC).

igualdade, subs. (do lat. aequalitate-m). 
Qualidade do que é igual; uniformidade. 
Formas: ygualdade (S, 1; EE, 9). Con-
textos: «e lhe ẽderẽçam a seu proximo, 
assy como ygualdade e largueza» (S); 
«juntamente regnando com o padre em 
toda ygualdade segundo a deydade» 
(EE); «E em isto Christo mostra ha 
ygualdade ẽ o padre» (EE).

igualdar, vb. (do lat. medieval aequalitare). 
Igualar. Formas: ygualdar (VC, 1); 

ygualdaste (TC, 1). Contextos: «ca nõ 
era razom de elle ygualdar a sua madre 
e a senhora do mũdo e a rraynha do ceeo 
e da terra» (VC); «Se te ygualdaste cõ 
alguum melhor que ti» (TC).

igualeza, subs. (de igual + -eza). Qualidade 
do que é igual; igualdade. Formas: 
jgualleza (VC, 2); ygualeza (VC, 10); 
ygualleza (VC, 18). Contextos: «teera 
a diuinal jgualleza a sciencia e saber» 
(VC); «a terçeira a jgualleza e semelhãça 
da natureza por que era homẽ» (VC); 
«empero muyto mayor sem ygualeza ha 
ha em os cidadaãos supernaaes» (VC); 
«e soportãdo o desprezo cõ ygualeza de 
coraçõ e de obediencia em obedeçer a 
mãdados doutrẽ» (VC); «E a ygualleza 
ou dignidade dos fruytos nom se cõpensa 
nẽ cõta tãto por tormẽto da carne nẽ por 
lõgura do tẽpo» (VC); «Tu soportaste cõ 
ygualleza de coraçõ ao deserto» (VC).

igualmente, adv. (de igual + -mente). De 
modo igual. Formas: igualmẽte (TC, 
1); ygoalmente (S, 3); ygoalmẽte (S, 1); 
ygualmente (VC, 8; EE, 2); ygualmẽte 
(VC, 8). Contexto: «quẽ da cõselho de 
matar outrem som omycidas mas nõ 
pecam igualmẽte» (TC); «alça as maãos 
ygoalmente em direito dos hombros» (S); 
«sem embargo alguũ ygoalmẽte podese 
ouuir a misa do boo como do maao» 
(S); «ao qual era a elle ygualmente com 
o padre e com o sancto spiritu» (VC); 
«nẽ comprehẽdia ẽteiramẽte ha vniuersal 
potençia de Christo que ygualmente 
podia fartar a multydom cõ pouco pam 
como cõ muito» (EE); «e esta ajnda nõ 
ygualmẽte. mas por muytas maneiras» 
(VC).

iguar, vb. (do lat. aequare). Igualar. 
Formas: yguar (VC, 1). Contexto: «Ha 
hy outra justiça mais larga e ancha de se 
nõ yguar ao ygual» (VC).

iguaria, subs. (talvez do cast. gollería). 
Comida refinada e apetitosa. Formas: 
iguarias (VC, 1); jguarias (VC, 1); 
ygoarias (VC, 2); yguaria (VC, 7; 
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EE, 2; RP, 1); yguarias (VC, 15; EE, 
4); yguaryas (VC, 1). Contextos: «e 
as iguarias dos millagres e as outras 
cousas que perteençẽ aa saluaçõ nossa» 
(VC); «em a qual eu cõ meus jrmaãos 
folgarey e auerey jguarias e prazer 
em a tua presença» (VC); «Segũdo as 
vestiduras assi erã as ygoarias desataua 
sua carne e soltaua a mulura e a luxuria» 
(VC); «e aquesto seja o teu comer e a 
tua yguaria e manjar» (VC); «este pam 
ou yguaria nom se cõuerte em o que ho 
come» (EE); «E ysso meesmo deues 
de comer boõ manjar e bõa yguaria 
com boõ vinho puro» (RP); «ẽ que serã 
postas mujtas yguarias» (VC); «cõ o sal 
todallas yguarias som saborosas» (EE); 
«e quem teuer yguaryas sobejas esso 
mesmo faça» (VC).

ilha, subs. (do lat. insula-m). Porção de 
terra rodeada de água por todos os lados. 
Formas: jlhas (EE, 4); ylha (VC, 2); 
ylhas (SG, 5; EE, 1). Contextos: «he 
dos que morã nas jlhas do mar» (EE); 
«Ouuide jlhas e estaae dilligẽtes pouoos 
de longe» (EE); «E chamauase Poncio 
por razom de hũa ylha em que steuera» 
(VC); «Johãne seẽdo desterrado per 
Domiciano Çesar por razõ do euãgelho 
em hũa ylha ally lhe foy dado cõ razõ de 
penetrar os segredos do çeeo» (VC); «E 
Sixto quarto acerqua do senhorio terras 
ylhas portos tratos» (SG); «a diuersas 
partes da terra firme e ylhas» (EE).

ilharga, subs. (do lat. *iliarica-m, este 
de ilia, ium). Região do corpo acima 
da anca; flanco. Formas: ilhargua 
(VC, 1); ylharga (EE, 2); ylhargas 
(EE, 2). Contextos: «E aa parte da 
ilhargua. porque auia vergonha da 
infirmidade fedorẽta» (VC); «e tuas 
filhas se leuantaram da ylharga» (EE); 
«E dando a Pedro na ylharga acordou 
o dizendo» (EE); «desejauã de estarlhe 
aas ylhargas» (EE); «que te estem aas 
ylhargas e sejam mayores em teu regno 
depois de ty» (EE).

ilicitamente, adv. (de ilícito + -mente). 
De modo contrário às leis. Formas: 
ilicitamente (TC, 1); illicitamente (VC, 
1). Contextos: «Cometese ainda furtu 
reteẽdo a cousa ilicitamente» (TC); «que 
nom seja illicitamente nem sey per que 
maneira» (VC).

ilícito, adj. (do lat. illicitus, a, um). Que é 
contra a lei; ilegal; proibido. Formas: 
illicita (VC, 4); illicitas (VC, 9); illiçitas 
(VC, 2); illicito (VC, 5); illiçito (C, 2); 
illicitos (VC, 3); illiçitos (C, 1); illicitus 
(TC, 1); jllicitas (VC, 1); jlliçitas (VC, 
2). Contextos: «que o requeriam a 
fazer cousa illicita» (VC); «A mym 
tirou e carretou a fazer cousas illicitas 
a cobijça» (VC); «e despẽdẽ se em 
muytas cousas illiçitas e superfluas» 
(VC); «leixãdo ho acto illicito ajnda 
que seja dileitoso» (VC); «ẽ çertas 
cõdições e sob çerto illiçito pauto aos 
clerigos que nos ditos benefiçios sam 
jnstituydos canonicamẽte» (C); «e as 
cousas dos pobres tornãnas ẽ trajos 
sobejos e illicitos» (VC); «A qual cõ 
suas barregaãs ẽ vsos e gastos illiçitos 
despendem» (C); «Se as mẽdigou per 
modos illicitus, scilicet, per promissões 
louuaminhas afaagos simonya ameaças» 
(TC); «despẽde os beẽs temporaaes em 
cousas jllicitas» (VC); «e despẽdẽ nas 
em cousas jlliçitas» (VC).

ilucidar, vb. (do lat. elucidare). O mesmo 
que elucidar: tornar claro; iluminar; 
esclarecer. Formas: illucida (VC, 1); 
illuçidada (VC, 1); ylluçidãdo (VC, 1). 
Contextos: «E assi cõ a dicta correcçom 
clara e illucida: a petiçam e mãdado 
da dicta senhora Raynha» (VC); «he 
yllustrada illuçidada e alumeada» 
(VC); «cõ virtuosas obras ylluçidãdo e 
alumeando magnificaes grandemente» 
(VC).

iluminador, subs. (do lat. illuminatore-m). 
Aquele que ilumina; esclarecedor. 
Formas: illuminador (VC, 1). Contexto: 
«como mirifico esclareçedor: e pervigil 
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illuminador da increata sapiencia» 
(VC).

ilusão ,  subs.  (do lat. illusione-m). 
Aparência; engano. Formas: illusioões 
(VC, 1); illusoões (VC, 1); jllusioões 
(VC, 1). Contextos: «E todas questas 
illusioões e escarnehos feytos a Christo 
per os algozes e per os judeus» (VC); 
«segũdo ençima no artigoo das illusoões 
he tocado» (VC); «nõ poderiã seer 
ẽganados per jllusioões e semelhas ou 
per engenho do diaboo» (VC).

ilustrar, vb. (do lat. illustrare). Esclarecer; 
enobrecer; iluminar. Formas: he 
yllustrada (VC, 1); illustra (VC, 1); 
illustrãdo (VC, 1); tem yllustrado (VC, 
1); yllustra (VC, 2). Contextos: «como ja 
per ella he dito he yllustrada illuçidada 
e alumeada» (VC);  «lucidamẽte 
illustrãdo magnifica e magnificãdo 
illustra» (VC); «vossa alteza a diuina 
sapiẽcia tem yllustrado e alumeado e 
de continuo alumea e yllustra» (VC); 
«em quanto humanamẽte irradia e 
yllustra» (VC).

ilustre, adj. (do lat. illustre-m). Dintinto; 
insigne; célebre. Formas: illustre (EE, 
1); illustres (VC, 1). Contextos: «E 
porque mais excellente e illustre de 
quantas forom en todas as monarchias 
que ouue» (EE); «Este cõta Josepho. 
e outrossy Jeronimo em o liuro dos 
illustres baroões» (VC).

ilustríssimo, adj. (do lat. illustrissimus, 
a, um). Superlativo de ilustre. Formas: 
illustrissimo (VC, 3); yllustrissima (VC, 
2); yllustrissimo (VC, 4). Contextos: «E 
nõ degenerãdo vossa sacra magestade 
illustrissimo principe Rey e senhor» 
(VC); «por mandado do muy illus-
trissimo senhor el Rey dom Joham ho 
segũdo» (VC); No que çertamente sua 
yllustrissima alteza luçidamente e com 
grande clareza da verdade euangelica» 
(VC); «yllustrissima senhora Raynha 
dona Lyanor» (VC); «E nom menos 
vossa alteza yllustrissimo Principe Rey 

e senhor» (VC); «por mandado do muy 
yllustrissimo senhor el Rei dom Joham 
o segũdo» (VC).

imagem, subs. (do lat. imagine-m). 
Representação; figura; semelhança. 
Formas: imagẽ (VC, 2); jmagẽ (VC, 
10); jmageẽs (VC, 1); jmagem (VC, 4); 
ymagẽ (S, 4; VC, 79; EE, 8); ymageẽs 
(VC, 5; C, 2); ymagem (S, 6; VC, 27; 
EE, 8); ymagen (S, 1); ymagens (S, 
3); ymagẽs (VC, 1); ymajem (VC, 1). 
Contextos: «E porque me eu possa 
gloriar e louuar de trager inteiramẽte 
imagẽ do teu crucificado» (VC); «Porque 
a alma raçional pintada aa jmagẽ da 
trijndade mais preçiosa e prezada he 
que todas cousas terreaaes» (VC); «em 
aquesto somos sua jmagẽ» (VC); «E se 
quiseres esguardar se quer hũa vez aas 
jmageẽs daquelles santos logo veeras 
a torpeza da tua voõtade» (VC); «foy 
criada aa jmagem de deus» (VC); «nõ 
podia veer a jmagem do crucifixo que 
nõ caesse em terra como morta» (VC); 
«Imago, ymagẽ pella semelhãça jgoal 
ao padre» (S); «E assi como elle emtõ 
curara da ymagẽ» (VC); «som afeitas 
e apeegadas a algũas ymaginaçoões ou 
ymageẽs corporaaes» (VC); «E carater 
he nome grego e en nossa linguagẽ quer 
dizer ymagem» (S); «caros porque a 
ymagẽ da recreaçom: carissimos pella 
ymagem da glorificaçõ» (EE); «porque 
nom honrrey a ymajem do padre» (VC); 
«E en alguũs liuros esta ha ymagen 
do padre e ha do cruçiffixo» (S); «A 
primeyra quanto aa vista en as ymagens 
e pinturas e por esto pintam a ymagem 
do cruçifixo no liuro deste sacramento 
e en as ygrejas» (S); «porque muytas 
som as semelhãças e ymagẽs falsas que 
enguanauã os desauisados» (VC).

imaginação, subs. (do lat. imaginatione-m). 
Capacidade de criar, evocar e representar 
imagens. Formas: jmaginaçõ (VC, 2); 
ymaginaçã (EE, 2); ymaginaçam (EE, 
1; RP, 1); ymaginaçõ (VC, 2; EE, 4); 
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ymaginaçom (EE, 5); ymaginaçon (S, 
1); ymaginaçoões (VC, 3). Contextos: 
«segũdo algũas representações da 
jmaginaçõ» (VC); «Pode ajnda o 
homẽ per jmaginaçõ auer nẽbrãça e 
cuydar que elle meesmo leua a cruz» 
(VC); «Renouayuos no spiritu de uossa 
ymaginaçã» (EE); «a oraçom he huũ 
emxalçamento de ymaginaçam para 
deos» (EE); «porque ymaginaçam 
faz causa e perijgo» (RP); «e que o 
seu apareçimẽto e vista nõ era firme 
e palpauel. mas que pareçia assy aa 
ymaginaçõ» (VC); «a prisom forte 
e a dilligẽte guarda lhe auia causado 
ymaginaçõ de seer ĩpossiuel elle escapar» 
(EE); «e por quãto eu esto busquey cõ 
ho desejo da ymaginaçom» (EE); «fazem 
os hereges que creem en Deus se nõ ho 
que por ymaginaçon e fantasya fingem» 
(S); «som afeitas e apeegadas a algũas 
ymaginaçoões ou ymageẽs corporaaes» 
(VC); «O septimo he que todas as 
ymaginaçoões e errores que te fazẽ vjnr 
em duuida dalgũa verdade lãçes fora do 
teu coraçõ» (VC). 

imaginar, vb. (do lat. imaginare). Idear; 
supor. Formas: imagina (VC, 1); 
ymaginada (VC, 1); ymaginaras (VC, 
1). Contextos: «Imagina tu quã piadosos 
olhos poeria ẽ aquella accusada» 
(VC); «e per desuayradas ymageẽs 
e sanctificaçoões dos prophetas per 
o spiritu sancto foy primeiramente 
ymaginada e preeguada» (VC); «E 
entom ymaginaras e no teu spiritu e 
veeras como o teu senhor see ãtre os 
jmijgos despreçado e deshõrrado» (VC).

imaginário, adj. (do lat. imaginarius, a, 
um). Que apenas existe na imaginação; 
fictício. Formas: imaginaria (VC, 
1). Contexto: «porque per aquello 
mostrasse a sua resurreiçõ e vida seer 
verdadeira. nõ imaginaria ou per 
semelhãça» (VC).

imbicar, vb. O mesmo que embicar. 
Formas: imbicasse (VC, 1). Contexto: 

«Aquelles que lançauã os vestidos no 
caminho: porque nõ imbicasse aa sua» 
(VC).

imemorial, adj. (do lat. medieval imme-
moriale-m). De que não há memória; 
muito antigo. Formas: ĩmemorial (C, 
1); jmmemorial (C, 1). Contextos: «Item 
achamos ser custume ĩmemorial de o 
nosso cabijdo estar ẽ posse de todos os 
abades e rectores» (C); «e assy se vsar e 
praticar de tẽpo jmmemorial» (C).

imigo, subs., adj. O mesmo que inimigo. 
Formas: ĩmigo (EE, 1); ĩmigos (EE, 4); 
imijga (VC, 1); imijgo (VC, 22); imijgoo 
(VC, 2); imijgoos (VC, 1); imijgos (VC, 
51; EE, 4); ĩmijgos (EE, 4); immigos 
(EE, 1); immiigo (TC, 1); immijgo (EE, 
10); immijgos (EE, 11); jmigo (VC, 4); 
jmigoo (VC, 1); jmigoos (HV, 2); jmigos 
(VC, 5; RP, 1); jmijga (VC, 2); jmijgo 
(VC, 87); jmijgoo (VC, 3); jmijgoos 
(VC, 1); jmijgos (VC, 92; HV, 1; EE, 2); 
jmjgo (VC, 3); jmjgoos (VC, 1); jmjgos 
(VC, 5); jmjigos (VC, 1); jmmijga (EE, 
1); jmmijgo (C, 1; EE, 6); jmmijgos (EE, 
7); jmmjgos (EE, 1). Contextos: «do que 
semeou trigo e sobre veo o seu ĩmigo» 
(EE); «e armara a criatura para a vingãça 
dos ĩmigos» (EE); «qual he a cousa mais 
imijga do homẽ» (VC); «Imijgo he da 
justiça aquelle que nõ peca por temor 
da pẽna» (VC); «como se nom fosse 
filho de deos: mas seu imijgoo» (VC); 
«e enduzẽdo per aquesto os imijgoos 
que o perseguyam que tornassem aa 
fe» (VC); «sera aos justos ẽ gallardõ 
assy aos imijgos de Christo en tormẽto» 
(EE); «atee que ponha a teus ĩmijgos 
por trepeça dos teus pees» (EE); «em 
temor dos immigos» (EE); «murmurar 
de todalas cousas que uee asenhoramẽto 
do immiigo» (TC); «torna e aperta 
fortemẽte ao immijgo» (EE); «como ho 
Rey vençedor ao rey Immijgo» (EE); «e 
guardou o dos immijgos e enganadores 
e deulhe forte pelleja» (EE); «mas o 
jmigo diaboo semea zizania» (VC); 
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«Dauid venceo e matou Gollias jmigoo 
de Saul» (VC); «E guardae bem vossa 
terra que assy farey eu a esta, de vos e 
de todos meus jmigoos» (HV); «A morte 
se ensanha ha çidade se filha e toma 
dos jmigos» (RP); «e se nos apartamos 
o jmjgo da nossa cõpanhia» (VC); 
«porque auida a emtrada ligeiramẽte 
filham os jmjgoos» (VC); «a qual sta ẽ 
amar os jmjgos e orar por elles» (VC); 
«cõ a ajuda de deus e poder derrybarom 
tantos jmjigos» (VC); «ca a sabedoria da 
carne jmmijga he a deus» (EE); «ou seja 
nosso jmmijgo capital» (C); «armados aa 
peleja contra os jmmijgos da ffe» (EE); 
«forõ esforçados na guerra e destruyrõ 
os reaaes dos jmmjgos» (EE).

imizade, subs. (do lat. inimicitate-m). O 
mesmo que inimizade: falta de amizade; 
malquerença. Formas: imijzade (VC, 
2); imijzades (VC, 1); imizade (VC, 
1); jmijzades (VC, 2); jmizade (VC, 
5); jmizades (VC, 3); jmjzade (VC, 
1). Contextos: «A imijzade pois por 
contẽplaçõ e respectu do bem geerou 
e pario amizade antre os maaos» (VC); 
«do[nde] se geerarõ imijzades antre elle 
e Herodes» (VC); «porque faz o homẽ 
star em imizade de deus» (VC); «depois 
vençidas e sobrepojadas as jmijzades 
dos judeos» (VC); «mas falla do rãcor 
e jmizade» (VC); «e aqui em este mũdo 
teem jmizades e desculpaçoões de 
muytos» (VC); «pois se despoynha a teer 
jmjzade com os judeos» (VC).

imitação, subs. (do lat. imitatione-m). Ato 
ou efeito de imitar. Formas: imitaçam 
(VC, 2). Contextos: «e com imitaçam 
de perfeitas obras porque a herança 
eterna reçeba» (VC); «da diuina 
imitaçam e conheçimento diuino» 
(VC).

imortal, adj. (do lat. immortale-m). Que 
não morre; eterno. Formas: immortaaes 
(VC, 1); immortal (VC, 10; EE, 4); 
ĩmortal (VC, 7; EE, 2); inmortal (VC, 
3); jmmortaaes (EE, 3); jmmortal (VC, 

3; EE, 7); jmortal (VC, 1); jnmortal 
(VC, 3). Contextos: «e que vermeẽs 
immortaaes os royriã» (VC); «ca aquelle 
corpo muy glorioso era sotil. e ligeiro. 
e immortal. e coberto de tanta gloria e 
claridade» (VC); «pera que mostrasse 
seer resucitado aa vida immortal» 
(EE); «porque mostrasse auer resurgido 
aa vida ĩmortal apartada dos homeẽs 
deste mũdo» (EE); «e que ja resurgira 
corpo inmortal e incorruptiue» (VC); 
«O qual aaquelles por quem he tomado 
torna jmmortaaes e que nom se podẽ 
corrõper» (EE); «som as almas dos justos 
jmmortaaes» (EE); «como nõ poderia 
depois que ja era jmmortal resurgir e 
sayr do mũdo per o sepulcro çarrado?» 
(VC); «de eterno temporal e de jmmortal 
mortal» (EE); «e nos vistir da primeira 
vestidura jmortal» (VC); «e jnmortal tu 
te queixas e te agrauas» (VC).

imortalidade, subs. (do lat. immortalitate-
-m). Qualidade de ser imortal; condição 
de não morrer. Formas: immortalidade 
(VC, 4; EE, 2); immortallidade (EE, 
3); ĩmortalidade (VC, 5); ĩmortallidade 
(VC, 3; EE, 1); inmortalidade (VC, 2; 
EE, 1); jmmortalidade (VC, 2; EE, 2); 
jnmortalidade (VC, 2; EE, 1); jnmor-
tallidade (VC, 2). Contextos: «mas os 
boos soomẽte se mudarõ em a gloria da 
immortalidade» (VC); «posto que os 
phariseus fossen cõtrairos aos seduçeos 
na opinion da immortalidade da alma» 
(EE); «do parayso e do estado da im-
mortallidade» (EE); «Ajnda que estes 
fossem cõtrairos aos saduçeos na opiniõ 
da ĩmortalidade da alma e da resurreyçõ 
dos mortos» (VC); «e foy sbulhado da 
gloria da ĩmortallidade que auia» (VC); 
«a inmortalidade de Adam nõ foy chea» 
(EE); «ha esperança delles he chea de 
jmmortalidade» (EE); «Segundo a glosa 
no corpo mortal lhes mostrou nõ a jnmor-
talidade» (VC); «de nõ curar da morte e 
da jnmortallidade» (VC).

imóvel, adj. (do lat. immobile-m). Que 
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não se move; parado. Formas: inmouel 
(VC, 1); jnmouees (VC, 1). Contextos: 
«por tãto perseuera e sta inmouel» (VC); 
«entõ staram per marauilhosa maneira 
jnmouees» (VC).

impaciência, subs. (do lat. impatientia-m). 
Falta de paciência; inquietação; 
ansiedade. Formas: impaciẽcia (VC, 2); 
impaciencia (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«e armado de impaciẽcia arrebenta e salta 
em aquelle que o tocou» (VC); «Aqui 
pensa bẽ cõtra a nossa impaciẽcia» (VC); 
«nẽ mostrou impaciencia nẽ queixia» 
(VC); «(seer vençido) por impaciencia» 
(EE).

impaciente, subs. (do lat. impatiente-m). 
Aquele que não gosta de esperar; 
inquieto. Formas: impacientes (VC, 
2). Contextos: «Em os enforcados ou 
pendurados se entendem os impacientes 
e que se queyxam com as aduersidades 
e contrariedades» (VC); «Onde dos 
impacientes diz Hugo» (VC).

impalpável, adj. (do lat. impalpabile-m). 
Que não se pode apalpar; intangível; 
imaterial. Formas: impalpauel (VC, 3). 
Contextos: «e que treeuas e escuridõ 
impalpauel» (VC); «porque o corpo do 
senhor que he incorruptiuel e impalpauel 
nom podya seer tractado nem palpado 
daquelles corruptiuees» (VC); «em 
aquella gloria da nossa resurreyçõ o 
nosso corpo nõ sera impalpauel» (VC).

impass ib i l idade ,  subs .  ( do  l a t . 
impassibilitate-m). Condição de quem 
não sente dor; indiferença ao sofrimento. 
Formas: impassibilidade (VC, 2); 
impassibillidade (VC, 2); ĩpassibilidade 
(VC, 1). Contextos: «A segunda dote do 
corpo he impassibilidade» (VC); «e outro 
segundo dia foy da impassibillidade o 
qual he mais claro e mais splãdeçente 
que o primeiro» (VC), «por a sua paixõ 
deu ao homẽ ĩpassibilidade» (VC).

impassível, adj. (do lat. impassibile-m). 
Que não sofre; insensível à dor; sereno; 
imperturbável. Formas: impasiuel (VC, 

1); impassiuel (VC, 4); inpasiuel (VC, 
1); inpassiuel (VC, 1); jmpasiuel (EE, 
1); jmpassiuel (VC, 1). Contextos: «ao 
terceiro dia auer resurgido dos mortos e 
elle seer immortal e impasiuel» (VC); 
«Sobyo elle ao ceeo e vijnra a juizo em 
forma hum[a]nal gloriosa e impassiuel» 
(VC); «segũdo a diuijndade he inpasiuel» 
(VC); «ficou aqui immortal e inpassiuel» 
(VC); «por que padeçeeo na parte 
jmpasiuel foy mays que martyrio» (EE); 
«que padeçestes por my vosso senhor 
que era jmpassiuel» (VC).

impecível, adj. O mesmo que empecível. 
Formas: impeciuees (VC, 1); inpeciuees 
(VC, 1); ĩpeeçiuel (VC, 1). Contextos: 
«e tira o homẽ pera cousas impeciuees» 
(VC); «fazemos abstinencia das cousas 
inpeciuees» (VC); «e que entenda que 
cousa he ĩpeeçiuel e qual cõpridoira aa 
saluaçõ» (VC).

impedimento, subs. (do lat. impedimentu-
-m). Ato ou efeito de impedir; estorvo; 
obstáculo. Formas: impedimento (VC, 
1); impedimẽto (VC, 1; C, 1; RP, 1); 
jmpedimento (C, 2); jmpedimẽto (VC, 
1); jmpedimẽtos (C, 1); jmpidimento 
(EE, 1). Contextos: «O quarto im-
pedimento he a confiãça da segurãça 
sandia» (VC); «E que quãdo per bem 
dalguũ impedimẽto ho nõ poderẽ fazer» 
(C); «poõe grãde impedimẽto aa maa 
influencia do çeeo» (RP); «E se se achar 
alguũ jmpedimento que se nõ faça ho dito 
casamento» (C); «O quinto jmpedimẽto 
he o amor dos beẽs tẽporaães» (VC); 
«ou outros alguũs jmpedimẽtos ou ne-
gligençia» (C); «ante que fosse tirado 
ho jmpidimento da gloria» (EE).

impedir, vb. (do lat. impedire). Dificultar 
a ação; estovar; proibir. Formas: for 
jmpedido (C, 1); forem jmpedidos (C, 
1); impedir (RP, 1); jmpede (C, 1); 
jmpedido (C, 1); sam jmpedidos (C, 
1); serem jmpedidas (C, 1). Contextos: 
«E se o dia dantes for jmpedido que se 
trespasse ao dia seguinte» (C); «ou cada 



19Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

huũ delles forem jmpedidos alguum 
delles jmpedido» (C); «deue reuogar e 
impedir per alguũ andar em jardijs ou 
em campos» (RP); «se ho jmpedimento 
jmpede a se nõ fazer o dito matrimonio» 
(C); «sam jmpedidos per rezam da 
obseruançia dos dias santos» (C); «e fazẽ 
muitas despesas por causa das audiẽçias 
serem jmpedidas» (C).

impenitência, subs. (do lat. impoenitentia-
-m). Estado de impenitente; falta de 
arrependimento; persistência no pecado. 
Formas: jmpenitẽcia (VC, 1). Contex-
to: «Mas esta jmpenitẽcia em voõtade 
de nõ a fazer nũca pode seer julguada 
em quanto qualquer pessoa esta em esta 
vida presente» (VC).

imperfeição, subs. (do lat. imperfectione-
-m). Qualidade do que é imperfeito; 
incorreção. Formas: imperfeiçã (VC, 
1); imperfeiçõ (VC, 2; EE, 1); imper-
feyçam (VC, 1); imperfeyçõ (VC, 1); 
imperfeyçom (VC, 1); inperfeiçã (VC, 
1); inperfeiçõ (VC, 2); ĩperfeiçõ (VC, 1); 
jmperfecçom (VC, 1); jmperfeiçam (VC, 
1); jmperfeiçõ (VC, 2); jmperfeiçoões 
(VC, 1); jmperfeyçam (EE, 1); jmper-
feyçom (VC, 1); jnperfecçom (VC, 1). 
Contexto: «E desta guisa nõ he cousa de 
imperfeiçã fugir em alguũ tẽpo» (VC); 
«conheçemos a deos pella imperfeiçõ 
do entendimento» (EE); «porque nom 
ham cousa algũa de imperfeyçam» (VC); 
«emtõ a sua imperfeyçõ e o falliçimẽto ou 
mingoa» (VC); «porque a imperfeyçom 
perque agora amamos sera tirada» (VC); 
«porque milhor me mostrasses mjnha 
inperfeiçã» (VC); «que som alguũs que 
a inperfeiçõ ou a jdade os nõ consente 
preeguar» (VC); «depois do passamẽto 
do stado da ĩperfeiçõ. seguese a perfeyçõ 
dos relligiosos» (VC); «assi que nom 
seja o sentimẽto da jmperfecçom sem 
desejo de trabalhar» (VC); «e enadia 
e refazia a jmperfeiçam da ley» (VC); 
«como condescendeo aa jmperfeiçõ 
dos emfermos» (VC); «e proueo algũas 

vezes aas jmperfeiçoões dos fracos» 
(VC); «por vossa jmperfeyçam e por ho 
que ey de dizer da grandeza e fundura 
da ffe» (EE); «Aquelle pois que aa pri-
meira por jmperfeyçom fora temoroso e 
escondido» (VC); «em auer sentimento 
da jnperfecçom e nichillaçõ de si» (VC).

imperfeitamente, adv. (de imperfeito 
+ -mente). De modo imperfeito. 
Formas: imperfeitamente (EE, 2); 
imperfeitamẽte (EE, 1); inperfeitamente 
(VC, 1). Contextos: «imperfeitamente 
he costume de minino que non sabe fallar 
despachado» (EE); «imperfeitamẽte 
dizemos as cousas vijndoyras» (EE); 
«Emtõ se auiã ajnda os apostollos assi 
inperfeitamente» (VC).

imperfeito, subs., adj. (do lat. imperfectus, 
a, um). Que ou o que não está concluído; 
incompleto; defeituoso; incorreto. 
Formas: imperfecto (VC, 1; EE, 1); 
imperfeito (VC, 1; EE, 1); imperfeitos 
(VC, 5); imperfeyta (EE, 1); imperfeyto 
(EE, 1); inperfeito (EE, 1); inperfeyta 
(VC, 1); inperfeyto (S, 1); ĩperfeitos 
(VC, 4); jmperfectos (VC, 1); jmperfeito 
(VC, 1); jmperfeitos (VC, 5). Contextos: 
«em outra maneira ho que se geera he 
imperfecto» (EE); «porque cada huũ 
se deue mais de stimar por imperfeito 
mais que entẽder que chegou a escada da 
perfecçõ» (VC); «E per a segũda veem 
aos imperfeitos soomente» (VC); «com 
perfeita confisson de coraçon, boca, e 
obra. Non cõ imperfeyta de soo a boca» 
(EE); «por huũa comparaçam do estado 
da mininiçe imperfeyto que çessa vijndo 
o estado do homẽ perfeyto» (VC); «a 
bẽauẽturança vijndoyra (o inperfeito) 
.s. ciẽcia e prophecia e ffe» (EE); «e 
ateesque passẽ da inperfeyta contẽplaçõ 
da questa vida aa perfeyta contẽplaçõ» 
(VC); «por que ho sacrifiçio non fique 
inperfeyto nem minguado» (S); «e 
cõponhas os que forẽ ĩperfeitos» (VC); 
«porque os outros discipollos que ajnda 
eram jmperfectos ouueram tristeza» 
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(VC); «todo homẽ he jmperfeito» (VC); 
«se teem e conheçẽ ajnda que som 
jmperfeitos» (VC).

imperial, adj. (do lat. imperiale-m). 
Relativo ao imperador ou ao império. 
Formas: imperiaaes (VC, 1); imperial 
(VC, 3); jmperial (VC, 1). Contextos: 
«segũdo as leys humanaaes e imperiaaes. 
os corpos dos justiçados e condempnados 
nom deuem seer tirados dos tormentos 
sem licença» (VC); «E aquesta he ley 
imperial» (VC); «e consijra aquella 
magestade imperial muy alta» (VC); 
«e se a sentẽça do mãdado jmperial 
ouuer lugar em elles que moiram por 
elle» (VC).

império, subs. (do lat. imperiu-m). 
Domínio; senhorio; poder; soberania 
sobre um conjunto de territórios. 
Formas: imperio (VC, 10; EE, 4); 
imperios (VC, 1); ĩperio (VC, 3); 
jmperio (VC, 7; EE, 6); jnperio (EE, 
2). Contextos: «sejam apartadas per 
o imperio e senhorio da voontade» 
(VC); «Elle o acabara confirmara e 
enforteçera a elle gloria e imperio pera 
sempre» (EE); «per aquestes se mãteem 
e gouernam e durã os imperios e regnos 
do mũdo» (VC); «seer feitas do poboo 
por a saluaçõ do ĩperio romão» (VC); 
«E porque os romaãos e ladinhos ja 
entom senhoreauam e tijnham jmperio 
sobre muytas ou quasi sobre todas as 
gentes» (VC); «vijra em tempo de grande 
confuson de regnos ao jmperio romaão» 
(EE); «regnãdo Augusto o qual foy assy 
chamado pella euocaçam, porque muyto 
manifestamente acreçẽtou o jnperio 
romaão» (EE); «comfessauam seerem 
sojugados ao jnperio romaão» (EE).

ímpeto, subs. (do lat. impetu-m). Impulso; 
arrebatamento. Formas: impeto (VC, 
1); impetu (VC, 2); ĩpeto (VC, 1); 
jmpeto (VC, 2; EE, 1); jmpetu (VC, 4). 
Contextos: «logo assessegua o impeto 
e mouimento das temptações» (VC); «e 
cõ impetu e sanha (lançarom as maãos 

sacrilegas em Jesu)» (VC); «e por ĩpeto 
delles escureçe o splendor da ffe» (VC); 
«os rijos que corrẽ com jmpeto» (VC); 
«cõ grãde jmpeto arremeterom de cõsuũ 
pera elle» (EE); «e nos refreara aquelle 
jmpetu» (VC).

impetrar, vb. (do lat. impetrare). Obter 
por meio de súplicas; implorar; rogar. 
Formas: impetra (VC, 1); impetramos 
(S, 1); ĩpetradas (VC, 1); jmpetra (VC, 1); 
jmpetrares (VC, 1). Contextos: «e todo 
o que delle quer percalça. e impetra» 
(VC); «por ella impetramos algũa 
cousa» (S); «ataa que ajamos ĩpetradas 
aquellas cousas que começamos de 
pedir» (VC); «e jmpetra aquello que te 
roguamos» (VC); «Nem ajas reçeo de 
nom jmpetrares o que demandas» (VC).

impiadoso, subs. O mesmo que impiedoso. 
Formas: impyadoso (VC, 1). Contexto: 
«o senhor padeçeo e reçebeo do 
impyadoso de Pyllatus» (VC).

impidoso, adj. (de impedir + -oso). Que 
impede; impeditivo. Formas: jnpidoso 
(RP, 1). Contexto: «por ysso nõ pareçe 
se neçessario mas antes jnpidoso, a 
pestilẽçia que veẽ per causa queẽte 
ameude se acreçenta» (RP).

impiedade, subs. (do lat. impietate-m). 
Falta de piedade; crueldade. Formas: 
jmpiedade (VC, 1). Contexto: «diz que 
se he jmpiedade nõ dar corporalmẽte 
estas aos corpos os quaaes ajnda que as 
reçebã nõ podem sempre viuer» (VC).

impiedoso ,  adj. (do lat.  medieval 
impietosus, a, um). Sem piedade; 
insensível. Formas: jmpijdosos (EE, 
1). Contexto: «hodio e maas võtades e 
desejos jmpijdosos» (EE).

impíreo, adj. O mesmo que empíreo. 
Formas: impirio (EE, 1); impiryo (EE, 
1); ĩpirio (VC, 2); jmpirio (VC, 1; EE, 
2); jmpyrio (VC, 1). Contextos: «estãdo 
a alma (fora do corpo) tomada (çeeo) 
impirio» (EE); «conuem a saber ao çeeo 
impiryo por sua sobida» (EE); «pareçia 
o çeeo ĩpirio seer aberto» (VC); «e 
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ascendeo ao ceeo jmpirio» (VC); «nos 
altos çeeos .s. no çeeo jmpirio» (EE); 
«foy açima ao ceeo jmpyrio» (VC).

implicar, vb. (do lat. implicare). Acarretar; 
envolver. Formas: ĩplicaria (VC, 1). 
Contexto: «E outros dizem que nom 
pode porque dar tal autoridade ĩplicaria 
poder dar graça e poder criar» (VC).

implicitamente, adv. (de implícito + 
-mente). De modo implícito. Formas: 
implicitamente (VC, 1). Contexto: 
«Lucas o comprehende implicitamente» 
(VC).

implícito, adj. (do lat. implicitus, a, um). 
Subentendido; não declarado. Formas: 
implicita (VC, 1). Contexto: «foy 
palaura implicita e queixume explicito» 
(VC).

impoer, vb. (do lat. imponere). O mesmo 
que impor: obrigar; infligir. Formas: 
impoynham (EE, 1). Contexto: «e por 
isto impoynham brasphemia a Christo» 
(EE).

importar, vb. (do lat. importare). Ter 
como consequência; implicar. Formas: 
importa (VC, 1). Contexto: «e assy 
aqueste seer aa deestra importa e 
significa huũ acompanhamẽto de honrra» 
(VC).

importunidade, subs. (do lat. importuni-
tate-m). Inconveniência; indelicadeza. 
Formas: importunidade (VC, 2); inpor-
tunidade (S, 1); ĩportunidade (VC, 2); 
jmportunidade (VC, 2; EE, 1); ympor-
tunidade (EE, 1). Contextos: «he entom 
necessario por a mayor importunidade 
e aficamento do jmijgo» (VC); «E qual 
quer que contra sua vontade ou por ver-
gonha ou inportunidade e aqueyxamento 
do que a pede fazer esmola, perde o que 
da e nom ha merito alguũ» (S); «Padeçiã 
elles fame tãto por proueza como por 
ĩportunidade e aficamẽto das cõpanhas» 
(VC); «porque por tua grande jmportuni-
dade e aficamento empetres aquello que 
requeres e que entendes» (VC); «ca o que 
da por tirar a jmportunidade do que pede 

e nõ por refazer as antredanhas do proue, 
perde ho mereçimẽto e o que da» (EE); 
«O animo generoso do homẽ mays quer 
seer leuado cõ doçura de pallauras que 
com ymportunidade».

importuno, adj. (do lat. importunus, 
a, um). Que importuna; impróprio; 
descabido. Formas: importunos (VC, 
1); ĩportuna (EE, 1); ĩportunos (VC, 
1). Contextos: «sejamos sollicitos e 
penssosos e importunos e aficadores 
e sobejos pera lhe pedirmos» (VC); 
«ẽpero porque esta viuua ĩportuna eu a 
vingarey» (EE); «quando nos perseguẽ 
alguũs homeẽs ĩportunos e nos tragẽ mal 
elle he o que os moue e que os açẽde» 
(VC).

imposição, subs. (do lat. impositione-m). 
Determinação;  ordem. Formas: 
imposiçam (SG, 1); inposyçom (S, 
1); jmposiçoões (VC, 1). Contextos: 
«contenham quaaes  quer  penas 
e imposiçam de qual quer tributo» 
(SG); «este he o propio segũdo ha 
inposyçom» (S); «o requerer e demãdar 
das jmposiçoões e dos tributos pubricos 
erã cõtra a ley» (VC).

impossibilidade, subs. (do lat. impossibili-
tate-m). O que não é possível; incapaci-
dade. Formas: impossibilidade (VC, 2); 
ĩpossibilidade (VC, 1); jmpossibilidade 
(VC, 4). Contextos: «nõ som a deus 
possiuees nõ por a impossibilidade de 
deus mas por impossibilidade da cou-
sa» (VC); «que aja hi ĩpossibilidade de 
comprir a virtude» (VC); «Da graueza 
e jmpossibilidade que he do rico emtrar 
no regno dos çeeos» (VC); «e quãto ao 
corpo aueras jmpossibilidade ligeiriçe 
sotilleza e claridade» (VC).

impossível, adj. (do lat. impossibile-m). 
Que não é possível; irrealizável. 
Formas: imposiuel (VC, 3; EE, 5); 
impossiuees (VC, 1); impossiuel (VC, 
13); imposyuel (EE, 1); inposiuel (VC, 
1); inpossiuel (VC, 2); ĩposiuel (VC, 2); 
ĩpossiuel (VC, 8; EE, 1); ĩpossiues (EE, 
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1); ĩpossyuel (EE, 1); jmposiuel (EE, 5); 
jmpossiuees (VC, 3); jmpossiuel (VC, 
17); jmpossuiuees (VC, 1); jnposiuel 
(EE, 1); jnpossiuel (VC, 4). Contextos: 
«E diz Lyra que disse difficilmente, 
mas non imposiuel» (EE); «lhe pareçiã 
graues ou impossiuees» (VC); «Por 
aquestas razoões pois impossiuel cousa 
he. que alguũ homẽ cõuertido a ella» 
(VC); «isto he imposyuel que toda a 
virtude nõ soomente de obrar, mas 
ainda de cuydar» (EE); «porque sem paz 
inposiuel cousa he plazer a deus» (VC); 
«E nõ nos mandou cousa inpossiuel pera 
fazer atees ora em este euãgelho» (VC); 
«Ca imposiuel com ellas seer saluo. 
e ĩposiuel he de serẽ tiradas senõ per 
Christo» (VC); «empero aquello que 
aas outras pareçeria ĩpossiuel» (VC); «a 
prisom forte e a dilligẽte guarda lhe auia 
causado ymaginaçõ de seer ĩpossiuel 
elle escapar» (EE); «quaaes quer cousas 
ĩpossiues aos homeẽs son possiues a 
deus» (EE); «ca nehũa pallaura sera 
ĩpossyuel a deus» (EE); «Aos homeẽs 
jmposiuel he» (EE); «e nõ curaras das 
cousas que aos homẽ som jmpossiuees» 
(VC); «e jmpossiuel he que os rogos de 
muytos nõ sejã ouuidos» (VC); «aquellas 
cousas que som jmpossuiuees açerca 
he dos homẽs som possiuees açerca de 
deus» (VC); «tanto que era jnposiuel ho 
espaaço de huũ a outro» (EE); «esto he 
cousa jnpossiuel» (VC).

impotência, subs. (do lat. impotentia-m). 
Incapacidade; impossibilidade; problema 
de saúde que impede a cópula. Formas: 
impotẽcia (VC, 1); inpotẽcia (VC, 
1); inpotẽçia (S, 1); inpotencia (VC, 
1); ĩpotẽçia (S, 1); jmpotẽcia (VC, 
2); jmpotencia (VC, 1); jnpotẽçia (S, 
1). Contextos: «em ho qual seeria 
impotẽcia e fraqueza pera resistir» (VC); 
«se seguir a tãta inpotẽcia que de todo 
nõ poderã fazer cousa algũa da quellas 
que quiserẽ» (VC); «E esta inpotẽçia 
de nom poder auer este ajũtamento aa 

molher ou a molher ao homẽ he ẽ duas 
maneiras» (S); «ignorãcia. cobijça. 
inpotencia. e semelhauees» (VC); «E 
a ĩpotẽçia que he natural algũas vezes 
ẽbarga o matrimonyo» (S); «e em muytas 
obras grandes e pequenas tem prouada 
a sua jmpotẽcia» (VC); «E com estas 
tres cousas neçessario he que toquemos 
outras tres .s. jmpotencia: jgnorãçia: 
negrigẽcia» (VC); «Ha terçia deçima 
maneira que ẽbarga o matrimonio he ha 
jnpotẽçia, que he quãdo algũ nom pode 
aver ajũtamento aa molher, ou a molher 
ao varõ» (S).

impotente, adj. (do lat. impotente-m). 
Que tem incapacidade sexual. Formas: 
inpotẽte (S, 3). Contextos: «E se algũ 
sabendo e emtẽdẽdo que era inpotẽte 
casase com algũa molher» (S); «E se 
a molher diz que o homẽ he inpotẽte 
por mẽbro pequeno deue ser uisto 
per homeẽs» (S); «E se diz que he 
inpotẽte pela grãdeza do mẽbro, deue 
ser requerido o papa» (S).

imprecativo, adj. (do lat. tardio impreca-
tivus, a, um). Próprio para imprecação. 
Formas: imprecatiua (VC, 1). Contex-
to: «onde quer que he achada na sancta 
scriptura nũca he imprecatiua» (VC).

impressão, subs. (do lat. impressione-m). 
Ato ou efeito de imprimir; marca; 
ve s t í g io ;  i n f l uênc i a .  Formas : 
impresoões (VC, 1); impressoões (VC, 
1); jmpressam (RP, 1); jmpressõ (VC, 
1); jnpressom (VC, 1). Contextos: 
«e nom teera algũas impresoões nem 
cauaduras as quaaes agora tem» (VC); 
«espãto das impressoões e toruoões do 
çeeo» (VC); «quando da jmpressam 
celestrial corrõpẽte ho aar» (RP); «tu 
assigna a minha alma cõ a jmpressõ 
desta sanctissima cruz» (VC); «e como 
faz grãde jnpressom nos coraçoões dos 
discipollos com aquellas cousas que cõta 
e preegua» (VC).

imprimedor, subs. (do lat. medieval 
impr imi tore-m ) .  O  mesmo que 
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imprimidor: impressor; o que imprime 
livros. Formas: jmprimedores (VC, 
1). Contexto: «Acabase a prohemial 
epistola dirigida pellos jmprimedores» 
(VC).

imprimir, vb. (do lat. imprimere). Deixar 
gravado por meio de pressão; influir. 
Formas: he inpreso (S, 1); jmpresso 
(C, 1); jmprime (C, 2); jnpressa (VC, 
1); ymprimir (VC, 1). Contexto: «o 
carater que por este sacramẽto he inpreso 
e posto na alma nũca pode seer rrapado 
e tirado della» (S); «e este poder dos 
saçerdotes he assy jmpresso ẽ suas almas 
pera averẽ de cõsagrar» (C); «Titollo 
dos sacramẽtos que se podẽ reyterar e ẽ 
quaaes se jmprime carather e em quaaes 
nom» (C); «E nestes tres derradeiros se 
jmprime carater» (C); «jnpressa pellos 
honrrados meestres e empressores» 
(VC); «e aprazate de ymprimir em elle as 
chaguas do teu sanctissimo corpo» (VC).

imprissão, subs. O mesmo que impressão. 
Formas: jmprissom (VC, 1). Contexto: 
«porque da jmprissom dos corpos 
cellestriaaes se mouerõ os ellemẽtos e a 
terra se aballara e mouera» (VC).

impropriamente, adv. (de impróprio + 
-mente). De modo impróprio. Formas: 
inpropiamẽte (S, 1). Contexto: «dizese 
acusaçon, aynda que inpropiamẽte» (S).

impugnar, vb. (do lat. impugnare). 
Contestar; refutar; combater. Formas: 
impugna (VC, 2); impugnã (VC, 1); 
impugnar (VC, 2); impugnauã (VC, 1); 
inpugnã (S, 1); ĩpugnauamos (VC, 1); 
jmpugnãdo (EE, 1); jmpugnado (VC, 1); 
jnpugney (S, 1); seer ĩpugnados (VC, 1); 
somos jmpugnados (VC, 1). Contextos: 
«Qualquer tẽptaçõ que nos impugna he 
como hũa spinha que pũge a cabeça da 
nossa tẽçom» (VC); «Estes tres cõtrayros 
impugnã a ygreja» (VC); «deuẽse vẽçer e 
impugnar os delleitos logo nos começos» 
(VC); «mas por emueja impugnauã as 
obras de Christo» (VC); «O .xl. que 
inpugnã e som contrayros aos exsemtos 

contra justiça» (S); «pois que seguimos 
suas carreiras as quaaes de primeiro 
ĩpugnauamos» (VC); «(a disputar com 
Esteuã.) jmpugnãdo a ffe cõ pallauras 
quãto podiam» (EE); «he tocado e 
doestado e jmpugnado» (VC); «jnpugney 
e contrariey por emveja a sentença e boos 
juizos de outros» (S); «mas os do coraçõ 
deuẽ seer ĩpugnados» (VC); «quando 
quer que somos jmpugnados do demonio 
e vençemos» (VC).

impunar, vb. O mesmo que impugnar. 
Formas: impunaste (S, 1); inpunar (S, 
1). Contextos: «por aver algũa honrra 
impunaste ou cõtrataste a sabendas a 
verdade» (S); «contenda he inpunar a 
uerdade» (S).

impureza, subs. (do lat. impuritia-m). 
Falta de pureza; mácula. Formas: 
ĩpureza (VC, 1). Contexto: «tiramẽto 
das callidades dellas. e da ĩpureza dos 
ellemẽtos» (VC).

imputar, vb. (do lat. imputare). Atribuir 
a alguém a culpa. Formas: jmputauã 
(EE, 1). Contexto: «jmputauã a artes 
do diaboo» (EE).

imundícia, subs. (do lat. immunditie-m). 
O mesmo que imundície: sujidade; 
impureza. Formas: jnmũdicia (VC, 1). 
Contexto: «os membros da tropologia 
que seruirã a jnmũdicia ou çugidade» 
(VC).

imundo, adj. (do lat. immundus, a, um). 
Sujo; impuro. Formas: immũda (VC, 
1); immundas (VC, 1); imũda (VC, 1); 
ĩmũda (VC, 1). Contextos: «mas quãto 
aas outras duas cousas ficaua immũda per 
.xxx. dias» (VC); «que lhe offerecessem 
os primogenitos dos homẽs e das 
animalias mundas. e das immundas que 
matassem os primogenitos ou dessem 
por elles outra cousa» (VC); «era tal que 
a molher que reçebida semẽte parisse 
fosse imũda» (VC); «e se algũa cousa 
ĩmũda parirmos .s. pecado fezermos per 
maginaçom falla ou obra» (VC).

imunidade, subs. (do lat. immunitate-m). 
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Dispensa; isenção. Formas: i[m]
unidades (S, 1). Contexto: «O .xiij. he 
dos que quabrãtan as ygrejas ou as i[m]
unidades ou liberdades dellas» (S).

imutável, adj. (do lat. immutabile-m). 
Que não muda; permanente. Formas: 
immutauel (VC, 1); ĩmutauees (VC, 
1). Contextos: «affirmou. que o tytollo 
era immutauel» (VC); «tu aueras prazer 
sentindote bẽauẽturada de tantos e tã 
ĩmutauees beẽs» (VC).

in, prep. O mesmo que em. Formas: in (EE, 
1). Contexto: «aa qual ainda in geeral 
faz passar» (EE).

inábil, adj. (do lat. inhabile-m). Que não 
é hábil; incapaz. Formas: jnhabilles 
(C, 1). Contexto: «E mays que sejam 
jnfames e jnhabilles pera averẽ outros 
benefiçios e honrras» (C).

incarnação ,  subs .  O mesmo que 
encarnação. Formas: incarnaçom (VC, 
1). Contexto: «desejarom a vijnda da 
incarnaçom de Christo» (VC).

incarnar, vb. O mesmo que encarnar. 
Formas: jncarnado (VC, 1). Contexto: 
«Em este euangelho acharas a estoria 
do verbo jncarnado os mandados e 
promessas em que teẽs a uia e a uerdade 
e a vida» (VC).

incendário, subs. (do lat. incendiariu-m). 
O mesmo que incendiário: aquele 
que incendeia. Formas: incẽdario (C, 
1). Contexto: «Excomunhõ mayor. 
Incẽdario. Matrimonio clandestino» (C).

incertamente, adv. (de incerto + -mente). 
De modo incerto. Formas: jncertamente 
(VC, 1). Contexto: «e nõ anda vagabũda 
amãdo jncertamente ora aqui ora alli» 
(VC).

incertidão, subs. (do lat. incertitudine-m). 
Incerteza. Formas: ĩçertidõ (VC, 1); 
incertidõ (VC, 1); inçertidõ (VC, 3). 
Contextos: «e vigiemos cõtra a ĩçertidõ 
da morte» (VC); «e a mudaçom de 
fremosura e o desuayro e incertidõ 
do tẽpo» (VC); «pois a cõparaçom ou 
ygualança quanto a inçertidõ de cada 

hũa destas cousas» (VC).
incerto, adj. (do lat. incertus, a, um). Que 

não é certo; duvidoso; contingente. 
Formas: ĩçerto (EE, 1); incerta (VC, 3); 
inçerta (VC, 5); jnçerta (VC, 2); jnçertos 
(VC, 1). Contextos: «e o que sobeja 
nos he ĩçerto» (EE); «a vida he incerta» 
(VC); «sperãça de seseguo. e incerta 
folguãça» (VC); «assi como a partida 
he inçerta assi seja o coraçõ çerto em 
bẽ obrar» (VC); «se homẽ pẽsa quanto 
he pequena e jnçerta a vida presente» 
(VC); «mas de cada hũa cousa destas 
sooes jnçertos» (VC).

incessável, adj. (do lat. incessabile-m). 
Incessante; cotínuo. Formas: jncessauel 
(VC, 1).  Contexto:  «Onde com 
jncessauel voz como de sua casa bem 
auenturados domesticos e de sua çidade 
celeste» (VC).

incessavelmente, adv. (de incenssável 
+ -mente). Incessantemente. Formas: 
incessauelmẽte (VC, 1). Incessantemen-
te. Contexto: «de longo tẽpo desejada e 
muyto amada e buscada incessauelmẽte» 
(VC).

incesto, subs. (do lat. incestu-m). União 
sexual ilícita entre parentes por consan-
guinidade ou afinidade. Formas: ĩcestu 
(TC, 1); imcesto (TC, 1); imcestu (TC, 
1); incesto (S, 1; TC, 1); inçesto (S, 5; 
VC, 2; C, 1); incestu (S, 1); inçestu (S, 
1); jncesto (S, 1); jnçesto (C, 1). Contex-
tos: «e asy este mudamẽto deste ĩcestu 
o faz moor» (TC); «Adulterio he cõ 
molher casada. Imcesto he com parẽta» 
(TC); «asy como dizemos fornizio que 
he pecado mortal empero se for cõ parẽta 
he imcestu» (TC); «se alguũ cometer 
pecado de incesto cõ algũa molher sua 
parenta casandose cõ ela nõ a tãta pena 
como se cometese pecado com ella sem 
matrimonio» (S); «Se incesto que he 
con paremta ou con cunhada carnal, ou 
spritual ou com pesoa religiosa» (TC); 
«a sexta por inçesto, a seitima por pe-
cado cõtra natura» (S); «reprehendera o 
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seu pecado de inçesto» (VC); «Inçesto 
que he cõ parenta» (C); «A sexta he 
incestu quando se comete com parẽta 
ou cunhado ou cunhada, padrinho ou 
madrinha, afilhado ou afilhada» (S); «asy 
como quãdo alguũ peca cõ mãy, ou filha, 
ou hirmaã, ou cõtra pessoa cõjũta e he 
chamado inçestu» (S); «O .j. he jncesto 
que he dormir cõ parẽta ou cunhada, 
assj como se ouuesse que auer com a 
filha de sua molher ou cõ sua hjrmãa, 
ou algũa molher cõ dous hyrmãos» (S); 
«Apos estes ho moor he jnçesto, depoys 
adulterio, depoys estrupo» (C).

inchaço, subs. (de inchar + -aço). 
Tumefação; arrogância. Formas: ĩchaços 
(VC, 1); inchaço (VC, 4); jnchaço (VC, 
3); jnchaços (VC, 2). Contextos: «he 
aly chea de plagas toda e feridas ĩchaços 
nigridoões em que brãduras» (VC); 
«he inchado com inchaço da soberba» 
(VC); «he angustiado per o jnchaço da 
delectaçõ» (VC); «e que assy abaixe o 
jnchaço da soberua. e guareça a chagua 
da enueja» (VC); «e assy a pobreza nõ 
soffre os jnchaços do spiritu» (VC).

inchado, subs. (do part. de inchar). 
Inchaço. Formas: inchado (VC, 1). 
Contexto: «Quẽ he aquelle que nõ seja 
inflado do inchado de soberba?» (VC).

inchamento, subs. (de inchar + -mento). 
Ato ou efeito de inchar, inchaço; dilata-
ção; vaidade, emproamento. Formas: 
inchamento (TC, 1; RP, 1); inchamẽto 
(RP, 1). Contextos: «todos aqueles uaã 
e pecam mortalmente hos quaes cõ estul-
ticia e soberba e inchamento de uoõtade 
brasfemã» (TC); «grãde inchamento tras 
apodrentamento dos humores» (RP); 
«todo ho inchamẽto do ventre que veẽ 
per muyto comer» (RP).

inchar, vb. (do lat. inflare). Dilatar; fazer 
aumentar de volume; ensoberbecer. 
Formas: ha inchado (VC, 1); he inchado 
(VC, 1); incha (EE, 2); inchado (VC, 1; 
RP, 1); inchar (VC, 1); inche (VC, 2); 
jmchados (VC, 1); jncha (VC, 2); jnchaa 

(VC, 1); jnchado (VC, 2); jnchemos 
(VC, 1). Contextos: «porque assy como 
no ydropygo ha inchado: assy o soberbo 
he inchado com inchaço da soberba» 
(VC); «A caridade nõ ha enueja, non faz 
mal, non se incha» (EE); «em maneira 
que inchado na võtade e oufana da carne 
alli onde ouuera de auer o louuor e 
proueito» (VC); «Do sul he vẽto inchado 
e agraua o ouuido fere o coraçã» (RP); 
«meestres digo nom de sabedoria que 
faz inchar e ensoberuecer» (VC); «ora 
me inche o estamago. ora amarelleça 
a cara» (VC); «e se aquelles que som 
jmchados e crues enclinamos nomeãdo 
lhes e contando os tormẽtos spãtosos» 
(VC); «porque tal saber nom jncha ou 
faz emsoberueçer» (VC); «aa maneyra 
do mar jnchaa per soberba» (VC); «Se eu 
mostrasse o pee jnchado ou denegrido» 
(VC); «E se virmos alguũ alleuãtado e 
soberbo. e nos beẽs presentes jnchado 
sempre lhe digamos demostrãdo lhe 
e nẽbrando como todos os beẽs aqui 
ficã» (VC); «nõ nos jnchemos ergo cõ 
soberba» (VC).

incher, vb. O mesmo que encher. Formas: 
jnchendoa (VC, 1). Contexto: «o filho 
moora no tabernaculo da intelligençia 
jnchendoa de comprido conheçimẽto» 
(VC).

inchimento, subs. O mesmo que enchi-
mento. Formas: inchimẽto (VC, 1); 
jnchimento (VC, 1). Contextos: «mas 
de toda a trindade com inchimẽto de 
graça» (VC); «todos recebemos graça 
do seu jnchimento» (VC).

incircunciso, adj. (do lat. incircuncisu-m). 
Que não é circuncidado. Formas: 
jncircũciso (VC, 1). Contexto: «ajnda 
derõ a tua alma a huũ cã jncircũciso» 
(VC).

inclinação, subs. (do lat. inclinatione-m). 
Ato ou efeito de inclinar; posição 
inclinada; tendência; propensão. 
Formas: inclinaçã (VC, 1); inclinaçam 
(VC, 1); inclinaçõ (VC, 7); inclinaçom 
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(S, 1; VC, 2; EE, 1); inclinaçoões 
(VC, 1; EE, 1); jnclinaçõ (EE, 1); 
jnclinaçom (VC, 1); jnclinaçoões 
(VC, 2). Contextos: nom obrẽ segũdo 
a inclinaçã da sua mallicia» (VC); 
«mas per hũa singular e virtuosa 
inclinaçam aquellas que ao spiritual 
viuer pertençe» (VC); «ou per inclinaçõ 
de carnal» (VC); «A inclinaçom que faz 
o saçerdote significa a humanidade de 
Jhesu Christo» (S); «E Pedro spantado 
ajnda de tãta humildade e inclinaçom 
do filho de deus» (VC); «a alma pella 
corrupçam da carne e inclinaçom 
continuadamente deçe da perfeyçam 
ao mal» (EE); «vossa senhoria seja de 
seu tan arrayada e guarneçida de tantas 
e tam nobres inclinaçoões» (EE); «da a 
todallas criaturas maneira e jnclinaçõ 
por as quaaes mouã naturalmente suas 
operaçoões» (EE); «outorguame que 
por nemhuũa dyabollica ou humanal 
jnclinaçom» (VC); «por nos tirar das 
habituãças e geitos ou jnclinaçoões que 
de tres guisas auemos» (VC).

inclinamento, subs. (de inclinar + 
-mento). Ato ou efeito de inclinar; 
inclinação. Formas: inclinamento (VC, 
1); inclinamẽto (VC, 1); jnclinamento 
(VC, 1). Contextos: «O inclinamento 
e adoramẽto perteẽçe a deus soo por 
signal que da sua maão» (VC); «ca o 
inclinamẽto dos geolhos he demostraçõ 
e signal de penitẽcia e de choro» (VC); 
«E deste jnclinamento do coraçom ao 
amor das paixoões e dos vicios se segue 
que se afasta e reuolue de deus» (VC).

inclinar, vb. (do lat. inclinare). Colocar em 
posição oblíqua; curvar; dobrar; pender; 
tender; abater; abaixar; predispor. 
Formas: era inclinada (VC, 1); estar 
jnclinados (S, 1); fose inclinado (S, 
1); fossem inclinados (VC, 1); foy 
ĩclinada (VC, 1); he ĩclinada (VC, 1); he 
ĩclinado (EE, 1); he inclinada (VC, 1); 
he inclinado (VC, 1); he jnclinada (VC, 
1; EE, 1); ĩclina (VC, 1); ĩclinadas (VC, 

1); ĩclinado (TC, 1; VC, 2); ĩclinãdoa 
(VC, 1); ĩclinados (VC, 2); ĩclinar 
(VC, 2); ĩclinarmonos (VC, 1); ĩclinauã 
(VC, 1); ĩcline (VC, 1); ĩclino (VC, 1); 
imclynou (S, 1); inclina (S, 3; TC, 1; 
VC, 11; EE, 3); inclinã (VC, 2; EE, 1); 
inclina se (VC, 1); inclinada (S, 3; VC, 
12; EE, 1); inclinado (VC, 12; EE, 1); 
inclinãdo (VC, 1); inclinados (VC, 4); 
inclinamos (VC, 2); inclinando (VC, 
2); inclinando se (VC, 1); inclinandosse 
(VC, 1); inclinar (S, 1; TC, 1; VC, 11; 
RP, 1); inclinara (VC, 1); inclinares 
(VC, 1); inclinarõ (VC, 3); inclinarom 
(VC, 1); inclinarõse (VC, 1); inclinas 
(VC, 1); inclinase (S, 2); inclinasse (S, 
2); inclinasse (VC, 1); inclinassem (VC, 
1); inclinaste (VC, 3); inclinaua (VC, 6); 
incline (VC, 8; EE, 1); inclinemos (VC, 
2); incliney (VC, 1); inclinosse (S, 1); 
inclinou (S, 1; VC, 9); jmclinouse (EE, 
1); jnclina (VC, 3; EE, 3); jnclinã (C, 
1; EE, 1); jnclinaae (VC, 1); jnclinadas 
(VC, 3); jnclinado (VC, 1; EE, 1); 
jnclinãdo (EE, 1); jnclinados (C, 1; EE, 
1); jnclinam (EE, 1); jnclinamos (VC, 1); 
jnclinando os (VC, 1); jnclinãno (VC, 
1); jnclinar (VC, 3; EE, 2); jnclinares 
(VC, 1); jnclinasse (VC, 1; EE, 2); 
jnclinate (VC, 1); jnclinauã (VC, 1); 
jnclinẽ (VC, 1; EE, 1); jnclinou (S, 1; 
VC, 2); jnclinouse (VC, 1); seer ĩclinado 
(VC, 1); seer inclinado (VC, 1); seja 
inclinado (EE, 1); seja jnclinado (VC, 
1); sõ inclinados (VC, 1); som inclinados 
(VC, 1); som jnclinados (EE, 1); somos 
jnclinados (VC, 2); son jnclinados (S, 
1); staua inclinado (VC, 1); teẽ jnclinada 
(VC, 1); ynclinou (S, 1). Contextos: 
«assy como aquella molher que era 
inclinada aa terra» (VC); «Deuemos 
estar jnclinados fazẽdo horaçom ataa 
que seja hacabado o pater noster» (S); 
«asi como se o propeo saçerdote fose 
hereje ou fose inclinado ẽ aquelle 
pecado» (S); «por tal que per aquellas 
cousas que elles entendessem fossem 
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inclinados a auer noticia daquellas 
que nom entendiam» (VC); «per 
requerimẽto do demo foy ĩclinada a amar 
desordenadamẽte as cousas terreaaes» 
(VC); «O quã alta sera no dia do juizo 
a cabeça que assy agora he ĩclinada» 
(VC); «Aos pensamentos dos homeẽs 
naturalmẽte he ĩclinado desejo de bem» 
(EE); «(e cousas semelhantes) aas quaes 
a carne he jnclinada» (EE); «e aquesto 
he o que nos ĩclina a grã deuoçõ» (VC); 
«todas as animalias ĩclinadas pera fũdo 
oolha cõtra a terra» (VC); «e estando 
desoluto e nõ ĩclinado ao oficio diuino» 
(TC); «ou ĩclinãdoa per misericordia ou 
dictãdoa per justiça» (VC); «e alleuãta 
pera elle os olhos ĩclinados do choro» 
(VC); «saluo se a boõa consciencia o 
muyto cõfortar e ĩclinar a ello» (VC); 
«deuemos fazer reuerẽcia e ĩclinarmonos 
aa terra» (VC); «e cõ reuerẽcia se 
ĩclinauã a ella» (VC); «de guisa que nõ 
se ĩcline mais a hũa parte que a outra» 
(VC); «e eu todo me ĩclino e abaixo aa 
tua cruz victoriosa» (VC); «sse apartou 
a fazer oraçom e sse imclynou» (S); «e 
non se inclina mais da hũa parte que da 
outra» (TC); «a santa escriptura pello 
mays ẽ cada logar nos inclina a obras 
de misericordia» (EE); «nẽ se inclinã a 
alguũ mal» (VC); «Inclina se a muy alta 
magestade» (VC); «ha natura humana 
he fraca e inclinada a pecar» (S); «A 
qual se diz verga graciosa de proueza 
e humildade inclinada por piedade» 
(EE); «depois que por espaço de tanto 
tempo vyo o coraçõ delrey e do pouoo 
inclinado a peedença» (EE); «inclinãdo 
seu coraçõ ao amor» (VC); «porque os 
humildosos som abaixados e inclinados 
a terra» (VC); «E nos inclinamos nossas 
caras a terra» (VC); «cõ reuerẽça se 
inclinando aa sua senhora» (VC); «mas 
nõ a deribarom nem caeo da firmeza da 
virtude inclinando se» (VC); «E outrossy 
como inclinandosse ou desuiando do 
titollo da cruz» (VC); «em nenhũa 

maneyra nem por nenhũa rezom nõ se 
inclinar mais a hũa parte que a outra» 
(TC); «se deue o homẽ de afastar do mal 
e inclinar se ao bẽ» (RP); «por aquella 
parte se inclinara elle e promulguara 
sua sentẽça» (VC); «ou para qualquer 
cousa que tu inclinares o teu querer 
para aquelle acharas prestes o querer 
de todos» (VC); «E assy estes magos 
offereçerõ a Christo de tres beẽs que 
auiã .s. corporal. ca se inclinarõ» (VC); 
«Adoraae agora aquelles doces geolhos 
que se inclinarom ante vos» (VC); «e 
inclinarõse ãte elle creẽdo que elle 
resurgira verdadeiro deus e verdadeiro 
homẽ e inmortal» (VC); «e tu inclinas 
a my a cabeça» (VC); «E en alguũas 
ygrejas inclinase o saçerdote quando 
ho diz» (S); «E adyante quãdo diz: 
suplices te rrogamus, inclinasse» (S); 
«e que os inclinassem aas virtudes e os 
tirassem dos vicios» (VC); «quando em 
aquesta cea te inclinaste com tuas maãos 
os seus maldictos pees trigosos para 
derramar sangue» (VC); «se inclinaua 
como quem da saudaçom ou saluaçom» 
(VC); «Porque en nome de Jhesu todo 
giolho se incline» (EE); «por tal que 
per a humildade inclinemos o juyz e 
tẽperemos o rigor seu» (VC); «eu puge 
e incliney a minha cabeça aos spinhos» 
(VC); «quando o saçerdote dyz esto, 
inclinosse muito» (S); «que se inclinou 
e abaixou a tomar forma de seruo» (S); 
«Empero aa derradeira jmclinouse aa 
voõtade delles» (EE); «aqui ho apostollo 
nos jnclina ao soffrer da payxam cõ 
dous emxẽplos» (EE); «E ysso mesmo 
he peccado mortal fazer aquellas cousas 
que ao dito peccado dereitamẽte jnclinã e 
o preçedem» (C); «jnclinaae os geolhos 
e beyjaae e dizee Aue Maria» (VC); 
«As bestas fez o senhor jnclinadas pera 
fundo sobre sua façe» (VC); «pello 
qual ho homẽ he muito mays jnclinado 
ao mal que ao bem» (EE); «quẽ se der 
nos peytos ou con a cabeça jnclinãdo 



28 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

fezer reuerẽçia» (EE); «e como ao mal 
som mays jnclinados que ao bem» 
(C); «por que muitas vezes jnclinam 
a maldade» (EE); «mas ay de nos 
mezquinhos que nõ nos jnclinamos 
com preceptos nẽ nos mouemos per 
exẽplos» (VC); «jnclinando os a ouujrẽ 
a voz do preeguador e o clamor dos 
pobres» (VC); «porque acarretã o homẽ 
e jnclinãno a pecar» (VC); «nas suas 
epistollas se esforça jnclinar aos homeẽs 
ao amor fraternal» (EE); «nõ ouueste 
medo de asanhares a deus e duujdas de 
o jnclinares aa misericordia» (VC); «por 
que mays ligeiramente os emganasse e os 
jnclinasse ha voluer a elle» (EE); «mas 
aquelle a que o tu ouueres feito jnclinate 
a elle e pedilhe perdõ» (VC); «em quãto 
se jnclinauã aas cousas e louuores de 
fora» (VC); «nõ jnclinẽ os catholicos a 
mal» (EE); «A terçeira por que jnclinou 
e bayxou ha cara en essa oraçom 
que fez» (S); «jnclinouse abaixando 
o corpo. e parou mentes dentro ao 
moymento» (VC); «mas sempre seer 
ĩclinado e comouido ao padre» (VC); 
«e a trigança da sua queeda perteençe 
a seer inclinado e prestes pera pecar» 
(VC); «que seja inclinado a virtude» 
(EE); «e os principes sõ inclinados a 
seguir as carreiras dos apostollos» (VC); 
«a cabeça e corpo teẽ pera fundo e som 
inclinados aa terra» (VC); «conuẽ a 
saber os homeẽs que som jnclinados 
aos beẽs tẽporaaes» (EE); «e somos 
jnclinados a outras paixoões» (VC); 
«honde os homẽs son jnclinados aa 
peruersidade e aa maldade» (S); «mas o 
coraçom staua inclinado aa bẽçom e ao 
bem de deus» (VC); «a voõtade de todas 
partes teẽ jnclinada em elle» (VC); «Sam 
Pedro sse ynclinou quamdo acatou em no 
induymento» (S).

ínclito, adj. (do lat. inclitus, a, um). 
Notável; ilustre. Formas: inclito (VC, 
2); inclitos (VC, 1). Contextos: «o qual 
he chamado inclito. por quanto delle 

subira o senhor saluador ao padre» (VC); 
«Salue te deus Jesu rey inclito. rey de 
virtudes» (VC); «vos inclitos barroões 
e ricos homeẽs do ceeo» (VC).

includir, vb. (do lat. includire). O mesmo 
que incluir: conter. Formas: jnclude 
(VC, 1). Contexto: «a qual pobreza 
jnclude em sy humildade sem a qual nõ 
he pobreza verdadeyra» (VC).

inclusivamente, adv. (de inclusivo + 
-mente). De modo inclusivo; até. 
Formas:  inclusiuamẽte (VC, 1). 
Contexto: «e ajnda per presença do 
corpo sacramẽtal (em todollos dias 
atees o ffim do mundo.) inclusiuamẽte 
porque. quando cõ infijndos trabalhos 
for acabado o mũdo regnarees comigo» 
(VC).

inclusive ,  adv. (do lat. inclusive). 
Inclusivamente. Formas: inclusive (S, 
1). Contexto: «os do começo e da fin 
sse entẽdẽ inclusive» (S).

inclusivo, adj. (do lat. inclusivus, a, um). 
Que inclui. Formas: inclusiua (VC, 2). 
Contextos: «nõ se pooẽ aqui exclusiua: 
mas inclusiua» (VC); «Ou pode seer 
diçõ ou palaura inclusiua .s. atees que 
apos sua morte tornassẽ os apostollos 
aa sua fe» (VC).

incompreensível, adj. (do lat. incom-
prehensibile-m). Que não se pode 
compreender; ininteligível. Formas: 
incomprehensiuel (VC, 2); incom-
prehensyues (EE, 1); incomprensyues 
(EE, 1); incõprehensyuees (EE, 1); 
incõprẽsiuel (VC, 1). Contextos: «A 
qual cousa procedeo da incomprehen-
siuel sabedoria sua» (VC); «e consijra 
aquella magestade imperial muy alta 
eternal incomprehensiuel sem mesura» 
(VC); «quã incomprehensyues som seus 
juyzos» (EE); «Quanto incomprensyues 
som seus juyzos» (EE); «quãto incõ-
prehensyuees som os juizos delle» (EE).

inconstância, subs. (do lat. inconstantia-m). 
Qualidade do que é inconstante; falta de 
constância; volubilidade; instabilidade. 
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Formas:  i ncons tãc ia  (VC,  1 ) ; 
incõstamcia (S, 1); incõstançia (S, 1). 
Contextos: «E o fallimẽto do fundamẽto 
aa inconstãcia e mouimẽto da voontade» 
(VC);  «Ceguidade,  mal  pensar, 
incõstamcia, amor do mũdo, precipitatio, 
aborreçer a Deus, desperaçom» (S); «A 
terceira he incõstançia. Ca faz ao omen 
ser mouyuel e nom firme» (S).

incontinência, subs. (do lat. incontinentia-
-m). Incapacidade de conter os desejos; 
intemperança; imoderação. Formas: 
incontinẽçia (EE, 1); incontinencia 
(VC, 1); incõtinẽcia (VC, 1); jnconti-
nencia (VC, 1). Contextos: «he forçado 
muytas vezes de proueer estes tempos 
por remediarem a incontinẽçia» (EE); 
«daquy nascẽ acharas que som a auareza. 
luxuria. jra. priguiça. incontinencia. In-
justicia» (VC); «mas som desollutos per 
incõtinẽcia da carne» (VC); «e o diluuio 
que foy no tempo de Noe a jncontinencia 
foy dello mereçedor» (VC).

inconveniente, adj. (do lat. inconveniente-
-m). Impróprio; enadequado. Formas: 
ĩcõueniẽte (VC, 1); ĩcoueniẽtes (VC, 
1); inconueniente (VC, 1). Contextos: 
«E porque pareçe cousa ĩcõueniẽte que 
seja dada em huũ tempo a sete hũa soo» 
(VC); «Se o temor dos homẽs nos cauida 
e desuia das cousas ĩcoueniẽtes muyto 
mais o fara o amor de Christo» (VC); 
«Empero segũdo openiõ doutros que he 
mais begnina nõ he inconueniente o que 
ja disse» (VC).

incorporal, adj. (do lat. incorporale-m). 
Incorpóreo;  imaterial .  Formas: 
incorporaaes (VC, 1). Contexto: «E 
por que razom as cousas incorporaaes 
som detheudas nas pẽnas corporaaes 
declarao Agustinho» (VC).

incorrigível, adj. (do lat. incorrigibile-m). 
Que não se pode corrigir. Formas: 
incorrigiuees (VC, 1); jncorrigiuees 
(VC, 1). Contextos: «a qual razõ os 
nõ vergonhossos e sem vergonha sam 
incorrigiuees» (VC); «e por tãto aquelles 

que som jncorrigiuees por muyto nossos 
amigos que sejam deuẽ seer esquiuados» 
(VC).

incorruptível, adj. (do lat. incorruptibile-
-m). Que não se corrompe; inalterável. 
Formas: incorruptiuees (VC, 1); incor-
ruptiuel (VC, 7); jmcorruptiuees (EE, 
1). Contextos: «os nossos corpos assy 
meesmo hã de seer apres da resurreyçõ 
incorruptiuees e subtijs» (VC); «quis 
elle guardar os signaaes das chaguas em 
o seu corpo ajnda que seja incorruptiuel» 
(VC); «(estabelleçeo os çeeos com pru-
dençia) que som jmcorruptiuees» (EE).

incorrupto, adj. (do lat. incorruptus, a, um). 
Que não sofre corrupção; inalterável. 
Formas: incorrupta (VC, 3); incorruptas 
(VC, 1). Contextos: «foy feyta aquella 
viuificaçõ daquella incorrupta carne» 
(VC); «e pois nõ guardaria per graça a 
virgẽ Maria incorrupta?» (VC); «por 
tal que sempre fosse incorrupta aquella 
que elle comprira de tãta graça» (VC); 
«O amor pois das cousas que falleçẽ 
mudemos aas cousas incorruptas» (VC).

increato, adj. (do lat. increatus, a, um). O 
mesmo que incriado: que não foi criado. 
Formas: increata (VC, 1). Contexto: 
«illuminador da increata sapiencia 
verbo diuino» (VC).

incredulidade, subs. (do lat. incredulitate-
-m). Falta de fé; descrença. Formas: in-
credulidade (VC, 3); incredullidade (VC, 
1; EE, 5); jncredulidade (EE, 1); jncre-
dullidade (EE, 4). Contextos: «porque 
a incredulidade ou descreença e duuida 
delles mereçiã que Christo retardasse 
o conhoçimẽto do seu corpo» (VC); 
«mais aproueitou a nos a incredulidade e 
infieldade de Thome pera nossa creença» 
(VC); «E a causa da sua incredullidade 
se segue» (VC); «porque sua incredulli-
dade e duuida mereçia que Christo lhes 
cõffirmasse ho conheçimemto do corpo 
seu» (EE); «Pois claramente demostra 
este presidẽte sua jncredullidade» (EE).

incrédulo, subs., adj. (do lat. incredulus, 
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a, um). Que ou aquele que duvida ou 
não acredita; descrente; ímpio. Formas: 
incredullo (EE, 1); jncredullas (EE, 
1); jncredullos (EE, 2). Contextos: 
«nõ queiras seer incredullo mais fiel» 
(EE); «A terçeyra que som jncredullas 
e feitiçeiras» (EE); «aos phariseus e 
judeus e jncredullos» (EE); «pello qual 
somos jncredullos que deuemos beẽzer 
a vianda» (EE).

incrente ,  subs.  (do lat .  medieval 
incredente-m). Descrente; incrédulo. 
Formas: increẽtes (EE, 1). Contexto: 
«eran increẽtes e zombauam de Christo» 
(EE).

increpação, subs. (do lat. increpatione-m). 
Ato ou efeito de increpar; censura. 
Formas: increpaçon (S, 1). Contexto: 
«Exorzismo he esconjuraçom e 
increpaçon contra o diabo que se aparte 
do homem» (S).

increpar ,  vb.  (do lat .  increpare) . 
Repreender; censurar. Formas: increpar 
(S, 1). Contexto: «querian correger e 
increpar» (S).

incréu, subs. (do lat. incredulu-m). 
Incrédulo; aquele que duvida ou não 
acredita; descrente. Formas: increeo 
(VC, 2); increeos (VC, 4); increos (S, 
2); jncreos (VC, 1). Contextos: «E 
ainda huũ foy Thomas o qual ãtre elles 
foy o mais increeo» (VC); «o que deus 
nom negua a nẽhuũ ora seja increeo 
ora seja arreneguador» (VC); «e que os 
tijnha por increeos» (VC); «nom sejaaes 
condẽpnadas com os increeos e infiees» 
(VC); «E ẽ outro logar os themerossos 
increos e excomũgados e homeçidas» 
(S); «e por quitar a duuida aos increos 
mostrou as chagas dos crauos e comeo 
e bebeo con elles» (S); «elle sofreo e 
contradiçom falsamente dos jncreos e 
sem creença» (VC).

incriado, adj. (do lat. increatus, a, um). 
Que não foi criado. Formas: increada 
(EE, 1); jncreada (EE, 1). Contextos: 
«(Por quanto deos he caridade.) 

increada» (EE); «sabedoria jncreada e 
creada» (EE).

incrinação, subs. O mesmo que inclinação. 
Formas: incrinaçõ (S, 1). Contexto: 
«que significa ha incrinaçõ e ho salmo 
de judica me Deus» (S).

incrinar, vb. O mesmo que inclinar. 
Formas: incrinada (S, 1); incrinãdosse 
(S, 1); incrinar (S, 2); incrinase (S, 
1); incrinasse (S, 1); incrynada (S, 1); 
incrynase (S, 1); jncrinallos (EE, 1); 
jncrinar (S, 1). Contextos: «vem ãte 
o altar e incrinada a cabeça diz» (S); 
«incrinãdosse ante o altar» (S); «deuẽse 
incrinar todos os que estan em a myssa» 
(S); «Dizendo te ygitur, incrinase» 
(S); «jũta as maãos ante os pectus e 
incrinasse» (S); «E juntas as maãos ãte 
os pectos e incrynada a cabeça e diz 
aquela oraçom» (S); «Primeiramente 
quãdo o saçerdote vem ãte o altar, 
incrynase» (S); «e cõ affaagos de doões 
por jncrinallos aa ydolatria» (EE); «E 
deueo amoestar como se deue jncrinar 
e fincar os giolhos aos pees do cõfesor» 
(S).

incrível, adj. (do lat. incredibile-m). Que 
não é crível; inacreditável. Formas: 
increiuel (VC, 1). Contexto: «cousa 
increiuel naturalmente he aos mortaaes 
o millagre da resurreiçõ» (VC).

incrudir, vb. O mesmo que includir. 
Formas: incrude (S, 1). Contexto: «ca 
no bautismo se incrude a fe» (S).

incurável, adj. (do lat. incurabile-m). Que 
não tem cura. Formas: incurauees (VC, 
1); incurauel (VC, 2); jncurauel (VC, 1). 
Contextos: «e porque curaua doores e 
enfirmidades que erã incurauees» (VC); 
«e assy pois como se chama a doẽça 
incurauel aquella que de todo tolhe 
os rremedios» (VC); «aja experiẽcia 
da quella pena incurauel» (VC); «nẽ 
prouemos algũa cousa da quella pena 
jncurauel» (VC).

inda, adv. O mesmo que ainda. Formas: 
inda (VC, 1). Contexto: «mas inda es 
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auydo por o peor de todollos maaos» 
(VC).

inda que, loc. conj. O mesmo que ainda 
que .  Formas:  jnda que (VC, 1). 
Contexto: «e jnda que te mal façam nõ 
abrindo tua boca» (VC).

indébito, adj. (do lat. indebitus, a, um). 
O mesmo que indevido: que não é 
merecido. Formas: jndebita (VC, 1). 
Contexto: «olho se segue o appetito e 
desejo de honrra jndebita» (VC).

indereitar, vb. (de em- + direito + -ar). 
O mesmo que endireitar: pôr direito. 
Formas: imdereite (SG, 1). Contexto: 
«per sij nem por outrẽ dereite ou 
imdereite» (SG).

indereitamente, adv. (de indereito + 
-mente). O mesmo que endireitamente: 
erradamente. Formas: indereitamẽte 
(VC, 1). Contexto: «e esto dizia 
reprehẽdendo indereitamẽte o senhor» 
(VC).

indevidamente, adv. (de indevido + 
-mente). De modo indevido. Formas: 
indeuidamẽte (EE, 1). Contexto: 
«segundo a dignidade ou prellatura 
indeuidamẽte desejando como Lucifer» 
(EE).

indevisível, adj. O mesmo que indivisível. 
Formas: indeuisiuel (VC, 1). Contexto: 
«porque a natura diuinal he indeuisiuel» 
(VC).

índex, subs. (do lat. indexe-m). Dedo 
indicador. Formas: yndex (S, 1). 
Contexto: «e o que esta acerca do que 
chamon yndex e o do meo» (S).

indição, subs. (do lat. indictione-m). 
Período de 15 anos. Formas: ĩdiçõ 
(EE, 6); indiçam (EE, 1); indiçõ (EE, 
20); indiçom (EE, 40); indiçon (EE, 
4); indiçoões (EE, 1); jndiçõ (EE, 16); 
jndiçom (EE, 17). Contextos: «na iiij. 
ĩdiçõ, na xvj. Lũa» (EE); «a .x. lũa na 
quarta indiçam ãte do começo deste 
euãgelho» (EE); «aos .xij. de lũa, na .v. 
indiçõ» (EE); «aas vezes se sooe chamar 
indiçom ao curso de xv. annos» (EE); «na 

sesta indiçon, e luũa xv.» (EE); «E ainda 
en ho dia de oje contam por indiçoões 
em muytas terras» (EE); «na lũa xij. na 
quinta jndiçõ» (EE); «em terça feira na 
.xxiiij. lũa na .v. jndiçom» (EE).

indicativo, adj. (do lat. indicativu-m). 
Relativo a um modo verbal. Formas: 
indicatiuo (S, 1). Contexto: «Mais na 
absoluiçom sse rrequere verbo indicatiuo 
absoluo» (S).

índice, subs. O mesmo que índex. Formas: 
indices (S, 1). Contexto: «aperta os 
dedos polegares con os indices» (S).

indício, subs. (do lat. indiciu-m). Vestígio; 
sinal.  Formas:  indicio (VC, 2). 
Contextos: «he indicio e demostraçom 
desto» (VC); «nom se demostra indicio 
de crime e de maleficio» (VC).

indiferente, adj. (do lat. indifferente-m). 
Que não tem preferência. Formas: 
ĩdeferẽte (VC, 1); indifferẽte (VC, 2). 
Contextos: «e de tal como esta cousa 
nom he duuida que eu o deuo leixar. ou 
he ĩdeferẽte .s. que pode seer pecado 
ou nom pecado» (VC); «e emtõ esta 
indifferẽte de seer obra meritoria ou 
nom» (VC); «e em tõ deueo reprehẽder 
ou se he indifferẽte e tal que pode seer 
que he maao ou nõ» (VC).

indigestão, subs. (do lat. indigestione-m). 
Ação ou efei to  de diger i r  com 
dificuldade; indisposição digestiva. 
Formas: indigestam (VC, 1). Contexto: 
«terceyramente teem indigestam dos 
humores» (VC).

indigesto, adj. (do lat. indigestus a, um). 
Que não se digere. Formas: jndigesta 
(VC, 1). Contexto: «Onde assy como 
maao signal he em a natureza quando 
a ourinha saae jndigesta e crua» (VC).

indignação, subs. (do lat. indignatione-m). 
Ato ou efeito de indignar; agastamento. 
Formas: ĩdignaçõ (VC, 1). Contexto: 
«assy como sõ amargura de coraçõ e 
sanha e ĩdignaçõ e braados» (VC).

indignamente, adv. (de indigno + -mente). 
De modo indigno. Formas: indignamente 
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(VC, 6; EE, 3); indignamẽte (S, 1; VC, 
4; EE, 2); jndignamente (VC, 1; EE, 1); 
jndignamẽte (VC, 2). Contextos: «E 
aquesto podia agora o senhor dizer de 
muytos sacerdotes que indignamente 
se pousam aa mesa do senhor» (VC); 
«qualquer que comer o pam ou beber ho 
calez do senhor indignamente culpado 
seera do corpo e sangue do senhor» 
(EE); «quantos dapnos se seguem ao que 
rreçebe este sacramemto indignamẽte 
estando em pecado» (S); «Dos perijgos 
daquelles que indignamẽte comũgam» 
(EE); «E quantas vezes comũguãdo 
jndignamente emcheo o corpo e rostro 
do senhor da saliua» (VC); «me exalçey 
jndignamẽte das cousas mjntirosas» 
(VC).

indignar, vb. (do lat medieval indignare, 
por indignari). Causar indignação; 
revoltar; irritar. Formas: indignado 
(VC, 1); indignarõ (VC, 1). Contextos: 
«esto faz deus seer mais indignado e 
sanhudo mais que o pecado e mal que 
ante fezeste» (VC); «os de Nazareth se 
indignarõ cõtra elle» (VC).

indignidade, subs. (do lat. indignitate-m). 
Qualidade do que é indigno; baixeza. 
Formas: jndignidade (VC, 1). Contexto: 
«e por jndignidade da offerẽda que faz e 
assi todo he auorreçido» (VC).

indigno, subs., adj. (do lat. indignus, a um). 
Que ou o que não é digno; desmerecedor; 
desprezível. Formas: ĩdigno (VC, 4; 
EE, 2); ĩdignos (VC, 1); indigna (VC, 
1; EE, 1); indignas (VC, 2); indigno 
(S, 3; VC, 30); indignos (S, 5; VC, 8; 
EE, 1); indygno (S, 1); jndignas (VC, 
1); jndigno (VC, 5; EE, 1); jndignos 
(S, 1; VC, 2; EE, 3); jndygnos (S, 1). 
Contextos: «Oo ĩdigno e malauẽturado 
cãnylo» (VC); «deuem cessar e leixar 
de preeguar a palaura de deus aos 
euuidores se som ĩdignos» (VC); «por 
a qual causa era indigna» (VC); «Ella 
se reputaua indigna de tocar os pees 
do senhor nen toda a vistidura delle» 

(EE); «mas ajnda por ssy padeçer 
cousas tã cruees e tam indignas?» 
(VC); «Eu pecador muy vil e indigno e 
culpado» (S); «em muytas maneiras sse 
dizen indignos e nom ydoneos pera sse 
hordenar» (S); «auiã de seer lançados 
fora do tẽplo como indignos e tirados 
dos seus officios» (VC); «rrepunandose 
e conheçendose ser indygno de rreçeber 
tam grande sacramẽto como he este» 
(S); «nos te fazemos graças ajnda que 
jndignas sejam» (VC); «outorga a my 
jndigno seruidor teu» (VC); «se reputaua 
jndigno de seer discipollo depoys que 
tres vezes negou Christo» (EE); «nõ 
tolheo as pallauras da preeguaçõ nẽ aos 
jndignos nẽ aos jngratos» (VC); «ca deuẽ 
os jndignos seer emgeitados» (EE); «e 
lançar do regno çelestial aos que ssom 
jndygnos e maaos» (S).

indinação, subs. O mesmo que indignação. 
Formas: indinaçom (S, 1). Contextos: 
«A terçeira he indinaçom, que he 
despreçamẽto e menospreço» (S).

indino, subs., adj. O mesmo que indigno. 
Formas: indino (S, 1). Contexto: «ajnda 
que pecador e indino» (S).

indirançar, vb. O mesmo que endereçar. 
Formas: jndirãçe (RP, 1). Contexto: 
«porque assi jndirãçe as cousas de 
dentro» (RP).

indiscreção, subs. (do lat. indiscretione-m). 
O mesmo que indiscrição: inconveniên-
cia. Formas: indiscreçõ (VC, 1). Con-
texto: «por mingoa de paçiençia e por 
indiscreçõ e desejo de vinguãça» (VC).

indiscretamente, adv. (de indiscreto + 
-mente). Formas: ĩdiscretamẽte (VC, 
1); indiscretamẽte (S, 1); jndiscretamẽte 
(VC, 1). Contextos: «Aos discipollos 
de Johãne que erã zelosos ĩdiscretamẽte 
som semelhauees» (VC); «E se alguũ, 
castigando indiscretamẽte, omeçideo 
cometese, deue ser desposto» (S); 
«Empero jndiscretamẽte fazia» (VC).

indiscreto, subs., adj. (do lat. indiscretus, 
a, um). Que não é discreto; inconfidente; 
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bisbilhoteiro. Formas: indiscretas 
(EE, 6); indiscreto (VC, 1; EE, 1); 
indiscretos (EE, 4); jndiscreto (VC, 1); 
jndiscretos (EE, 2). Contextos: «E as 
çinquo dellas erã indiscretas» (EE); «se 
vigia muyto e se afica em oraçõ dizem 
que he indiscreto» (VC); «o coraçam 
do indiscreto como vaso quebrado 
nam reteera a sabedoria» (EE); «bẽ 
façaaes emmudeçer a ygnorancia dos 
indiscretos» (EE); «cõ jndiscreto zello 
quis embarguar a paixõ de Christo» 
(VC); «nom como jndiscretos, mas 
como sabedores bem ẽpregando ho 
tempo» (EE).

indisposição, subs. (do lat. medieval 
indispositione-m). Incómodo físico; 
mal-estar. Formas: indisposiçõ (VC, 1); 
jndisposiçã (RP, 1). Contextos: «Esta 
escusaçõ he indisposiçõ da voõtade» 
(VC); «se ẽpeçonhẽtã os corpos da 
jndisposiçã ou da maa desposiçã dos 
çeos» (RP).

indistintamente, adv. (de indistinto + 
-mente). De forma indistinta. Formas: 
jndistinctamẽte (VC, 1). Contexto: 
«a todos jndistinctamẽte grandes e 
pequenos dizes verdade» (VC).

individamente, adv. O mesmo que indevi-
damente. Formas: indiuidamente (VC, 
2); jndiuidamente (EE, 2); jndiuidamẽte 
(VC, 2). Contextos: «nom murmure 
nem reclame nẽ contradigua quando 
indiuidamente dos enuejosos he tocado 
e doestado e jmpugnado» (VC); «O que 
tẽ conuersaçam com ho escomungado 
jndiuidamente: emcorre em escomunhõ» 
(EE); «o qual procedera do viçio da quel-
le que filhar aquello jndiuidamẽte» (VC).

individo, adj. (do lat. indebitus, a, um). 
O mesmo que indevido: não devido; 
injusto. Formas: jndiuidas (VC, 1). 
Contexto: «e com outros petitorios e 
execuçoões ou peytas jndiuidas» (VC).

indivíduo, adj. (do lat. individuus, a, um). 
Que não é separável; indiviso. Formas: 
indiuidua (VC, 1). Contexto: «porque 

demostre a trindade seer indiuidua e huũ 
soo deus» (VC).

indivisadamente, adv. (de indivisado + 
-mente). De forma indivisa. Formas: 
indiuisadamente (VC, 1). Contexto: 
«ou indiuisadamente buscãdo a sua 
sabedoria» (VC).

indivisão, subs. (do lat. indivisone-m). 
Qualidade do que é indiviso. Formas: 
indiuisom (VC, 1). Contexto: «per 
indiuisom da natureza» (VC).

indivisível, adj. (do lat. indivisibile-m). 
Que não pode ser dividido. Formas: 
indiuisiuel (VC, 1). Contexto: «porque 
indiuisiuel e muy simplez he» (VC).

indiviso, adj. (do lat. indivisus, a, um). 
Que não está dividido; inteiro. Formas: 
indiuisa (VC, 1); indiuisas (VC, 7); 
jndiuisas (EE, 1). Contextos: «porque 
assy como as obras das pessoas 
som indiuisas assi seja indiuisa a 
sua inuocaçõ» (VC); «Assy como he 
ygualeza de pessoas e nõ departimento 
assi as obras som indiuisas» (VC); «as 
obras da trindade som jndiuisas» (EE).

indução, subs. (do lat. inductione-m). 
Ato ou efeito de induzir; persuasão. 
Formas: induçom (VC, 1). Contexto: 
«Outra he induçom e engalhamento pera 
mudar alguẽ de bem a mal e da verdade 
a falsia» (VC).

induimento, subs. (de induir + -mento; 
induir, do lat. induere, vestir). Ato ou 
efeito de induir; ou vestir; investidura. 
Formas: induymento (S, 1). Contexto: 
«Dizendo te ygitur, incrinase, a 
signifficar que Sam Pedro sse ynclinou 
quamdo acatou em no induymento» (S).

indulgência, subs. (do lat. indulgentia-m). 
Perdão; absolvição; remissão dos pecados 
que o papa concede aos fiéis. Formas: 
indulgẽcias (VC, 1); indulgencia (VC, 
3); indulgençia (S, 2); indulgençias (S, 
1); jndulgẽcia (VC, 1); jndulgẽçia (VC, 
1; C, 1); jndulgẽçja (VC, 1); jndulgençia 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «stãdo e 
seẽdo suplicãdo e orando e tomãdo 
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indulgẽcias» (VC); «por tal que o 
perdom nõ seja caro: nem a indulgencia 
reffeçe» (VC); «por esta petiçõ nõ 
ganhara remisõ nẽ indulgençia, mas 
cõdenaçõ» (S); «dan muitas indulgençias 
e perdõees superfluas» (S); «Em a oliua 
se ẽtẽde o perdõ da jndulgẽcia» (VC); 
«Forma dasoluçã pera aquelles que 
teẽ jndulgẽçia do papa per que possam 
escolher confessores» (C); «e aquesto 
digo segũdo leçença e jndulgẽçja e ajnda 
que culpa seja he venial» (VC); «gaanha 
vinte dias de jndulgençia» (EE).

indústria, subs. (do lat. industria-m). 
Engenho; habilidade; destreza. Formas: 
ĩdustria (VC, 3); industria (S, 3; VC, 
3; EE, 1); jndustria (VC, 5); jndustrias 
(EE, 1). Contextos: «ao presente que se 
ẽcobrẽ as cousas per ĩdustria que nõ seja 
descoberta em o juizo» (VC); «e cree 
que o bem que tem que o ha por ssy e 
sua industria e boo recado» (S); «como 
se todo fora feyto per grãde industria» 
(VC); «non podia seer por industria 
humana» (EE); «nem que elle possa per 
algũa jndustria nem virtude percalçar» 
(VC); «elles nõ curauã do seruiço de 
deus mas de esfollar ho pouoo por 
jndustrias muy cuydadas» (EE).

indutivo, adj. (do lat. inductivus, a, 
um). Que induz; instigador. Formas: 
indutiuas (S, 1). Contexto: «esta se faz 
em presença por palauras ẽganosas e 
indutiuas pera fazer dapno a outro» (S).

induzedor, subs. O mesmo que induzidor. 
Formas: induzedor (VC, 1). Contexto: 
«e daquesta diziã elles que era Christo 
induzedor e enganador» (VC).

induzer, vb. O mesmo que induzir. 
Formas: induzẽdoos (VC, 1); induzer 
(VC, 1); jndusera (VC, 1). Contextos: 
«e como lhes deu refeiçõ induzẽdoos 
pera creerem e dizẽdo» (VC); «E aquesto 
fazia porque aquelles que nom podia 
inclinar e induzer per requerimentos» 
(VC); «que elle os jndusera e ẽganara» 
(VC).

induzidor, subs. (de induzido + -or). 
Aquele que induz; incitador. Formas: 
induzidores (S, 1). Contexto: «quaees 
forom mesajeiros induzidores  do 
pecado» (S).

induzimento, subs. (de induzir + -mento). 
Ato ou efeito de induzir; instigação; 
aliciamento. Formas: ĩduzimẽto (VC, 
1); induzimẽto (S, 2); induzimẽtos 
(VC, 2). Contextos: «e espertã mayor 
perseguiçõ a ti per maao ĩduzimẽto e 
per exẽplo» (VC); «E sse jugar cõtra 
ssua võtade e por induzimẽto de outro, 
deuelhe ser rrestituydo ho que perder» 
(S); «por que pareçe que por odio e 
induzimẽto do dyabo o fezerõ» (S); 
«e que per deuotas orações e nõ per 
induzimẽtos ou promessas deuẽ seer 
promouidos» (VC).

induzir, vb. (do lat. inducere). Convencer; 
conduzir; incitar; fazer levar. Formas: 
esta induzida (S, 1); fforom induzidos 
(S, 1); he induzido (VC, 2); he jnduzido 
(VC, 1); ĩduzẽ (EE, 1); induze (S, 2; 
EE, 1); induzia (S, 1); induzido (EE, 
1); induzidos (VC, 1); induzindo (S, 1; 
EE, 1); induzindovos (EE, 1); induzir 
(S, 4; EE, 2); jnduze (EE, 4); jnduzẽ 
(VC, 1); jnduzem (EE, 1); jnduzia (VC, 
2); jnduzida (VC, 1); jnduzido (EE, 1); 
jnduzir (S, 1; EE, 1); sejamos induzidos 
(S, 1). Contextos: «Empero que a alma 
que esta induzida ẽ çugidade» (S); «mas 
nom fforom induzidos en tẽtaçom» (S); 
«mas aquelle que he induzido e inclinado 
per as blanduras» (VC); «Em aquelle 
que o homẽ he jnduzido e enganado 
per o demo» (VC); «a qual comũmẽte 
ĩduzẽ a reuerẽcia e temor de deus» (EE); 
«Esta induze e traz luxuria» (S); «e nõ 
soomẽte os quebrantey mais induzia a 
outros que os quebrasen» (S); «E por 
acreçẽtamẽto da sua mallicia ẽganarõ 
ao pouoo sĩprez induzido a demãdar 
a morte de Christo» (EE); «Ameude 
nos poemos nos a esto. mas induzidos 
per a auareza que per justiça» (VC); 
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«rreuoluẽdo e induzindo arroydos e 
contẽdas» (S); «com amoestamẽto da 
caridade induzindovos (em vaão a graça 
etc.)» (EE); «por mouer e induzir a 
vomtade de dẽtro» (S); «Depoys dysto 
o apostollo nos jnduze a comportar os 
huũs aos outros» (EE); «ou da quellas 
cousas que te jnduzẽ ao pecado» (VC); 
«he manifestamente mentira a cuja proua 
jnduzem» (EE); «nom soomente jnduzia: 
e tiraua para si os ladinhos e judeos» 
(VC); «fora tragida e jnduzida a morte» 
(VC); «auiã a muitos jnduzido aaquella 
ffe» (EE); «querendo nos por isto jnduzir 
aa compaixõ dos proximos» (EE); «nom 
sejamos induzidos ẽ tentaçõ» (S).

inefável, adj. (do lat. ineffabile-m). Que 
não se pode descrever por palavras; 
indescritível; delicioso. Formas: 
inefabel (VC, 1); inefauel (VC, 2); 
innefauel (VC, 1); jnefauel (VC, 1). 
Contextos: «se demostra aquella 
inefabel vniõ e obra» (VC); «e como 
vos agora tem por cõpanheiros do seu 
plazer e da sua inefauel gloria» (VC); 
«mas ajnda nos mostrou o verdadeyro 
e innefauel amor que por sua pyedade 
acerca de nos tem» (VC); «e chamou pera 
aquella tam jnefauel. e tã marauilhosa 
bẽauenturãça» (VC).

inepto, adj. (do lat. ineptus, a, um). Inábil; 
incompetente Formas: ineptos (VC, 
1). Contexto: «por demostrar que elles 
ineptos e nõ ydoneos erã pera fazerẽ 
execuçõ daquesta sentẽça» (VC).

inextimável, adj. (do lat. inaestimabile-m). 
O mesmo que inestimável: digno de 
grande estima; de grande valor. Formas: 
inextimauel (VC, 7). Contextos: «Oo 
inextimauel amorio de caridade?» 
(VC); «Oo muy grande e inextimauel 
piedade» (VC); «e que segundo a sua 
gloria da virgem he inextimauel» (VC); 
«afremosentou per noua e inextimauel 
graça» (VC).

infalível, adj. (do lat. infallibile-m). Que 
não falha; garantido. Formas: infalliuel 

(VC, 1). Contexto: «a sua sperãça tam 
firme e a sua caridade infalliuel» (VC).

infamar, vb. (do lat. infamare). Difamar; 
caluniar. Formas: era jnfamado (VC, 
1); infamauam (VC, 1). Contextos: 
«o jngnocente era jnfamado» (VC); 
«mas dos discipollos diziã mal e os 
infamauam» (VC).

infame, subs., adj. (do lat. infame-m). 
Mal afamado; desacreditado; torpe. 
Formas: infames (S, 2); jnfames (C, 
1). Contextos: «E estes taees som 
dytos preuaricatores e son infames» (S); 
«por quãto os ten ou nom o ssaben ou 
son infames» (S); «E mays que sejam 
jnfames e jnhabilles pera averẽ outros 
benefiçios e honrras» (C).

infâmia, subs. (do lat. infamia-m). Má 
fama; má reputação; desonra; descrédito; 
calúnia. Formas: ĩfamia (VC, 2); 
infamia (S, 1; VC, 5; EE, 2); infamias 
(VC, 1); jnfamia (S, 1; VC, 3); jnfamya 
(EE, 1). Contextos: «Depois que o 
senhor tirou o temor aos discipullos das 
perseguiçoões e da ĩfamia» (VC); «E 
aynda a molher dẽtro do ano do luto sen 
infamia pode casar» (S); «da infamia 
do pecado da qual em o psalmo diz» 
(VC); «Por infamia e boõa fama, como 
enganadores e verdadeiros» (EE); «e no 
senhor e no padre das cõpanhas poserã 
infamias» (VC); «e garda a madre 
de jnfamia de fornicaçon» (S); «he 
remijdo da dãpnaçõ eternal da jnfamia 
da culpa» (VC); «por ysto fosse liurada 
de jnfamya» (EE).

infância, subs. (do lat. infantia-m). 
Meninice. Formas: infancia (VC, 2). 
Contextos: «nom aquelle apocrifo da 
infancia do saluador» (VC); «O Christo 
ajnda sta a tua hydade tenrra e molle da 
infancia ou meninice nõ foy segura de 
perseguidores despada» (VC).

infanta, subs. (feminino de infante). 
Filha do rei; princesa. Formas: infanta 
(VC, 1); ynfanta (VC, 1). Contextos: 
«a muyto alta Prinçesa infanta Dona 



36 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

Ysabel» (VC); «a muyto alta Princessa 
ynfanta Dona Ysabel» (VC).

infante, subs. (do lat. infante-m). Menino 
que ainda não fala; criança de berço; 
filho ou filha do rei. Formas: ĩfante 
(VC, 1); infante (VC, 1); infantes (VC, 
4); jnfante (C, 1; EE, 1). Contextos: «E 
a esto respondeo aquello que diz. que he 
ĩfante ou menino nõ pode seer achado se 
nom dos proues» (VC); «a muyto alta 
prinçessa infante Dona Ysabel duquessa 
de Coymbra» (VC); «todollos meninos 
ou infantes forom mortos» (VC); «e que 
os infantes jgnoçẽtes morressem por ty» 
(VC); «Nũca vos leestes alli da boca dos 
infantes» (VC); «Nos entẽdemos que 
aquelles erã chamados moços infantes 
que quer dizer nõ fallãtes ou paruoos» 
(VC); «criados del Rey, prinçipe jnfante, 
duques, marqueses» (C); «acharees o 
jnfante emburilhado em panos» (EE).

infeição, subs. (do lat. infectione-m). O 
mesmo que infeção: ato ou efeito de 
infecionar; contágio. Formas: jnfeiçom 
(EE, 1). Contexto: «dos diaboos por 
jnfeiçom dos viçios» (EE).

infeito, adj. (do lat. infectus, a, um, 
part. passado de inficere, infecionar). 
O mesmo que infecto: infecionado; 
contaminado. Formas: jnfeytos (VC, 
1). Contexto: «foy cousa digna que os 
ellemẽtos fossem purguados por quãto 
erã jnfeytos e çujos por o pecado do 
homẽ» (VC).

inferior, adj. (do lat. inferiore-m). Situado 
abaixo de. Formas: inferior (S, 2); 
inferiores (S, 5); jnferior (S, 1; RP, 
4). Contextos: «nom pode seer asolto 
por nehũ clerigo inferior saluo pello 
bispo» (S); «e todollos outros prelados 
inferiores» (S); «nõ poden absoluer os 
saçerdotes e cõfessores inferiores» (S); 
«daquele que he escomũgado pello bispo 
non pode seer asolto por outro crerigo 
jnferior» (S); «e as vezes proçede da 
rayz jnferior» (RP).

inferir, vb. (do lat. *inferere, por inferre). 

Deduzir; concluir. Formas: infere (VC, 
1). Contexto: «E aquesta conclusom 
infere elle quasy em todo o euangelho» 
(VC).

inferma, subs. (feminino de enfermo). O 
mesmo que enferma: mulher doente. 
Formas: jnferma (VC, 1). Contexto: 
«reprehẽde a jnferma da doẽça que 
auia» (VC).

infermidade ,  subs. O mesmo que 
enfermidade. Formas: infermidade (S, 
3); infermidades (S, 1); jnfermidade 
(VC, 1). Contextos:  «pollo qual 
vym ha infermidade» (S); «E este a 
tal se aquella infermidade ou prijgo 
morrer, he absolto» (S); «pera sãar 
as infermidades dos corpos» (S); «O 
primeiro apareçimẽto que se seguio 
elle ou acõpanhou com jnfermidade e 
humildade de nossa carne» (VC).

infermo, subs. O mesmo que enfermo. 
Formas: ĩfermo (VC, 1); infermo (VC, 
1); infermos (VC, 1); jnfermos (VC, 1). 
Contextos: «assy como se fosses huũ 
ĩfermo e alguũ sem saber» (VC); «Ouça 
o infermo o piedoso e sollicito phisico» 
(VC); «Curade os infermos. resuçitade 
os mortos» (VC); «porque nõ demãdar 
o seu he aos jnfermos cõselho» (VC).

infernal, adj. (do lat. infernale-m). Relativo 
ao inferno. Formas: ĩfernaaes (VC, 1); 
ĩfernal (VC, 3; EE, 1); imfernal (VC, 1); 
infernaaes (VC, 10; EE, 1); infernal (VC, 
30; EE, 1); jnfernaaes (VC, 5); jnfernaes 
(VC, 1); jnfernal (VC, 7). Contextos: 
«nom fossem atormentados das pẽnas 
ĩfernaaes» (VC); «E sobre a morte da 
pẽna ĩfernal» (VC); «Oo padre muy 
pyadoso rogo te eu mizquinho mereçedor 
da pena imfernal» (VC); «e das pẽnas 
infernaaes e da morte sobitanea e 
da eternal» (VC); «cõ que os porcos 
infernaaes paçem» (EE); «este sera 
culpado e merecedor da pena infernal» 
(VC); «em o fogo infernal paray mentes» 
(EE); «assy dos cellestriaaes e terreaaes 
como dos jnfernaaes» (VC); «e os 
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tormẽtos jnfernaes atormẽtã a sua alma» 
(VC); «Depois ergo que o rico ardẽte ou 
que ardia no fogo jnfernal falleçeo e foy 
tirada sperãça de auer refrigerio recorreo 
se o seu corraçõ aos parẽtes que leixara 
em o mundo» (VC).

inferno, subs. (do lat. tardio infernu-m, 
divergente do adjetivo inferus, inferior). 
Lugar destinado ao suplício das almas 
dos pecadores que não se arrependeram. 
Formas: ĩferno (TC, 1; VC, 14; EE, 7); 
inferno (S, 24; TC, 14; VC, 103; HV, 1; 
EE, 37); infernos (S, 5; TC, 2; VC, 33; 
HV, 1; EE, 1); infferno (S, 1); infierno 
(VC, 1); jmferno (EE, 3); jnferno (S, 4; 
VC, 44; C, 1; EE, 26); jnfernos (S, 1; VC, 
1; C, 1; EE, 3). Contextos: «qualquer 
que lhe disser loucu culpado sera da pena 
do ĩferno» (TC); «foy huũ tã grãde e tã 
forte braado que segũdo dizẽ no ĩferno 
foy ouuido e fez tremer o ceeo e a terra» 
(VC); «con violencia o arrebatã assy 
meesmo no ĩferno» (EE); «por sacar os 
justos do limo do inferno» (S); «Bem asi 
am de reteer os diaboos as suas almas em 
as penas do inferno e uerõ so telas» (TC); 
«desçendeo aos infernos» (S); «O quarto 
he: Creer que descẽdeo aos infernos» 
(TC); «porque todos descendiam aos 
infernos» (VC); «O terçeiro que he ha 
pena do infferno» (S); «assy meesmo 
aquelles do infierno. a aueram em muy 
stranha e inextimauel pena cõ que seram 
atormentados» (VC); «que os dapnados 
no jmferno decote dã vozes» (EE); «E 
digalhe das penas do jnferno que han de 
sofrer» (S); «deçendendo aos jnfernos» 
(EE); «

inficiado, adj. (do part. de inficiar, 
infecionar). Infecionado; contaminado. 
Formas: infiçiada (S, 1). Contexto: «E 
assy como a alma pecando foy ha carne 
infiçiada e corrupta» (S).

infidelidade, subs. (do lat. infidelitate-m). 
Qualidade do que é infiel; falta de 
observância ou cumprimento do que 
foi jurado. Formas: ĩfidelidade (EE, 

1); jnfidellidade (EE, 3). Contextos: 
«da ĩfidelidade e ynorançia aqui no 
presente» (EE); «nõ teeriam pecado 
de jnfidellidade» (EE); «os çegos das 
treeuas da jnfidellidade nõ ho conheçem» 
(EE).

infiel, subs., adj. (do lat. infidele-m). Que 
ou o que não é fiel; descrente; pagão. 
Formas: ĩfiees (VC, 1; EE, 2); inffiees 
(SG, 1); infiees (S, 2; VC, 27; C, 1; EE, 
3); infiel (VC, 9; EE, 4); infies (EE, 1); 
jmfiees (EE, 1); jnfiees (VC, 14; EE, 
6); jnfiel (VC, 2; C, 1; EE, 2); jnfies 
(VC, 1). Contextos: «Em special pero 
falla aqui do trabalho que auiã os ĩfiees 
ẽ adorar os ydollos» (VC); «Que possã 
leuar aos mouros e inffiees das dictas 
partes de Guinee» (SG); «os que leuan 
ou enuiã cauallos e armas e outras 
coussas neçessarias aos mouros e infiees 
e pagãoos pera pelejar contra christãos» 
(S); «(os homeẽs) .s. carnaaes e infiees 
os quaaes por odio disserõ doestos no 
rostro» (EE); «a qual que sob nome de 
fiel fez obras de infiel» (VC); «mais 
grauemẽte peca o christaão que o 
infiel» (EE); «mais muyto he esquiuar o 
escandallo dos fiees catholicos que dos 
infies» (EE); «por quãto em ysto pareçem 
aos jmfiees que nõ teem esperança» (EE); 
julgauam seerlhes de mays jnfiees» (EE); 
«Quãdo o jnfiel ou gẽtio vir husar da 
auareza» (VC); «e honde se nõ achar 
homẽ nẽ molher christaãos podeo 
ministrar qual quer jnfiel» (C); «ally 
meesmo seja reçebido per os jnfies» 
(VC).

infieldade, subs. (infiel + -dade). O mesmo 
que infidelidade. Formas: ĩfieldade 
(VC, 1); infieldade (VC, 25); jnfieldade 
(VC, 9). Contextos: «e afegurãdo que 
acerca auiã de seer agrauados do sõno 
da ĩfieldade» (VC); «E como Pedro 
arrefijdo per o fryo da infieldade se 
estaua acaentãdo aadefora» (VC); 
«Porque a infieldade e dureza de creer 
de Herodes nõ mereçia ouuir cousas 
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diuinaaes nẽ veellas» (VC); «Em o qual 
feito se demostra o segredo da infieldade 
vijndoyra em fim do mũdo» (VC); «e 
a dureza dos judeos que ficauam em 
sua pertinaçia e infieldade» (VC); «por 
hedificar a ffe e affuguẽtar a jnfieldade 
dos coraçoões» (VC); «e por esto ficarõ 
ẽ jnfieldade» (VC).

infindamente ,  adv. (de infindo + 
-mente). Infinitamente; sem limite. 
Formas: infijndamente (VC, 1; EE, 
1); infijndamẽte (VC, 4); jnfijndamente 
(VC, 1). Contextos: «e assy Christo 
infijndamente he mais claro que todollos 
sanctos» (VC); «Porque os maaos 
infijndamente ajam mais frialdade» (EE); 
Cõpridamẽte posse ergo infijndamẽte 
sancto» (VC); «nom seria alguẽ ousado 
de veer o padre mãsso jnfijndamente 
sentindo se por culpado» (VC).

infindeza, subs. (de infindo + -eza). 
Infinidade; imensidão. Formas: 
infijndeza (VC, 1); jnfijndeza (VC, 1). 
Contextos: «e desejo que a rrenouaçõ 
daqueste louuor ameude feyta per sua 
infijndeza sobrepojasse todallas specias 
dos contos» (VC); «e deus he jnfijndo 
e porẽ a offensa cometida cõtra elle teẽ 
hũa jnfijndeza» (VC).

infindo, adj. (segundo uns, de in- + findo; 
segundo outros, do lat. infinitus, a, um). 
Que não tem fim; que não termina; 
infinito. Formas: ĩfijnda (EE, 1); ifijndo 
(VC, 1); ĩfijndo (EE, 1); ĩfijndos (VC, 
1); ĩfjndo (VC, 1); infijmdo (VC, 2); 
infijnda (VC, 11); infijndas (VC, 3); 
infijndo (VC, 5; EE, 2); infijndos (VC, 
7; EE, 2); infindas (VC, 1); jmfymdo 
(EE, 1); jnfijmda (VC, 2); jnfijnda (VC, 
3; EE, 2); jnfijndas (VC, 2); jnfijndo 
(VC, 3; EE, 1); jnfijndos (VC, 2; EE, 
1). Contextos: «demostrar sua ĩfijnda 
sabedoria» (EE); «e dos sandeus ifijndo 
he o cõto» (VC); «cujo numero sera 
ĩfijndo» (EE); «esto soo deuamos de 
cõtar por ĩfijndos beẽs» (VC); «aqui se 
poõe tempo fijndo por ĩfjndo» (VC); «nõ 

o pos por cõto çerto nẽ por determinado 
mas por infijmdo» (VC); «e ajnda muyto 
menos he o teu amor e caridade para a 
infijnda bondade de deus» (VC); «E pera 
que me he a my necessario de replicar 
cousas infijndas?» (VC); «Ca em o 
çeeo da ao homẽ bem infijndo» (EE); 
«cometem ja por maao custume infijndos 
males» (EE); «e como lhe derom infindas 
boffetadas e pescoçadas dizẽdo que 
prophetizasse» (VC); «mas seu poder 
he jmfymdo» (EE); «mas ajnda cõsijra na 
muy longua e jnfijmda esperãça» (VC); 
«porque a virtude diuinal jnfijnda he» 
(VC); «jnfijndas merçees e guallardoões 
guaãçaste e fructificaste» (VC); «he o 
mayor bẽ de todos beẽs e jnfijndo» (VC); 
«elle chamando a ajuda de deus matou 
jnfijndos» (EE).

infingidamente, adv. (de infingido + 
-mente). Fingidamente. Formas: 
infingidamente (VC, 1). Contexto: «E 
que infingidamente se cheguara a elle 
squiuou e nõ o quis» (VC).

infingidor, subs. (de infingido + -or). 
Aquele que finge; fingidor. Formas: 
infingidores (VC, 1); jnfingidores (VC, 
1). Contextos: «e porẽ bẽ os chamaua 
ypocritas. e infingidores» (VC); «como 
esta he dos ypocritas e dos jnfingidores» 
(VC).

infingimento, subs. (de infingir + -mento). 
Ato ou efeito de infingir; fingimento. 
Formas:  jnfingimento (VC, 1) . 
Contexto: «em fim reçeberam no outro 
segre dampnaçom por o jnfingimento de 
que nom auiam empacho nem temor» 
(VC).

infingir, vb. (do lat. tardio infingere). 
Fingir; forjar; fazer de conta. Formas: 
he infingido (VC, 1); infingem (VC, 1). 
Contextos: «e se alguũ fruyto pareçe 
em ella ou he infingido ou nom acabado 
ou corrupto dalgũa maneira» (VC); 
«assy como os ypocritas. que infingem 
e mostrã sanctidade e sam mentirosos e 
maliciosos e negam a verdade» (VC).
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infinito, adj. (do lat. infinitus, a, um). Que 
não tem fim; ilimitado. Formas: infinita 
(S, 2); jnfinitos (S, 1). Contextos: 
«acalçou maneyra de bõdade infinita nos 
en quãto he madre do filho de Deus de 
bondade infinita» (S); «e outros muytos 
diuersos e jnfinitos preuilegios» (S).

infinto, adj. (do part. do verbo infingir). 
Fingido; falso. Formas: infimta (VC, 
1). Contexto: «reprehende o senhor os 
sabedores da ley comdempnãdoos da 
infimta deuoçõ e falsa religiõ» (VC).

infirmar, vb. O mesmo que enfermar. 
Formas: jmfirmou (VC, 1). Contexto: 
«aconteçeo que Lazaro yrmaão de Maria 
e de martha jmfirmou em Bethania» 
(VC).

infirmidade ,  subs.  O mesmo que 
enfermidade. Formas: ĩfirmidade 
(VC, 6); ĩfirmidades (TC, 1; VC, 7); 
infirmidade (S, 2; VC, 53; EE, 5; RP, 
1); infirmidades (VC, 29; EE, 3; RP, 1); 
jmfirmidades (C, 1); jnfirmidade (VC, 
22; C, 1; RP, 2); jnfirmidades (S, 1; 
VC, 5; C, 1; RP, 1); jnfirmydade (EE, 
1). Contextos: «podemos auer a vida 
ou auer ao diante aquella ĩfirmidade 
do corpo ou do coraçõ que o outro ha» 
(VC); «saaua os gafos e os paraliticos 
e os tolheytos e as outras ĩfirmidades» 
(TC); «E sse lhe rrecreçer haçidente 
de infirmidade, deuese apartar a hũa 
parte do altar» (S); «pella infirmidade 
de vossa carne» (EE); «que nẽguẽ 
nõ tema morte, sem teer infirmidade 
pestilencial» (RP); «taaes infirmidades 
pestilençiaaes sam cõtagiosas» (RP); 
«Nem parte algũa delles em sua vida 
em suas jmfirmidades nẽ depoys de 
sua morte» (C); «deues de notar que os 
corpos mays despostos a jnfirmidade e 
a morte sam os corpos quẽtes» (RP); 
Se taaes jnfirmidades pestilẽçiaes sam 
cõtagiosas .s. se se apegã» (RP); «aos 
que peccã por fraqueza (çercado de 
jnfirmydade)» (EE).

infirmo, subs. O mesmo que enfermo. 

Formas: infirmo (VC, 1); jnfirmos (VC, 
3). Contextos: «porque foy sollicito 
e dilligente acerca do infirmo» (VC); 
«porque aos jnfirmos em que he sperãça 
de vida nõ outorgua o phisico todas 
as cousas que cobijça» (VC); «porque 
os jnfirmos de que desperã os phisicos 
outorguã lhe todo o que desejã» (VC); 
«e nõ tomou os jnfirmos que poderiam 
seer escandalizados» (VC).

inflação, subs. (do lat. inflactione-m). Ato 
ou efeito de inflar; aumento de volume; 
inchamento. Formas: inflaçoões (VC, 
1). Contexto: «nẽ as inflaçoões dos 
peccados mas ablãdaos e asseenta os e 
faze os fugir» (VC).

inflamação, subs. (do lat. inflammatione-m). 
Ato ou efeito de inflamar; exaltação. 
Formas: inflamaçõ (VC, 1). Contexto: 
«O sexto he inflamaçõ da caridade e 
amor de deus» (VC).

inflamar, vb. (do lat. inflammare). Pôr 
em chama; incendiar. Formas: inflama 
(VC, 1); inflamada (VC, 1); inflamãdo 
(VC, 1). Contextos: «o coraçom se 
inflama e açẽde mais aa sanha» (VC); 
«quasi per tantas tochas he alumeada 
e inflamada» (VC); «e declaroulhes as 
scripturas. inflamãdo e açẽdẽdo seus 
coraçoões» (VC).

inflar, vb. (do lat. inflare). Inchar; enfunar. 
Formas: inflados (VC, 1); seja inflado 
(VC, 1). Contextos: «sempre som 
ẽchados e inflados» (VC); «Quẽ he 
aquelle que nõ seja inflado do inchado 
de soberba?» (VC).

influência, subs. (do lat. medieval 
influentia-m, este de influens, entis, 
part. presente de influere). Ato ou efeito 
de influir; ação que uma pessoa ou coisa 
exerce sobre outra. Formas: influẽcia 
(VC, 2); influẽçia (VC, 1); influencia 
(RP, 1); jnfluẽçia (VC, 1); jnfluençia 
(EE, 1; RP, 1). Contextos: «e quanto 
aa influẽcia dos seus doões e graça» 
(VC); «Onde quãdo retijnha a influẽçia 
da virtude diuinal que nõ veesse ou 
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decorresse em o corpo seu» (VC); «poõe 
grãde impedimẽto aa maa influencia do 
çeeo» (RP); «a qual antre as planetas 
teẽ speçial jnfluẽçia sobre a mudaçom 
da questas cousas da baixo» (VC); «por 
que se apartam da jnfluençia deste lume» 
(EE); «por que se apartam da jnfluençia 
deste lume» (EE); «Da parte do agẽte 
quando aquella jnfluençia sobre celestial 
mays dereytamente fere» (RP).

informar, vb. (do lat. informare). Avisar; 
esclarecer. Formas: informa (EE, 1); 
informada (VC, 1; EE, 1); informarom 
(EE, 1); jnformar (EE, 1). Contextos: 
«e o informa dizendo» (EE); «porque 
sabia ella seer emuy[a]da pellos filhos 
e informada da demanda» (EE); «Mas 
a vida actiua perfeita e informada per 
exẽplo da paixõ de Christo» (VC); 
«Informarom a sua madre da seguinte 
demanda» (EE); «para jnformar ao 
pouoo com preegações» (EE).

informe, adj. (do lat. informe-m). Sem 
forma precisa. Formas: informe (VC, 
1). Contexto: «he hũa scoridom informe 
ou sem forma» (VC).

infructuoso, adj. (do lat. infructuosus, 
a, um). Que não dá fruto; infrutífero. 
Formas: jnfructuosa (VC, 1). Contexto: 
«per muyto tardinheira e jnfructuosa 
peẽdẽça» (VC).

infundir, vb. (do lat. infundere). Incutir; 
introduzir. Formas: foy jnfundida (EE, 
1); he infundida (EE, 1); infũdem (EE, 
1); infunde (EE, 2); infundido (EE, 
1); jnfundida (EE, 1); jnfundyo (EE, 
1). Contextos: «empero a Maria toda 
jũta lhe foy jnfundida» (EE); «A qual 
he infundida por deus e com que deos 
he amado» (EE); «entom tambem se 
lhe infũdem todallas virtudes» (EE); 
«a qual infunde deos no coraçom do 
pecador» (EE); «A segunda razom foy 
em aquelle infundido aos apostollos ho 
dõ do spiritusancto» (EE); «a ffe a ty por 
deus jnfundida» (EE); «no qual se trauta 
do amor que deus nos jnfundyo» (EE).

infusão, subs. (do lat. infusione-m). Ato 
ou efeito de infundir; inserção. Formas: 
infusam (EE, 1); infusom (EE, 1). 
Contextos: «por infusam de graça» 
(EE); «por infusom de graça» (EE).

infuso, adj. (do lat. infusus, a, um, part. 
passado de infundere, verter). Infundido; 
derramado. Formas: infusa (S, 1; EE, 
1). Contextos: «sinifica que a graça que 
sayo do parayso he infusa e posta nas 
auguas do bautismo» (S); «(justificados) 
por justiça infusa» (EE).

ingenho, subs. O mesmo que engenho. 
Formas: jngenho (S, 1). Contexto: 
«polla minha fraqueza e rudeza de meu 
jngenho» (S).

ingnocente, subs. O mesmo que inocente. 
Formas: jngnocente (VC, 1). Contexto: 
«o jngnocente era jnfamado deus e 
blasfemado» (VC).

ingratidão, subs. (do lat. ingratitudine-m). 
Falta de gratidão. Formas: ingratidõ 
(VC, 9); ingratidom (VC, 5; EE, 1); 
jngratidõ (VC, 11); jngratidom (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «auẽdo medo que 
por a tua ingratidõ Christo te emgeite» 
(VC); «e per o desprezo ou ingratidom 
nos avenha outra enfermidade ou cousa 
peor» (VC); «e ante doutra vez cayr pella 
muyto grande ingratidom» (EE); «deue 
seer temida por o viçio da jngratidõ» 
(VC); «a jngratidom agraua o pecado 
do que torna a cayr» (EE).

ingrato, subs., adj. (do lat. ingratus, a, 
um). Que ou aquele que paga o bem 
com o mal; desagradecido. Formas: 
ĩgrato (VC, 2); ĩgratos (VC, 4); ingrato 
(VC, 7); ingratos (VC, 10); jngrato (VC, 
7); jngratos (VC, 7). Contextos: «nõ 
catou o seruo ĩgrato reuerẽcia aaquellas 
pallauras» (VC); «nẽ aos ĩgratos e aos 
que alcouetã e husam de mal» (VC); 
«tãto he mais obriguado a pena se for 
ingrato» (VC); «E aquelle que era 
ingrato» (VC); «porque forom mais 
ingratos menos preçando e nom curando 
delle» (VC); «e sobre os conhoçidos e 
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sobre os ingratos» (VC); «nom deue 
porem seer jngrato» (VC); «ou que 
seendo curados per o senhor como 
jngratos tornemos a cayr em peccado» 
(VC).

ingritidão, subs. O mesmo que ingratidão. 
Formas: jngritidõ (VC, 1). Contexto: 
«(forõ anojados) da jngritidõ daquelle 
seruo e da sua culpa e da afflicçõ e pena 
da quelle outro» (VC).

inicial, adj. (do lat. initiale-m). Que está 
no início; primordial. Formas: jnicial 
(VC, 1); jnnicial (VC, 1). Contextos: «e 
temor mundanal e temor natural e seruil 
e jnicial e temor filial ou casto» (VC); 
«Temor jnnicial he aquelle per a qual 
alguẽ ha medo da pẽna do ĩferno» (VC).

inimigo, subs. (do lat. inimicus, a, um). 
Adversário; contrário. Formas: ynimigo 
(S, 1). Contexto: «que aho ynimigo deue 
ser gardada a fe» (VC).

ininspirar, vb. (de in- + inspirar). Infundir; 
incutir. Formas: inhynspirãdo (VC, 1). 
Contexto: «E firmou os e fortificou em 
toda virtude de fortelleza que nõ podia 
seer vẽcida. inhynspirãdo em elles» 
(VC).

iniquidade, subs. (do lat. iniquitate-m). 
Maldade; o que é contrário à justiça. 
Formas: iniquidade (EE, 1). Contexto: 
«mayor he minha iniquidade que tua 
misericordia» (EE).

iníquo, adj. (do lat. iniquus, a, um). Injusto; 
mau; perverso. Formas: iniquos (EE, 
1). Contexto: «(Os pensamentos) .s. 
iniquos, os quaaes tijnhã contra elle» 
(EE).

injúria, subs. (do lat. injuria-m). Ofensa; 
insulto. Formas: ĩjuria (VC, 3; EE, 1); 
ĩjurias (VC, 8; C, 1); iniuria (EE, 1); 
iniurias (TC, 1; VC, 1); injuria (S, 8; 
VC, 63; EE, 5); injurias (S, 9; VC, 68; 
EE, 3); injurya (S, 1); jmjurias (EE, 1); 
jniuria (VC, 3); jniurias (VC, 8); jnjuria 
(S, 1; VC, 11; C, 2; EE, 3); jnjurias (VC, 
5; C, 2; EE, 6). Contextos: «porque nõ 
tẽ lugar a ĩjuria õde se faz graça» (VC); 

«ca por jsto se faz ĩjuria a alguum» (EE); 
«ou perdoãdo as ĩjurias ao proximo» 
(VC); «A quĩta sofrer as ĩjurias e danos 
reçebidos» (C); «forom auydos dignos de 
padeçer iniuria pello nome de Christo» 
(EE); «Se o scamdalizou per aroydos ou 
per doestos ou per outras iniurias» (TC); 
«com sanha fiz ofenssa e injuria aos que 
ma fezeron e aos que ma non ffezerom» 
(S); «fezeste a deus injuria e nojo» (VC); 
«e sofredor em as suas proprias injurias» 
(VC); «outros sofrirõ injurias e açoutes» 
(EE); «o tal parrocheano nõ he theudo 
de demandar liçemça aa ssua cura nem 
sse faz injurya» (S); «nas jmjurias de 
pallaura» (EE); «e de outra maneyra 
he feita jniuria e a esse meesmo spiritu 
sancto» (VC); «e que ajamos doestos e 
jniurias» (VC); «nẽ açoutes, nẽ outra 
jnjuria corporal» (S); «E lhes satisfaçam 
dos dapnos e jnjurias e despesas que por 
causa dello reçeberõ» (C).

injuriado, subs. (do part. de injuriar). 
Aquele que foi alvo de injúria; difamado. 
Formas: injuriados (VC, 1). Contexto: 
«e por refrear o ardor dos injuriados de 
nõ quererẽ filhar mayores vinganças» 
(VC).

injuriador, subs. (de injuriado + -or). 
Aquele que injuria. Formas: ĩjuriador 
(VC, 1). Contexto: «depois que reçeber 
algũas injurias que se faça prestes pera 
reçeber outras mayores que aquellas 
que o ĩjuriador ha voõtade de lhe fazer» 
(VC).

injuriar, vb. (do lat. medieval injuriare, 
por injuriari). Ofender; difamar; ultrajar. 
Formas: auees jnjuriado (EE, 1); era 
injuriado (EE, 1); ĩjuriado (VC, 1); 
iniuriado (EE, 1); injuria (VC, 1); injuriã 
(VC, 1); injuriado (VC, 2); injuriar (S, 
1; VC, 2); injuriarem (VC, 1); injuriarõ 
(S, 1); injuriarom (VC, 1); injuriastes 
(VC, 1); injuriaua (VC, 1); injuriauam 
(VC, 2); injuriou (VC, 1); jnjorian (S, 1). 
Contextos: «ao qual muitas vezes auees 
jnjuriado» (EE); «quãdo era injuriado 
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non dizia mal» (EE); «Cedo pois nos 
auenhamos cõ ho auersario jrmaão 
ĩjuriado ou lastimado» (VC); «ca elle 
he verdade. (Iniuriado)» (EE); «Quando 
vires alguũ que te injuria. cuyda que o 
dyaboo o moue» (VC); «que nõ seja 
mordido e ferido delles contra aquelles 
que o injuriã» (VC); «e que tãto nos 
sera a pẽna mayor quãto for a discordia 
cõ o jrmaão injuriado» (VC); «asi 
como se alguũ pubricamente injuriar aa 
ygreja» (S); «acerca daquelles que nos 
injuriarem» (VC); «aquelles que nos 
ofenssarom e injuriarõ» (S); «os quaaes 
nos injuriarom em palauras» (VC); «o 
pecado vosso de deus ao qual mujtas 
vezes injuriastes» (VC); «que aquelle 
que o injuriaua e doestaua» (VC); «A 
terçeira por nõ pareçer que injuriauam 
o primeiro descõtẽtandose delle» (VC); 
«nõ perdoamos ou quitamos aaquelle 
que nos injuriou e anojou» (VC); «e sen 
discriçon jnjorian e escomũgam» (S).

injurioso, adj. (do lat. injuriosus, a, um). 
Ofensivo; insultuoso. Formas: ĩjuriosas 
(VC, 1); injuriosa (VC, 5); injuriosas 
(VC, 4; EE, 1); jnjuriosas (S, 1; EE, 1); 
jnjurioso (EE, 1); jnjuriosos (VC, 1). 
Contextos: «porque se ao homẽ som 
dictas algũas cousas ĩjuriosas leues» 
(VC); «quãdo sabia que se cheguaua o 
dia da sua muy injuriosa paixõ» (VC); 
«quãto a pallauras injuriosas» (EE); 
«quãtas vezes dise palauras desonestas, 
jnjuriosas e falsas e danosas» (S); «cõ 
o proximo aynda jnjurioso» (EE); «que 
nos ajamos de teer os parentes por 
jnjuriosos» (VC).

injustamente, adv. (de injusto + -mente). 
De modo injusto. Formas: ĩjustamẽte 
(VC, 2); injustamente (S, 1; VC, 11; 
EE, 2); injustamẽte (S, 2; VC, 9; EE, 
2); jniustamẽte (VC, 1); jnjustamente 
(EE, 1); jnjustamẽte (VC, 3). Contextos: 
«claro sera que me mataes ĩjustamẽte» 
(VC); «E dizẽ que os homẽs ganhã seus 
beẽs algũas vezes justamẽte, outras 

injustamente» (S); «Empero fazendo isto 
non faz injustamente» (EE); «pequey 
que matey injustamẽte alguũ homem por 
mynha propea vontade» (S); «e seendo 
nom justos condẽpnarõ no jniustamẽte» 
(VC); «de feito e jnjustamente (seera 
obrigado ao juizo.)» (EE); «porque 
aquellas cousas que jnjustamẽte som 
possuydas deuẽ seer dadas aaquelles de 
que forõ» (VC).

injustiça, subs. (do lat. injustitia-m). 
Ausência de justiça; violação dos 
direitos de alguém. Formas: injustiça (S, 
2; VC, 6); injustiças (VC, 1); jnjustiça (S, 
1; VC, 1). Contextos: «seẽdo juiz fizeste 
injustiça» (S); «e em aquesto nõ faz 
injuria aos primeiros nẽ injustiça» (VC); 
«O quãtas injustiças se fazem oje em hũa 
çibdade» (VC); «e ha mentyra e a justiça 
e ha jnjustiça» (S); «serã stendidos per 
jnjustiça» (VC).

injustícia, subs. (do cast. injusticia). O 
mesmo que injustiça. Formas: injusticia 
(VC, 1). Contexto: «incontinencia. 
injusticia e todas estas teẽ aqui o 
principio» (VC).

injusto, subs., adj. (do lat. injustus, a, um). 
Contrário à justiça. Formas: ĩjustos 
(EE, 1); iniusta (TC, 1); injusta (VC, 4); 
injustas (VC, 1; EE, 1); injusto (S, 1; VC, 
10); injustos (VC, 10; EE, 1); jniustos 
(VC, 1); jnjusta (VC, 1; EE, 2); jnjustos 
(VC, 2; EE, 2). Contextos: «como 
empero fossẽ ĩjustos» (EE); «porque tal 
obra como esta he iniusta pera se fazer» 
(TC); «porque o homẽ justo nõ fezesse 
causa injusta cõ justo proposito» (VC); 
«e nõ soomẽte graues e duras. mas 
injustas. e sẽ razõ» (VC); «restituir as 
cousas injustas» (EE); «fezeste força 
ou aprison a algũas pessoas por ganho 
injusto» (S); «e louue a ty que padeçeste 
sem culpa. justo per os injustos» (VC); 
«Injustos som os que dãpnã as pessoas 
delles» (EE); «nõ som eu assi como 
todos os outros homẽs roubadores e 
jniustos» (VC); «nõ pode seer cousa 
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jnjusta» (VC); «nom som como os outros 
homeẽs roubadores jnjustos, adulteros» 
(EE).

inmigo, subs., adj. O mesmo que inimigo. 
Formas: inmijgo (EE, 1); inmijgos 
(EE, 5); jnmigos (VC, 1; HV, 2; EE, 
1); jnmigua (VC, 1); jnmijgo (VC, 3); 
jnmijgos (VC, 7; EE, 3); jnmjgoos (VC, 
1). Contextos: «e sobre toda virtude 
do inmijgo» (EE); «Pellejas quanto 
aos inmijgos estrãgeyros» (EE); «E o 
emperador nẽ todollos outros jnmigos nõ 
no auerã» (HV); «destruyrom os arraaes 
dos jnmigos» (EE); «sõ humanaaes 
rezoadas e justas jnmigua e cõtraira 
das maas» (VC); «nõ entre por ellas o 
enduzimento do jnmijgo antijgo» (VC); 
«ca em tanto ajnda somos aredados de 
amar nossos jnmijgos que tam sollamẽte 
aos amigos nom auemos o amor que 
deuemos mas per o contrairo» (VC); «da 
caridade que estẽdesse atee os jnmijgos» 
(EE); «e porque os jnmjgoos nõ vos façã 
mal» (VC).

inmizade, subs. (do lat. inimicitate-m). O 
mesmo que inimizade: falta de amizade; 
malquerença. Formas: ĩmizidade (EE, 
1); jmmjzade (VC, 1); jnmijzades (VC, 
1). Contextos: «Nenhuũa cousa proueita 
perdoar de boca ao que teem guardada 
a ĩmizidade em o pensamẽto» (EE); «e 
tenhas verdadeiro omjzio e jmmjzade 
por honrra del rey» (VC); «nom avemos 
temor das jnmijzades dos homẽs» (VC).

inmizidade, subs. (do lat. inimicitate-m). O 
mesmo que inimizade: falta de amizade; 
malquerença. Formas: immizidades (EE, 
1); jmmijzidades (EE, 1); jmmizidade 
(EE, 2); jmmizidades (EE, 1); jnmizidade 
(S, 1). Contextos: «seruidõ de ydollos: 
feitiços: immizidades cõtendas» (EE); 
«as jmmijzidades que recorrẽ hodio 
e maas võtades» (EE); «prouocao aa 
jmmizidade do huũ ao outro» (EE); 
«(jmmizidades escondidas) no coraçom» 
(EE); «E se ouuer jnmizidade cõtra 
alguũ, deueo compeler e costrãger que 

aja paz e cõcordia con elle» (S).
inobediência, subs. (do lat. inoboedientia-

-m). Desobediência. Formas: inobedien-
cia (S, 1); inobediençia (S, 2). Contex-
tos: «Inobediencia, vaã gloria, contenda, 
iatancia» (S); «soberba, inobediençia, 
ser homen sen misericordia» (S); «A 
primeira filha he inobediençia» (S).

inobediente, adj. (do lat. inoboediente-m). 
Desobediente. Formas: inobedientes 
(VC, 1). Contexto: «Quãto mais pois 
nos seremos julguados por inobedientes 
se fazemos as proprias voõtades?» (VC).

inocência, subs. (do lat. innocentia-m). 
Qualidade ou estado de inocente; 
ausência de culpa; pureza; ingenuidade. 
Formas: innocencia (S, 1); innoçẽcia 
(VC, 4); innocencia (VC, 1); innoçencia 
(VC, 1; EE, 1); ĩnoçẽcia (VC, 1); 
ĩnoçẽçia (VC, 1); inocencia (S, 1); 
jnnoçẽcia (VC, 8); jnnoçẽçia (VC, 2); 
jnnocencia (VC, 2); jnnoçencia (VC, 
4); jnnoçençia (VC, 4); jnocençia (VC, 
1); ynoçẽçia (S, 1); ynoçençia (C, 1). 
Contextos: «a premeira segũdo bem 
feyto, a outra segumdo que innocencia» 
(S); «e cuberto era de fremosura de 
innoçẽcia» (VC); «empero quis que a 
todos manifestamẽte fosse mostrada sua 
innocencia» (VC); «he a razom rouba 
aquella casa das vestiduras da justiça 
e da prata e do ouro da innoçencia» 
(VC); «tiramdolhe os vistidos da graça 
e da immortallidade e innoçencia» (EE); 
«reçebẽdo a ffe e cobrãdo a ĩnoçẽcia 
perdera se por a perda que ouue dos 
costumes boos» (VC); «porẽ cõseruaae 
a paciẽcia e a ĩnoçẽçia» (VC); «A 
segũda deuemos a todo proximo que 
he inocencia» (S); «e em aquesto he 
jnnoçẽcia» (VC); «restituindo lhe a 
primeira jnnoçẽçia» (VC); «E assy 
cobrou hũa brãcura de jnnocencia» 
(VC); «quãdo leixa a jnnoçencia e 
simplizidade de santidade» (VC); «A 
terçeira razõ he que se cuydares a 
jnnoçençia e perfecçõ que deues auer» 
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(VC); «e specialmente por demostrar a 
jnocençia do bauptismo star em perigo 
em a vida deleitosa» (VC); «E os outros 
seys da segũda tauoa nos ordenam a 
ynoçẽçia de nossos proximos» (S); 
«O original he carençia ou mingua da 
justiça e ynoçençia em que Adam foy 
criado» (C).

inocente, subs., adj. (do lat. innocente-m). 
Inofensivo; sem culpa. Formas: 
innocente (VC, 1); innocentes (VC, 
1; EE, 3); innoçentes (VC, 1; EE, 1); 
innocẽte (VC, 2); innoçẽtes (EE, 1); 
inocente (EE, 1); inocentes (TC, 1); 
inoçẽtes (EE, 2); ĩnocẽtes (EE, 1); 
ĩnoçẽtes (VC, 1); jnnoçente (VC, 1); 
jnnocentes (VC, 5); jnnoçentes (VC, 
1; HV, 1); jnnoçẽte (VC, 2; HV, 1); 
jnnocẽtes (VC, 1); jnnoçẽtes (VC, 2; HV, 
2; EE, 1); jnoçẽtes (VC, 1); ynoçente 
(C, 1); ynoçentes (S, 1); ynoçẽtes (S, 1). 
Contextos: «e qual he mayor enjuria 
que dãpnar o justo e innocente?» 
(VC); «nẽ querees seer (das minhas 
ouelhas) .s. innocentes e humildosos» 
(VC); «em tal soma se faz a festa dos 
mininos Innocentes» (EE); «Da fugida 
do senhor pera o Egypto e da morte dos 
innoçentes» (VC); «e querẽ matar o que 
era innocẽte» (VC); «E este foy o que 
matou os Innoçẽtes» (EE); «(como a 
ty.) inocente» (EE); «Outrosy leese na 
estoria dos inocentes que diz» (TC); 
«Dos ĩnocẽtes donde diz a glosa que ho 
matar que fez Herodes dos jnnoçẽtes foy 
huũ ãno e iiij. dias depois do naçimẽto de 
Christo» (EE); «a qual ẽsina e mostra que 
os ĩnoçẽtes e simplezes podẽ percalçar 
a graça do senhor» (VC); «poõe a glosa 
que os Inoçẽtes forõ .cxliiij. mil» (EE); 
«e aquelle que sabiã nõ soomẽte seer 
homẽ jnnoçente» (VC); «e porem trautou 
da morte dos meninos jnnocentes» 
(VC); «e nõ ouue merçee dos meninos 
jnnoçentes» (HV); «que milhor cousa 
he absoluer o culpado que o jnnoçẽte 
condẽpnar» (HV); «E aquello porque 

os jnnocẽtes paruoos forã mortos» 
(VC); «mandou matar os jnnoçẽtes» 
(HV); «(assi como ouelhas) sinplezes e 
jnoçẽtes» (VC); «e pollo vigairo julgado 
ser ynoçente e sem culpa» (C); «em o 
qual foron bautizados os ynoçentes» (S); 
«saluo o dia dos ynoçẽtes» (S).

inogrante, subs., adj. O mesmo que 
ignorante. Formas: ynogramte (S, 
1). Contexto: «asi como o judeu que 
bautiza que non cree e o que he ydiota 
e ynogramte que nom entende nen sabe 
o que diz» (S).

inonesto, adj. (do lat. inhonestus, a, 
um). Desonesto; sem honra. Formas: 
jnonestos (S, 1). Contexto: «mais por 
ajuntamẽto de algũa coussa sõ jnonestos 
e defemdydos» (S).

inorância, subs. O mesmo que ignorância. 
Formas: inorançia (S, 1); jnnorãçia (VC, 
1); jnorãçia (S, 1; EE, 1); ynorãcia (EE, 
1); ynorãçia (S, 2; C, 1); ynoramçya (S, 
1); ynorancia (EE, 1); ynorançia (S, 2; C, 
6; EE, 1); ynorançya (S, 2). Contextos: 
«ho que tal penitençia rreçebeo deste 
por inorançia» (S); «os que som çegos 
per jnnorãçia de voõtade» (VC); «e 
durãte esta jnorãçia ela casase con 
outro» (S); «das treeuas da jnorãçia 
(vay diãte dellas)» (EE); «nõ sem sangue 
que offereçesse pella ynorãcia sua» 
(EE); «faça pendẽça de quorẽta dias 
se por ynorãçia» (S); «nam danassem 
per ynorãçia as suas» (C); «deue sseer 
muytas vezes poblicada em as ygrejas 
por que nen huũ non sse excusse por 
ynoramçya» (S); «se alguũ se confesase 
ha outro saçerdote que nõ fose propio por 
ynorançia» (S); «tirãdolhes a materia 
do fallar e maldizer (a ynorancia etc.)» 
(EE); «seja pregada nas portas da nossa 
see pera que a ello nõ aleguẽ ynorançia» 
(C); «algũas vezes a sabendas e outras 
por ynorançya disse falsso testemunho» 
(S).

inorante, subs., adj. O mesmo que 
ignorante. Formas: inorante (S, 1); 
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inorãtes (C, 1); ynorante (S, 1; C, 1); 
ynorantes (S, 2; C, 2); ynorãte (S, 2; 
EE, 1); ynorãtes (S, 2). Contextos: «e 
por querer ser inorante menospreçando 
querer seer ẽsinado» (S); «ca nom he 
cousa jnota aos rusticos e inorãtes» (C); 
«e ao que he muyto ydiota e ynorante 
ou casi çego» (S); «buscam alguum 
frade vagabundo ou clerigo ydiota 
ynorante que lhes digam cada domingo 
as missas» (C); «Ha premeira he ensinar 
aos ynorantes» (S); «Esto soomẽte 
fazemos e hordenamos pera que se diga 
aos rusticos e ynorantes» (C); «sse he 
ynorãte ou por non saber» (S); «Se algũ 
he ynorãte seera ynorado» (EE); «por 
priguiça e maa vontade nõ ensiney aos 
ynorãtes» (S).

inorar, vb. O mesmo que ignorar. Formas: 
seera ynorado (EE, 1). Contexto: «e 
algũ he ynorãte seera ynorado e façam 
se todallas cousas honestamente» (EE)

inoto, adj. (do lat. ignotus, a, um). O 
mesmo que ignoto: desconhecido. 
Formas: jnota (C, 1). Contexto: «ca 
nom he cousa jnota aos rusticos e 
inorãtes» (C).

inovar, vb. (do lat. innovare). Tornar novo; 
renovar. Formas: seer jnnouado (VC, 1); 
sera jnnouado (VC, 1). Contextos: «o 
coraçom deue seer jnnouado per graça 
e pureza» (VC); «outrosi o homẽ sera 
jnnouado per tres passos ou mudaçoões» 
(VC).

inquirição, subs. (de inquirir + -ção). 
Ato ou efeito de inquirir; averiguação; 
indagação; exame. Formas: inquiriçõ 
(VC, 1); inquiriçom (EE, 1); inquyriçõ 
(S, 1); inquyryçõ (S, 1); jnquiriçã (EE, 
1); jnquiriçõ (VC, 2); jnquiriçom (VC, 
1). Contextos: «da qual he feita pregũta 
na inquiriçõ e exame do dia do juizo» 
(VC); «e porem nõ curou da inquiriçom 
do minino» (EE); «podẽ outros denũçiar 
ou pode o bispo fazer inquyriçõ dos 
mais velhos» (S); «E se o rresçeber 
e depois for fecta a inquyryçõ, deue 

dizer a verdade» (S); «por auctoridade 
apostolica teẽ carrego de jnquiriçã da 
heretica prauidade» (EE); «nõ se deuẽ 
creer ou filhar jnquiriçõ de ligeiro» (VC); 
«e ally sera feita dilligẽte jnquiriçom de 
todallas cousas» (VC).

inquirir, vb. (do lat. inquirere). Perguntar; 
interrogar; indagar. Formas: inquirem 
(VC,  1) ;  inqui r i rmos  (VC,  1) . 
Contextos: «E antre todallas cousas 
preguntam e inquirem que lugares sam» 
(VC); «Humildemonos pois nos pera 
inquirirmos a sancta scriptura» (VC).

inquisição, subs. (do lat. inquisitione-m). 
Inquirição; averiguação. Formas: 
inquisiçon (S, 1). Contexto: «e despois 
ho bispo ou ho juiz do saçerdote fezesse 
inquisiçon destas cousas sobre dictas» 
(S).

insensível, adj. (do lat. insensibile-m). Que 
não é sensível; indiferente. Formas: 
insensiuees (VC, 1); insensiuel (VC, 
3); jnsensiuees (VC, 1). Contextos: 
«Se tu vires e comsijrares as lagrimas 
que lançauam as cousas insensiuees» 
(VC); «faziã e stabelleçiã os gẽtios 
dalguũs homẽs mortos ou dalgũa 
materia insensiuel» (VC); «porque a 
natureza insensiuel auendo compaixom 
de Christo. amollentasse os coraçoões 
duros» (VC); «Primeiramente por o 
mouimento da creatura insensiuel a 
qual toda ouue compaixom de Christo 
quando morria» (VC); «porque aquelle 
que os homẽs ou perfia duuidauã de 
cõfessar aquestas criaturas jnsensiuees 
abertamẽte o deuulguauã e preegauã» 
(VC).

insibidade, subs. (relacionado com o lat. 
insipientia-m, parvoíce, sandice). Imbe-
cilidade; ignorância. Formas: insibidade 
(TC, 1). Contexto: «Item quẽ iura na 
cruz nõ sagrada, huũ ano de peendença 
e se iura per insibidade ou por costrã-
gimento, tres anos de peẽdemça» (TC).

insignamento, subs. O mesmo que 
ensinamento. Formas: insignamẽtos 
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(VC, 1). Contexto: «Oje som cõpridas as 
figuras que precederõ e os insignamẽtos 
das scripturas» (VC).

insígnio, subs. (masculino de insígnia, 
este do lat. insignia, plural de insignis, 
e). Insígnia; divisa; estandarte. Formas: 
insignios (VC, 3). Contexto: «e por 
louuor dos insignios e da bandeira e pen-
dom» (VC); «declararom e publicarõ os 
insignios e as diuisas da ressurrecçom» 
(VC); «Desy quando lhe dauam aquelles 
insignios e armas ou deuisas reaaes poy-
nhã os geolhos em terra» (VC).

insinador, subs. O mesmo que ensinador. 
Formas: jnsignador (VC, 1); jnsinadores 
(VC, 1). Contextos: «e assi o doctor e 
jnsignador das gẽtes se gloriaua que 
tijnha guardada a coroa da justiça» (VC); 
«o quarto o exẽplo dos maaos. o quinto a 
mingoa dos jnsinadores» (VC).

insinança, subs. O mesmo que ensinança. 
Formas: insinanças (VC, 1); jnssinãças 
(VC, 1). Contextos: «As candeas acçe-
sas som as insinanças claras e lumiosas» 
(VC); «e outras jnssinãças e actoridades 
ha hy» (VC).

insinar, vb. O mesmo que ensinar. Formas: 
insina (VC, 1); insinada (VC, 1); insinãdo 
(VC, 1); insinar (VC, 1); insinar nos ha 
(VC, 1); insinẽ (VC, 1); jnsinar (VC, 
1); jnsinou (VC, 1); jnssinãdoa (VC, 1). 
Contextos: «Huũ he o meestre de todos 
que naturalmẽte insina a todos» (VC); 
«segũdo a vida mostrada e insinada per 
Jhesu Christo» (VC); «demonstrando 
e insinãdo que quando nos formos em 
algũa necessidade ou pressura: que nos 
recorramos aa oraçõ» (VC); «porque 
mereça nõ soomẽte insinar e dizer. mas 
ajnda fazer e cõprir per obras» (VC); 
«Viinde subamos ao monte do senhor e 
aa casa de deus de Jacob e insinar nos 
ha as suas carreiras» (VC); «nõ façã 
semelhauees cousas e insinẽ os seus 
coraçoões» (VC); «a quarta que aquello 
que cõplires per obra em ty nõ çesses de 
o jnsinar» (VC); «aquelle que o geerou 

e aquelle que o jnsinou» (VC); «mas 
pubricou a e jnssinãdoa persoalmẽte e 
comprio a guardãdoa» (VC).

insínio, subs. O mesmo que insígnio. 
Formas: insinios (VC, 1); jnsinios (VC, 
1). Contextos: «e cõ a quelles insinios 
entẽdidos per mistico entendimento» 
(VC); «Jesu que com jnsinios e diuisas 
de scarnehos quiseste seer mostrado aos 
judeus» (VC).

insípido, adj. (do lat. insipidus, a, um). 
Que não tem sabor; insulto. Formas: 
insipida (VC, 1). Contexto: «nem ha 
queirõ de si como cousa fastidiosa e 
insipida vomitar» (VC).

insoportável, adj. (do lat insuportabile-m). 
O mesmo que insuportável: que não se 
pode suportar; intolerável. Formas: 
insoportauees (VC, 2); ĩsoportauel 
(VC, 1); ĩsuportauel (VC, 1); jnsopor-
tauel (VC, 2); jnsoportauell (VC, 1). 
Contextos: «Porque me exposeste e 
ordenaste a auer tam gramdes doores e 
tam insoportauees pẽnas» (VC); «Cousa 
ĩsoportauel he a pẽna do inferno» (VC); 
«nem ajamos nos a experiencia daqueste 
tam auorreçiuel e ĩsuportauel tormẽto» 
(VC); «e ajnda que ençima desto seja 
atormentado de afflicçõ jnsoportauel» 
(VC); «em que eu te mostrarey grãde e 
jnsoportauell perseguiçõ» (VC).

inspiração, subs. (do lat. inspiratione-m). 
Ato ou efeito de inspirar. Formas: 
hynspiraçõ (VC, 1); inspiraçõ (VC, 9; 
EE, 1); inspirações (VC, 1); inspiraçom 
(VC, 8; EE, 2); inspiraçoões (VC, 1); 
ĩspiraçam (EE, 1); jnspiraçõ (VC, 4; EE, 
4); jnspiraçom (VC, 4; EE, 2); jspiraçõ 
(EE, 1). Contextos: «E os effectos ou 
actos daquesta hynspiraçõ som tres» 
(VC); «O primeyro effeyto he inspiraçõ 
de bõo proposito ou cõçibimẽto» (VC); 
«cõ chamamẽto de dentro por inspiraçõ» 
(EE); «e outros per pallauras dalgũs 
preeguadores. e outros per inspirações 
de dẽtro» (VC); «trazer assy por sua 
voontade por inspiraçom» (EE); «per 
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inspiraçoões de dẽtro e per preeguaçoões 
defora euidẽtes» (VC); «por quanto foy 
scripta por ĩspiraçam do spiritusancto» 
(EE); «quãdo per sua jnspiraçõ folgou e 
cessou do peccado» (VC); «assy como 
pallauras de deos da jnspiraçom do qual 
som as cousas scriptas» (VC); «o qual 
se da aquy em vida por jnspiraçom de 
graças» (EE); «por jspiraçõ interior e 
aberta pregaçõ» (EE).

inspirar, vb. (do lat. inspirare). Introduzir 
nos pulmões; incutir; originar. Formas: 
he spirada (VC, 1); hinspira (VC, 1); 
hynspirada (VC, 1); inspira (VC, 2); 
inspirãdo (VC, 1); inspirados (EE, 2); 
inspirando (VC, 1; EE, 1); inspiraua 
(VC, 1); inspirou (VC, 1); ĩspirados 
(EE, 1); ĩspiraua (VC, 1); jnspira (VC, 
1); jnspirada (EE, 1); jnspirado (VC, 
1; RP, 1); jnspirãdo (EE, 1); jnspirar 
(VC, 2); jnspirou (VC, 1). Contextos: 
«Onde diz a glosa. spiritu he nome de 
toda graça a qual he spirada de deus» 
(VC); «e aquella que deus hinspira 
e poõe no coraçõ da pessoa» (VC); 
«e he ao padre ygual em produzer o 
spiritu sãcto per abastãça ou ẽprenhidõ 
hynspirada ou ĩspiratiua» (VC); «porque 
o spiritu sancto inspira» (VC); «ajnda 
que proceda de ambos empero he 
per actoridade do padre inspirãdo» 
(VC); «mas ainda todollos prophetas 
antijgos diuinalmẽte inspirados» (EE); 
«assy tambẽ de dẽtro inspirando o 
pensamento» (EE); «porque eu inspiraua 
em vos boos prepositos» (VC); «o qual 
em a face do primeiro homẽ Adã assy 
inspirou» (VC); «nõ emuiados nom 
ĩspirados por deus» (EE); «se nõ quanto 
lhe ĩspiraua o verbo» (VC); «as quaaes 
elle nõ jnspira nẽ forma» (VC); «Que 
toda ha escriptura jnspirada por deus» 
(EE); «ho aar jnspirado as vezes he 
peçonhẽto» (RP); «hama deus a cada 
huũ, jnspirãdo ẽ elle de dentro e com 
preegaçoões de fora» (EE); «jnspirãdo 
ẽ elle de dentro e com preegaçoões de 

fora» (EE); «segundo lhe deus melhor 
jnspirar e der graça» (VC); «porque 
misericordiosamente jnspirou em elle» 
(VC).

inspirativo, adj. (do lat. medieval inspi-
rativus, a, um). Que inspira; inspirador. 
Formas: ĩspiratiua (VC, 1). Contexto: 
«per abastãça ou ẽprenhidõ hynspirada 
ou ĩspiratiua» (VC).

instância, subs. (do lat. instantia-m). 
Ato de instar; empenho; veemência. 
Formas: instãcia (VC, 1); instancia 
(VC, 1); instançia (VC, 1); ĩstãcia (EE, 
1); jnstãcia (VC, 1); jnstãçia (VC, 1); 
jnstancia (VC, 1). Contextos: «mas faz 
ajnda mayor instãcia» (VC); «e aly ande 
sta o siguamos com toda instancia de 
virtudes» (VC); «mas quer dizer que seja 
feita cõ instançia a oraçõ nos deuidos 
tẽpos e cõuinhauees» (VC); «aqui se 
mostra quãto val a ĩstãcia da oraçom» 
(EE); «por quanto ella muy deuotamẽte 
e com grãde jnstãcia o requereeo» (VC); 
«Tã grãde cousa he o bẽ da jnstãçia e do 
afficamẽto da oraçõ» (VC); «Stam cõtra 
elle cõ grãde jnstancia os principes» 
(VC).

instante, subs. (do lat. instante-m, part. 
presente de instare). Momento; ocasião. 
Formas: instante (VC, 1); instãte (VC, 
2; EE, 2); jnstante (VC, 1; EE, 1); stante 
(VC, 3); stãte (VC, 4). Contextos: 
«porque des o primeiro instante da sua 
conçepçõ Christo foy cõprido do spiritu 
sancto» (VC); «porque a virtude diuinal 
jnfijnda he e ẽ huũ instãte obra aquello 
que aa natureza he jmpossiuel» (VC); 
«toda auõdãça de graça ouue do instãte 
de sua cõçepçã» (EE); «E trasmudaçõ 
se faz no postumeiro jnstante quando se 
acabã de pronunciar aquellas palauras 
ou oraçom» (VC); «a qual obra em huũ 
jnstante» (EE); «e em a qual stante foy 
todo o corpo de Christo formado e a alma 
rational criada» (VC); «E em aquelle 
stante foy comprido e perfeito homem 
em alma e em carne» (VC); «porque a 
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natureza nõ obra logo em huũ stante mas 
pouco e pouco» (VC); «E huũ momẽto e 
stãte de tẽpo per todo o mũdo pareçe assi 
a vijnda do filho da virgẽ» (VC).

instinto, subs. (do lat. instinctu-m). Impulso 
interior; tendência natural; inspiração. 
Formas: instinctos (VC, 2); instinto 
(S, 1; VC, 2); jnstincto (VC, 4); jnstinto 
(VC, 1); stincto (VC, 1). Contextos: 
«mas mouidos e aballados pera bem 
per sanctos scondidos instinctos» (VC); 
«porque nũca deus çessa de spertar os 
homẽs a bẽ per instinctos e escõdidos» 
(VC); «ca os canones forõ feytos por 
instinto do spiritu sancto» (S); «todo 
se cree que foy por instinto do diaboo» 
(VC); «esto segũdo o querer e instinto 
da natureza» (VC); «a qual cousa he 
desordenaçom da voontade contra o 
jnstincto da razom» (VC); «deos falla 
ao coraçom do homem per jnstincto 
e tocamẽto» (VC); «aquesto ou per 
jnstinto dos judeos que cobijçauã a morte 
de Christo» (VC); «Mas Pyllatus mouido 
per stincto diuinal affirmou» (VC).

institução, subs. O mesmo que instituição. 
Formas: instituçõ (VC, 1); jnstituçõ 
(VC, 1); jnstituçom (VC, 1). Contextos: 
«o tangimẽto he a inspiraçõ de dẽtro e a 
vncçom he a instituçõ dos sacramentos» 
(VC); «A quarta a jnstituçõ e ordenaçõ 
do muy sãcto sacramento» (VC); «ou 
quanto aa jnstituçom marauilhosa» (VC).

instituição, subs. (do lat. institutione-m). 
Ato ou efeito de instituir; disposição; 
coisa instituída. Formas: instituiçõ 
(S, 1); instituyçoões (VC, 1); jnstituiçã 
(C, 1); jnstituyçõ (VC, 1). Contextos: 
«sacramento he allamento material de 
fora que paresçe a vista do homẽ que 
por instituiçõ sygnifica e por semelhãça 
rrepresenta» (S); «esto significa as 
instituyçoões e exemplos e doctrina dos 
apostolos» (VC); «e jura fazer quãdo lhe 
he feita a colaçã, jnstituiçã ou confirmaçã 
do benefiçi» (C); «como no dia em que 
ouue seu começo e jnstituyçõ» (VC).

instituir, vb. (do lat. instituere). Estabelecer; 
constituir; fundar. Formas: for jnstituido 
(VC, 1); forẽ jnstituidos (C, 1); forõ 
instituidos (VC, 1); forom jnstituidos (C, 
1); foy instituydo (VC, 2); foy jnstituydo 
(S, 1; VC, 2); he jnstituido (VC, 1); 
instituir (VC, 1); instituyda (VC, 1); 
instituyo (VC, 1); jnstituir (C, 1); 
jnstituyo (C, 1); jnstituyr (VC, 1); sam 
jnstituydos (C, 1); sõ instituidos (VC, 
1); som ĩstituidos (VC, 1). Contextos: 
«quando alguẽ for jnstituido por rey 
nõ acreeçentara nem multiplicara os 
cauallos» (VC); «despoys que elles assy 
forẽ jnstituidos» (C, 1); «os sacramẽtos 
que forõ instituidos per Christo» (VC); 
«quantos sam e como forom jnstituidos 
e outras cousas» (C); «De como foy 
instituydo o sancto sacramento» (VC); 
«e quando foy jnstituydo e por quẽ» 
(S); «E aqueste sacramento do altar 
he jnstituido e ordenado» (VC); «mas 
pouco curam de instituir na casa de 
deus seruidores ydoneos» (VC); «foy 
primeiramẽte instituyda a forma do 
dinheiro» (VC); «Aqui he de saber que 
Moyses instituyo huũ soo que fosse o 
mayor sacerdote» (VC); «e em nosso 
bispado fizerom jnstituir e jntitullar 
alguũs clerigos que ante nõ tinham 
benefiçios» (C); E a pẽdẽça jnstituyo 
depoys de sua vijnda» (C); «O quinto 
poder he de o jnstituyr e fazer o qual 
ouue Christo soo que stabelleçeo este 
sacramento» (VC); «aos clerigos que 
nos ditos benefiçios sam jnstituydos 
canonicamẽte» (C); «per a qual som 
entẽdidos os prellados que sõ instituidos 
em as ygrejas» (VC); «pera aquesto que 
som ĩstituidos speçialmẽte em seruiço 
de deus» (VC).

instormento ,  subs. O mesmo que 
instrumento. Formas: instormento 
(VC, 1); instormentos (VC, 1); ĩstormẽto 
(EE, 1). Contextos: «porque por a 
humanidade fazia os milagres como per 
instormento» (VC); «trazendo consigo 



49Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

os instormentos que eram mester e com 
que podesse despreguar os crauos» 
(VC); «do qual se mostra que o sacerdote 
e ministro he ĩstormẽto das almas de 
deus» (EE).

instromento ,  subs.  O mesmo que 
instrumento. Formas: instromento 
(VC, 1). Contexto: «E a virtude do qual 
vymos extender a rrestituir o ouuido e o 
instromento da falla» (VC).

instrução, subs. (do lat. instructione-m). 
Ato ou efeito de instruir; ensino. 
Formas: instruçõ (S, 1). Contexto: 
«quãto a instruçõ e ensinamẽto que hã 
de fazer os padrinhos ao batizado ou 
confirmado» (S).

instruir, vb. (do lat. instruere). Ensinar; 
doutrinar. Formas: jnstruir (S, 1); seer 
instruido (S, 1); som jnstruydos (S, 1). 
Contextos: «son ynorãtes pera jnstruir 
e ensynar a fe» (S); «A segũda por que 
melhor pode seer instruido e ensinado na 
ffe por muytos que por huũ» (S); «nem 
som jnstruydos nẽ ensynados em a fe 
christãa segũdo deuiam» (S).

instrumento, subs. (do lat. instrumentu-m). 
Utensílio; dispositivo; ferramenta. 
Formas:  instrumentos (VC, 1); 
instrumẽto (S, 1; VC, 2); jnstrumento 
(C, 1; EE, 1); jstrumento (EE, 2). 
Contextos: «e concordante soõ de 
todollos menestrees e musicos ou 
tangedores dos instrumentos em os 
coraçoões da mãçebia leda e florida» 
(VC); «O .xlv. que nom gardan as arras 
e instrumẽto da ygreja» (S); «Itẽ o 
caniço ou canauea he instrumẽto pera 
escreuer» (VC); «Nem tanguã sinos nem 
campaãs, allaudes, guitarras, pandeiros, 
orgaõs. Nem outro alguũ jnstrumento» 
(C); «o sacerdote he seruidor de deos 
e jnstrumento seu animado» (EE); «e 
jstrumento da diuindade e como ho 
official mediante ho jstrumento obra» 
(EE).

ínsua, subs. (do lat. insula-m). Pequena 
ilha. Formas: hynsua (VC, 1); ynsoas 

(VC, 1). Contexto: «porque a hynsua 
he cercada e cõbatida das ondas» (VC); 
«a qual significa Yesse .s. ynsoas de 
Libano» (VC).

integridade, subs. (do lat. integritate-m). 
Qualidade do que é íntegro ou inteiro; 
inteireza. Formas: integridade (VC, 1; 
EE, 1); jntegridade (VC, 1). Contextos: 
«e tãta integridade como foy a da virgem 
nom a podia seguir algũa corrupçom 
nem resolluçõ» (VC); «guardando a 
integridade da carne» (EE); «som obras 
de justiça e de bondade de jntegridade 
de paçiençia» (VC).

inteiramente, adv. (de inteiro + -mente). 
Completamente ;  in tegra lmente . 
Formas: inteiramente (VC, 10; EE, 
3); inteiramẽte (VC, 10); inteyramente 
(VC, 4; EE, 1); inteyramẽte (VC, 1); 
ĩteiramẽte (VC, 1); ĩteyramẽte (EE, 1); 
jnteiramente (VC, 2; EE, 1); jnteiramẽte 
(VC, 9; C, 3; EE, 2); jnteyramente (VC, 
1). Contextos: «porque fosse visto por 
todos e fosse inteiramente consijrado» 
(EE); «Por tãto diz aqui que nõ o filhou 
.s. para beber inteiramẽte» (VC); «E 
nom he marauilha ca tal consumaçom 
virtualmente e inteyramente» (VC); 
«vijnde beẽtos do meu padre tomaae 
inteyramẽte o meu regno» (VC); «serã 
dãpnados ĩteiramẽte e pera sempre» 
(VC); «empero nõ pode ĩteyramẽte seruir 
a deus» (EE); «pera que os jnteiramente 
emsynasse do verbo emcarnado» (EE); 
«E assi se pague jnteiramẽte o dizimo» 
(C); «jnteyramente lhes dando noticia de 
sy meesmo» (VC).

inteiro, adj. (do lat. integer, a, um). 
Completo; intacto. Formas: imteira 
(EE, 1); inteira (VC, 17); inteiras (VC, 
1; EE, 1); inteiro (VC, 15); inteiros (VC, 
7); inteyra (VC, 3; EE, 3); inteyro (VC, 
4; EE, 3); ĩteira (VC, 1); ĩteiro (VC, 1); 
jnteira (VC, 10; EE, 2); jnteiro (VC, 12; 
EE, 3); jnteiros (VC, 1); jnteyra (VC, 1). 
Contextos: «Ca em o regno se entẽde 
toda ha sufficiẽcia imteira e exçellẽcia 



50 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

que he prometida nos çeeos» (EE); «se 
cõ inteira voõtade te aparelhases aa sesta 
feira e ao sabado ẽ pẽsares em a paixõ do 
senhor» (VC); «calças ou botas inteiras 
ou çapatos» (VC); «auia de sobir aos 
çeeos inteiro» (VC); «cousa digna e 
justa he que aaquelle nos demos todos 
inteiros» (VC); «e ffe deu esta inteyra 
saude em vista de todos» (EE); «pera 
tomar inteyro o numero dos apostollos» 
(EE); «quãdo nos çeguamos a elle cõ 
ffe ĩteira e verdadeira» (VC); «por tal 
que todo o corpo ĩteiro fosse reseruado 
e ficasse para a morte» (VC); «serã 
pugnidos de cõplido juyzo e jnteira 
pena» (VC); «por elle a natureza humana 
he por jnteiro enxalçada» (EE); «eu 
nom peço o pã jnteiro» (EE); «porque 
se assy fosse ẽpeeçeria aos moços de 
seer mãçebos e homẽs jnteiros» (VC); 
«assy como ãte nẽ a jnteyra virgindade 
em ella» (VC).

intelectivo, adj. (do lat. intellectivus, 
a,  um) .  Relativo à inteligência; 
intelectual. Formas: intellectiua (VC, 
1); intellectiuas (VC, 1); intellectiuo 
(VC, 1); jntellectiua (VC, 1). Contextos: 
«O primeyro ouuydo he da sensitiua. o 
segundo da intellectiua. o terceyro da 
vollutiua» (VC); «nẽ pollos caminhos 
das potẽcias intellectiuas cousa que 
demoua a pẽsamẽto e a oufana» (VC); 
«e em Pedro o appetito intellectiuo 
soomẽte era prompto ao marteiro» (VC); 
«declaraualhes que auia corpo animado 
de alma sensitiua e jntellectiua» (VC).

intelecto, subs. (do lat. intellectu-m). Fac-
uldade de compreender; entendimento; 
mente. Formas: intellecto (VC, 1). 
Contexto: «este euãgelho se entende 
segũdo o mystigo intellecto segundo os 
tres stados dos homẽs» (VC).

intelectual, adj. (do lat. intellectuale-m). 
Referente ao intelecto ou à inteligência. 
Formas:  intellectuaaes (VC, 1); 
intellectual (VC, 4); ĩtellectual (VC, 
1). Contextos: «leyxa os sentidos teus 

e todas as obras intellectuaaes e as 
cousas sensiuees e intelligiuees» (VC); 
«como cousa obtenebrada e obscura 
da intellectual creatura» (VC); «E o 
terceiro he sobre intellectual apropriado 
aa diuijndade soo» (VC); «quanto 
perteençe ao nosso poder intellectual» 
(VC); «porque ao prazer da uysom 
intellectual seja enhadida delectaçõ 
da vista sensiuel» (VC); «e segundo o 
apetito ĩtellectual» (VC).

inteligência, subs. (do lat. intellegentia-m). 
Faculdade de conhecer e comprender; 
entendimento. Formas: inteligẽçia (S, 
1); inteligençia (S, 2); intelligençia (VC, 
1); intelygemcia (S, 1). Contextos: 
«Na prudẽçia ha tres partes: Inteligẽçia, 
prudẽçia e memoria» (S); «inteligençia 
he pella qual o coraçon açepta e 
vee todalas coussas presẽtes» (S); 
«prudençia, inteligençia, prouidençia» 
(S); «o filho moora no tabernaculo da 
intelligençia jnchendoa de comprido 
conheçimẽto» (VC); «Da prudẽçia 
desçende intelygemcia» (S).

inteligível, adj. (do lat. intellegibile-m). 
Que  pode  ser  apreendido  pe la 
inteligência. Formas: intelligiuees (VC, 
1). Contexto: «leyxa os sentidos teus e 
todas as obras intellectuaaes e as cousas 
sensiuees e intelligiuees» (VC).

intemerado, adj. (do lat. intemeratus, 
a, um). O mesmo que intemerato: não 
manchado; puro. Formas: intemerada 
(VC, 2); yntemerada (VC, 1). Contextos: 
«e da sua intemerada e sempre virgem 
madre gloriosa sancta Maria» (VC); «e 
remijdor e da sua yntemerada e sempre 
virgem madre gloriosa» (VC).

intenção, subs. (do lat. intentione-m). 
Propósito; desígnio; desejo. Formas: 
intençam (VC, 1); intençom (VC, 
1). Contextos: «A palaura dobrada 
demostra a intençam e la grandeza do 
desejo dobrado» (VC); «pero se deue 
entẽder nom da intençom do prazer» 
(VC).
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intenso, adj. (do lat. tardio intensus, a, um). 
Que tem intensidade; forte; vigoroso. 
Formas: jntẽsso (VC, 1). Contexto: «o 
zelo significa huũ jntẽsso amor» (VC).

intentamente, adv. (de intento + -mente). 
Fervorosamente. Formas: ĩtẽtamẽte 
(VC, 1). Contexto: «caya o homẽ ẽ sua 
façe sobre a terra orãdo ĩtẽtamẽte» (VC).

intento, adj. (do lat. intentus, a, um). 
Atento; dedicado; fervoroso. Formas: 
intento (VC, 2); intẽto (VC, 2); intẽtos 
(VC, 1); jntẽta (VC, 1); jntentos (VC, 
1); jntẽtos (VC, 1). Contextos: «seja 
intento aa pallaura de deus» (VC); 
«he intẽto em as cousas grãdes» (VC); 
«E que seendo intẽtos no entẽdimẽto 
spiritual desejẽ e cobijcẽ» (VC); «Mas 
ajnda quando queria fazer oraçom mais 
jntẽta apartauase soo» (VC); «porque 
nos praza seer jntentos nas obras da 
caridade» (VC); «deuemos assy ser 
jntẽtos e feruẽtes» (VC).

interdito, subs., adj. (do lat. interdictu-m). 
Que ou aquele que está proibido de 
entrar na igreja ou de participar no ofício 
religioso; proibição; impedimento legal. 
Formas: imterdicto (SG, 2). Contextos: 
«seja loguo imterdicto» (SG); «aveer 
aleuãtamẽto do dicto imterdicto» (SG).

interesse, subs. (substantivação do verbo 
lat. interesse, importar). Aquilo que 
tem importância; proveito; vantagem. 
Formas: interesse (EE, 1); interesses 
(EE, 1); ĩterese (VC, 1); ĩteresse (VC, 
1); jntereses (C, 1); jnteresses (C, 1). 
Contextos: «pera o gaanho e interesse 
temporal» (EE); e eu em vijndo o 
cobraria com os interesses» (EE); porque 
Judas por todo seu ĩterese e guaanho 
se contẽtou de çerta quaantidade de 
dinheiros» (VC); «e o encaminha ou 
ajuda por seu proueito e ĩteresse» (VC); 
«E os ditos rendeiros por que andam 
prinçipalmẽte por seus jntereses e 
proueitos» (C); «e nas custas, dapnos e 
jnteresses que por causa da dita querella 
reçebeo» (C).

interior, adj. (do lat. interiore-m). Relativo 
à parte de dentro. Formas: interior 
(VC, 1; EE, 1; RP, 1); interiores (VC, 
1); jnterior (EE, 1). Contextos: «Onde 
nota que a cabeça da alma que he o homẽ 
interior he a razom mas alta» (VC); «por 
jspiraçõ interior e aberta pregaçõ» (EE); 
«cõ todas as outras heruas que endereçã 
ho spirito interior» (RP); «e alguũ 
sangue que ficaua de dentro no coraçom 
ou em alguũs membros interiores» (VC); 
«por mouimẽto jnterior de odio» (EE).

interjeição, subs. (do lat. interjectione-m). 
Classe gramatical que exprime senti-
mentos, emoções e sensações. Formas: 
intergeyçom (VC, 1). Contexto: «(e 
diziã) por doesto (vaach) que he huũ 
intergeyçom daquelle que se leuanta em 
braados e pelleja com outro doestãdoo» 
(VC).

intermissão, subs. (do lat. intermissione-m). 
Ato de intermitir; interrupção; intervalo. 
Formas:  imtermissom (VC, 1) . 
Contexto: «Onde e o sabado foy dicto 
folguãça ou imtermissom ou repouso» 
(VC).

internal, adj. (do lat. medieval internale-m). 
Interior. Formas: jnternal (VC, 1). 
Contexto: «aquella visom jnternal e de 
dẽtro» (VC).

interpretação, subs. (do lat. interpretati-
one-m). Ação de explicar o sentido de 
alguma coisa; esclarecimento; tradução. 
Formas: interpretaçõ (VC, 2); interpre-
taçom (VC, 3); interpretaçoões (VC, 
3); jmterpetraçom (EE, 1); jnterpetraçã 
(EE, 1); jnterpretaçõ (VC, 1; EE, 1); 
ynterpetração (EE, 1). Contextos: «ao 
qual stado perteençe outra interpretaçõ 
daqueste nome Maria» (VC); «Naamam 
per interpretaçom quer dizer fremoso e 
que me demoue» (VC); «e nõ curastes 
das interpretaçoões e entenderes que vos 
eu daua» (VC); «A outro as differenças 
das lingoas, e outro a jmterpetraçom 
das pallauras» (EE); «a jnterpetraçã das 
pallauras» (EE); «e per reuerssada jnter-
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pretaçõ em presença do poboo çarrauã a 
porta da ley» (VC); «E esta jnterpretaçõ 
prosigue, Nicholao de Lyra dizẽdo» 
(EE); «a ynterpetração das escuridades 
da scriptura» (EE).

interpretador, subs. (do lat. interpretato-
re-m). Aquele que interpreta; intérprete; 
tradutor. Formas: interpretadores (VC, 
1). Contexto: «mas foy emhadido dos 
.lxx. interpretadores que seguiã mais 
no entẽdimento que as palauras» (VC).

interpretar, vb. (do lat. interpretari). 
Determinar o significado; entender; 
esclarecer; traduzir. Formas: era 
interpretado (VC, 2); he interpretada 
(VC, 12); he interpretado (VC, 19; 
EE, 2); he intrepetado (EE, 1); he 
intrepetrado (VC, 1); he ĩterpretada 
(VC, 2); he ĩterpretado (VC, 2); he 
jnterpetrado (EE, 3); he jnterpretada 
(EE, 2); he jnterpretado (VC, 4; EE, 2); 
he jntrepetado (EE, 1); interpretã (VC, 
1); interpretando (VC, 1); interpretar 
(S, 1; VC, 4); interpretaua (VC, 1); 
interpretauã (VC, 1); interpretauã nos 
(VC, 1); intrepetado (EE, 1); intrepetar 
(S, 1; EE, 1); intrepetasse (EE, 1); 
jnterpetra (VC, 1; EE, 1); jnterpretado 
(VC, 1); jntrepetar (EE, 1); jntrepretado 
(VC, 1); seer interpretado (VC, 1); sejã 
interpretados (VC, 1); sõ interpretados 
(VC, 1); som jnterpret[a]dos (VC, 1). 
Contextos: «nom era interpretado 
ou chamado rey mas regullo» (VC); 
«E Sydonia he interpretada caça sem 
proueyto» (VC); «(Emanuel.) que he 
interpretado deos connosco» (EE); 
«ca seu nome he Jhesu, o qual he 
intrepetado saluador» (EE); «o qual 
he intrepetrado triste choro» (VC); 
«em quanto he ĩterpretada Maria» 
(VC); «e o outro que he Christo que he 
ĩterpretado vngido ou vntado» (VC); 
«Jherico he jnterpetrado luũa» (EE); 
«Syõ, he jnterpretada espelho» (EE); 
«a qual cousa se entende em Johãne 
que he jnterpretado homẽ em que he 

graça» (VC); «E Jhesu he jntrepetado: 
saluador» (EE); «os bõos todallas 
cousas interpretã aa bõa parte» (VC); 
«nõ ho quiserõ scuytar nem reçeber 
mas interpretando a maa parte aquello 
que faziã diziã» (VC); «nom por que 
nom se podem interpretar e declarar» 
(S); «E interpretaua e declaraualhes as 
scripturas todas que erã delle» (VC); 
«e des ally interpretauã os seus feitos 
aa maa parte pera o enfamar» (VC); «e 
os que nõ podiã negar interpretauã nos 
aa parte seestra» (VC); «e Berzebuth 
he dicto e intrepetado homẽ de moscas 
ou que teẽ moscas» (EE); «nõ sse deue 
intrepetar outras rrezõees» (S); «as 
cousas duuidosas se deuẽ intrepetar 
aa milhor parte» (EE); «Intrepetasse 
Johãne no qual ha graça» (EE); «O que 
se segue da presente liçom se jnterpetra 
do filho da virgem» (EE); «Sathanas 
que quer dizer aduersairo ou cõtrairo 
porque Sathã he assi jnterpretado» (VC); 
«deue o feito ou ho dicto do prouximo 
jntrepetar aa milhor parte» (EE); «em 
o qual he graça e jntrepretado graça» 
(VC); «e em tõ deue seer interpretado 
aa melhor parte» (VC); «forõ obrados ou 
se obrã que sejã interpretados aa milhor 
parte» (VC); «Por os phariseus que sõ 
interpretados diuisos e de partidos se 
entendẽ aquelles que som de duas façes» 
(VC); «Niniuitas som jnterpret[a]dos 
vergonteas de fremosura» (VC).

intérprete, adj. (do lat. interprete-m). 
Que interpreta; esclarecedor. Formas: 
jnterprete (S, 1). Contexto: «Esto 
mesmo he teudo de guardar o que he 
jnterprete e decrarase aas palauras do 
pecador ao sacerdote» (S).

interrogação, subs. (do lat. interrogatio-
ne-m). Pergunta; questão. Formas: in-
terrogaçom (EE, 1). Contexto: «em esta 
interrogaçom que lhe fizerom: catarom a 
Joham grande reuerença» (EE).

intervalo, subs. (do lat. intervallu-m, 
espaço entre duas estacas). Espaço entre 
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dois pontos; período de tempo entre 
duas datas; pausa. Formas: interuallo 
(VC, 1); interuallos (VC, 1). Contextos: 
«nõ leixou a preeguaçõ nẽ fez põto nẽ 
interuallo ẽ ella» (VC); «e porẽ per 
interuallos apareçia» (VC).

intimar, vb. (do lat. intimare). Ordenar; 
notificar. Formas: he intimada (VC, 1). 
Contexto: «aly he intimada a perfeyçõ 
de todallas virtudes» (VC).

intitulado, subs. (do part. de intitular). 
Aquele que foi intitulado ou nomeado. 
Formas: jntitullado (C, 1); jntitullados 
(C, 2). Contextos: «que per esse mesmo 
feito assy ho jntitullado como o que fizer 
jntitullar» (C); «como antre os ditos 
jntitullados sam simoniaticos» (C); «e 
os ditos jntitullados renunçiẽ as ditas 
ygrejas» (VC); «

intitular, vb. (do lat. tardio intitulare). 
Dar título ou nome a; denominar; 
nomear. Formas: este jntitullado (C, 
1); intitulado (VC, 5); intitullada (VC, 
1); intitullado (VC, 6); jntitulados (C, 
1); jntitular (C, 1); jntitullados (C, 3); 
jntitullar (C, 4). Contextos: «e nom este 
jntitullado aver todollos fructus» (C); 
«Acabase ho quarto liuro. ou postumeyra 
parte intitulado de vida de Christo» 
(VC); «Acabase a terçeyra parte ou liuro 
terçeyro intitulado de vida de Christo» 
(VC); «He a virgem Maria intitullada 
destos priuillegios ajuntados a qual sem 
duuida ante foy sancta que nada» (VC); 
«Acabase o prologo sobre todo o liuro 
intitullado de Vida de Christo» (VC); 
«per que eses clerigos assy jntitulados 
e chamados abades sem averem dos 
fructus e rendas das ditas ygrejas» (C); 
«que taaes ygrejas ou outros quaaes 
quer benefiçios eclesiasticos fizerem 
jntitular nos ditos clerigos» (C); «que 
assy per o dito modo tem jntitullados» 
(C); «se elles alguũ ou alguũs delles fizer 
ou fizerẽ jntitullar alguũ clerigo» (C); 
«e em nosso bispado fizerom jnstituir 
e jntitullar alguũs clerigos que ante nõ 

tinham benefiçios» (C).
intranhável, adj. O mesmo que entra-

nhável. Formas: intranhauel (VC, 1). 
Contexto: «e mantem per consollaçom 
intranhauel aquelles que som debillita-
dos» (VC).

intredito, subs. O mesmo que interdito. 
Formas: jmtredictos (SG, 1). Contexto: 
«deffesas censsuras excomunhoões e 
jmtredictos» (SG).

intrevalo, subs. O mesmo que intervalo. 
Formas: jntreuallo (VC, 1); jntreuallos 
(VC, 1). Contextos: «E feito jntreuallo 
acerca de hũa hora outra vez se tornou» 
(VC); «A memoria da paixom nom se 
deue fazer per jntreuallos e leixandoa e 
tornãdo» (VC).

intriguidade, subs. O mesmo que inte-
gridade. Formas: intriguidade (VC, 1). 
Contexto: «per intriguidade dos senti-
dos. mas nõ dos mẽbros» (VC).

intrínseco, adj. (do lat. intrinsecus, a, 
um). Que é próprio de algo; inerente; 
que é de dentro. Formas: intrinseca 
(VC, 3; RP, 2); ĩtrinsecos (VC, 1). 
Contextos: «Aquelle homẽ que he 
pessoa medianeira e intrinseca na 
trijndade» (VC); «e mouido cõ door de 
caridade intrinseca» (VC); «em ho sõno 
ha queẽtura intrinseca, caladamẽte traz 
a peçonha ao coraçã» (RP); «a peçonha 
intrinseca pertorua o sprito vital» (RP); 
«ca aquelles que os hã som ĩtrinsecos e 
de dẽtro» (VC).

introduzer, vb. O mesmo que introduzir. 
Formas: introduzer (VC, 2). Contextos: 
«Agora tẽptarey de te introduzer quanto 
quer em ellas» (VC); «deuemos de 
introduzer o menino Jhesu» (VC).

introduzir, vb. (do lat. introducere). Fazer 
penetrar; inserir. Formas: introduz (VC, 
1); introduzen (S, 1); introduzyo (S, 
1). Contextos: «E portãto no primeiro 
capitollo seu elle introduz o angeo que 
dizia» (VC); «sseys coussas introduzen 
e trazen ao homẽ a contryçon» (S); 
«e despoys a ygreja introduzyo per 
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costume» (S).
intróito, subs. (do lat. introitu-m). Oração 

que o sacerdote diz no início da missa. 
Formas: introito (VC, 1). Contexto: «e 
nõ dizemos gloria patri: no introito da 
missa nẽ os respõsos» (VC).

intruido, subs. (do lat. introitu-m). O 
mesmo que entrudo: os três dias que 
precedem a quaresma. Formas: intruido 
(EE, 1). Contexto: «Domĩgo en a 
quinquagesima ou do intruido» (EE).

inumerável, adj. (do lat. innumerabile-m). 
Que não se pode contar; abundante. For-
mas: innumerauel (VC, 1). Contexto: 
«E das partes ethiopissas e de Guynee 
innumerauel conto de ouro e doutras 
mercadarias mui ricas e de grãde va-
lor» (VC).

inútil, adj. (do lat. inutile-m). Que não 
tem utilidade; vão. Formas: inutil (EE, 
1). Contexto: «o homẽ que ante do 
reçebimẽto da pallaura de deus era inutil 
fazẽdo obras» (EE).

inveja, subs. (do lat. invidia-m). Ciúme; 
raiva. Formas: inueja (S, 3). Contextos: 
«.a. auareza, pello .l. luxuria, pello .i. 
Inueja, pello .g. gulla, pello outro .i. 
yra, pello postumeiro .a. acidia» (S); 
«Sospeitar mal, inueja, yra, odio» (S); 
«soberba, auariçia, luxuria, inueja, gula, 
yra, açidia» (S).

invejoso, adj. (do lat. invidiosus, a, um). 
Que tem inveja. Formas: inuejoso (VC, 
1). Contexto: «E per aquesto que Christo 
em presença de Herodes omeçida e 
inuejoso nom quis fazer millagres 
nẽ responder aas suas questoões 
demostrou» (VC).

invenção, subs. (do lat. inventione-m). Ato 
ou faculdade de inventar; descoberta; 
achamento. Formas: inuẽçõ (EE, 1); 
inuençom (EE, 1); inuençoões (VC, 
1); ĩuẽçã (EE, 1); jnuẽçom (EE, 1). 
Contextos: «Da inuẽçõ da uera cruz» 
(EE); «Na festa da Inuençom da sancta 
cruz» (EE); «Os sacerdotes que por 
cobijça per inuençoões desuayradas 

roubauã o poboo» (VC); «Na ĩuẽçã da 
vera cruz» (EE); «Euãgelho na festa da 
jnuẽçom da sancta cruz» (EE).

inventor, subs. (do lat. inventore-m). 
Aquele que inventa; autor. Formas: 
inuẽtor (VC, 1). Contexto: «em os 
coraçoões dos apostollos sermoões e 
doctrinas. assy como huũ meestre e 
inuẽtor sotil» (VC).

inverno, subs. (do lat. hibernu-m). A 
estação mais fria do ano. Formas: 
hyuerno (VC, 1); imverno (S, 1); inuerno 
(VC, 2; RP, 1); inverno (VC, 2); ĩuerno 
(EE, 2); jmuerno (EE, 1); jnuerno (S, 
1; VC, 12; EE, 1); ynuerno (VC, 1). 
Contextos: «Faziam se huũas nouas 
festas em Jherusalem: e era hyuerno» 
(VC); «Hos que van de huũa terra ha 
outra ou de huũ bispado ha outro por 
morar ho imverno ou ho verãao» (S); 
«o qual sera stio aos justos que lhe vijra 
do inuerno passado» (VC); «e tãbem 
he boõ assi em ho inuerno como no 
veraão cheirar cousas azedas» (RP); 
«passou o ĩuerno: e a chuyua se partio 
e foysse» (EE); «creçem em jmuerno» 
(EE); «achega no veraão pera que coma 
ẽ ho jnuerno» (S); «aquesta he a fogida 
que se nõ deue fazer no jnuerno nẽ em 
o sabado» (VC); «esforça te tu outrosi 
agora que se chegua ao ynuerno» (VC).

investigar, vb. (do lat. investigare). 
Inquirir; indagar; pesquisar. Formas: 
inuestiguar (VC, 1); som investiguadas 
(VC, 1). Contextos: «querem per a 
scriptura conhoçer e inuestiguar a 
diuijndade mais do que conuem» (VC); 
«Pregũtas pois. se as suas carreiras nõ 
som investiguadas. e nõ se podẽ achar 
como saberemos se o teemos?» (VC).

inviar, vb. O mesmo que enviar. Formas: 
inuiado (S, 1); inuiar (TC, 1). Contextos: 
«Missus, inuiado por que aparesçeo a este 
mũdo palaura ffecta carne humana» (S); 
«deueo a inuiar a outro iuiz mayor» (TC)

invídia, subs. (do lat. invidia-m). Inveja. 
Formas: inuidia (S, 3); inuidias (S, 1); 
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jnuidia (S, 1). Contextos: «fornicaçom, 
avariçia, inuidia, homeçido, cõtemda 
e sen rrezon» (S); «Soberba, avariçia, 
luxuria, ira, gula, inuidia, acidia» (S); 
«fazer encantamẽtos e enmistança, 
contenda e menospreços, inuidias, yras» 
(S); «Ha jnuidia deue demandar asi» (S).

invisível, adj. (do lat. invisibile-m). Que 
não se pode ver. Formas: inuisibees (S, 
1); inuisibel (S, 1); inuisiuees (VC, 3); 
inuisiuel (VC, 6; EE, 1); inuissiuel (VC, 
1); invisiuees (VC, 2); invisiuel (VC, 4); 
ĩuisiuel (VC, 2); jnuisiuees (VC, 3; EE, 
2); jnuisiuel (VC, 3; EE, 2); jnvisiuees 
(EE, 1). Contextos: «ca assy a ffe como 
a esperança a çertidõee das cousas 
inuisibees e que nom apareçem» (S); 
«significa que a obra do padre e do filho 
e do sperito sancto he inuisibel» (S); «As 
cousas de deus inuisiuees per a criatura 
do mundo» (VC); «denunciou aquelle 
que em sy he inuisiuel» (VC); «ora 
seja cousa vissiuel ou inuissiuel» (VC); 
«todallas cousas visiuees e invisiuees» 
(VC); «Sacramento he signal visiuel 
de graça invisiuel» (VC); «e a toda a 
trijndade que he ĩuisiuel e nom se pode 
apartar» (VC); «as obras da trindade som 
jnuisiuees» (EE); «mas per cellestrial 
poderio se fez jnuisiuel aaquelles que 
o buscauam» (VC); «por virtude da 
diuindade tornandoselhes jnuisiuel» 
(EE); «todallas visiuees e jnvisiuees e 
spirituaees e corporaaes» (EE).

invisivelmente, adv. (de invisível + -men-
te). De modo invisível; escondidamente. 
Formas: inuisiuelmente (EE, 1); invi-
siuelmente (VC, 2); invisiuelmẽte (VC, 
3); jnuisiuelmente (EE, 1); jnuisiuelmẽte 
(EE, 1). Contextos: «Empero era vijndo 
em elles inuisiuelmente como agora 
nos bauptizados» (EE); «e depois es-
condidamente e invisiuelmente atẽptou 
a segunda vez» (VC); «e nos cõbatẽ 
invisiuelmẽte» (VC); «assy estantes 
jnuisiuelmente e realmẽte presente» 
(EE); «Mas adoram o senhor Christo 

verdadeiro deus e homẽ jnuisiuelmẽte 
de baixo destas espeçias» (EE).

invitatório, subs. (do lat. invitatoriu-m). 
Convite. Formas: jnuitatorio (VC, 3). 
Contextos: «nos pois agora e acatemos 
deuotamẽte o jnuitatorio da ygreja» 
(VC); «mereçẽ ouuir aqueste jnuita[to]
rio que lhes sera dicto per o senhor» 
(VC); «mereçamos ouuir o jnuitatorio 
do senhor» (VC).

invocação, subs. (do lat. invocatione-m). 
Ato ou efeito de invocar; pedido; 
chamamento. Formas: inuocaçõ (VC, 
1); inuocaçom (VC, 1); jmuocaçon 
(EE, 1); jnuocaçõ (EE, 1); jnuocaçom 
(EE, 1). Contextos: «assi seja indiuisa 
a sua inuocaçõ» (VC); «os bispos erã 
ellegidos per inuocaçom e inspiraçom 
do spiritu santo» (VC); «pedimos a 
graça e jmuocaçon dos sanctos» (EE); 
«ca aa jnuocaçõ do meu nome farees 
obras marauilhosas» (EE); «que a todos 
emrriqueçe (que a jnuocaçom)» (EE).

invocar, vb. (do lat. invocare). Chamar 
em auxílio; suplicar. Formas: inuocã 
(EE, 1); inuocar (EE, 3); inuocauã 
(EE, 1); jnuocã (EE, 1); jnuocar (EE, 
2); jnuocarees (EE, 1). Contextos: «de 
prender a quantos teu nome inuocã» 
(EE); «(por meu nome) Inuocar preegar 
e defender» (EE); «Non he este o que 
em Jherusalem perseguia a quantos 
este nome inuocauã» (EE); «Ca huum 
meesmo he o senhor de todos, ryco 
em todollos que o jnuocã» (EE); 
«todo aquelle que jnuocar ho nome do 
senhor seera saluo» (EE); «meu nome 
jnuocarees» (EE).

ir, vb. (do lat. ire, com formas emprestadas 
do verbo esse e do verbo vadere). Partir; 
avançar; andar; dirigir-se para. Formas: 
dir (S, 1; TC, 1; VC, 1); dyr (S, 1); erã 
jdas (VC, 1); eram hydos (EE, 1); foi (S, 
2; TC, 2; VC, 1; EE, 1); foise (EE, 1); 
fomos (VC, 1); foor (VC, 1); for (VC, 8; 
EE, 7); fora (VC, 2); forã (VC, 5; EE, 
2); forã se (VC, 1); foram (VC, 2); fora-
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mse (VC, 1); foranse (VC, 1); forãse 
(VC, 1); forasse (VC, 1); fordes (VC, 1); 
forẽ (SG, 1); forem (S, 1); fores (S, 1; 
VC, 7; EE, 3); formos (VC, 4); forõ (VC, 
17; EE, 6); forõ se (VC, 6); forom (VC, 
23; EE, 9); forom se (VC, 2; EE, 1); 
foromse (VC, 5; HV, 1; EE, 1); foron 
(EE, 1); foronse (VC, 1); forõse (VC, 5; 
HV, 3); forõsse (VC, 1; EE, 1); fose (TC, 
1); fosem (S, 2); fosse (VC, 22; EE, 6); 
fossẽ (VC, 3); fossem (TC, 1; VC, 19; 
EE, 4); fossemos (VC, 1); foste (VC, 4); 
fostes (VC, 1); fostete (VC, 1); foy (TC, 
4; VC, 24; EE, 16); foy se (VC, 17; EE, 
1); foyse (TC, 1; VC, 11; HV, 3; EE, 7); 
foysse (VC, 14; EE, 3); fuste (TC, 1); 
fuy (EE, 1); hia (TC, 1; VC, 9; HV, 2); 
hiã (VC, 10; HV, 3); hiam (VC, 5; HV, 
1); hian (S, 1); hiase (VC, 1); hide (VC, 
2; EE, 1); hide vos (VC, 2); hides (VC, 
1); hidevos (VC, 1); hijees (VC, 1); hijes 
(VC, 1); hijndo (VC, 3; C, 1; EE, 2); hijr 
(EE, 2); hijs (VC, 1); hindo (VC, 10; C, 
1; EE, 1); hindose (VC, 1); hir (S, 6; TC, 
4; VC, 179; HV, 2; C, 2); hir me hey (VC, 
1); hir se (VC, 2); hir se ha (VC, 1); hira 
(VC, 3; C, 1); hirã (VC, 3); hiram (VC, 
2); hiras (VC, 2); hirẽ (VC, 1); hirei (VC, 
1); hirem (VC, 5); hiremos (VC, 2); hi-
rensse (VC, 1); hires (VC, 1); hirey (VC, 
1); hiria (VC, 2); hiriã (VC, 2); hirmos 
(VC, 2); hirse (TC, 1; VC, 3); hirsea (VC, 
1); hja (VC, 3); hya (S, 1; VC, 47; EE, 
14); hyã (S, 1; VC, 25; EE, 4); hyã no 
(VC, 1); hyã se (VC, 1); hyam (S, 2; VC, 
9; EE, 9); hyamse (VC, 1); hyan (S, 1; 
EE, 1); hyansse (VC, 1); hyase (VC, 1); 
hyãse (VC, 2); hyasse (VC, 3); hyde 
(VC, 3; EE, 18); hyde vos (VC, 4); hy-
devos (VC, 4); hyees (EE, 2); hymolla 
(VC, 1); hymonos (VC, 1); hymos (VC, 
4); hymos nos (VC, 1); hyndo (VC, 20; 
C, 2; EE, 6); hyndo se (VC, 1); hyndo te 
(VC, 1); hyr (S, 16; TC, 1; VC, 36; HV, 
6; C, 3; EE, 18); hyra (EE, 1); hyrã (EE, 
1); hyram (EE, 1); hyran (EE, 1); hyras 
(VC, 1); hyrẽ (VC, 3); hyrei (VC, 1); 

hyrem (VC, 1; C, 1; EE, 1); hyrey (VC, 
2; EE, 1); hyria (VC, 2); hyriam (TC, 1); 
hyrias (VC, 1); hyrmos (VC, 1); hys 
(VC, 1); ide (VC, 2; EE, 2); idevos (VC, 
1); imos (S, 1); indo (TC, 1; VC, 1; EE, 
1); indose (VC, 1; EE, 1); ir (TC, 2; VC, 
1); iram (VC, 1); iras (TC, 1; VC, 2); 
irees (VC, 1); irem (VC, 1); iremos (VC, 
3); ires (VC, 1); irey (VC, 2); iriã (VC, 
1); jde vos (VC, 3); jdeuos (VC, 2); 
jdevos (VC, 1); jndo (VC, 9; EE, 1); jr 
(S, 1; EE, 3); jrã (EE, 1); jram (VC, 2); 
jrees (VC, 1); jrei (VC, 1); jremos (VC, 
1); jrey (EE, 2); jrmos (VC, 2); sijã (VC, 
1); uã (TC, 1); uaã (TC, 7); uaam (TC, 
2); uaamos (S, 1; TC, 1); uaan (TC, 1); 
uaão (TC, 2); uaase (TC, 2); uai (TC, 1); 
uay (TC, 1; TC, 15); va (VC, 2); vã (S, 
4; VC, 1); vaa (S, 6; VC, 36; C, 10; EE, 
13); vaã (S, 2; VC, 15; HV, 1; C, 2; RP, 
2); vãa (VC, 2); vaã se (VC, 1); vaades 
(EE, 1); vaae (VC, 6; EE, 6); vaam (VC, 
5; C, 4; EE, 4); vaãm (VC, 1); vaamonos 
(VC, 3); vaamos (VC, 20; HV, 1; EE, 3); 
vaan (S, 1); vaanse (EE, 1); vaaõ (VC, 
3); vaão (SG, 1; S, 3; VC, 36; C, 11; EE, 
8); vãao (S, 1); vaão se (VC, 1); vaaom 
(VC, 3); vaãom (VC, 2); vaas (VC, 13; 
EE, 7); vaase (VC, 2); vaãse (VC, 4); 
vaasse (S, 1; VC, 1); vaãsse (EE, 1); vaay 
(VC, 1; EE, 1); vaayte (VC, 1); vades 
(HV, 1; EE, 2); vae (VC, 1); vai se (VC, 
1); vaj te (VC, 1); vam (S, 7; VC, 2; C, 
3); vamolos (HV, 1); vamos (VC, 3; HV, 
2; EE, 3); vamse (HV, 1); van (S, 4; HV, 
1); vanse (HV, 1); vão (VC, 1; C, 1); vay 
(S, 6; TC, 1; VC, 123; C, 1; EE, 37; RP, 
1); vay se (VC, 10); vay te (VC, 11; RP, 
1); vaite (HV, 1); vaya (VC, 1); vayo 
(EE, 1); vayse (VC, 3; EE, 1); vaysse 
(EE, 1); vayte (VC, 17; EE, 8); vou (VC, 
11; EE, 31); vou me (VC, 1); vou os (VC, 
1); yansse (VC, 1); yde (S, 3; VC, 2; EE, 
5); yde vos (VC, 4); ydevos (VC, 1); 
ymos (S, 1); yndose (EE, 1); yr (S, 2; 
TC, 3; VC, 3; EE, 4; RP, 1); yr sea (EE, 
1); yra (TC, 1; VC, 2; EE, 1); yrã (EE, 
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1); yraaes (VC, 1); yram (C, 1; EE, 1); 
yrẽ (VC, 3); yrem (C, 2; EE, 1); yren (S, 
1); yrey (EE, 1); yria (VC, 1); yrom (EE, 
1). Contextos: «e obrigã as suas almas 
a morte eternal nõ ueẽdo ãte os seus 
olhos a cuio poder hã dir» (TC); «quan-
do auiam dyr a algũa batalha» (S); 
«porque erã jdas em vaão» (VC); «e assy 
como vyerõ os que eram hydos açerqua 
de hora de cõpletas reçeberom seus di-
nheiros» (EE); «el rey foi muyto sanhu-
do delo e cõ noio deitouse em cama» 
(TC); «E el rey leuãtouse e foi para po-
suir a uinha» (TC); «Foise Jhesu aalẽ do 
mar da Galilea» (EE); «e que ao menos 
possamos em tã aprender em que lugar 
e ponto fomos e que possamos husar 
dereitamẽte de liberdade» (VC); «qual-
quer cõuidado que foor aas vodas de 
Christo» (VC); «E aquestes seguem o 
cordeiro honde quer que for» (EE); 
«visitando todollos loguares em que 
nosso saluador fora cõ lagrimas» (VC); 
«do caminho dereito forã ẽ degredo» 
(EE); «forã se muytos a Jherusalẽ da 
quella comarca ante da pascoa» (VC); 
«de tal maneira que se os Christo nõ 
mãdara nõ se foram dally» (VC); «Fo-
ramse pois o senhor e seus disçipollos e 
vierõ açerca de Bethania» (VC); «De sy 
foranse ao altar» (VC); «e forãse ao acto 
da preeguaçõ e da curaçõ» (VC); «e fo-
rasse jũtamente cõ aquellas outras» 
(VC); «quãdo fordes a preeguar» (VC); 
«e ouuir hij de conffissam as pessoas que 
la steuerem ou la forẽ de quaaes quer 
partes» (SG); «sygnifica que os que fo-
rem ao paraysso auerã plazer dobrado da 
alma e do corpo» (S); «domde quer que 
fores as ẽdulgençias que te deron os 
perlados te aproueiten» (S); «que onde 
quer que formos primeiramẽte vaamos 
buscar a casa da oraçõ se ha ally ha» 
(VC); «Marya Magdallena e Maria Ja-
come e Sallome forõ a vngyllo» (EE); 
«forõ se os phariseus aos herodianos e 
teuerõ conselho» (VC); «E em tanto que 

forom a comprar veeo o esposo e as que 
estauam aparelhadas entrarom cõ elle aas 
vodas» (EE); «Forom se os discipollos. 
e acharom assy como lhes dissera. e 
aparelhom a pascoa» (VC); «E forom se 
o huũ aa sua quintaã» (EE); «foromse 
pollo araial atee que chegarõ ao empe-
rador» (HV); «ho euãgelista nomea aqui 
o logar honde se fez esta demostraçam 
que la foron os apostollos» (EE); «e fo-
ronse ao monte» (VC); «E logo descaual-
garõ e forõse abraçar e beijar» (HV); «e 
aquelles forõsse, e sayo outra vez açer-
qua de hora de sexta e noa» (EE); «Ca 
outra mĩtira he se alguũ ladrõ fose fogin-
do» (TC); «e escolherom setenta e dous 
diçipolos que fosem a preegar por todo 
o mũdo» (S); «ãte a leixou ẽ casa nẽ 
pedio a Christo que fosse a ella» (EE); 
«mãdoulhes que fossẽ per todas gẽtes de 
qualquer naçõ e as ẽsinassem primeiro 
ẽformãdo as ẽ a ffe» (VC); «outros fos-
sem apos ele pera o ferirẽ ou matarẽ» 
(TC); «senhor mãdastenos que nõ fosse-
mos aos gentios» (VC); «E se tu leixas-
te de veer os jogos e te foste a ygreja» 
(VC); «segũdo em outro tẽpo fostes de 
cõpanhia cõ elle em as temptaçoões e 
tormentos» (VC); «e de partido fostete 
com elles» (VC); «A terceira se foy em 
aquelles dias a egregia ouuir as missas e 
as pregações» (TC); «E aquelle nõ quis: 
mas foy se e deytou ho na prisom atee 
que pagasse a diuida» (EE); «ela cõ 
grãde alegria foyse a el rey e diselhe» 
(TC); «O que auia reçebydo o huũ foys-
se e cauou a terra e escõdeo o dinheiro 
do seu senhor» (EE); «porquanto te 
poderas hyr ẽ saluo e nõ te fuste» (TC); 
«no caminho quando fuy a Damasco» 
(EE); «e aquelas poucas uezes que ala 
hia pesauame da missa e da pregaçõ 
lõga» (TC); «pouco falleçia de seer 
allagada cõ as ondas grãdes que hiã e 
vinhã» (VC); «e ameude hiam honrrar a 
Jhesu Christo» (HV); «apareceo como 
hortelan e aos que pescauã no mar como 
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fãtasma e aos diçipolos que hian ẽ Emaus 
como peregrino» (S); «e hiase aa cidade 
a que chamã Naym» (VC); «Hide per 
todo o mundo e preegay o euãgelho a 
toda criatura» (EE); «Hide vos a Judea 
e alli acharees ja nascido huũ rey nouo» 
(VC); «Nom hys ou hides ao regno por-
que nõ pecastes mas porque remijstes 
vosos pecados per esmollas» (VC); 
«disselhes hidevos e recõtaae a Johãne 
as cousas que ouuistes» (VC); «Triguaae 
de cheguardes per hõde hijees» (VC); 
«vos sooes ẽujados e hijes assi como 
mãsos ãtre cruees» (VC); «e nom hijndo 
nẽ emviãdo» (C); «e os mininos podiã 
hijr com qualquer de seus padre ou 
madre» (EE); «E disselhes. que palauras 
som aquestas que fallaaes ãtre vos an-
dãdo e hijs tristes?» (VC); «os filhos de 
Israel hindo aas festas e tornando se a 
suas casas» (EE); «por tãto elles o seguẽ 
hindose aas treeuas de baixo» (VC); «Se 
leyxou de hir a eygreia aos tempos que 
deuera» (TC); «e hir me hey per melho-
ramento da vida ao meu padre» (VC); «e 
hir se adeparte afastado do arroydo da 
gente» (VC); «e hir se ha ao hermo» 
(VC); «E mãdamos ao dito abade que 
lhe asine a hora a que hira ou ẽuiara 
dizimar e que essa vaã» (C); «por aques-
tes hirã ao tormẽto» (VC); «e darã vozes 
ou arroydos que hiram ao ceeo» (VC); 
«e ally te hiras desamparado» (VC); «ou 
por hirẽ diante per mayor feruor» (VC); 
«Porque dizes tu pois pera que hirei eu 
pois aa preeguaçõ» (VC); «por que estes 
no aar seram arrebatados para hirem a 
reçeber o senhor» (VC); «e dally adiãte 
hiremos veendo suas obras» (VC); «e 
hirensse aa sua cabeça que he Christo 
Jesu» (VC); «leixame senhor e hirey a 
soterrar a meu padre» (VC); «Pẽssou 
Pedro se aquesto se fezesse que Christo 
nom hiria a Jerusalẽ» (VC); «se ajnda 
viuessem. e o achassem ajnda hiriã a 
cõprallo» (VC); «e sospiremos cõ todas 
nossas forças de entrarmos e hirmos aa 

nossa terra» (VC); «Item nemhum nõ 
deue de leyxar seus clerigos e hirse 
confessar a outros» (TC); «porque de 
todollos ellementos aquello que for ig-
nobile hirsea fundo ao loguar das pẽnas» 
(VC); «mas ao cõuite dos pubricanos bẽ 
hja elle ajnda que nõ fosse cõuidado» 
(VC); «ca ẽ os taees dias ãdaua en dãças 
e hya olhar as molheres» (S); «Os que 
hyã diamte e os que ho seguian dauan 
vozes e dizian» (S); «mas quando vijã 
que se cheguaua a hora pera comer hyã 
no comprar» (VC); «E alleuãtou se Jesu 
e siguiao e hyã se cõ elle seus disci-
pollos» (VC); «quando hyam aas bata-
lhas faziã nas tendas hũas casas pequenas 
cubertas de pelles de cabras» (S); «hya-
mse as animallias da folguança da 
contẽplaçõ ao trabalho da obra» (VC); 
«os que hyan ao propheta ou ao saçer-
dote senpre leuauã algũa cousa que lhes 
dar» (S); «E aquellas molheres que erã 
deuotas de Christo hyansse cõ o corpo 
que leuauã ao sepulcro» (VC); «E creeo 
ho home aa pallaura de Jhesu e hyase» 
(VC); «e casadas e outras virgeẽs e 
hyãse cõ ella acõpanhandoa per o cami-
nho» (VC); «e hyasse aa sinagogua ou a 
ygreja» (VC); «hyde e mostray vos aos 
sacerdotes» (EE); «Hyde vos e aprẽdee» 
(VC); «e quando lhes dira hydevos mal-
ditos ao fogo do inferno pera sempre» 
(VC); «Sabees que seẽdo gentios hyees 
aos ydollos mudos assy como erees 
guiados» (EE); «mas hymolla buscar» 
(VC); «e nos cõ nossas literas hymonos 
ao inferno» (VC); «Ex que nos subymos 
e hymos a Jerusalẽ» (VC); «Por tãto 
hymos nos ao baptismo nuus» (VC); «e 
logo em se poeẽdo en ho caminho hyndo 
a estrella diante delles vierom adorar o 
minino» (EE); «E hyndo se elles forõ 
feitos limpos» (VC); «e hyndo te aa sua 
pousada» (VC); «porquanto te poderas 
hyr ẽ saluo e nõ te fuste» (TC); «nõ se 
hyra sua memoria e seu nome» (EE); «E 
hyrã os que bem obrarõ aa rresurreiçõ» 
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(EE); «A misericordia e verdade hyram 
diante da tua façe» (VC); «Estes hyran 
ao eterno tormento, e os justos aa eterna 
vida» (EE); «mas consijraras bem pera 
onde hyras» (VC); «e ensinam os pobres 
per maaos exẽplos pera hyrẽ per os ca-
minhos anchos que leuã a morte os que 
andã por elles» (VC); «(nõ hyrei) cõ 
vosco» (VC); «(Os quaaes ouuido elrrey 
partirõsse) de Jherusalẽ para hyrem a 
Bethleem» (EE); «eu hyrey ãte que vos 
en Gallilea depois que resurgir» (VC); 
«Consijrao e entendeo como se hyria a 
alguũ spital de pobres» (VC); «os sabe-
dores hyriam a eles mays nõ uaã a eles 
saluante os neycios» (TC); «Oo senhora 
e como hyrias tu entom» (VC); «e pera 
hyrmos veer o senhor nosso Jesu Chris-
to» (VC); «Ide vos maldictos em o fogo 
eternal» (VC); «Idevos e mostradevos 
aos saçerdotes» (VC); «Via, careira por 
que por elle imos a Deus» (S); «Pequey 
nom indo a egreia os domingos e as 
festas asy como deuera» (TC); «E como 
indose aos çeeos elles olhassem» (EE); 
«e todo era por mĩgua de deuaçõ e por 
ir comer e falar nas cousas do mundo» 
(TC); «demãdou lecẽça para ir soterrar 
seu padre» (TC); «e porẽ iram ãte elles 
ao jnferno» (VC); «certamente pecarias 
porque iras contra a caridade» (TC); «Tu 
pois iras a elle e aueras delle compaixõ» 
(VC); «nom irees per a carreyra das 
gẽtes» (VC); «sayrom ao deserto per 
sacrificio do cordeiro pera irem aa terra 
da promissom» (VC); «antre os quaaes 
andamos ou iremos per guardar os dez 
mãdamẽtos da ley» (VC); «quẽ te aju-
daua a ires em tanto aficamento» (VC); 
«eu mizquinho irey em vossa cõpanhia 
senhor ou o irey notificar aa minha se-
nhora benigna madre vossa que venha a 
vos» (VC); «em fugindo assy iriã dizen-
do» (VC); «E porẽ seguideo e jde vos aa 
dicta terra de Guallilea» (VC); «jdeuos 
per o mũdo e ensinaae a ffe a todallas 
gentes» (VC); «E porẽ diselhes (jdevos) 

.s. ao officio de preeguar» (VC); «E elle 
entõ jndo asy per o caminho» (VC); 
«deuẽ jr diante da porta da ygreja» (S); 
«e jrã dereytos os tiros dos rayos» (EE); 
«mas serã aleuantados nas nuueẽs e jram 
arreçeber Christo» (VC); «nõ jrees per 
a carrera dos gentios a preeguar» (VC); 
«o qual respõdeo jrei mas nõ foy» (VC); 
«Senhor a quẽ jremos?» (VC); «eu jrey 
e lhe darey saude» (EE); «per a qual nos 
deu entrada aberta para jrmos ao seu 
coraçom» (VC); «mas cõ silẽcio e muyta 
reuerẽcia e temor sijã teendo mẽtes e 
esguardãdo em elle» (VC); «Ca por eso 
he chamado uiatico porque o dã a aque-
les que se uã de este mũdo» (TC); «Item 
das festas se as gardarõ ou guardã ou se 
uaã a sorteiros ou agoyreyros» (TC); 
«peẽdemça asy como que uaam a ygreia 
ouuir as missas» (TC); «Contra este 
mandamento uaam todos aqueles que 
iuram uaãmẽte» (TC); «Meu filho 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 qu-
eyras cõsẽtir» (TC); «que nõ coyman 
estes maniares comen e bebem sem tẽpo 
e amte que uaan ouuir as missas» (TC); 
«eles uaão creer que tal uida fazẽ como 
eles» (TC); «estes uaão a ygreia he por 
tapar geira» (TC); «Item uaase logo aos 
cinco semtidos» (TC); «ẽxẽplo: uai huũ 
homẽ per hũa rua uio hũa molher e co-
biiçoua se mais nõ foy he pecado uenial» 
(TC); «uay e uẽde todas as cousas que 
as e segueme e daas aos pobres seras 
perfeyto» (TC); «Se se nom uay logo 
comfessar como cae no pecado» (TC); 
«e todos os que vã acõpanhãdo ho adorã» 
(S); «nos officios aos quaes vã aginha 
muytos hy ha» (VC); «Ho octauo que 
nom vaa olhar os jogos e coussas desho-
nestas» (S); «porque eu tãbẽ vaa ado-
rallo» (EE); «e vaã aa casa do ẽfermo» 
(S); «e os que vaã ameude aos banhos» 
(RP); «como dito he que vaã ou estam 
pera o sul» (RP); «em aquella sua epis-
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tola em que conuyda o nobre rico homẽ 
que se vãa pera o hermo» (VC); «Vaã se 
e partã se as soõbras da ley» (VC); «para 
que vaades e traguaaes fruyto» (EE); 
«vaae e veẽde quanto tẽ» (EE); «e os 
ministros delrey vaam aa prisom» (EE); 
«mas assy como os pintaaos vaãm empos 
a guallinha» (VC); «leuãtay vos e vaa-
monos» (VC); «saiamos daquy e vaamos 
pedir merçee ao emperador» (HV); «e 
ssosacan aos parrochianos pera que se 
vaan a suas parrochias» (S); «ca a tempo 
creem e em o tempo da tentaçom vaan-
se» (EE); «os seruidores lhe vaaõ buscar 
a pousada» (VC); «Nem vaão ysso 
messmo la pescar» (SG); «quãdo se vaão 
della logo se apartam do boõ proposito» 
(EE); «E pera esto vãao aas preçissõees 
e as ygrejas» (S); «Em vaão se trabalha 
cõtra os outros pecados» (VC); «E ou se 
todos vaaom a alguũ lugar murado e 
guardado» (VC); «E vaãom os homẽs ao 
regno da abastança» (VC); «Onde te 
vaas mezquinho?» (VC); «Senhor honde 
vaas» (EE); «e vaase aa sua casa que he 
a bẽauẽturãça eternal» (VC); «e vaãse a 
obra da maldade corrõpẽdo os homeẽs 
per maas pallauras e maaos exẽplos» 
(VC); «e vaasse para aa parte destra do 
altar» (S); «ca a tempo creem e em ho 
tempo da tẽptaçõ vaãsse» (EE); «Vaay e 
faze por esta maneira meesma» (EE); 
«Saayte e vaayte de qui» (VC); «Meu 
senhor o emperador vos roga que de 
manhaã em amanheçẽdo vades ante elle» 
(HV); «vae correndo com os braços 
tendidos e empara o» (VC); «e vai se o 
senhor do mundo per jornadas cõtinua-
das» (VC); «a huũ dos quaaes disse o 
padre vaj te aa vinha» (VC); «e os que 
vam ha elles» (S); «e vamolos cometer 
e mostremus tantas armas» (HV); «e 
vamos a dar arayal» (HV); «e vamse por 
suas jornadas» (HV); «por que nom aja 
nen seja erro dos que van cõ o corpo de 
Deus» (S); «e vanse logo polla çidade 
pollas casas dos ricos homẽs que lhes 

dessem de comer» (HV); «por tãto pou-
cos vão a elles» (VC); «Cõtra este 
mãdamento vão todos aquelles que matã 
corporalmẽte alguã pessoa» (C); «Vay e 
dize a el rey Achaz que lhe ẽuio dizer 
que porque fez matar a Naboth e lhe uay 
posuir a uinha» (TC); «ho ẽfermo vay 
caminho da morte» (RP); «e acabadas 
aquellas sanctas e cõtinuadas orações 
vay se cada huũ a sua obra» (VC); «vay 
te ao boticayro» (RP); «Clemẽte vaite e 
passa polla porta do mestresalla do em-
perador e poem teu coraçom nisto que te 
sera mostrado» (HV); «ajnda que digua 
que per aquellas vaya as cousas do çeeo» 
(VC); «mas vayo mostrar ao sacerdote e 
offerescelhe o dom que mandou Moy-
ses» (EE); «ca veese e vayse e logo lhe 
esqueeçeo que tal era» (EE); «(vaysse) 
aos seus negocios apartandose do espe-
lho» (EE); «mas vayte e mostrate ao 
saçerdote» (EE); «E disselhes Symon 
Pedro a pescar vou, e elles disserõlhe» 
(EE); «e começas de te alleguar dize 
liura me ca vou me a perder» (VC); «E 
eu cõprey cinco juguadas de bois e vou 
os prouar» (VC); «e yansse cõ grande 
prazer e temor a denunciar aquesto aos 
discipollos» (VC); «yde malditos em o 
ffogo perdurauel que parelhado esta do 
diabo» (S); «(e disselhes. yde vos) .s. vos 
gẽtios» (VC); «Mas ydevos principalmẽte 
aas ouelhas da casa de Israel que pere-
çerõ» (VC); «Hostium, porta por que por 
elle ẽtramos e ymos a Deus» (S); «yndo-
se os filhos de Isrrael» (EE); «Se non 
quis yr ouuir as missas e as pregaçoões 
ao tempo conuinhauel» (TC); «yr sea a 
molher aa porta da çidade» (EE); 
«emtam leyxe yr a vea aberta» (RP); 
«porque asy yra ao inferno por huum 
como por todos» (TC); «que yra ãte de 
vos outros a Galilea» (EE); «e as man-
çebas do partydo yrã ante que vos outros 
ao regno de deus» (EE); «e nõ que yraaes 
chamar padre sobre a terra por que nõ 
sooes filhos terreaaes» (VC); «E ysso 
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mesmo nõ yram a proçisan nem laday-
nhas» (C); «e por se yrẽ ao loguar em 
que auia de seer trahydo» (VC); «tinham 
custume de yrem apartados por seu cabo 
os homeẽs das molheres» (EE); «o qual 
rretraye e tira a muitos de se yren a con-
fesar» (S); «yrey antes que vos outros ha 
Galilea» (S); «como yria elle a elles» 
(VC); «e yrom os que bem obrarom aa 
rresurreiçam da vida» (EE).

ira, subs. (do lat. ira-m). Cólera; vingança. 
Formas: hyra (EE, 1); ira (S, 6; TC, 6; 
VC, 10; C, 1; EE, 2); jra (S, 1; VC, 14; 
EE, 5); yra (S, 55; TC, 3; VC, 12; C, 5; 
EE, 28; RP, 1); yras (S, 2; VC, 1; EE, 2). 
Contextos: «por que nõ cayse na hyra 
dos judeus» (EE); «he defẽdido todo 
mouimimẽto de ira contra o proximo» 
(S); «E diz que grauemente emcorre 
na ira de Deus se se nom emmẽdar per 
pena» (TC); «mas a toruaçõ da carne 
faz ira e sanha» (VC); «e tardio aa ira 
que a ira do homẽ non obra a justiça» 
(EE); «perdoarlhe e deyxar ha jra e ho 
rrẽcor» (S); «ẽ o qual lado somos saluos 
da jra do senhor» (VC); «A jra empeeçe 
ao entendimento» (EE); «O ssexto 
pecado he yra» (S); «Senhor emuia a 
tua yra nas gemtes que te nom quiserom 
conhocer» (TC); «e abrãde a yra dos 
queyxosos» (VC); «se o fazem cõ yra ou 
per custume» (C); «entom encurre a yra 
do pouoo» (EE); «que se muyto esqueẽtã 
cõ grãde trabalho ou grãde yra» (RP); 
«inuidias, yras, discordias, sseitas» (S); 
«Certas as yras de deus que se faziam 
eram grandes» (VC); «çihumes: yras: 
baralhas» (EE).

iracível, adj. (do lat. irascibile-m). O 
mesmo que irascível: que se ira; que se 
irrita com facilidade. Formas: jraçiuel 
(VC, 1). Contexto: «e concupiçiuel. e 
jraçiuel» (VC).

irado ,  adj .  (do lat.  iratus a, um). 
Encolerizado; indignado. Formas: 
hirado (VC, 2; HV, 1); hyrado (EE, 
2); irado (VC, 5; HV, 1); jrado (VC, 

13); yrada (EE, 1); yradas (S, 4; VC, 
1); yrado (S, 1; VC, 2; EE, 5); yrados 
(VC, 1). Contextos: «mas quando for 
hirado entã se nẽbra de misericordia» 
(VC); «e foy tã fortemẽte hirado que 
logo fez chegar e ajuntar as ostes todas 
do emperio» (HV); «O qual depoys 
sabendoo Herodes hyrado queymou as 
naaos dos tarsientes» (EE); «Com spiritu 
hyrado destruyras as naues de Tarsis» 
(EE); «e o queria castiguar e tirar de 
mal. que dalguũ que seja irado» (VC); 
«e quando o vee irado ha lhe temor como 
a seu mayor» (VC); «era morto foy muy 
triste e irado» (HV); «e apareçendo o 
juiz jrado e darredor delle» (VC); «nẽ 
demostrasse signal de coraçõ jrado» 
(VC); «destruyndo a outros cõ força 
yrada» (EE); «Ho premeiro he ho que 
põee mãaos yradas no clerigo» (S); «se 
diz assi per as yradas vozes de Daciano» 
(VC); «antes he pena daquele que he 
yrado ssegũdo a calidade de sua natura» 
(S); «yrado contra nos» (VC); «o senhor 
yrado emuiou contra elles serpentes de 
fogo» (EE); «e lãçãlhe huũs olhos yrados 
e maaos gestos» (VC).

irmã, subs. (do lat. germana-m). Aquela 
que é filha do mesmo pai e/ou mãe. 
Formas: hirmaã (S, 1); hjrmãa (S, 1); 
irmaã (S, 4; EE, 1); irmaãs (TC, 2); jrmaã 
(S, 1; VC, 20; EE, 9); jrmãa (S, 1; VC, 
11); jrmaãa (VC, 1); jrmaãs (S, 2; VC, 
20; EE, 5); jrmãas (VC, 4). Contextos: 
«asy como quãdo alguũ peca cõ mãy, 
ou filha, ou hirmaã» (S); «assj como 
se ouuesse que auer com a filha de sua 
molher ou cõ sua hjrmãa» (S); «assy 
como cõ irmaã, ou cõ madrasta, ou con 
neta» (S); «nõ teẽs cuydado que minha 
irmaã me deixa» (EE); «Item quẽ iaz 
cõ duas comadres ou cõ duas irmaãs, 
sete anos de peẽdença» (TC); «asi como 
com madre ou jrmaã ou qual quer outra 
parenta» (S); «bẽ pode casar com sua 
jrmãa» (S); «Maria jrmaã de Moyses» 
(EE); «Eu diz elle sõ padre e amigo e 
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jrmaão e jrmaãa e madre e todo quãto tu 
quiseres» (VC); «eu vos pregũto jrmaãos 
e jrmaãs» (EE); «Ex aqui que tornarom 
o menino Jesu e elle assy tornado as 
jrmãas da senhora virgẽ» (VC).

irmandade, subs. (do lat. germanitate-m). 
Comunhão; união; fraternidade. 
Formas: hirmãdade (S, 1); jrmaãdade 
(EE, 4); jrmãdade (S, 1; VC, 2; EE, 2); 
jrmandade (S, 1; EE, 2). Contextos: 
«A segũda que gardemos a vnion e 
ajũtamẽto de hirmãdade por aquilo que 
diz noster» (S); «hõrray a todos, amaae 
a jrmaãdade» (EE); mas por caridade e 
por booa jrmãdade» (S); «Ho que se nõ 
apanha e ajũta cõmigo este he departido 
de jrmãdade» (VC); «semelhante 
tribullaçom e tentaçõ que elle soffrio 
e vos outros (a vossa jrmãdade) .s. a 
vossos proximos despargidos pello 
mũdo» (EE); «E asy todo christãao deue 
coreger a seu proximo segundo caridade 
e jrmandade» (S); «achegando nos a bem 
a caridade da jrmandade» (EE).

irmão ,  subs. (do lat. germanu-m). 
Aquele que é filho do mesmo pai e/ou 
mãe; membro de uma congregação; 
correligionário. Formas: hirmaão (S, 
2); hirmaãos (EE, 1); hirmãaos (S, 1); 
hirmão (S, 1); hyrmãaos (S, 2); hyrmão 
(S, 1); hyrmãos (S, 1); irmaão (S, 5; TC, 
12; VC, 3; EE, 1; HV, 2; C, 1); irmaãoo 
(EE, 1); irmaãos (S, 1; TC, 5; VC, 4; 
EE, 31); irmãaos (S, 1); irmãos (EE, 2); 
jrmaão (VC, 131; HV, 1; EE, 40); jrmãao 
(S, 3; VC, 1); jrmaaos (VC, 2); jrmaãos 
(S, 4; VC, 177; C, 1; EE, 53); jrmãaos (S, 
1; VC, 2); jrmão (EE, 2); jrmãos (S, 1; 
VC, 4); yrmaão (VC, 1); yrmaãos (VC, 
1). Contextos: «o que teẽ odeeo a sseu 
hirmaão omeçido he» (S); «Rogo vos 
hirmaãos pella misericordia de deus que 
dees vossos corpos a sacrifiçio viuo sãcto 
plaziuel a deos» (EE); «se nõ perdoardes 
cada huũ a uossos hirmãaos ẽ uosos 
corações» (S); «Quẽ ouuer yra cõtra 
seu hirmão sera culpado en juizo» (S); 

«menospreçan seus saçerdotes e clerigos 
que sson seus hyrmãaos» (S); «ou com a 
molher que foj de seu hyrmão» (S); «ou 
algũa molher cõ dous hyrmãos, ou cõ 
padre e filho» (S); «Irmaão por ventura 
tu nõ sabes que cousa he sobreba» (S); 
«Homicida he spritualmente ou matador 
todo aquel que mal quer a seu irmaão» 
(TC); «E chamaos assi irmaão e jrmãa» 
(VC); «Irmaão leixame deitar o poo 
do teu olho» (EE); «Irmaãoo nõ vos 
marauilhes se o mundo vos auorreçe» 
(EE); «deue viuer cõ ela asi como 
irmaãos» (S); «Diz ele: Irmaãos nõ seia 
porque a fõte perenal nõ lãça de sy per 
huũ logar agoa doce e amargosa» (TC); 
«Irmãaos, a vos quero que saybaees que 
dos que se finan non deues aver tristeza» 
(S); «Irmãos cõ coraçõ se cree para a 
justiça» (EE); «Eu diz elle sõ padre e 
amigo e jrmaão e jrmaãa e madre e todo 
quãto tu quiseres» (VC); Se pecar en ty 
teu jrmãao, coregeo» (S); «Ergo muyto 
amados jrmaaos cheguay vos aa sua 
ymagẽ» (VC); «Hos jrmaãos estam no 
primeyro graao e os filhos dos jrmaãos 
no segũdo» (S); «Unigenito, segũdo 
a carne humana ouue jrmãaos por 
adopçiõ» (S); «o jrmão que he ajudado 
do jrmaão» (EE); «Primogenito, por que 
segũdo a exçelẽçia da diuindade he ssem 
jrmãos» (S); «aconteçeo que Lazaro 
yrmaão de Maria e de martha jmfirmou 
em Bethania» (VC); «Ay yrmaãos muyto 
amados ca a liberdade dos catiuos he 
trahida» (VC).

irmida, subs. O mesmo que ermida. 
Formas: jrmidas (VC, 1). Contexto: 
«façã as paredes das jrmidas e capellas» 
(VC).

irmindade, subs. O mesmo que irmandade. 
Formas: yrmĩdade (TC, 1). Contexto: 
«perde ainda a yrmĩdade da eigreia e os 
beẽs que se em ella fazẽ» (TC).

irmitão, subs., O mesmo que ermitão. 
Formas: jrmitã (VC, 2); jrmitaães (VC, 
1); jrmitaãos (VC, 1); jrmitam (VC, 1); 
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jrmitão (VC, 1). Contextos: «Contasse 
que huũ jrmitã  que viuia muyto 
sanctamẽte» (VC); «E assy meesmo 
Paulo primeiro jrmitão veendo que os 
outros jrmitaães falleciã nos tormentos 
que auiã ou padeçiã e lhes buscauã» 
(VC); «poderemos seer louuados per 
boos jrmitaãos» (VC); «se te chamas 
jrmitam ou relligioso» (VC).

irosamente, adv. (de iroso + -mente). 
Com ira. Formas: irosamente (VC, 1); 
yrosamẽte (VC, 1). Contextos: «e agora 
por os demouer mais irosamente lhe 
fallou» (VC); «e a Pedro yrosamẽte disse 
como repreheendendo e dizendo» (VC).

irracional, adj. (do lat. irrationale-m). 
Não racional; incapaz de pensar; bruto. 
Formas: yrracional (EE, 1); yrraçional 
(EE, 1). Contextos: «e o faz como 
alimaria yrracional» (EE); «adorarom 
por deus huũ bezerro yrraçional» (EE).

irradiar, vb. (do lat. irradiare). Lançar de 
si; espalhar. Formas: irradia (VC, 1). 
Contexto: «em quanto humanamẽte 
irradia e yllustra» (VC).

irreal, adj. (de in- + real). Que não é real; 
imaginário. Formas: yreaaes (VC, 1). 
Contexto: «possa bem auenturadamente 
cheguar aas vodas yreaaes do cordeyro 
sem magoa» (VC).

irregular, adj. (do lat. medieval irregulare-
-m). Contrário às regras; que não está 
de acordo com as normas estabelecidas. 
Formas: irregular (TC, 2). Contexto: 
«e demais se he oficiall na igreia, he 
irregular e nõ pode seer absolto senom 
pollo papa de Roma» (TC).

irregularidade, subs. (do lat. medieval 
irregularitate-m). Qualidade ou estado 
do que é irregular; erro; falta. Formas: 
jrregularidade (VC, 2); yrregularidade 
(S, 1).  Contextos:  «E porque a 
jrregularidade faz homẽ seer lançado 
e afastado de poder acheguar» (VC); 
«por tanto deue de saber donde vẽ a 
jrregularidade» (VC); «O .iij. en ha 
yrregularidade» (S).

irremissível, adj. (do lat. irremissibile-m). 
Que não é remissível; que não se 
pode remir; imperdoável. Formas: 
irremissiuel (VC, 2). Contextos: «E assy 
este da sua natureza se diz irremissiuel» 
(VC); «Huum conforto pois e remedio ha 
hy pera o peccado nom seer irremissiuel» 
(VC).

irrigular, adj. O mesmo que irregular. 
Formas: irigular (TC, 1). Contexto: 
«Quem leyxar cantar clerigo escomũgado 
ou irigular aciinte por amor que lhe aia 
huũ ano de peemdemça» (TC).

irrigularidade, subs. O mesmo que 
irregularidade. Formas: yrygularidade 
(S, 1). Contexto: «os que sse ham de 
ordenar de toda sentẽça descomunhon e 
de yrygularidade em quãto de dereito o 
deuam fazer» (S).

írrito, adj. (do lat. irritus, a, um). Sem 
valor; nulo. Formas: irritas (C, 1); irritos 
(C, 1). Contextos: «E se alguum vigairo 
nosso lhes der semelhantes cartas, nos as 
avemos por irritas e de nehuum vallor» 
(C); «e quaes quer delles e dellas forem 
feitos per esse mesmo feito sejam casos, 
irritos e de nehuũ vallor» (C).

isca, subs. (do lat. esca-m). Engodo 
que se põe no anzol para a pesca; 
chamariz. Formas: ysca (VC, 2; EE, 
2). Contextos: «e em ella comeo a ysca 
como na costella ou ratoeyra. A cruz 
foy a ratoeyra. e a morte de Christo foy 
a ysca» (VC); «a ysca do pecado» (EE); 
«(da chama que me çerquou) .s. a ysca 
que esta em mynha carne» (EE).

isento, adj. (do lat. exemptus, a, um, part. 
passado de eximere). Livre; dispensado. 
Formas: isentos (S, 1); jsento (VC, 1); 
ysento (S, 1); yssentos (S, 1). Contextos: 
«Hos patriarchas e arçebispos e bispos 
e todollos outros prelados inferiores 
que ssom isentos podẽ enleger confesor 
prouido e discreto» (S); «muyto liure e 
mais jsento e real que os reys» (VC); 
«como quer que ho abade he ysento» (S); 
«Os outros prelados inferiores que nom 
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sson yssentos nõ poden enleger cõfesor 
sen liçença» (S).

islha, subs. O mesmo que ilha. Formas: 
jslha (VC, 1). Contexto: «foy afigurada 
a sam Johã na jslha de Pathmos» (VC).

item, subs. (do lat. item). Do mesmo modo; 
também. Emprega-se na enumeração de 
artigos de leis e normas. Formas: itẽ 
(TC, 25; VC, 164; C, 3; EE, 2; RP, 2); 
item (S, 5; TC, 98; VC, 110; C, 95; EE, 
5; RP, 3); jtẽ (VC, 6); jteẽs (C, 3); ytẽ 
(S, 1). Contextos: «Itẽ pequey dizendo 
muyto mal de muytos e de muytas» 
(TC); «Itẽ se quiseres saber de toda tua 
obra de dentro e defora se he de deus» 
(VC); «Itẽ por que com elles foy criado 
e praticou» (EE); «Itẽ per esta meesma 
causa se euite e esquiue» (RP); «Item lhe 
faça logo tres preguntas» (TC); «Item 
saiba da pessoa de que estado he se he 
casada se solteira se abarregada» (TC); 
«Item deuemos ssaber que a missa sse 
acaba em tres maneyras» (S); «Item 
foy demostrada per a filha de Gepte 
offereçida depois da victoria dos jmijgos 
tẽporaaes por damento de graças» (VC); 
«Item os corpos dos sanctos resurgirom» 
(EE); «Item o homẽ que se sangra ou 
tenha pestenença ou nõ» (RP); «jtẽ a 
terra onde se semea ho sal fazse steril. 
e nõ da fruito» (VC); «jtẽ dous serã em 
o lecto» (VC); «tanto ordenamos de 
nesta nossa constituiçam e jteẽs adiante 
escritos declarar aquelles dias e festas» 
(C); «E os mays dias que nos jteẽs adiãte 
estã escritos» (C); «he de todo simoniaco 
en qual quer maneyra que sseja, ytẽ se 
for vsorario» (S).

J

já, adv. (do lat. jam). Agora; então. 
Formas: ia (TC, 15; VC, 7; EE, 1); ja 
(SG, 1; S, 34; VC, 744; HV, 10; C, 5; EE, 
112; RP, 1); ya (VC, 1). Contextos: «nẽ 
se cõfesa senõ quando ia hy al nõ pode 
fazer» (TC); «Creeo tu verdadeiramente 
e ia o comunguaste» (VC); «Ia nom 
sooes hospedes» (EE); «asy nas terras 
e ylhas ja descubertas como nas por 
descobrir» (SG); «nos creemolas por que 
ja passarõ» (S); «E aquesto ja se pode 
veer a olho» (VC); «comerõ seus filhos 
que ja nõ tinham all que comer» (HV); 
«segundo que ja declarey na glosa do 
euãgelho da epiphania» (EE); «o homẽ 
ja apeçonhẽtado em todas as horas teẽ 
grãde desejo de dormir» (RP); «era ya 
roto e solto» (VC).

jacinto, subs. (do grego Øακίνθος, pelo 
lat. hyacinthu-m). Zircão, mineral de 
cor avermelhada; o tecido tingido com 
o mesmo mineral. Formas: jacinto 
(VC, 1); jaçinto (VC, 2). Contextos: 
«borllada e teçida com jacinto» (VC); 
«Mãdara outrosi Moyses que todos ẽ 
quatro quartos dos mãtos ou tabardos ẽ 
baixo açerca dos pees fezessem perfijs de 
jaçinto .s. de sirgo ou de fitra fina» (VC); 
«As faldras pois que sõ os mãdamẽtos de 
deus. e as fitas do jaçinto ou da seda sõ 
os pẽsamẽtos» (VC).

jactância, subs. (do lat. jactantia-m). 
Orgulho; soberba; vaidade. Formas: 
iatancia (S, 1); jactançia (S, 2). 
Contextos: «Inobediencia, vaã gloria, 
contenda, iatancia, ypocrissya» (S); 
«Desobediençia, contenda, jactançia, 
ypocrisia» (S); «A terçeira filha he 
jactançia, que he louuãça pela qual o 
soberbo vaãogloriosso reconta e diz 
seus bẽes por que seja louuado dos que 
o ouuirẽ e souberẽ» (S).

jajuar, vb. O mesmo que jejuar. Formas: 



65Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

iaiũar (TC, 6); iaiũe (TC, 13); iaiuem 
(TC, 1); jajũar (C, 1); jajuũam (EE, 1). 
Contextos: «deue a iaiũar .xxi. anos» 
(TC); «E por quantas uezes o fezer iaiũe 
.xv. sestas feiras a pã e agua por cada 
hũa uez» (TC); «iaiuem .xxi. coresmas» 
(TC); «jajũar e guardar» (C); «teus 
discipollos non jajuũam» (EE).

jamais, adv. (do lat. jam + magis). Nunca. 
Formas: ia mais (VC, 4); iamais (TC, 
1); iamays (TC, 1); ja mais (VC, 71); 
ja mays (VC, 1); jamais (S, 2; VC, 69; 
EE, 7); jamays (EE, 2). Contextos: «E 
guardemonos de o ia mais leguarmos 
com nossos pecados» (VC); «deue a 
iaiũar .xxi. anos, e iamais nũca torne a 
este pecado» (TC); «Os pecados depoys 
que hũa uez som perdoados iamays 
numca tornar a eles» (TC); «guarda me 
que ja mais o teu nome per palaura ou 
obra» (VC); «de maneyra que nunca 
ja mays aparescamos nuus ante deos» 
(VC); «como quer que ao pecado 
primeiro jamais nõ tornaria» (S); «que 
jamais nõ mereçamos justa morte» (VC); 
«nõ caae jamais» (EE); «E todo aquelle 
que viue e cree em mym nom morrera 
jamays» (EE).

jamás ,  adv. O mesmo que jamais . 
Formas: ja mas (VC, 1); jamas (EE, 
1). Contextos: «por ensinar que non 
deuemos ja mas algũa ora creer ao 
diaboo» (VC); «e jamas podera, fazer 
tam boõ pam» (EE).

janeiras, subs. (de janeiro). Cantigas 
de boas festas que se dão na altura do 
Ano Novo. Formas: janeiras (EE, 1). 
Contexto: «outros dauam janeiras aos 
seus amigos» (EE).

janeiro, subs. (do lat. Januariu-m). Primeiro 
mês do ano. Formas: janeiro (C, 1; 
EE, 3); janeyro (VC, 1). Contextos: 
«segundo Agostinho ẽ o sermõ do 
primeiro dia de janeiro» (EE); Foy feito 
o dito millagre no mes de janeyro» (VC).

janela, subs. (do lat. vulgar januella-m, 
diminutivo de janua). Abertura na parede 

de uma casa para deixar entrar a luz. 
Formas: janella (EE, 3); janellas (EE, 
3); janelle (EE, 1). Contextos: «se o sol 
nam alumea a casa estando cerrada a 
janella nõ he culpa do sol» (EE); olhando 
pellas janellas» (EE); «e por huũa janelle 
pello muro fuy pẽdurado pera fora» (EE).

jantar, vb. (do lat. vulgar jantare, este de 
jentare). Comer; tomar uma refeição. 
Formas: janta (VC, 1); jantar (EE, 1); 
jantaras (RP, 1); jãtaay (EE, 1); jãtar 
(VC, 1); jãtarem (VC, 1). Contextos: 
«ex aqui o pecado de bebediçe. (e 
janta limpamente)» (VC); «vijnde a 
jantar» (EE); «e nõ jantaras atee ho 
meo dia» (RP); «vinde e jãtaay» (EE); 
pera hir a jãtar e comer cõ elles» (VC); 
«e chamãdo o senhor os discipollos 
pera jãtarem e comendo com elles de 
consuũ» (VC).

jantar 2, subs. (de jantar). Refeição que se 
toma a meio do dia. Formas: jantar (VC, 
1; C, 1; EE, 2); jantares (VC, 1); jãtar 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «fez o senhor 
o jantar a sete discipollos» (VC); «e a 
quarta feira de çinza atee jantar» (C); 
«veede que esta aparelhado o jantar» 
(EE); «e em todos jantares e ceas» (VC); 
«outorga me que ante do jãtar spiritual 
.s. ante que filhe o sacramento da 
eucaristia» (VC); «quando fez o cõuite 
ou jãtar dos peyxes» (VC); «Veede que 
esta aparelhado o jãtar» (EE).

jardim, subs. (do germânico *gard, pelo 
francês jardin). Terreno contíguo a uma 
casa onde se cultivam flores e legumes. 
Formas: jardĩjs (C, 2); jardijs (RP, 1). 
Contextos: «nem jardĩjs de nehuũs 
rellegiosos» (C); «nẽ em jardĩjs que 
pellas ditas crastas corram» (C); «deue 
reuogar e impedir per alguũ andar em 
jardijs ou em campos» (RP).

jaspe, subs. (do grego ‡ασπις, pelo lat. 
jaspe-m). Pedra preciosa de cor verde. 
Formas: jaspe (VC, 3). Contextos: «O 
septimo cõselho que he a simplezidade 
das palauras se entende per o jaspe. O 
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jaspe bõo he verde e he muyto luzẽte e 
tẽ hũas venas vermelhas» (VC); «Itẽ o 
jaspe faz sparger a febre e ydropesia e 
stãqua o fluxo do sangue» (VC).

jazeda, subs. (do part. de jazer). O mesmo 
que jazida: ato ou efeito de jazer; 
lugar onde se jaz; lugar onde dormem 
os animais. Formas: jazeda (VC, 3); 
jazedas (VC, 1). Contextos: «E o mais 
pequeno enho dos çeruos sẽpre se torna 
aa jazeda sua» (VC); «A sua jazeda era 
a terra tal» (VC); «breue somno. dura 
jazeda. inclina os geolhos» (VC); «ally 
açerca dõde teem as jazedas» (VC).

jazer, vb. (do lat. jacere). Deitar-se na 
cama; estender-se; estar. Formas: iaz 
(TC, 5; VC, 1); iazẽ (TC, 1; VC, 2); 
iazẽdo (TC, 1); iazem (TC, 1); iazer 
(TC, 2); iazia (TC, 1); iaziamos (VC, 
1); iouer (TC, 1); iouue (TC, 1); iouuer 
(TC, 5); jaça (VC, 2; C, 1); jaçam (VC, 
1; C, 1); jaçamos (VC, 2); jara (VC, 3); 
jarã (VC, 1); jaz (VC, 42; HV, 1; EE, 
5); jaza (VC, 1); jaze (VC, 1); jazẽ (VC, 
11); jazẽdo (TC, 1; VC, 4); jazem (VC, 
5); jazemos (VC, 1); jazendo (VC, 11); 
jazer (VC, 25); jazeres (VC, 1); jazia 
(VC, 37; EE, 6); jaziã (VC, 16; HV, 1); 
jaziam (VC, 6; EE, 1); jaziamos (VC, 
1; EE, 2); jazya (VC, 1); jouue (VC, 20; 
EE, 1); jouuera (VC, 5; EE, 1); jouuerõ 
(VC, 1); jouuese (VC, 1); jouuesse 
(VC, 4); jouueste (VC, 3). Contextos: 
«Item quẽ iaz cõ duas comadres ou cõ 
duas irmaãs, sete anos de peẽdença» 
(TC); «nõ adeuinhã hu iazẽ os thesouros 
escõdidos» (TC); «iazẽdo de noyte 
mal corregido tractãdo algũas partes 
de meu corpo desonestamẽte» (TC); 
«nem uisitar os emfermos que iazem nas 
albergarias» (TC); «se o marido nõ quer 
iazer com sua molher quando ela quiser 
e ela uay iazer com outrem» (TC); «A 
.ix. se iazia nuu com a molher nua» (TC); 
«porque Christo nos auia de tirar do linbo 
onde iaziamos legados por os pecados» 
(VC); «Quando o fermo iouer enfermo 

de morte, e pede peẽdemça, o sacerdote 
deue deuidir a peemdença» (TC); «A 
.xiiii. se iouue con ellas trebelhamdo» 
(TC); «Primeyramente todo homem 
que iouuer cõ uirgem ou cõ uyuua he 
pecado muy danoso» (TC); «E se nam 
tiuer per que pague, que seja posto no 
nosso carçer e jaça preso em elle» (C); 
«E os que dinheiro nom tiuerem pera 
pagar esta pena jaçam pella primeira 
huum mes no aljube» (C); «porque 
jaçamos cõ o corpo em lugar baixo» 
(VC); «E certamẽte aly onde cayr aly 
jara» (VC); «e jarã os corpos deles em 
as praças tres dias e meo cõ suas noctes» 
(VC); «meu padre como amigo por ty 
jaz em presam» (HV); «nom desespere 
ajnda que jaza morto» (VC); «E jaze 
assy atees que tu sejas morto em todos 
teus sentidos humanaaes» (VC); «e a 
deus cõuẽ aleuãtar açima os que jazẽ» 
(VC); «Pequey em jazẽdo cõ algũas 
pesoas na cama poẽdolhes as mãaos per 
logares desonestos» (TC); «aquelles 
que jazem nom fazem algũa cousa nem 
podem fazer» (VC); «qualquer que nos 
sperta donde jazemos» (VC); «Porque 
jazendo ella lançada dereytamẽte em 
terra» (VC); «Vijam o corpo de Christo 
assy maltractado jazer» (VC); «por tu 
jazeres do costado» (VC); «jazia aa 
porta do riquo cheeo de chagas» (EE); 
«E forõ os vẽdidos por conta quarẽta 
mill pessoas ao menos de quãtos jaziã 
mortos e esquartejados» (HV); «e polas 
vistas das guardas que jaziam ally como 
mortos» (EE); «todos jaziamos en terra 
de mortal doença» (EE); «E em quanto 
elle jazya ẽfermo em Capharnaum 
notam se tres cousas» (VC); «jouue no 
sepulcro tres dias» (EE); «por mil ãnos 
jouuera ẽ terra» (EE); «e jouuerõ em 
pecados que os resuscitasse e aleuãtasse» 
(VC); «per espaço de cinquo mil e 
dozentos annos jouuese em miseria o 
linhagem humanal» (VC); «mas ajnda 
streitamente foy achado antre as bestas 
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onde jouuesse» (VC); «em que muyto 
tẽpo jouueste doẽte» (VC).

jeeração, subs. O mesmo que geração. 
Formas: jeeraçõ (VC, 1); jeeraçom 
(VC, 1). Contextos: «Filho de Abraham 
he chamado Zacheu nom que seja nado 
de sua jeeraçõ» (VC); «Assi por teer 
muytos filhos e jeeraçom por sobjecta 
como por a pena e graueza de parillos» 
(VC).

jeeral, subs. O mesmo que geral. Formas: 
jeeral (S, 1; VC, 6). Contextos: «que 
cousa he vertude ẽ jeeral e quãtas 
maneiras sõ de vertude» (S); «E o segũdo 
e dos corpos ẽ a resurrecçõ jeeral» (VC); 
«aquelles que o stado da ygreja regẽ em 
jeeral» (VC).

jeeralmente, subs. O mesmo que geral-
mente. Formas: jeeralmente (C, 2); 
jeeralmẽte (VC, 3). Contextos: «a cura 
das almas e dar os sacramentos jeeral-
mente perteçe a nos» (C); «mãdados e 
chamamẽtos que jeeralmente perteeçe 
aa clerizia» (C); «e spirituaaes que fez 
e faz jeeralmẽte a ti e aos outros» (VC); 
«e que jeeralmẽte pelleja e faz quanto 
pode» (VC).

jeerar, vb. O mesmo que gerar. Formas: 
jeera (VC, 1); jeerado (VC, 1); jeerados 
(VC, 1). Contextos: «E porque jeera 
filhos spirituaaes a deus» (VC); «fiqua 
lhes huũ odio jeerado» (VC); «som outra 
vez jeerados per o baptismo» (VC).

jeito, subs. (do lat. jactu-m). Maneira; 
modo. Formas: jeito (VC, 2); jeytos 
(VC, 1). Contextos: «empero nõ he 
elle ẽ todo lugar assy como ho jeito da 
bẽ avẽturãça» (VC); «E a fim e oo jeito 
de cadahũa destas vida he deus» (VC); 
«penssa os seus custumes e manhas ou 
jeytos» (VC).

jejuador, subs. (do lat. jejunatore-m). 
Aquele que jejua. Formas: jejũador 
(VC, 1); jejuũador (VC, 2). Contextos: 
«e ajnda que vygies e sejas jejũador se 
tu ouueres ẽueja ao teu jrmaão tu es pior 
que todos» (VC); «Ou que aproueita seer 

humildoso e jejuũador por seer auarẽto» 
(VC); «porque assy como deus ama o 
dador ledo assy ama o jejuũador que he 
allegre» (VC).

jejuar, vb. (do lat. jejunare). Fazer 
abstinência ou reduzir o consumo de 
determinados alimentos em certas 
épocas litúrgicas como penitência pelo 
perdão dos pecados. Formas: fosem 
jejũadas (S, 1); ieiũar (TC, 13); ieiũe 
(TC, 8); ieiunar (TC, 1); ieiunaua (TC, 
1); ieiunẽ (TC, 1); ieiuũãdo (TC, 1); 
ieiuũe (TC, 1); iejũar (VC, 2); iejũariã 
(VC, 1); jegũar (VC, 1); jeiũar (TC, 
1); jeiũauã (VC, 1); jeiũauam (VC, 1); 
jeiuũar (S, 1 ; VC, 1); jejũa (S, 1 ; VC, 
4); jejũaees (S, 1); jejũam (S, 1; VC, 4; 
C, 1); jejuamos (VC, 1); jejũando (VC, 
1); jejuar (C, 1); jejũar (S, 26; VC, 18; C, 
39; EE, 1); jejũara (S, 1 ; EE, 1); jejũarã 
(VC, 1); jejuardes (VC, 1); jejũardes 
(VC, 1); jejũarem (VC, 1); jejũares (VC, 
2); jejũarmos (VC, 2); jejuarõ (VC, 1); 
jejũarõ (VC, 2); jejũarom (VC, 1; EE, 1); 
jejũas (VC, 2); jejũase (S, 1); jejũasse (S, 
1; VC, 1 ; EE, 2); jejũaua (VC, 1); jejũauã 
(VC, 2); jejũe (VC, 6 ; C, 2); jejũee (S, 
3 ; VC, 1); jejũees (VC, 1); jejũem 
(VC, 1); jejũemos (VC, 1); jejunar (C, 
1); jejunarẽ (VC, 1); jejunauã (VC, 1); 
jejũoou (VC, 1); jejũou (S, 1; VC, 7; EE, 
4); jejuũ (VC, 1); jejuũa (S, 1 ; VC, 2); 
jejuũam (S, 1 ; VC, 1); jejuũamos (EE, 
1); jejuũan (S, 1); jejuũando (S, 2; VC, 
1; EE, 1); jejuũar (S, 29; VC, 2; EE, 1); 
jejuũaram (EE, 1); jejuũarom (VC, 2); 
jejuũas (VC, 1); jejuũasses (S, 1); jejuũe 
(S, 4 ; VC, 1); jejuũee (S, 1); jejuũen (S, 
1); jejuũo (VC, 1 ; EE, 1); jejuũou (VC, 
4; HV, 1; EE, 1); ouue jejũado (VC, 1). 
Contextos: «E estabeleçeo a coresma 
que fosem jejũadas sete somanas amte 
de pascoa» (S); «cẽtesymo este tal deue 
ieiũar em mayor peẽdemça que por 
adulterio» (TC); «mandelhe seu abbade 
que ieiũe a uiamda de coresma e nom 
beba uinho» (TC); «e a primeyra deue 
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ieiunar a porta da ygreia se poder» 
(TC); «A .xiiii. se ieiunaua asy como 
lhe he mandado» (TC); «Aqueles que 
as cousas abrirem por fazerem mal 
com os ossos dos mortos, ieiunẽ sete 
anos a pam e agoa» (TC); «Pequey nõ 
ieiuũãdo per muytas uezes as festas de 
Ihesu Christo» (TC); «as sestas feyras 
ieiuũe a pam e agoa» (TC); «nõ podemos 
iejũar nẽ chorar» (VC); «mas depois 
que fossẽ mais firmes e renouados per 
o spiritu sancto entã iejũariã» (VC); 
«Nom aproueyta cousa ao homem jegũar 
orar e fazer outros beẽs de religiom 
se a vontade de pensar maldades e 
a lingoua de fallar leuiandades nom 
som guardadas» (VC); «os dias que a 
ygreja manda jeiũar» (TC); «jeiũauã 
poucas vezes» (VC); «porque razom 
elles jeiũauam ameude» (VC); «quãtas 
pessoas deuen jeiuũar» (S); «Ho que 
jejũa deue comer haa hora da noa ou 
pouco ãtes» (S); «Quãdo jejũaees non 
sejaees asi como os ypocritas tristes» (S); 
«nõ jejũam a coreesma e dias hordenados 
pella ygreja» (C); «Nom jejũar quando 
os outros jejũam» (S); «e entã jejuamos 
nos e careçemos de manjar da consollaçõ 
spiritual» (VC); «e outras cousas que a 
nos sobejarem ou que tolhemos a nos 
jejũando que partamos e demos aos 
pobres» (VC); «Item Sam Lourenço.... 
jejuar e guardar» (C); «nõ seria teudo 
de jejũar» (S); «cada somana jejũara 
tres dyas e non comera fasta ora de 
vesperas» (S); «Vijnrã dias em os quaaes 
se partira o sposo delles. e entõ jejũarã» 
(VC); «E assi dizẽ os maaos cõselheiros 
festa he nõ cõprir de jejuardes» (VC); 
«Quando jejũardes nõ vos queiraaes 
fazer como ypocritas tristes» (VC); 
«porque por aquelle tempo nom lhe 
conuinha de jejũarem» (VC); «E porẽ 
se jejũares e fores tẽptado nõ digas que 
perdeste o fruyto do teu jejuũ e que nõ 
te aproueitou» (VC); «Nõ soomẽte nos 
cõpre jejũarmos das cousas nõ liçitas» 

(VC); «atees a tarde: e todo o dia elle e os 
seus jejuarõ» (VC); «os quaaes dizẽ em 
aquelle spaço jejũarõ por aquello que diz 
no euãgelho» (VC); «Ca nom jejũarom 
por propria virtude como Christo» (EE); 
«(Tu quando jejũas) nom arremedes os 
ypocritas» (VC); «ca sse estonce non 
jejũase pecaria mortalmẽte» (S); «E 
qual quer que de sua vontade jejũasse 
aquelle dya pecaria» (S); «nẽ se dãpnaua 
cõ sobegidõ sem proueito e ligeyramẽte 
se jejũaua ou ligeiramẽte auia que 
comesse a gẽte» (VC); «Orauã elles 
pois e jejũauã porque o sposo se partira 
delles em carne» (VC); «se lhe dizem 
que jejũe temese de auer fame» (VC); 
«e jejũee quorenta dias en pan e augua» 
(S); «Se te eu dissesse que te guardasses 
dos viçios e dellectos e que jejũees nõ o 
fazes porque o nõ crees» (VC); «Jejũem 
pois os olhos dos argulhosos» (VC); 
«Item jejũou elle por nos dar exẽplo 
que jejũemos cõtra as temptaçoões» 
(VC); «cada huum abade em sua ygreja 
os faça jejunar e guardar» (C); «Assy 
se cheguarõ agora ao meestre por em 
sua presença reprenderẽ os discipollos 
de nam jejunarẽ segũdo que teem em 
custume» (VC); «os phariseos jejunauã 
ameude» (VC); «e por tanto elle jejũoou 
demostrãdo a nos a forma da saude» 
(VC); «non jejũou mais porque a virtude 
da diuijndade se encobrisse ao dyaboo» 
(EE); «quando jejuũ ou faço oraçõ» 
(VC); «asi ho deue fazer todo homẽ 
que jejuũa» (S); «en quantas maneiras 
jejuũam os homens» (S); «Porque nos e 
os phariseus jejuũamos muytas vezes» 
(EE); «Hos homẽs jejuũan ẽ muitas 
maneiras alem destas sobre dyctas» (S); 
«asi como ho vyuo lyura aho ffinado 
do purgatorio jejuũando por elle» (S); 
«quãtas pessoas deuen jeiuũar e de que 
ydade deuẽ seer os que som obrigados ha 
jejuũar» (S); «Vijnram dias quãdo lhes 
seera tirado o esposo emtom jejuũaram» 
(EE); «e emtã jejuũarom» (VC); «Se 
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jejuũas nõ te querelles» (VC); «da aos 
proues ho que tu ouueres de comer sse 
non jejuũasses» (S); «E dy fasta sete 
anos cõprydos cada somana jejuũe a 
segũda feira e a quarta e a sesta ẽ pan 
e augua e as coresmas» (S); «pode 
satisfazer rrezamdo huũ psalmo ou dãdo 
huũ dinheyro a proues, aynda que non 
jejuũee» (S); «Os maridos se defendẽ 
aas suas molheres que non jejuũen non se 
escusan porẽde de jejuũar» (S); «Jejuũo 
duas vezes na somana» (EE); «Jejuũo 
duas vezes na somana» (EE); «e de santa 
coresma que jejuũou no deserto» (HV); 
«Como ergo ouue jejũado o senhor .xl. 
dias e .xl. notes» (VC).

jejum, subs. (do lat. jejunu-m). Prática 
religiosa que consiste na abstinência ou 
redução de determinados alimentos em 
certas épocas litúrgicas como penitência 
pelo perdão dos pecados; o período que 
antecede o ato de comer. Formas: ieiũu 
(TC, 1); ieiuũ (TC, 6); ieiuum (TC, 2); 
ieiũus (TC, 1); ieiuũs (TC, 5); iejuũ (VC, 
2); jeguum (S, 1); jeiuũs (VC, 1; EE, 1); 
jejũ (S, 2; VC, 2); jejũos (S, 1); jejũs 
(VC, 3; C, 1); jejuũ (S, 79; VC, 72; C, 
1; EE, 3); jejuum (S, 9; VC, 11; C, 1); 
jejuun (S, 1); jejuũs (S, 18; VC, 32; C, 
1; EE, 4); jejũus (S, 2). Contextos: «E 
este sacramento se de sempre em ieiũu» 
(TC); «Se comiste na coresma ou nos 
outros dias de ieiuũ uiamda que nom 
fosse de coresma» (TC); «A .xi. se o faz 
em ieiuum se depois de comer» (TC); 
«sempre deue a estar em oraçoões e 
ieiũus e em esmolas» (TC); «Se quebrou 
os ieiuũs stabilicidos pela sãcta ygreia» 
(TC); «nõ diuiã cõtinuar o iejuũ aspero» 
(VC); «ou fasta a noa, se he de jeguum» 
(S); «Em muytos jeiuũs e fryo e nueza» 
(EE); «E en os dias de jejũ no se diz» 
(S); «deuelhe mandar que faça oraçonees 
e jejũos» (S); «E quen as ditas festas 
quebrãtar e ysso mesmo os jejũs pagara 
aquillo que per seu abade for ordenado» 
(C); «deue ser çelebrado e rreçebido 

en jejuũ» (S); «Do teu jejuũ se farte a 
fame do do proue» (EE); «E jejuum he 
temperamento de viandas e abstinẽçia de 
mãjares» (S); «ca estonçes non pecaria 
por quebrantar ho jejuun» (S); «asi 
como em ygrejas e dias de jejuũs» (S); 
«os quaaes per jejuũs prouuerõ a deus» 
(VC); «seruindo a deus cõ jejuũs» (EE); 
«Empero nos jejũus que sõ estabeleçidos 
polla ygreja todos os deuem jejũar» (S).

jejum 2, adj. (do lat. jejunu-m). Que está 
em jejum; que não comeu. Formas: 
jejuũ (S, 10; VC, 1); jejuum (S, 1). 
Contextos: «do clerigo que çelebra misa 
nom estamdo jejuũ» (S); «o clerigo que 
çelebra nom estamdo jejuũ» (S); «e deue 
estar jejuũ quãdo rreçeber a ordeẽ» (S); 
«Todo homẽ que quiser comũgar deue 
estar jejuũ de toda cousa que pode seer 
tomada» (S); «e dos beẽs do corpo jejuũ» 
(S); «nõ leixa alguẽ jejuũ ou famĩto» 
(VC); «A primeira que o que diser a 
missa deue estar jejuum» (S).

jemer, vb. O mesmo que gemer. Formas: 
jeme (VC, 1). Contexto: «se o honrã 
jeme quando lhe vay bem» (VC).

jenero, subs. O mesmo que género. 
Formas: jenero (VC, 1). Contexto: «por 
que faça differença no jenero» (VC).

jenro, subs. (do lat. generu-m). O mesmo 
que genro: o marido em relação aos 
pais da esposa. Formas: jenrro (VC, 1). 
Contexto: «o qualle a seu jenrro Dauid 
deu mal por bẽ» (VC).

jeolho ,  subs.  (do lat.  genuculu-m , 
diminutivo de genu). O mesmo que 
joelho: articulação da coxa com a perna. 
Formas: jeolho (VC, 1). Contexto: «E 
ex que huũ mãçebo cõ o jeolho inclinado 
ante Jhesu» (VC).

jerarquia, subs. (do grego ƒεραρχία, pelo 
lat. tardio hierarchia-m). O mesmo que 
hierarquia: subordinação de poderes; 
graus de poder. Formas: jerarchias 
(VC, 1). Contexto: «aa ordenãça das 
jerarchias de huũ nouo regno da ygreja» 
(VC).
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jesso, subs. (do grego γύψος, pelo lat. 
gypsu-m). O mesmo que gesso: sulfato 
de cálcio hidratado. Formas: jesso (VC, 
1). Contexto: «assy como elles sõ brãcos 
e aqua fellados aade fora cõ caal ou jesso 
e fremosos cõ marmores» (VC).

jocoso, adj. (do lat. jocosus, a, um). 
Divertido; que provoca o riso. Formas: 
iocosa (TC, 1). Contexto: «E as outras 
duas mĩtiras iocosa e oficiosa som 
pecado uenial» (TC).

joeira, subs. (de joio + -eira). Crivo; 
peneira. Formas: joeyra (VC, 1). 
Contexto: «tal tribullaçõ sera entõ 
darredor da yra do senhor como 
apartados todos como per ceruo ou 
joeyra e stremadas as palhas fique 
soomẽte o graão para se ajũtar nos 
celleiros do senhor» (VC).

jogador ,  subs.  (do la t .  medieval 
jocatore-m). Aquele que joga; malfeitor. 
Formas: iogadores (TC, 1); ioguador 
(TC, 1); jugador (S, 3); jugadores (VC, 
1). Contexto: «Dos clerigos da simonia 
se forom e som rogados ou lapidadores 
ou iogadores ou caçadores» (TC); 
«Se foy falso escripuam, se ladrom, 
se periuro, se clerigo ioguador, ou 
ẽganador» (TC); «O terçeiro nom ser 
jugador» (S); «cometeste sacrilegio, 
foste jugador» (S); «E a esta outrossi 
perteençem os jugadores os quaaes 
quando perdem arenegã e doestã os 
sanctos» (VC).

jogar, vb. (do lat. medieval jocare, por 
jocari, gracejar). Brincar; divertir-se; 
arriscar ao jogo ou à sorte. Formas: ioga 
(TC, 1); iugar (TC, 1); iugou (TC, 1); 
jogan (S, 1); jogar (S, 3; EE, 2); joguarey 
(VC, 1); joguaua (VC, 1); joguauam 
(VC, 1); joguẽ (S, 1); joguemos (VC, 
1); jugando (S, 2); jugar (S, 1; TC, 1; 
VC, 2; EE, 1); jugou (S, 1). Contextos: 
«Ou asy como aquele que ioga os dados 
aquelo que gaanha he furto» (TC); «Item 
nemhũ sacerdote nõ deue de beber 
em tauerna tirando se mãda caminho 

e esso mesmo nõ iugar dados nẽ cuca 
nẽ tirar com beesta» (TC); «A quarta 
se iugou as tauolas ou os dados» (TC); 
«E os que jogan os dados ou tauoas ou 
outros semelhaues jogos» (S); «se por 
cobijça de guanhar ou con deleite de 
jogar ho fazẽ» (S); «e alleuantarõse a 
jogar» (EE); «E aquello que outrosy 
diz joguarey  ou bulrarey» (VC); 
«Deste jogo casto e honesto joguaua 
aquelle que dizia que nos somos feitos 
esguardamento aos angeos e aos homẽs» 
(VC); «e como os judeos joguauam cõ 
elle como com menino» (VC); «en qual 
quer maneyra que joguẽ lhes deue seer 
rrestituydo o que perderen» (S); «e nos 
deste jogo joguemos entretãto por tal 
que scarneçam de nos» (VC); «Se o que 
diz as palauras jugando faz o bautismo» 
(S); «Mas despendi e despẽdo estes dias 
en trabalhos corporaees e em comer e 
em beber sobejamente e ẽ muito falar e 
jugar e reneguar» (TC); «veẽdo Sarra a 
Ysmael jugar com seu filho Ysaac: nõ 
lhe aprazendo o jogo disse a Abraham» 
(EE); «cujos eram os beẽs que jugou o 
que administraua» (S).

jogo, subs. (do lat. jocu-m). Divertimento; 
passatempo sujeito a certas regras em 
que geralmente se arrisca dinheiro. 
Formas: iogo (TC, 2); iogos (TC, 1); 
jogo (S, 5; VC, 17; EE, 5); jogos (S, 
7; VC, 11; C, 1; EE, 3); joguos (C, 
1). Contextos: «se foy constramgido 
pera o fazer ou se o fez com cubiiça ou 
com pobreza, ou em iogo ou com maa 
ẽtençom» (TC); «e ẽtõ se esforçã mays 
de obrar as cousas çuias e desonestas e 
beuedices e iogos» (TC); «A ssegũda 
quãdo se faz por maneira de jogo e 
esta sse faz em duas maneyras: ou por 
vontade de mẽtir, ou por fazer prazer aos 
que o ouuẽ» (S); «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); «e nõ na plaça nem en o jogo 
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como se soem achar os mançebos» (EE); 
«e vssam de dizeres e jogos desonestos 
e de arte magica e emcantamẽtos e de 
outros semelhauees ofiçios e artes» (S); 
«porque seus imijgos vissem aquelles 
escarnehos e jogos de voontade» (VC); 
«fazer jogos como danças em honrra do 
bezerro» (EE); «baillos, danças, joguos, 
momos nẽ cãtigas» (C).

jogral, subs. (do lat. jocolaris, pelo 
provençal joglar). Indivíduo que 
cantava, dançava e fazia truanices; 
saltimbanco. Formas: jograees (S, 4); 
jogrãees (S, 1); jograes (S, 1); jogral 
(S, 1). Contextos: «nom deue ouuir os 
jograees e truaães» (S); «se sse deue 
dar aos jograees e aos homẽs que andan 
ẽ vijs ofiçios» (S); «E se destes beẽs 
deren a molheres dessonestas con que 
pecã ou a jogrãees ou a rrefiãees ou a 
semelhauees» (S); «Ho saçerdote nõ 
deue dar este sacramẽto aos jograes 
velhacos» (S); «E o que rreçebeo ho 
jogral ou algũa destas persoas nõ o deue 
rrestituyr ao clerigo que lho deu por o 
pecado que cometeo» (S).

jograria, subs. (de jogral + -aria). 
Momice; truanice. Formas: jograrias (S, 
3). Contextos: «por cantares amorossos 
ou por palauras doçes e por jograrias» 
(S); «foy honde as molheres estauan 
polas enganar con palauras fageyras e 
de jograrias e por signaees de olhos» 
(S); «quebrãdo voto en palauras vaãs e 
ouçiosas por alegria vaã e por palauras 
de jograrias» (S).

joguetar, vb. (de joguete + -ar). O mesmo 
que jogatar ou jogatear: zombar; 
caçoar. Formas: joguetando (VC, 2); 
joguetarey (VC, 1). Contextos: «E 
aquello que outrosy diz joguarey ou 
bulrarey joguetando por tal que eu seja 
feito refeçe» (VC); «e tu en comẽdo 
bebendo joguetando: rrindo» (VC); 
«Joguetarey por que seja feito jogo de 
my» (VC).

jóia, subs. (do francês joie). Objeto de metal 

precioso; pedra preciosa; bem precioso. 
Formas: joya (VC, 15; EE, 1); joyas 
(VC, 20; HV, 1; C, 2). Contextos: «que 
vergonha deuemos aver de leixarmos a 
joya e o dõ da paz» (VC); «A terçeyra 
o guaançado dõ ou joya da luz» (VC); 
«Sam Paulo em esta epistolla nos poõe 
diãte a corrida para que tornemos aa joya 
da vysom diuina» (EE); «se nõ se fosse 
feito per ho ouro e joyas do tẽplo e do 
altar» (VC); «Onde enganauã o poboo e 
diziã que o ouro e joyas erã mais sanctas 
que o tẽplo nẽ o altar» (VC); «e de 
todallas nobres joyas de casa que erã sem 
cõto» (HV); «asi como joyas, vestidos, 
casas e atabios» (C).

joio, subs. (do lat. loliu-m). Planta herbácea 
considerada daninha. Formas: joyo (VC, 
4; EE, 7). Contextos: «e tẽ mesturada 
heruilhaca e joyo» (VC); «assy como 
o boo trigo que se torna em joyo ou 
avea» (VC); «colhee primeiro ho joyo e 
ataayo ẽ moolhos cõ vẽçelhos» (EE); «e 
semeou emçima ẽ meeo do trijgo joyo e 
foyse» (EE).

jornada, subs. (do provençal jornada). 
Caminho que se percorre num dia. 
Formas: jornada (S, 1; VC, 1; HV, 2; 
EE, 5); jornadas (S, 4; VC, 3; HV, 2; 
EE, 5). Contextos: «he mezinha aos 
ẽfermos, jornada aos peregrinos» (S); 
«vierõ caminho de hũa jornada» (EE); 
«a qual staua dalli afastada per spaço de 
hũa jornada» (VC); «se nõ vaã frumen, 
ou ao rio do diaboo que he hũa mea 
jornada» (HV); «Estas tres partes son 
as tres jornadas que se leẽ na ley velha: 
faremos camynho de tres dias» (S); «e 
vai se o senhor do mundo per jornadas 
cõtinuadas cõ os pees descalços» (VC); 
«e arribarom ao porto de Jafa que he tres 
jornadas de Jherusalem» (HV); «esta 
villa esta longe de Jherusalem perto de 
tres jornadas» (EE).

jornal, subs. (do lat. diurnalis, pelo 
francês journal). Salário diário; jorna. 
Formas: jornaaes (VC, 2); jornal (S, 



72 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

5; VC, 24; EE, 5). Contextos: «Josep 
hya aos jornaaes a obrar do seu officio 
de carpẽtaria» (VC); «ho solayro e ho 
jornal que deuia aver alguũ non lho 
paguey tãto como deuia» (S); «Assy 
como aos obreyros dam cada dia o 
mantimẽto e gouerno na obra e o jornal 
guardã pera fim» (VC); «e daylhe seu 
jornal começãdo dos derradeiros» (EE); 
«O dinheyro do jornal o qual he ygual 
a todos» (EE); «aparelhado som pera 
pagar teu jornal» (EE).

jornaleiro, subs. (de jornal + -eiro). 
Indivíduo que trabalha à jorna. Formas: 
jornalleiros (VC, 1). Contexto: «emas 
muytos som merçeyros e jornalleiros» 
(VC).

jorrar, vb. (do castelhado chorrar). 
Irromper; brotar; lançar. Formas: jorrã 
(VC, 1); jorrando (VC, 1). Contextos: 
«e e no tempo da paz quãdo os pecados 
muyto mais se jorrã e andã entõ refree 
a carne» (VC); «ajnda que ao depois 
alguũa priguiça e enfadamẽto se venha 
jorrando» (VC).

jota, subs. (do grego „îτα, pelo lat. 
jota-m). A letra J. Formas: jota (VC, 
1). Contexto: «jota he hũa letra muyto 
pequena .s. i. e fazese de hũa vez assy 
como esta letra .i. e apex em latĩ» (VC).

jubeleu, subs. O mesmo que jubileu. 
Formas: jubelleo (VC, 1); jubelleu 
(VC, 1). Contextos: «Alegrarõse e 
fezerõ jubelleo os padres sanctos em 
a sua vijnda» (VC); «em o qual conto 
ha cinco dezenas per que se entende o 
jubelleu. em o qual todo o poboo cessaua 
de trabalhos» (VC).

jubileu, subs. (do lat. jubilaeu-m). Festa 
comemorativa do cinquentenário de 
um acontecimento. Formas: jubilleu 
(VC, 1). Contexto: «E no jubilleu .s. 
aos cincoenta ãnos reçebeo o poboo dos 
judeos a liberdade que perdera» (VC).

judaísmo, subs. (do lat. judaismu-m). 
Religião judaica. Formas: judaysmo 
(EE, 2). Contexto: «Os Hebreos som os 

que som convertidos do judaysmo aa ffe 
cathollica» (EE).

judaria, subs. (do lat. medieval judaria-m). 
O mesmo que judiaria: bairro onde 
vivem os judeus. Formas: judaria (VC, 
3). Contextos: «segũdo Çirillo aqueste 
çego criado na judaria bẽ sabia que da 
geeraçõ de Dauid segũdo carne auia deus 
de nasçer» (VC); «enduzẽdoo e trazendo 
aa judaria nõ por obra de misericordia» 
(VC); «e se tornasse aa judaria» (VC).

judicial, adj. (do lat. judiciale-m). Relativo 
à justiça. Formas: judiciaaes (VC, 1); 
judiçiaaes (VC, 1); judicial (VC, 2); 
judiçial (VC, 2). Contextos: «quanto 
a guardar os mandados judiciaaes 
porque pacificamẽte se auiã quãto aos 
proximos» (VC); «a guarda dos outros 
mãdamẽtos os çerimonyaaes e judiçiaaes 
nõ era neçessaria pera saluaçõ» (VC); 
«pooẽ o entendimento de huũ precepto 
judicial em que errauã os judeus» (VC); 
«e poderio judiçial per aa qual se requerẽ 
duas cousas» (VC).

juelho, subs. (do lat. genuculu-m, dimi-
nutivo de genu). O mesmo que joelho: 
articulação da coxa com a perna. For-
mas: juelhos (HV, 4). Contextos: «e 
ally esteue toda a noyte cõ os juelhos no 
chaão» (HV); «e todos em huũ poserõ 
os juelhos diante do emperador» (HV).

jugada, subs. (de jugo + -ada). Junta de 
bois. Formas: jugadas (VC, 1); juguadas 
(VC, 2). Contextos: «Tira a muy pesada 
carrega e leixa a quellas çinco jugadas e 
sẽtidos nõ humanos mas bouinos ou de 
bois» (VC); «nõ soltãdo do jugo as suas 
juguadas» (VC); «E eu cõprey cinco 
juguadas de bois e vou os prouar» (VC).

jugatar, vb. (de jogata + -ar). O mesmo 
que jogatar ou jogatear: zombar; caçoar. 
Formas: jugatarẽ (VC, 1). Contexto: 
«mas por jugatarẽ e escarneçerẽ» (VC).

jugo, subs. (do lat. jugu-m). Domínio; 
autoridade; opressão; canga que se 
coloca sobre os bois e as bestas. Formas: 
iugo (VC, 1); jugo (VC, 35; EE, 9). 
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Contextos: «sõ amãsados e subieitos ao 
iugo de Christo» (VC); «porque tyre de 
teu pescoço o jugo da seruidom» (VC); 
«tãto mais sem empedimẽto pequees 
quanto menos sooes apremados do jugo 
da seruidom» (EE); «ca meu jugo he 
doçe e a minha carrega leue» (EE).

juiz, subs. (do lat. judice-m). O que tem 
autoridade para administrar justiça. 
Formas: iuiz (TC, 16); iuizes (TC, 1); 
iujz (S, 1); iuyzes (TC, 3); juiz (S, 36; 
VC, 87; C, 10; EE, 9); juizes (SG, 2; 
S, 5; VC, 22; C, 6; EE, 5); jujz (S, 1; 
VC, 5); jujzes (VC, 1); juyz (S, 6; VC, 
93; EE, 5); juyzes (S, 3; VC, 8; EE, 3). 
Contextos: «Todo iuiz e prelado da sãcta 
igreia pera seer boo iuiz e manteer bem 
seu estado deue a seer dereyto» (TC); 
«aqueles que fazẽ esto fazer aos iuizes 
ora seia per hodio ora seia per peyta» 
(TC); «assy como quãdo o que mata que 
nõ he juiz nẽ ha poderio de o fazer ou sse 
he iujz e nõ mata por amor de iustiça mas 
por vingança» (S); «algũas uezes algũus 
iuyzes nom iulgã dereito» (TC); «o que 
era e he juiz era per outrẽ julgado» (VC); 
«elle he o estabellecido por deus juiz dos 
viuos e dos mortos» (EE); «Satisfazẽdo 
poderã seer abssoltos per a cruzada ou 
por hos meesmos juizes desta causa» 
(SG); «Assy os homeẽs maliciosos em 
presença dos juizes se justificam» (VC); 
«elles seeram vossos juizes» (EE); «E ho 
jujz sse sabendoo por maliçia julga mal» 
(S); «os malfeitores que per os jujzes 
seculares seriã pugnidos» (VC); «e esta 
acusaçõ ou denunciaçõ se deue fazer 
ãte ho juyz eclesiastico» (S); «pertençẽ 
aos juyzes que hã jurdiçõ e julgã antre 
partes» (S); «a confissam auia de seer 
feyta a elles como a juyzes» (VC); 
«Reys, e principes e juyzes, e pessoas 
poderosas deste mundo» (VC).

juiz delegado, subs. Procurador judicial. 
Formas: juiz delleguado (VC, 1). 
Contexto: «mas Christo emquanto homẽ 
julguara executãdo a sentẽça como juiz 

delleguado» (VC).
juízio, subs. O mesmo que juízo. Formas: 

iuyzio (TC, 5); juizio (VC, 2). Contextos: 
«sõ ẽfames e nõ podem dar testemunho 
nẽ podẽ demãdar nẽhuũ a iuyzio» (TC); 
«Todo aquele que se asanhar contra seu 
irmaão culpado sera de iuyzio» (TC); 
«entregou lhes Jesu que o crucifigassem 
per seu juizio e autoridade delle» (VC); 
«nõ auia de seer se nõ acerca do dia do 
juizio» (VC).

juízo, subs. (do lat. judiciu-m). Julgamento; 
sentença; decisão. Formas: iuizo (TC, 
3; VC, 1); iuyzo (TC, 2); juizo (S, 37; 
VC, 213; C, 3; EE, 65); juizos (S, 3; 
VC, 4; EE, 1); jujzo (VC, 5; EE, 4); 
juyzo (S, 9; VC, 325; HV, 2; EE, 64); 
juyzos (VC, 16; EE, 7). Contextos: 
«o iuiz quando uyer ao iuizo nõ deue 
a iulgar segũdo a cõciencia e uoontade 
que trouuer de sua casa mais segũdo as 
razooẽs e os dereitos que forẽ em iuizo 
perante ell alegados» (TC); «ou no auer 
ou na nomeada per sy ou per outro em 
iuyzo ou fora del» (TC); «Neste juizo 
seran quatro hordens» (S); «O quã alta 
sera no dia do juizo a cabeça que assy 
agora he ĩclinada» (VC); «e reprehẽdeos 
do juizo atreuido» (EE); «E algũas 
vezes determinaua os juizos escõdidos 
de Deus» (S); «nõ deuemos curar dos 
juizos maaos que os homẽs dam contra 
nos» (VC); «quãto incõprehensyuees 
som os juizos delle» (EE); «ou se pode 
entender da vijnda segũda no dia do 
juyzo» (VC); «e desçenderaa ao dia 
do juyzo verdadeiro deus e verdadeiro 
homem julgar os boos e os maaos» (HV); 
«mas em todos juyzos de deus dar lhe 
louuores e graças» (VC); «ca o odio e a 
enueja destroyam os juyzos, e lançauam 
as cousas aa pior parte» (EE).

julgado, subs. (do lat. judicatu-m). 
Jurisdição do juiz. Formas: julgado 
(VC, 3; C, 1); julgados (VC, 2); julguado 
(VC, 15). Contextos: «reprehendendo 
a voõtade e nom o graao do julgado» 
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(VC); «o poderio do juyzo ou do julgado 
do regno dos çeeos» (VC); «que tamto 
que nossos visitadores forẽ no julgado 
pera uisitar que cada huum» (C); «Os 
primeyros relligiosos leixauam os 
julgados e jurdiçoões» (VC); «Mas se 
queres julguar tu tees huũ julguado muy 
proueytoso que he este» (VC); «O rey 
que see em a cadeira do julguado destrue 
todo mal do seu esguardamento» (VC).

julgador ,  subs.  (do lat .  medieval 
judicatore-m). Aquele que julga; 
juiz. Formas: julgador (VC, 6; C, 1); 
julgadores (VC, 1); julguador (VC, 19); 
julguadores (VC, 5). Contextos: «e 
parou mentes o aluidrador. e julgador 
de todas cousas aos coraçoões de 
todos» (VC); «seendo homẽ fazello 
Deus senhor dos homẽs e julgador» 
(C); «sõ aquelles que pareçiam reys e 
julgadores» (VC); «(em o dia do juizo.) 
seer como julguador» (VC); «Elles 
eram accusadores e determinadores e 
julguadores» (VC).

julgante, adj. (do lat. judicante-m, part. 
presente de judicare). Que julga. 
Formas: julgãte (VC, 1). Contexto: 
«Guardarse de mal julguar a qual cousa 
he significada per Josaphat que quer 
dizer julgãte» (VC).

julgar, vb. (do lat. judicare). Ajuizar; sen-
tenciar. Formas: auiam julguado (VC, 
1); es julguado (VC, 1); for julgado (VC, 
1); formos julgados (VC, 1); forõ julgua-
dos (VC, 1); fosse julgado (VC, 1); 
foste julguado (VC, 2); foy iulgado (S, 
1); foy julgado (VC, 1; HV, 2; EE, 2); 
foy julguada (VC, 1); foy julguado (VC, 
4); he julgado (VC, 2; EE, 6); he julgua-
do (VC, 1); iulga (TC, 2); iulgã (TC, 1); 
iulgãdo (TC, 2); iulgamdo (TC, 1); iulgar 
(S, 1; TC, 6); julga (S, 5; VC, 4; EE, 10); 
julgã (S, 3; VC, 1; C, 1); julgaae (VC, 
1); julgaaes (EE, 1); julgade (S, 1); jul-
gãdo (S, 1; VC, 1; C, 4; EE, 2); julgado 
(VC, 5); julgalloas (VC, 1); julgam (S, 
1; C, 1); julgamos (VC, 1); julgan (S, 2); 

julgando (VC, 1; C, 1; EE, 6); julgar (S, 
18; VC, 49; HV, 3; C, 1; EE, 19); julgar 
me ey (VC, 1); julgara (VC, 9; EE, 10); 
julgarã (VC, 2; EE, 4); julgaram (EE, 1); 
julgardes (VC, 1; EE, 1); julgares (VC, 
1); julgarey (VC, 2); julgarmos (VC, 1); 
julgarõ (S, 1; VC, 1; EE, 1); julgaron 
(EE, 1); julgas (VC, 1); julgasse (VC, 1); 
julgassemos (VC, 2; EE, 1); julgaste (S, 
1; EE, 2); julgaua (S, 1; VC, 1); julgauã 
(VC, 2; EE, 1); julgauam (VC, 2; EE, 2); 
julge (VC, 1); julgo (VC, 3; EE, 4); 
julgou (S, 2; VC, 3; HV, 3; EE, 2); jul-
gouse (VC, 1); julgua (VC, 22); julguã 
(VC, 3); julguã nos (VC, 1); julguaaes 
(VC, 1); julguada (VC, 2); julguadas 
(VC, 1); julguãdo (VC, 6); julguado 
(VC, 8); julguado he (VC, 3); julguãdo 
nos (VC, 1); julguados (VC, 3); julguam 
(VC, 2); julguamos (VC, 1); julguando 
(VC, 3); julguar (S, 1; VC, 49); julguara 
(VC, 11); julguaram (VC, 1); julguaras 
(VC, 2); julguarẽ (VC, 2); julguares (VC, 
2); julguarey (VC, 1); julguaria (VC, 1); 
julguarõ (VC, 2); julguarom (VC, 2); 
julguarte (VC, 1); julguase (VC, 1); 
julguasemos (VC, 1); julguasse (VC, 5); 
julguassẽ (VC, 2); julguassem (VC, 3); 
julguassemos (VC, 1); julguaua (VC, 3); 
julguauã (VC, 4); julguauam (VC, 1); 
julgue (VC, 4; EE, 2); julguẽ (VC, 2); 
julguei (VC, 1); julguem (VC, 1); jul-
guemos (VC, 8); julgues (VC, 3); jul-
guesse (VC, 1); seer iulgado (TC, 1); seer 
julgado (VC, 3; EE, 2); seer julgados (S, 
2; VC, 5); seer julguada (VC, 1); seer 
julguado (VC, 8); seer julguados (VC, 
4); seja julgado (EE, 1); seja julguado 
(VC, 2); sejamos julgados (EE, 1); ser 
julguado (VC, 1); sera julgado (VC, 2; 
C, 1); serã julgados (S, 2; VC, 1); sera 
julguado (VC, 1); serã julguados (VC, 
4); seram julgados (S, 1); seram julgua-
dos (VC, 6); seran julgados (S, 1); serẽ 
julguados (VC, 1); seredes julgados (VC, 
1); serees julgados (EE, 2); seremos 
julguados (VC, 2); seres julgados (VC, 
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2); seria julgada (VC, 1); seriamos jul-
gados (EE, 1); seriamos julguados (VC, 
2); som iulgados (TC, 1); som julgados 
(VC, 2); som julguados (VC, 2); somos 
julgados (EE, 1); somos julguados (VC, 
1). Contextos: «Empero auiam julguado 
de examinar e declarar se era o malfeitor 
merecedor de morte ou pẽna corporal ou 
nõ» (VC); «pois que segundo a tua 
sentẽça es julguado» (VC); «e que se 
humilde e abaixe se for julgado» (VC); 
«ho que louuauelmẽte fazemos se formos 
julgados sem piedade» (VC); «os mortos 
forõ julguados per aquellas cousas que 
erã scriptas em os liuros» (VC); «conui-
jnha de vijr porque fosse julgado e vira 
descubertamẽte pera julgar» (VC); «por 
a qual te preguntauã foste julguado aa 
morte como arrenegador e blasfemo» 
(VC); «foy iulgado aa morte» (S); «Ca 
assy como foy julgado em forma de 
homẽ diante de Pillatus, assi julgara» 
(EE); «E aquella julguara que foy jul-
guada» (VC); «porque per aquestes foy 
julguado aa morte» (VC); «De juyzo 
porque ho principe deste mũdo ja he 
julgado» (EE); «E aquelle que he julgua-
do e auydo por mais principal fremosu-
ra de todos» (VC); «E segundo cada hũa 
destas circumstãcias asy se iulga o pe-
cado mayor ou menor» (TC); «que alguẽ 
aia ca estas quatro cousas sõ porque 
algũas uezes algũus iuyzes nom iulgã 
dereito» (TC); «cada huũ iuiz e moor-
mente eclesiastico tã firme e tan estaue-
ll deue a seer ẽ iulgãdo dereito» (TC); 
«todo iuiz deue auer sempre em iulga-
mdo dereita emtemçom» (TC); «deue a 
seer dereyto e auer dereyta emtençom 
em todalas coussas que fezer e iulgar» 
(TC); «O seytimo he: Creer que ha de 
uiinr iulgar os uiuos e os mortos» (TC); 
«o qual ha logar quando ho ssaçerdote 
justamẽte julga legamdo e absoluẽdo» 
(S); «polla major parte pertençẽ aos 
juyzes que hã jurdiçõ e julgã antre par-
tes» (S); «ora filayo vos e segũdo vossa 

ley o julgaae» (VC); «mas pois ha 
deytaaes e vos julgaaes jndignos da vida 
eterna» (EE); «tomadeo e segũdo vossa 
ley o julgade» (S); «e ẽ este caso tal elle 
julgãdo a outro cõdẽpna si meesmo» 
(VC); «porque nõ seja de nos julgado» 
(VC); «E aquello que dantes pareçia 
triste julgalloas por allegre» (VC); «por 
que non julgam nen fazen cousa justa» 
(S); «nõ peçamos a deus aquello que 
julgamos por boo» (VC); «elles julgan 
e dan sentença qual quer e son deman-
dadores e juyzes» (S); «E os que escolhẽ 
e enlegen os juyzes e asessores, sse non 
son leterados e julgan como non deuen» 
(S); «em presença de Christo que stara 
julgando em forma humana» (VC); «Ca 
as pessoas eclesiasticas que ham jurdi-
çam podẽ julgar e liurar os preytos e 
dizimos» (S); «e açerca do mãdado do 
senhor julgar me ey por seruo sem prou-
eito» (VC); «deos julgara o mundo e 
pagara a cada huum segundo suas obras» 
(EE); «aalem disto falsamente julgarã 
de Zacheo» (EE); «em esta maneira os 
apostollos e os outros perfeitos com 
Christo julgaram» (EE); «os que julgar-
des dignos das duas chaues .s. do pode-
rio e da descriçom» (EE); «E esto he 
segundo a glosa que qualquer que julga-
res por nõ digno» (VC); «Julgarey por 
aquesto os meus males e os beẽs» (VC); 
«se nos sandijamente julgarmos que 
deus aja de julgar a nos per aquella 
guisa» (VC); «mas julgarõ e serom sa-
luos» (S); «os perfeytos con Christo 
julgaron» (EE); «pois se tu julgas outrẽ» 
(VC); «e o julgasse por fornicador» 
(VC); «se nos nos meesmos julgassemos 
nõ seriamos julguados» (VC); «julgaste 
os males que outro fazia e non os teus» 
(S); «e rreprẽdia e julgaua falssamente 
seus feitos» (S); «assy como na ley velha 
os saçerdotes julgauã antre hũa lepra e 
outra» (EE); «muito atreuidamẽte jul-
gauam ao apostollo cõ os seus» (EE); 
«em aquella meesma forma de homẽ em 
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juyzo julge justamente» (VC); «Eu som 
caminho que guyo e verdade que julgo» 
(EE); «rreçebeo ho ofiçio e julgou cõtra 
dereyto» (S); «seendo o senhor prestes 
pera vijnr a elle julgouse por indigno» 
(VC); «e chamase razõ quando julgua 
direitamẽte» (VC); «E per semelhante 
maneira julguã em todallas outras cou-
sas» (VC); «e em seus coraçoões julguã 
nos por maaos» (VC); «Conheçees a façe 
e o aar do çeeo e a sua disposiçõ e pro-
nosticaaes e julguaaes» (VC); «a qual 
nom pode seer cõprehendida nem jul-
guada» (VC); «Nõ som todas cousas 
julguadas em todos per huũa maneira» 
(VC); «poseste a regra julguãdo aspera-
mente» (VC); «nom pode seer visto e 
julguado por bõo» (VC); «Os fiees 
perteeçem no juyzo seer ca o fiel julgua-
do he ja» (VC); «Ajamos humildade 
julguãdo nos por menores daquello em 
que nos os outros teẽ» (VC); «se algũas 
vezes per os perseguidores formos por 
Christo julguados aa morte que nos nõ 
toruemos» (VC); «E dizensse que jul-
guam .s. que stam com aquelle que jul-
gua» (VC); «estas julguamos que nos 
sam necessarias» (VC); «E estes serã 
seus juyzes ẽ tempo vijndoiro quando 
esteuerẽ julguando os .xij. tribos de Is-
rael» (VC); «E aquy poderya algũ duui-
dar sse o saçerdote que non fose letrado 
e sabedor poderia julguar ou poderya 
vsar desta chaue de sçiẽçia» (S); «se o 
senhor assy julgua da pallaura ocçiosa 
que julguara ou que fara da pallaura 
empeeçiuel e maliciosa?» (VC); «E os 
perfeitos julguaram e nom seram julgua-
dos» (VC); «E per esta maneira julgua-
ras das outras virtudes e vicios» (VC); 
«por tal que elles ou per se callarẽ ou per 
respõderem e per aquello que julguarẽ 
sejã vẽçidos» (VC); «dizẽdo per a guisa 
que te julguares assy julguarey eu a ty» 
(VC); «esta julguaria logo que nos era-
mos imijgos e cõtrayros aos preceptos 
de Christo» (VC); «pois que elles mees-

mos julguarõ nõ seer dignos de tã grãde 
doctor e meestre» (VC); «E da parte dos 
escolhidos huũs julguarom e nom serã 
julguados» (VC); «por sua bõdade 
solamẽte por a qual cousa julguarte 
podes por menor que qualquer outro 
homẽ» (VC); «porque nõ se julguase que 
fora feito per virtude natural» (VC); «Se 
nos nos meesmos julguasemos nom se-
riamos depois em o dia do juizo cõdemp-
nados» (VC); «por lhe dar aquella hõrra 
e que elle o julguasse» (VC); «e que per 
o que elles julguassẽ fossem cõdẽpnados» 
(VC); «porque por elles serẽ sem pecado 
e presumirem de sua ignoçẽcia que jul-
guassem os outros sem misericordia» 
(VC); «se nos meesmos nos julguasse-
mos nõ seriamos outra vez julguados» 
(VC); «e era loguar onde elle julguaua 
e onde tijnha a seeda de julguar e dar 
sentenças» (VC); «E em tã caae em mais 
defeitos que os outros que elles primeiro 
julguauã» (VC); «pois que julguauam 
aa morte aquel que per testimunho da 
boca sua propria delle poderom nem 
conhoçer que era deos» (VC); «para que 
julgue ho mũdo» (VC); «Julguẽ e enten-
dã os outros como quiserẽ» (VC); «Nõ 
me julguei eu que sabia cousa ãtre vos» 
(VC); «e que se consirem e julguem qual 
he a cousa mais graue de todallas outras» 
(VC); «nõ julguemos o prouximo cõ 
palauras» (VC); «E nõ que o tu julgues 
para tua opiniõ mas se podes per testi-
munho çerto da scriptura» (VC); «Jul-
guesse ergo o homem em estas cousas 
da sua voontade» (VC); «Item quẽ se 
crisma duas uezes ou bautiza nõ deue de 
seer iulgado como leigo mais polo iuizo 
do bispo» (TC); «nom veeo a julgar mas 
a seer julgado» (EE); «se queremos seer 
julgados com misericordia e piedade, 
nos deuemos auer piedade e misericordia 
com aquelles que nos ofenssarom e in-
juriarõ» (S); «nũca pode seer julguada» 
(VC); «per a boca nom dissemos cousa 
per que podessemos seer julguados nem 



77Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

cõdempnados segũdo o juyzo dos 
homẽs» (VC); «Mas eu em pouco tenho 
que seja julgado por vos outros» (EE); 
«e nõ sejamos julgados por elle» (EE); 
«ou mostra que assy deue ser julguado 
e cõdẽpnado» (VC); «e a terçeira sera 
julgado segundo virmos que seu erro 
mereçe» (C); «estes serã julgados e 
condapnados» (S); «Mas de outra guisa 
os mayores que ajnda outra vez serã 
julguados» (VC); «E estes nõ seram 
julgados e serã cõdepnados» (S); «Estes 
nõ seran julgados, mas julgarõ e serom 
saluos» (S); «Porque quanto aa letera 
entõ serã achados viuos e mortos pera 
serẽ julguados» (VC); «nõ queirades 
julguar e nõ seredes julgados» (VC); 
«Non queiraaes julgar e nõ serees julga-
dos» (EE); «Onde formos achados alli 
seremos julguados» (VC); «e nõ seres 
julgados» (VC); «ameaçaua que seria 
julgada mais streitamẽte e rigorosa» 
(VC); «por çerto nom seriamos julga-
dos» (EE); «os neycios quãto ergo mais 
uaã tanto som iulgados por menos sabe-
dores» (TC); «per o qual os jnfiees e que 
nõ teẽ a ffe de Christo ja som julgados» 
(VC); «E quando nos somos julguados 
.s. aas pẽnas temporaaes» (VC).

julgar 2, subs. O mesmo que jogral. 
Formas: julgares (S, 1). Contextos: 
«escuytar as cousas maas, dar algo aos 
julgares» (S).

julho, subs. (do lat. Juliu-m). O sétimo 
mês. Formas: iulho (EE, 2); julho (VC, 
1; C, 1; EE, 13). Contextos: «fallou o 
senhor Jhesu Christo no anno seu xxxj. a 
xiiij. de iulho» (EE); «no oytauo dia das 
kalendas de julho» (VC); «aos xiiij. de 
julho, em quinta feira aos dezaseis dias 
da luũa» (EE).

junco, subs. (do lat. juncu-m). Planta 
gramínea flexível e alongada que serve 
para fazer cestos e outros objetos. 
Formas: jũco (VC, 1); jũcos (VC, 1); 
juncos (VC, 1). Contextos: «E a aguda 
põto do jũco» (VC); «(E por coroa real. 

teciã hũa capella) de jũcos (espinhosos)» 
(VC); «afirmã seer de juncos marinhos» 
(VC).

junctamente, adv. O mesmo que junta-
mente. Formas: iũctamente (VC, 1); 
junctamẽte (EE, 1). Contextos: «huũ 
corpo meesmo sta iũctamente e ensen-
bla em muytos loguares» (VC); «Todos 
estes estauam junctamẽte fazendo oraçõ» 
(EE).

juncto, adv., adj. O mesmo que junto. 
Formas: jũctas (VC, 1); jũcto (EE, 
1); juncto (EE, 1); junctos (VC, 1). 
Contextos: «estã em hũa praia ambas 
jũctas e vezinha he hũa da outra» (VC); 
«quis trelladar soomente os euangelhos 
de aquelles dias jũcto com as epistolas» 
(EE); «o qual he juncto aaquelle que he 
agora Jherusalem» (EE); «empero os 
seus ossos stando postos e junctos todos 
em huũ vaso douro» (VC).

junho, subs. (do lat. Juniu-m). O sexto mês. 
Formas: junho (C, 1; EE, 4). Contextos: 
«a tres dias de junho, em quinta feira» 
(EE); «A estoria deste euangelho se fez 
no anno de Christo xxxj. a viij. de junho 
em domĩgo» (EE).

junípero, subs. (do lat. juniperu-m). Planta 
arbustiva medicinal ou o seu fruto. 
Formas: junipero (RP, 1). Contexto: 
«boõas heruas aqui scriptas .s. baga de 
louro, junipero» (RP).

juntamente, adv. (de junto + -mente). 
De companhia; em conjunto. Formas: 
juntamente (S, 2; VC, 39; EE, 24); 
juntamẽte (VC, 21; EE, 20); jũtamente 
(VC, 14; EE, 3; RP, 1); jũtamẽte (S, 2; 
VC, 65; EE, 4; RP, 3). Contextos: «por 
que se ha de dizer em huũ juntamente 
con ho que adiante sse segue» (S); «E 
a segũda com huũ seruidor juntamẽte 
ambos o fezerõ caer em o perjurio» 
(VC); «os judeus açoutarõ todollos 
apostollos jũtamente» (EE); «deues de 
comer boõ manjar e bõa yguaria com boõ 
vinho puro e ameude, empero nõ muyto 
jũtamente» (RP); «se homẽ nõ quiser 
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cortar muytas veas jũtamẽte, emtam 
leyxe yr a vea aberta ou ferida atee o 
retardamẽto do sangue» (RP).

juntamento, subs. (de juntar + -mento). O 
mesmo que ajuntamento: ato ou efeito 
de juntar; reunião. Formas: juntamento 
(VC, 1); juntamẽto (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «e em senbra ou juntamento 
hũa cousa e outra ajũtada aa diuijndade 
em a pessoa do filho» (VC); «estes taees 
son em ha comunhõ e juntamẽto dos 
fiees christãaos» (S); e juntamẽto ençima 
daquella casa mal fundada» (VC).

juntar, vb. (de junto + -ar). Reunir; 
recolher. Formas: estaram juntados (EE, 
1); iũtar (TC, 1); junta (S, 1); juntada 
he (VC, 1); juntandoas (S, 1); juntou 
(S, 1); jũta (S, 1); jũtar (HV, 1; EE, 
1); som juntados (VC, 1). Contextos: 
«sempre estaram juntados cõ elle» 
(EE); «Que fezesem iũtar todo o poboo 
e que chamasem Naboth ãte sy» (TC); 
«E logo ho bispo tira a mitra e junta as 
mãaos ante os pectos» (S); «juntada he a 
ygreja ao sposo cellestrial» (VC); «toma 
as maãos dereytas dambos juntandoas ẽ 
huũ» (S); «O papa Leo dizem que juntou: 
Infra actionem» (S); «jũta as maãos ante 
os pectus e incrinasse» (S); «o officio de 
Christo he jũtar as cousas espargidas» 
(EE); «e todollos dilleitos e pecados som 
juntados em estes tres» (VC).

junto, adj., adv. (do lat. junctus, a, um, 
part. passado do verbo jungere, ligar, 
atar). Unido; ligado; próximo. Formas: 
junta (S, 1; VC, 1; HV, 2; C, 1; EE, 2); 
juntas (S, 3; VC, 2; HV, 1); junto (S, 
4; VC, 6; EE, 4); juntos (S, 2; VC, 9; 
HV, 2; EE, 5); jũta (S, 2; VC, 2; EE, 1); 
jũtas (S, 3; VC, 6; HV, 1); jũto (S, 1; 
VC, 7; HV, 2; EE, 1); jũtos (S, 2; VC, 8; 
HV, 6; EE, 1). Contextos: «desçendeo 
nelle a alma junta con a diuindade» 
(S); «quãdo for toda ha gẽte junta eu 
trazerey a santa molher» (HV); «Item 
toda a clerizia junta no dito sinado» (C); 
«Toda virtude junta he mayor que ella 

meesma partida» (EE); «tenha as maãos 
juntas diante dos pectos» (S); «E a cabo 
de quatro meses forom juntas as ostes» 
(HV); «Todo junto he ofiçyo de madre» 
(S); «quer dizer que ho que estaua todo 
junto» (S); «E steue junto com elles» 
(VC); «se faça todo junto pello feruor 
do penitẽte» (EE); «elle estaua junto cõ 
o lago de Genesareth» (EE); «aparesçeo 
a mais de quinhemtos dos diçypolos 
estando juntos» (S); «e apartauam 
stando muyto mais juntos cõ o meyrinho 
moor» (VC); «E assy chamados todos 
juntos os deuedores de seu senhor» 
(EE); «desçẽdeo aos infernos a alma 
jũta cõ a deuindade» (S); «empero a 
Maria toda jũta lhe foy jnfundida» 
(EE); «algũas som jũtas e cõpanheiras» 
(S); «as portas daquella camara erã tam 
bẽ feitas e jũtas que homẽ nẽhuũ nõ as 
podia conheçer» (HV); «ẽpero todo jũto 
faz a coroa somẽte» (S); «onde es jũto 
ao rey supernal» (VC); «des que todo 
esto foy jũto mãdouo leuar aas tẽdas 
fora da çidade» (HV); «mas jũto cõ o 
mar em terra firme» (EE); «asi como os 
coraçõees que legitimamẽte son jũtos» 
(S); «e logo forõ jũtos cinco mill por 
cõto» (HV).

junto 2, adv. (do lat. junctu-m, part. 
do verbo jungere, ligar, atar). Ao pé 
de; perto de. Formas: jũto (HV, 1). 
Contexto: Pilatus passaua por jũto cõ 
as casas da raynha» (HV).

juntura, subs. (do lat. junctura-m). 
Ligação; articulação. Formas: junturas 
(VC, 2); jũturas (VC, 1). Contextos: 
«Stendidas pois as veas e os neruos e 
stendidos os ossos e as junturas» (VC); 
«e os neruos e as veas e as junturas» 
(VC); «em tal maneira que todallas 
jũturas dos ossos se podyam cõtar» 
(VC).

jura, subs. (do lat. medieval jura-m). 
Juramento; promessa. Formas: jura 
(VC, 8); juras (VC, 3). Contextos: «que 
de todo em todo nõ deuia seer feita jura» 
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(VC); «deue seer verdadeyra e auyda por 
jura» (VC); «nẽ façamos prouaçõ do que 
disermos per muytas juras» (VC); «som 
juras feas e auorridas ao ouuido» (VC).

jurado, subs. (do lat. juratu-m). Membro 
de um júri no tribunal. Formas: jurados 
(C, 1). corregedores, alcaides, juizes, 
mordomos, jurados, e quaes quer outras 
justiças» (C).

juramento, subs. (do lat. juramentu-m). 
Ação de prometer ou afirmar o que 
quer que seja tomando Deus por 
testemunha. Formas: iuramento (TC, 
6); iuramentos (TC, 1); iuramẽto (TC, 
4); iuramẽtos (TC, 3); juramento (S, 
19; VC, 22; C, 1; EE, 4); juramentos 
(C, 1); juramẽto (S, 21; VC, 32; HV, 
1; C, 1; EE, 2); juramẽtos (VC, 2). 
Contextos: «E se pela uẽtura souber 
que foy escomũgado per seu amtecessor 
recebudo o iuramento para estar a 
mandado da sãcta ygreia podeo asoluer» 
(TC); «deues saber que os iuramentos 
sõ per moytas maneiras» (TC); «Ha hy 
outro iuramẽto que chamam a sii Deos 
que se traze ameude na boca» (TC); 
«aquel que taaes iuramẽtos garda peca 
mortalmẽte» (TC); «ou fazẽdo contra o 
juramento que fez» (S); «nõ era defeso 
outro juramento senom o falso» (VC); 
«os diçipollos ouuĩdo suas demandas 
poõe ante elle juramento» (EE); «Os 
quaes dous juramentos san obrigados de 
nõ cõprir» (C); «Quando faço juramẽto 
nũca curo de dizer verdade» (S); «o 
euãgelho nõ quer juramẽto seer feito» 
(VC); «e fez juramẽto que pouco estaria 
em Roma» (HV); «Fazense empero 
algũas vezes juramẽtos per a cruz e per 
os euãgelhos» (VC).

jurar, vb. (do lat. jurare). Prestar juramen-
to. Formas: he jurada (VC, 1); iura (TC, 
4); iurã (TC, 3); iurãdo (TC, 2); iuram 
(TC, 4); iurar (TC, 13); iurara (TC, 1); 
iuraras (TC, 1); iuras (TC, 1); iure (TC, 
2); iurou (TC, 3); jura (S, 3; VC, 18; C, 
1; EE, 1); jurã (S, 2; VC, 2; C, 1); jurado 

(VC, 1); jurãdo (S, 2; VC, 1); juram (S, 
1; C, 2); juramos (VC, 2); jurando (S, 1; 
C, 2); jurar (S, 8; VC, 18; EE, 1); jurara 
(S, 2; VC, 4); jurarã (S, 3); juraras (S, 3; 
VC, 6); jurarẽ (C, 1); jurarem (VC, 2); 
jurares (VC, 1); jurarõ (S, 1); jurase (S, 
3); jurasse (VC, 2); jurassem (VC, 1); 
jurassen (S, 1); jure (S, 1; VC, 2); jurẽ 
(S, 1; VC, 1); jurei (S, 1); juremos (VC, 
1); jures (VC, 3); jurey (S, 2; EE, 1); juro 
(S, 1; VC, 1; EE, 1); jurõ (S, 1); jurou 
(S, 5; VC, 2); seja jurada (VC, 1); tem 
jurado (C, 1). Contextos: «requeresse 
tres cousas hũa dellas he da parte daque-
lla cousa que he jurada» (VC); «Item, 
quem iura sandiamẽte nas maãos do 
bispo ou maãos sagradas tres anos faça 
peendença» (TC); «Outro iuramento ha 
hy de falsydade asy como aqueles que 
iurã testemunho falso» (TC); «Pequey 
per uezes iurãdo pelo nome de Deus 
em uaão» (TC); «Contra este manda-
mento uaam todos aqueles que iuram 
uaãmẽte» (TC); «Nom iurar per o seu 
nome ẽ uãoo» (TC); «e iurara estar a 
mãdado da sancta ygreia» (TC); «Nõ 
iuraras, disse Ihesu Christo, pelo ceeo 
que he seeda de Deus nẽ pela terra que he 
trepeça dos seus pees» (TC); «Quem per 
costrãgimento tal, scilicet, ou iuras falso 
testymunho, deue auer .xl. dias a pam e 
augua» (TC); «Item quem iurar aciinte 
falso testemunho ou constrãge outrem 
que o iure sete anos de peendẽça» (TC); 
«Se iurou polos Sanctos Euãgelhos ou 
per outro modo» (TC); «quando alguũ 
jura pello coraçõ» (S); «a qual cada 
huũ promete e jura fazer» (C); «quãdo 
no seu nome açijnte jura falssamente» 
(EE); «o tomõ en vaão pella boca os 
que jurã maamẽte» (S); «porque ja 
auiã todos jurado que aquelles que o 
nomeassem por Christo que os lanças-
sem fora da synagoga» (VC); «jurãdo 
contra conçiençia» (S); «E contra este 
mãdamento fazen os que juram sem 
caussa e rrazom alguũa» (S); «quando 
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juramos per ellas que nõ cuydemos que 
nom he jura» (VC); «jurando cousa 
desonesta, ou fazẽdo contra o juramento 
que fez» (S); «porque era cousa comuũa 
antre os judeus em o affirmar da verdade 
jurar ẽ esta maneira» (EE); «E despoys 
a molher jurara que nũca ẽtẽdeo que 
podesse mouerse a auer ajũtamẽto» (S); 
«e jurarã que cõ toda diligẽcia ha catarã» 
(S); «O segũdo nõ juraras en seu nome 
em vãao» (S); «E ysso mesmo vaão cõtra 
elle todos aquelles que custumã jurarẽ 
por Deus ou pellos Santos Euãgelhos 
cousas sem neçessidade» (C); «nom 
scapam pois segũdo penssam do perijgoo 
de per jurar por nõ jurarem per deus e 
jurarem per a sua seeda» (VC); «Nõ aja 
deferẽça ãtre aquello que afirmares e 
aquello que jurares» (VC); «creẽ que 
jurarõ verdade» (S); «E se prometese ou 
jurase de nũca ho descobrir» (S); «mas 
se defendesse que em todas cousas nom 
jurasse» (VC); «Assy outorgou elle aos 
fracos e mal creẽtes que jurassem per 
deus nõ por seer bẽ de jurar» (VC); 
«O octauo que non pagan ao termo que 
poẽe e jurassen de pagar» (S); «ajnda 
que jure a verdade, peca mortal e graue-
mente» (S); «e portãto nõ sem razõ se 
acha ameude na sancta scriptura que 
nõ jurẽ» (VC); «por aver por ello jurei 
e mẽti» (S); «nõ se creẽdo huũs homẽs 
por as palauras simprezes dos outros 
sem juramento juremos pois verdade nẽ 
façamos prouaçõ do que disermos per 
muytas juras» (VC); «mas eu vos digo 
que nõ jures em algũa maneira» (VC); 
«muytas vezes fiz juramento e ho que 
jurey con loucura cõprio per palauras 
vaãs» (S); «Por myn meesmo juro» 
(EE); «E outrosy vam contra os que 
jurõ falsso» (S); «E se for seruo ho que 
jurou faça pendença tres anos» (S); «que 
seja jurada verdade e nõ mẽtira» (VC); 
«como tem jurado em suas confirmações 
e o dereito os obriga» (C).

jurdição, subs. O mesmo que jurisdição. 

Formas: iurdiçõ (TC, 1); jurdiçã (S, 1; 
C, 6; EE, 1); jurdiçam (S, 1; C, 4; EE, 
1); jurdiçan (S, 2); jurdiçõ (S, 6; VC, 
3); jurdiçom (VC, 2); jurdiçoões (VC, 
1); jurdiçõees (S, 1); jurdiçom (S, 6); 
jurdiçon (S, 6). Contextos: «o que serue 
ao pecado seruo he dese meesmo pecado 
e por estas cousas e outras muytas a 
iurdiçõ que hã da sãcta eigreia ordena 
Deus que percã pouco e pouco» (TC); 
«Ho sexto que son exẽtos de toda jurdiçã 
seglar» (S); «sojugou todo o mũdo e a 
senhoria e a jurdiçã dos romaãos» (EE); 
«Ca as pessoas eclesiasticas que ham 
jurdiçam podẽ julgar e liurar os preytos 
e dizimos» (S); «a todo homẽ posto em 
officio de jurdiçam» (EE); por que lhes 
faleçe ha jurdiçan» (S); «assj como em 
os outros negocios que tangẽ a jurdiçõ 
spiritual» (S); «todos os julguadores 
e que teẽ jurdiçom se mouẽ e as ostes 
se spertã e toda a çidade ferue» (VC); 
«Galilea que erã da terra e jurdiçom 
de Herodes» (VC); «Os primeyros 
relligiosos leixauam os julgados e 
jurdiçoões e as çidades e paaços» (VC); 
«que posam ouuir confissõees en suas 
çidades e bispados e ẽ suas jurdiçõees» 
(S); «por que tem mayor jurdiçom e 
mayor pouoo e proujnçias de rreger» 
(S); «e as coussas que tocã aa jurdiçon 
volũptaria» (S).

jurgar, vb. O mesmo que julgar. Formas: 
iurgou (TC, 1). Contexto: «Se iurgou 
outrẽ e nom sy meesmo» (TC).

juridição, subs. O mesmo que jurisdição. 
Formas: juridiçõ (VC, 2). Contextos: 
«e porem aueras juridiçõ ordenaira» 
(VC); «Saayte e vaayte de qui a lugar 
onde Herodes nõ aja parte nẽ juridiçõ» 
(VC).

jurídico, adj. (do lat. juridicus, a, um). 
Relativo ao direito; legal. Formas: 
juridica (VC, 1; C, 1); juridicos (VC, 
1). Contextos: «esta soo abastaria a 
fazer sua alteza do eterno regno de 
condigno herdeira juridica» (VC); «A 
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qual he juridica, razoada e copiosa» 
(C); «por seerdes adoptiuos e juridicos 
possuidores» (VC).

jurisdição, subs. (do lat. jurisdictione-m). 
Extensão territorial dependente judi-
cialmente de um governador, juiz, ou 
tribunal; alçada legal. Formas: jurisdiçõ 
(VC, 1). Contexto: «pois que lhe foy 
enuiado como homẽ de sua jurisdiçõ» 
(VC).

juso dito, adj. (de juso + dito; juso, do 
lat. jusu-m). Abaixo dito. Formas: 
juso dictas (VC, 1). Contexto: «e elle 
respondeo aquestas cousas juso dictas» 
(VC).

justa, subs. (do provençal josta). Torneio; 
combate entre dois cavaleiros num 
torneio. Formas: justa (S, 4). Contextos: 
«ha demtrar en batalha ou justa ou no 
mar» (S); «asi como de morte ou entre 
ẽ peleja, justa ou no mar» (S).

justamente, adv. (de justo + -mente). De 
modo justo; precisamente. Formas: 
iustamente (VC, 1); iustamẽte (VC, 
1); justamente (S, 2; VC, 10; C, 1; 
EE, 1); justamẽte (S, 8; VC, 32; HV, 
1; C, 2). Contextos: «nos iustamente 
somos aqui postos» (VC); «(do qual se 
alguẽ) iustamẽte (comer nõ morrera) 
morte da alma» (VC); «e non dos que 
nõ justamente som ganhados» (S); 
«(Me louuarey) justamente» (EE); 
«Outros dizen en outra maneira que nom 
justamẽte se entende en tres maneiras» 
(S); nõ querẽ pagar os dizimos do que as 
ditas cousas justamẽte vallẽ» (C).

justiça ,  subs. (do lat.  justitia-m). 
Conformidade com o direito; poder de 
decidir sobre os direitos de cada um. 
Formas: iustiça (S, 3; TC, 11; VC, 
6); justiça (S, 61; VC, 453; C, 12; EE, 
148); justiças (S, 1; VC, 1; C, 5; EE, 1). 
Contextos: «por este mandamento he 
defendida ocasion e caso que he contra 
iustiça» (S); «E dos seus filhos primeyro 
geerados primeyramente do mudamẽto 
da face nace neyciidade e minga de 

iustiça» (TC); «porque nũca jamais se 
teem por assaz justos ardẽdo cõ desejo 
cotidiano e cõ proueyto de iustiça» 
(VC); «vontade de reteer ou de seguir o 
que a justiça veda e defende» (S); «do 
qual he obra de justiça» (VC); «Pella 
qual cousa ha justiça he deffraudada e 
emganada» (C); «Naçera nos seus dias 
justiça e auõdãça de paz» (EE); «e fiz 
muytas justiças por que se fezese apresa 
justiça ou ha diletase» (S); «nẽ presumẽ 
taaes como estes dalgũas obras e justiças 
ou dereituras» (VC); «pollos quaes sam 
obrigados aas justiças do foro sagral» 
(C); «deus emxecutou muytas justiças 
nos homeẽs» (EE).

justiçado, subs. (do part. de justiçar). Aquele 
que foi condenado em tribunal. Formas: 
justiçados (VC, 1). Contexto: «os corpos 
dos justiçados e condempnados nom 
deuem seer tirados dos tormentos sem 
licença» (VC).

justiçar, vb. (do lat. medieval justitiare). 
Aplicar justiça; punir. Formas: justiçado 
(VC, 1); justiçar (VC, 3); justiçauam 
(VC, 1); seer justiçado (VC, 1); sejas 
justiçado (VC, 1); ser justiçados (HV, 
1). Contextos: «esto he que por seer 
emforcado ou justiçado nõ leixara de 
seer justo e saluo» (VC); «o qual vos 
conuẽ senhor que vos ẽuiees a justiçar 
aa çidade de Albana» (HV); «fora da 
porta onde justiçauam os malfeitores 
cõdẽpnados» (VC); «para aueres de 
seer justiçado e acabado per morte 
muy torpe» (VC); «Nom embarguando 
que sejas justiçado e como malfeitor 
crucificado» (VC); «em aquella çidade 
deuẽ ser justiçados todos aquelles que 
forẽ culpados de crimẽ de treyçã» (HV).

justiçoso, adj. (de justiça + -oso). 
Justiceiro; severo. Formas: iustiçoso 
(VC, 1); justiçoso (VC, 2; EE, 1). 
Contextos: «e auemos de pareçer em 
presẽça do juiz rigoroso e iustiçoso» 
(VC); «mais propria cousa lhe he seer 
misericordioso que justiçoso» (VC); 
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«Porem deos he dicto a nos outros mais 
misericordioso que justiçoso» (EE).

justificação, subs. (do lat. justificatione-m). 
Conjunto de argumentos apresentados em 
defesa de alguém. Formas: justificaçõ 
(VC, 7); justificaçom (VC, 1; EE, 3); 
justificaçoões (VC, 1). Contextos: «e 
ouue mais saude na sua alma e voõtade 
e justificaçõ» (VC); «a qual cousa 
perteençe aa justiça ou justificaçom 
daquelles que auiam de entrar no regno 
dos çeeos» (VC); «semelhante cousa 
he en a justificaçom do pecador» (EE); 
«as minhas carreyras sejã enderẽçadas 
pera guardar as tus justificaçoões ou 
dereituras» (VC).

justificado, subs. (do part. de justificar). 
Aquele que foi absolvido; o que se 
encontra em estado de graça. Formas: 
justificados (VC, 2). Contextos: «e em 
comprimento outro sy do mereçimento 
de todollos beatificados e em cõplimento 
da graça de todollos justificados» (VC); 
«porque aos justificados he paz quando 
a cõsciẽcia nõ remorde» (VC).

justificador, subs. (do lat. justificatore-m). 
Aquele que justifica. Formas: justifica-
dor (VC, 1). Contexto: «Na obra que 
se fez em aqueste çeguo alumeado se 
entẽde a maneira da cura de qualquer 
pecador justificador o qual he bẽ enten-
dido per o çego» (VC).

justificamento, subs. (de justificar + 
-mento). Ato ou efeito de justificar; 
justificação. Formas: justificamẽto (VC, 
1). Contexto: «E mãdalhe que cesse per 
graça de justificamẽto» (VC).

justificante, subs. (do lat. justificante-m, 
part. presente de justificare). O que 
justifica. Formas: justificãte (VC, 
1). Contexto: «ella pois he madre da 
justificaçõ e justificãte e do saluãte e 
saluador» (VC).

justificar, vb. (do lat. justificare). Provar 
a inocência de si ou de alguém; absol-
ver; tornar justo; explicar. Formas: era 
justificado (VC, 1); forõ iustificados 

(EE, 1); foy justificada (VC, 2); foy 
justificado (EE, 1); he justificado (VC, 
3); iustificar (VC, 1); iustificou (EE, 1); 
justifficado (VC, 1); justifficar (VC, 2); 
justifica (VC, 4; EE, 2); justificã (EE, 
1); justificaae (VC, 1); justificaaes (EE, 
1); justificaaes (VC, 1); justificada foy 
(VC, 1); justificado (VC, 4); justificãdo 
(S, 1; VC, 1); justificado he (EE, 1); 
justificados (VC, 2; EE, 7); justificallos 
(VC, 1); justificam (VC, 2); justificando 
(VC, 1; EE, 1); justificar (VC, 5; EE, 2); 
justificara (VC, 2); justificaras (VC, 1); 
justificarom (EE, 2); justificarse (EE, 
1); justificasse (VC, 1); justificaua (VC, 
1); justificauã (VC, 1); justificou (VC, 
3; EE, 4); seer justificada (VC, 1); seer 
justificado (VC, 3); seeram justificados 
(EE, 1); seerõ justificados (EE, 1); serã 
justificados (VC, 2); seras iustificado 
(VC, 1); sõ justificados (EE, 1); som 
iustificado (VC, 1); som justificados 
(EE, 1). Contextos: «por tal que por 
este signal fosse conhoçido que era 
justificado e crija» (VC); «os antiigos 
forõ iustificados pella ffe» (EE); «per 
a qual toda a vniuersidade dos sanctos 
foy justificada» (VC); «Ca Abraham foy 
justificado e non teue ley que muytos 
tempos viueeo ante da ley» (EE); «e 
em na ygreja este he justificado» (VC); 
«aquelle que te criou sem ti nõ te pode 
iustificar sẽ ti» (VC); «Como se dissesse 
pois que a ley non iustificou mas a ffe 
soo» (EE); «e alleuãtar se ha per graça 
de deus justifficado ẽ todo tempo» (VC); 
«nẽ culpado seendo elle poderoso de 
justifficar aquelles» (VC); «Quẽ acusara 
cõtra os escolheitos de deus: se deus 
justifica» (EE); «E se pella graça de 
Christo nom se justificã todos nõ veem 
por falta da graça» (EE); «primeiramẽte 
vos justificaae e de si apenaae a quẽ o 
mereçe» (VC); «Vos sooes aquelles que 
vos justificaaes ẽ presença dos homẽs» 
(VC); «Vos sooes aquelles que vos jus-
tificaaes ẽ presença dos homẽs» (VC); 
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«em pequeno spaço de tẽpo justificada 
foy a molher e alĩpada de todos os 
peca[d]os» (VC); «porque razõ o pu-
blicano desçẽdeo mais justificado que o 
outro» (VC); «por que, justificãdo Jhesu 
Christo, condepnouo dizẽdo» (S); «Que 
o que he morto ao peccado justificado 
he de peccado» (EE); «como se mostra 
en .v. ca. aos Romaãos que justificados 
por ffe ajamos paz» (EE); «Mas aquelle 
he contado cõ os maaos em a morte por 
justificallos em a rresurreçom» (VC); 
«e os saduçeos se chamam de sadoch 
quer dizer justos ou que se justificam» 
(VC); «predestinando nos chamando e 
justificando» (EE); «veeo como justo a 
justificar e perdoar os pecados» (VC); 
«aquelle que te criou sem ti nõ te justifi-
cara sem ty» (VC); «e te nõ justificaras 
quando orares» (VC); «e se justificarom 
pella fee de Christo» (EE); «(querendo 
justificarse) .s. mostrarse justo» (EE); 
«e por que deus justificasse aquelle que 
era pecador» (VC); «e eram semelhantes 
ao phariseu que se justificaua e cõdemp-
nauã os outros» (VC); «Porque quãto 
ergo os phariseus se justificauã açerca 
dos homẽs» (VC); «e aos que justificou 
ẽgrãdeçeeo» (EE); «esta molher mais 
digna era de seer justificada per graça 
do amor de deus» (VC); «eu mereça seer 
justificado ante ti» (VC); «ca nõ os ouui-
dores da ley seeram justificados» (EE); 
«nõ seerõ justificados diãte deus os que 
ouuem mas os que fazẽ» (EE); «mas os 
fazedores della serã justificados acerca 
de deus» (VC); «cõ a boõa voõtade e 
pronũciadas cõ deuydas circũstancias 
seras iustificado ou cõdẽpnado» (VC); 
«todos sõ justificados quanto aa suffi-
çiençia» (EE); «mas em aquesto nõ som 
iustificado» (VC); «por quãto ẽ ella os 
maaos som justificados» (EE).

justo, subs., adj. (do lat. justus, a, um). 
Reto; correto; conforme à justiça. 
Formas: iusta (TC, 2; VC, 2); iusto (TC, 
1; VC, 1); iustos (TC, 2; VC, 2); justa (S, 

10; VC, 62; C, 3; EE, 9); justas (S, 1; VC, 
12; C, 1; EE, 2); justo (S, 13; VC, 221; 
HV, 1; C, 2; EE, 73); justos (S, 7; VC, 
177; C, 2; EE, 71). Contextos: «Se deu 
aiuda ou defendimento em cousa que 
nom era iusta» (TC); «Qual resposta 
poderia seer mais verdadeyra e mais 
mansa e iusta?» (VC); «Verdade uos 
digo que demãdado sera a esta geeraçõ 
o sangue dos prophetas des o sãgue de 
Abel iusto ataa o sãgue de Zacharias 
filho de Barachias o qual matastes ãte o 
templo e o altar» (TC); «ajnda que deus 
seja assy iusto como misericordioso» 
(VC); «anda e guarda os caminhos iustos 
e asy pasaras a terra hu sẽpre uiuẽ» 
(TC); «e os iustos esplandeçeram em o 
regno de seu padre» (VC); «nõ quer nẽ 
faz cousa saluo dereyta e justa» (S); «e 
que a caridade dos perfeitos seja justa 
e claramente per as obras da piedade» 
(VC); «e os seruen em as batalhas que 
non son justas» (S); «as almas justas 
que estam hy» (EE); «sem culpa soo da 
morte deste justo» (S); «quam grande 
sera aquelle que auerã por o justo que 
chora e faz planto por os alheos» (VC); 
«quem reçebe ao justo en nome do justo, 
gallardã de justo reçebera» (EE); «a qual 
se entẽde des o primeiro homẽ justo que 
foy Abel» (EE); «a julgar todolos homes 
justos e pecadores» (S); «pero alguũs 
som justos algũs pecadores» (VC); 
«resprãdeçeran os justos e como gomos 
em ho canaueal correrã a hũa parte e aa 
outra» (EE).

juventude, subs. (do lat. juventute-m). 
Mocidade. Formas: juuẽtude (VC, 1). 
Contexto: «E a quarta he ajnda chamada 
mãçebia ou juuẽtude que dura atee os .l. 
ãnos» (VC).
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K

kalendairo, subs. (do lat. calendariu-m). 
O mesmo que calendário; quadro, 
folheto ou livro que indica os dias, os 
meses, as festividades, etc. Formas: 
kalendairo (VC, 1). Contexto: «E se 
diz no kalendairo e no martillogio 
que he huũ liuro onde stam os que 
forõ martirizados em cadahuũ dos 
dias per que se faz memoria daquelles 
principaaes» (VC).

kalendas, subs. (do lat. calendas). O 
primeiro dia de cada mês no calendário 
romano. Formas: kalẽdas (VC, 2); 
kalendas (VC, 4). Contextos: «ao .xxx. 
ãno foy a pascoa ẽ quinta feira no quinto 
dia das kalẽdas de abril» (VC); «foy aos 
.viij. kalẽdas dabril» (VC); «por a qual 
razõ foy stabelleçido em fim daquelle 
liuro per que se acustumã dar as kalendas 
e fazer memoria cada dia» (VC); «a .viij. 
dias das kalendas de outubro e ẽ sesta 
feira» (VC); «no oytauo dia das kalendas 
de julho» (VC); «foy aos dezaseis dias 
das kalendas de mayo e ẽ quarta feira» 
(VC).

karidoso, adj. O mesmo que caridoso. 
Formas: karidoso (TC, 1). Contexto: 
«Pequey nõ seẽdo karidoso cõtra 
meus proximos mais fuilhes cruu e sẽ 
misericordia» (TC).

L

lá, adv. (do lat. illac). Naquele lugar; 
além. Formas: la (SG, 3; VC, 2; C, 1; 
EE, 9). Contextos: «as pessoas que la 
steuerem ou la forẽ» (SG); «Mas se la 
fores desesperado da saude e em ades 
pecados a pecados» (VC); «assy homẽ 
como molher la possa emtrar» (C); 
«San Joham Bauptista foy la» (EE); «e 
ajnda que Maria nom fosse obrigada 
como era prenhe de hyr la pello lõgo 
caminho» (EE).

lã, subs. (do lat. lana-m). O pelo que se 
retira das ovelhas. Formas: laa (VC, 1); 
laã (VC, 8; C, 2; EE, 3); lãa (S, 1; TC, 
1; VC, 3). Contextos: «mas das ouelhas 
saae muyta rẽda e peita laa e leite e 
cordeiros que parẽ» (VC); «custume era 
acerca dos judeos de tragerẽ cinctas de 
laã» (VC); «E ysso mesmo nom façam 
os ditos vestidos de pano de laã de 
coores desonestas» (C); «Buscou laã e 
lynho e trabalhou cõ suas maãos» (EE); 
«nõ traras vestedura cosyda cõ lãa e 
linho» (S); «o lobo leua as ouelhas pouco 
se curã senom tã solamẽte fiquelhes a 
lãa a eles e os queyios» (TC); «que de 
cabellos tijnha o sayo e nom de lãa» 
(VC).

labareda, subs. (relacionado com o 
castelhano llamarada). Chama alta. 
Formas: labareda (VC, 1). Contexto: 
«o qual foy posto sobre as brasas quando 
da labareda e ascẽdimento da caridade» 
(VC).

labrador, subs. O mesmo que lavrador. 
Formas: labradores (VC, 1). Contexto: 
«e aos labradores as tẽpestades e os 
tẽpos enuernossos» (VC).

laço, subs. (do lat. laceu-m). Laçada; nó 
corredio; armadilha. Formas: laço (S, 
3; VC, 11; EE, 2); laços (VC, 12; EE, 
1). Contextos: «ho laço dos mançebos 
he os homẽs velhos maaos» (S); «ante 
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pusse pera escandalo e laço e emgano» 
(S); «cayriam em o laço temẽdo de 
seerem apedrados per o poboo» (VC); 
«O peccador primeiramẽte he tomado 
no laço da culpa» (VC); «liuraste meu 
corpo da perdiçam, e do laço da maa 
lingua» (EE); «e como brytaste os laços 
perijgosos» (VC); «Caãe nos laços do 
diaboo» (EE).

ladainha, subs. (do grego λιτανεία, pelo 
lat. litania-m; prece). Série de orações. 
Formas: ladainhas (VC, 1; EE, 1); 
ladaynha (S, 3); ladaynhas (S, 5; VC, 
1; C, 10; EE, 1). Contextos: «quando 
por as ladainhas ou por outros perigoos 
e cajoões fazemos procisoões seguĩdo 
a cruz do senhor» (VC); «Domingo 
em as ladainhas e dally foy tirado ho 
sacramento da extrema vnçam» (EE); 
«benze auga se nõ esta beẽta con ha 
ladaynha e outras oraçõees que sse 
seguẽ» (S); «e as oraçõees e colectas e as 
ladaynhas e todas as outras cousas que o 
saçerdote faz ou diz pelos finados» (S); 
«Despende pois tu teu tempo cõueniente 
estando em ladaynhas e oraçoões» (VC); 
«e dous dias das ladaynhas se nõ coma 
carne» (C); «Domingo ẽ as ladaynhas» 
(EE).

ladeira, subs. (de lado + -eira). Inclinação 
de terreno; encosta. Formas: ladeira 
(VC, 2); ladeyra (VC, 2). Contextos: 
«Do abrego sta na ladeira do monte 
de Syon» (VC); «e outrosy per toda a 
ladeira do occidente» (VC); «e per a 
costa ou ladeyra do monte» (VC); «Esta 
sta hedificada em a ladeyra do monte de 
duas partes» (VC).

lado, subs. (do lat. medieval latu-m, por 
latus, eris, flanco). Cada uma das faces 
de uma coisa; parte lateral. Formas: 
lado (S, 3; VC, 47; HV, 1; EE, 15; RP, 
4). Contextos: «Ho outro que diz que te 
trouue e tyrou do seu lado ẽ huũ cõ ho 
seu sangue» (S); «e a terceira depois da 
paixom no lado com lança» (VC); «os 
quaaes sayrom desse meesmo lado» 

(VC); «e que lhe derõ hũa lançada 
pollo lado» (HV); «achega tua maão e 
poẽ ha en meu lado e nõ queiras seer 
incredullo mais fiel» (EE); «sangre se 
em o pee daquelle mesmo lado açerca do 
calcanhar» (RP); «ou na maão daquelle 
meesmo lado açerca do dedo menor» 
(RP).

ladrão, subs. (do lat. latrone-m). Aquele 
que se apodera do alheio. Formas: ladrã 
(VC, 2; EE, 2); ladram (VC, 2; EE, 1); 
ladrõ (TC, 2; VC, 69; EE, 6); ladrõees 
(S, 2; EE, 1); ladrões (VC, 13); ladrom 
(S, 6; TC, 4; VC, 85; EE, 11); ladron 
(EE, 2); ladrones (VC, 2); ladroões 
(TC, 1; VC, 72; EE, 19); oladrõ (VC, 1). 
Contextos: «aquelle furtador he e ladrã» 
(VC); «Eu te vijnrey como ladrã» (EE); 
«este foy o ladram que stando na cruz 
aa destra de deus. respõdeo a outro que 
blasfemaua» (VC); «Itẽ o sacerdote que 
ẽ seu defẽdimẽto matar ladrõ nõ deue 
seer suspẽso mas deue fazer peẽdẽça 
dous anos» (TC); «Aos ladrõees e 
rroubadores dey ajuda» (S); «som assy 
como ladrões que nos leuam aa culpa» 
(VC); «Item sacerdote que mata ladrom 
legado deue ser desposto» (TC); «e 
toma emxẽplo do ladron na cruz» (EE); 
«orque vejo que huũs grãdes ladrones 
leuã aa forca huũ pequeno» (VC); «furtu 
he asy como o que fazem os ladroões que 
roubã e furtã o que nom he seu» (TC); 
«alguũas vezes os caminhantes eran 
roubados de ladroões e mortos» (EE); 
«O oladrõ he aquelle que furtiuelmente 
toma o alheo a olho» (VC).

ladrar, vb. (do lat. latrare). Latir do cão. 
Formas: ladrã (VC, 1); ladrar (VC, 
1); ladrauã (VC, 1); ladrauam (VC, 1). 
Contextos: «aos que ladrã e mordẽ» 
(VC); «porque nõ çessa de ladrar e 
reprehẽder e castiguar» (VC); «nom 
curaua dos caães que de cada parte 
ladrauã» (VC); «soportando os caães 
que ladrauam» (VC).

ladrilhado, adj. (do part. de ladrilhar, este 
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de ladrilho + -ar). Formas: ladrilhada 
(VC, 5); ladrilhado (VC, 1). Contextos: 
«mas toda chaã e yguoal assy como 
cousa ladrilhada ou abetumada» (VC); 
«a postumeira çea com os discipollos 
em salla grãde e ladrilhada fezeste» 
(VC); «e ladrilhado per desuayradas 
virtudes» (VC).

ladrilhamento, subs. (de ladrilhar + 
-mento). Ato ou efeito de ladrilhar; 
revestimento com ladrilhos. Formas: 
ladrilhamento (VC, 1). Contexto: 
«steuerom aaquella cea sobre o 
solhamẽto ou ladrilhamento lançados 
derrecouado» (VC).

ladrilho, subs. (do cast. ladrillo, este do 
lat. laterellus, diminutivo de later, eris, 
tijolo). Placa de barro ou pedra que 
serve para pavimentar o chão. Formas: 
ladrilhos (VC, 1). Contexto: «he a 
oussia em algũs adobes ou ladrilhos» 
(VC).

ladroíce, subs. (de ladrão + -ice). Ato de 
roubar; ladroagem; extorsão. Formas: 
ladroyçe (VC, 1); ladroyçes (VC, 5). 
Contextos: «segũdo quatro furtos e 
ladroyçes que se fazẽ em ella ou ladroyçe 
das scripturas quando se corrompẽ» 
(VC); «e subjugarõ aos furtos e ladroyçes 
e trayçoões» (VC); «tirade a justiça que 
cousa som os regnos ou senhorios se nõ 
hũas grandes ladroyçes» (VC).

lagar, subs. (do lat. medieval lacare-m, 
este de lacu-m). Tanque onde se pisam 
as uvas. Formas: lagar (VC, 1); laguar 
(VC, 7). Contextos: «e o lagar he a liçõ 
e o studo das scripturas» (VC); «daquelle 
que pisa vuas no laguar» (VC); «Eu 
pysey soo no laguar» (VC); «e fundou 
em ella laguar: e edificou torre» (VC).

lágea, subs. (talvez do céltico llain, lâmina, 
pelo lat. espânico lagena-m). O mesmo 
que lájea: laje; pedra lisa com que se 
pavimenta o chão. Formas: lagea (VC, 
1); lageas (VC, 1). Contextos: «e cubreo 
de so a terra ou lagea do amor» (VC); 
«era huũ loguar alto solhado de lageas 

onde staua o julguador ou tribuno» (VC).
lagear, vb. (de lágea + -ar). O mesmo 

que lajear: cobrir de lajes; pavimentar. 
Formas: lagear (VC, 1). Contexto: 
«nunca se pode fazer stramẽto ou 
solhamẽto: mas como a queriã strar ou 
lagear» (VC).

lago, subs. (do lat. lacu-m). Grande 
depressão de terreno onde se acumula 
água. Formas: lago (S, 1; VC, 9; EE, 
8); laguo (VC, 2). Contextos: «foron 
lançados en huũ lago de fogo» (S); 
«foy afigurado per Daniel em o lago 
dos leoões» (VC); «aquelles que jaziã 
prezos do lago em que nõ auia agua» 
(VC); «tanto que huũ lago que estaua 
açerqua: corrya sangue»; «en ho lago 
de Genasareth» (EE); «Esguardou para 
o laguo e vio duas barcas» (VC); «e se 
forõ a Bethsayda porque em meo ha huũ 
grãde laguo ou stãgue» (VC). 

lagoa, subs. (do lat. lacuna-m). Depressão 
de terreno com pouca profundidade 
contendo água; pequeno lago. Formas: 
lagoa (VC, 3; EE, 5); lagooa (S, 2). 
Contextos: «auia em Jherusalẽ açerca 
do tẽplo a lagoa chamada probatica 
piscina» (VC); «porque nõ era tẽpo çerto 
quando vijria o amgeo aa lagoa» (VC); 
«e vyo estar dous nauyos açerqua da 
lagoa que os pescadores auiã deçido» 
(EE); «aa borda do mar da lagoa» (EE); 
«ou no mar, ou en rrijo, ou em lagooa» 
(S); «Suso foy dicto que poderia ser feito 
o bautismo em augua de lagooa» (S).

lagosta ,  subs.  (do lat.  locusta-m). 
Gafanhoto; erva comestível. Formas: 
lagosta (VC, 3); lagostas (VC, 3). 
Contextos:  «E lagosta  muytas 
significaçoões teẽ. Onde ha hy verso que 
diz. que lagostas som rayzes e heruas 
e aues. mas nom se toma aqui por esta 
terceira significaçõ» (VC); «e a lagosta 
ja dita seu manjar» (VC); «e o possas 
milhor soportar cuyda ameude no cillicio 
de Johãne. e na lagosta que elle comya» 
(VC); «E o seu manjar era guafanhotos 



87Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

ou hũas heruas que chamã lagostas» 
(VC); «que comia lagostas» (VC).

lágrima, subs. (do lat. lacrima-m). 
Secreção produzida pelas glândulas 
lacrimais situadas nos olhos. Formas: 
lagrima (VC, 4; EE, 3); lagrimas (S, 7; 
VC, 201; C, 1; EE, 14); lagrymas (VC, 
21; EE, 1); llagrima (VC, 1). Contextos: 
«O humildosa lagrima teu he o poderio 
e tua he a gloria do regno» (VC); «e 
alimpara deus toda lagrima dos olhos 
delles» (EE); «o pecador deue aver 
grande door em lagrimas polo pecado 
que cometeo» (S); «emuie diãte hũa 
embaxada ou mesejaria de lagrimas e de 
boas obras» (VC); «as armas dos clerigos 
deuem de seer lagrimas e orações» 
(C); «Com braado forte e offertando as 
lagrimas foi ouuido por sua reuerẽçia» 
(EE); taaes cousas possa reteer as 
lagrymas» (VC); «Com grãde voz e 
lagrymas foy ouuido» (EE); «Com grãde 
voz e lagrymas foy ouuido» (EE); «E a 
llagrima declara toda a voõtade» (VC).

laivo, subs. (do lat. labiu-m). O mesmo que 
lábio: beiço. Formas: layuos (VC, 1). 
Contexto: «ençujarõ de cospinhos de 
çujas bocas e layuos» (VC).

lama, subs. (do lat. lama-m). Terra molhada 
e pastosa. Formas: lama (VC, 6; EE, 
3). Contextos: «porque lhe nõ deu 
agoa pera lauar os pees cheos de lama 
cãsados» (VC); «ou em a lama e lodo 
da luxuria» (VC); «diãte daquella 
como lama se estimara a prata» (EE); 
«aparelhar como lama os vistidos» (EE).

lamber, vb. (do lat. lambere). Passar a 
língua sobre. Formas: lãbã (VC, 1); 
lãbe (VC, 1); lãber (VC, 1); lãberã 
(TC, 1); lãbessem (VC, 1); lamber (EE, 
1); lambiã (EE, 1); lambiam (EE, 1); 
lambianlhe (EE, 1); lambya (VC, 1); 
lambyã lhe (VC, 1). Contextos: «e 
lãbã as chaguas dos meus pecados» 
(VC); «Corre e lãbe aquellas muj doçes 
gotas» (VC); «aquesta piedade que faziã 
os caães em lãber as chaguas do pobre» 

(VC); «ele foy apedrado os caães lãberã 
o seu sangue» (TC); «Nẽ os podia tirar 
que o nom lãbessem» (VC); «A piedade 
destes brutos em ho lamber das chagas 
do proue acusa a dureza do ryquo» 
(EE); «e de Lazaro pedinte cujas chagas 
lambiã os caães» (EE); «e vinhan os 
cães e lambiam» (EE); «mas vijnham 
os caães e lambianlhe as chagas» (EE); 
«E as gotas que cayam em terra lambya 
ella com sua sãcta boca e lingoa» (VC); 
«Mas os caães vijnham e lambyã lhe as 
suas chaguas» (VC).

lameiro, subs. (de lama + -eiro). Terreno 
alagadiço; lamaçal. Formas: lameiro 
(VC, 1). Contexto: «Assy como o porco 
folgua no lameiro» (VC).

lamentação, subs. (do lat. lamentatione-m). 
Ato ou efeito de lamentar-se; lamento; 
queixume. Formas: lamẽtaçoões (VC, 
2); llamẽtaçõ (VC, 1). Contextos: 
«deuemos a deus aleuãtar segũdo aquello 
das lamẽtaçoões» (VC); «Do primeiro se 
mostra no liuro de Trenis ou lamẽtaçoões 
de Jeremias» (VC); «e algũus tãgeres 
demouẽ a choro e a llamẽtaçõ» (VC).

lamentar, vb. (do lat. lamentare). Queixar-
se de dor; lastimar; deplorar. Formas: 
lamentando (VC, 2); lamẽtandose (VC, 
1). Contextos: «Onde em pessoa delle 
dizia Jeremias lamentando e chorando» 
(VC); «onde ella steue com as outras 
molheres chorando e lamentando acerca 
da cruz de seu filho» (VC); «e quasi 
como lamẽtandose e prouocãdo os 
ouvidores a choro» (VC).

lâmpada, subs. (do grego λαμπάς, άδος, 
archote, pelo lat. lampada-m, em vez 
de lampas, adis). Vaso ou recipiente 
com líquido combustível que serve 
para iluminar. Formas: lampada (VC, 
1); lampadas (VC, 2; EE, 6); lãpadas 
(VC, 9; EE, 4). Contextos: «e a boõa 
conuersaçom seja assy como lampada 
ante os olhos de seu coraçom» (VC); 
«mas as sesudas o tomarõ em suas 
almotollyas e as lampadas cõ ellas» 
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(VC); «tomãdo suas lampadas sayrõ 
a reçeber ao esposo e aa esposa» 
(EE); «mas as çinco sandias tomarõ 
as lãpadas» (VC); «nossas lãpadas se 
apagã» (EE).

lâmpado, subs. (relacionado com o lat. 
medieval lampare, brilhar). O mesmo 
que relâmpago: clarão resultante de 
uma descarga eléctrica na atmosfera. 
Formas: lampado (VC, 5); lampados 
(VC, 2); lãpado (VC, 4); lãpados (VC, 3). 
Contextos: «apareçeo em semelhança de 
lampado e enuestidura branca» (VC); 
«E era o seu geesto assy como lampado 
ou corisco» (VC); «pedrisco. toruoões 
lampados e as outras cousas dampnosas» 
(VC); «Ante elle por tochas preçederã 
lampados viuos» (VC); «assi e lãça os 
rayos de seu lume per todo o mũdo como 
lãpado que sclareçe» (VC); «e a esto traz 
a semelhãça de lãpado» (VC); «e no aar 
se geerara escoridõ e toruoões do vento 
e lãpados e tẽpestades» (VC); «porque 
querẽdo começar de pareçer o juyz o 
çeeo cõ toruoões e coriscos ou lãpados 
ẽ puxalloa de si per toruaçõ» (VC).

lampeiro, adj. (de lampo + -eiro). 
Apressado; lesto. Formas: lampeyros 
(VC, 1). Contexto: «Nem venhamos 
lampeyros aa sentença do juyz» (VC).

lampreia, subs. (do lat. tardio lampreda-m). 
Animal aquático de corpo alongado que 
tem uma boca em funil ventral com que 
suga o sangue dos peixes. Formas: 
lampreas (C, 1). Contexto: «os que 
teem canaaes e pesqueiras nos ryos em 
que tomã cõ artefiçios lampreas ou otro 
pescado» (C).

lança, subs. (do lat. lancea-m). Arma 
ofensiva de arremesso; dardo; venábulo. 
Formas: lãça (VC, 8); lãças (VC, 1); 
lança (VC, 25; EE, 2); lanças (VC, 3; 
EE, 1). Contextos: «corrya o sangue 
per a lãça» (VC); «cercarõ a Christo no 
orto cõ spadas e lãças» (VC); «e a lança 
fere e passa de cabo a cabo a tua alma» 
(VC); «vyo trespassar seu coraçõ com a 

lança» (EE); «Huũ dos caualleiros cõ a 
lança lhe furou ho seu lado e logo sayo 
sangue e agua» (EE); «e que Joab veo e 
chantoulhe tres lanças per o coraçom» 
(VC); «Faram de seus cutellos relhas: e 
das lanças fouçes» (EE).

lançada, subs. (do part. de lançar). Golpe 
de lança. Formas: lãçada (VC, 1); 
lãçadas (EE, 1); lançada (VC, 3; HV, 
1). Contextos: «E aquelle que lhe deu 
a lãçada nom vija bem assy por vilhiçe 
como per doença» (VC); «o maluado 
Absallõ ferido de tres lãçadas» (EE); 
«reçebeste a lançada do caualleyro em 
teu costado» (VC); «e que lhe derõ hũa 
lançada pollo lado» (HV).

lançador, subs. (de lançado + -or). Aquele 
que lança. Formas: lãçador (VC, 1). 
Contexto: «que paguẽ os outros como 
o maao sacador ou lãçador da peita da 
çidade» (VC).

lançadura, subs. (de lançado + -ura). Ato 
ou efeito de lançar; arremesso. Formas: 
lançadura (VC, 1). Contexto: «nõ em 
huũ loguar mas em tres alonguados huũ 
de outro lançadura de hũa pedra» (VC).

lançamento, subs. (de lançar + -mento). 
Ato ou efeito de lançar; arremesso. 
Formas: lãçamẽto (VC, 1); lançamento 
(VC, 1); lançamẽto (VC, 4). Contextos: 
«Da queste lãçamẽto e apartamẽto diz 
assi Crisostomo» (VC); «expressamente 
se demostra a rreprouaçõ ou lançamento 
dos judeus e eleyçõ e escolhimento 
dos gẽtios» (VC); «e este curamẽto 
per lauatorio significa o lançamẽto das 
lagrimas» (VC); «elles nõ podiã poer nẽ 
dar o lançamẽto feito per seus filhos» 
(VC).

lançar, vb. (do lat. lanceare). Atirar; deitar; 
afastar; expulsar. Formas: auia lançado 
(EE, 2); auiam lançado (VC, 1); auya 
lançado (EE, 1); erã lançados (VC, 1); 
eram lan[ça]dos (EE, 1); es lançado (VC, 
1); for lançada (VC, 1); for lançado (VC, 
1); fora lãçada (VC, 1); forã lãçadas (VC, 
1); fora lãçado (VC, 2); fora lançado 
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(VC, 1; EE, 1); forã lançados (VC, 1); 
forõ lãçadas (VC, 1); forõ lançados (EE, 
1); foron lançados (S, 1); fosse lãçado 
(VC, 2); fosse lançado (S, 1; VC, 1; EE, 
1); fossem lãçadas (VC, 1); fossem 
lançados (VC, 1); foy lãçada (VC, 1); 
foy lãçado (VC, 5); foy lançada (VC, 2; 
EE, 2); foy lançado (VC, 9; EE, 1); he 
lãçada (VC, 2); he lãçado (VC, 2); he 
lançada (VC, 1); he lançado (VC, 5); lãça 
(TC, 3; VC, 51; EE, 1; RP, 2); lãçã (VC, 
7); lãça se (VC, 1); lãça se te (VC, 1); 
lãçaaeyo (VC, 1); lãçada (VC, 7); lãçada 
sera (VC, 1); lãçadas (VC, 4); lãçado 
(VC, 25; EE, 1); lãçãdo (TC, 1; VC, 6); 
lãçãdo se (VC, 1); lãçãdolhe (VC, 1); 
lãçãdoo (VC, 1); lãçãdoos (VC, 1); 
lãçados (TC, 1; VC, 11); lãçados forã 
(VC, 1); lãçãdote (VC, 1); lãçae os (VC, 
1); lãçãlhe (VC, 1); lãçallo (VC, 2); 
lãçallohã (VC, 1); lãçallos (VC, 1); 
lãçam (VC, 3; C, 1); lãçamos (VC, 2); 
lãçan (S, 1); lãçãna (VC, 1); lãçando (S, 
1; VC, 2; EE, 1); lãçando lhe (VC, 1); 
lãçandoa (VC, 1); lãçandolhe (VC, 1); 
lãçandoo (EE, 1); lãçao (VC, 5); lãçar 
(S, 1; VC, 33; EE, 2); lãçar lhe (VC, 1); 
lãçar te (VC, 1); lãçara (VC, 5); lãçaras 
(VC, 2); lãçardes (VC, 1); lãçarem (VC, 
3); lãçares (VC, 3); lãçariã (VC, 1); 
lãçarõ (VC, 8); lãçarom (VC, 1); 
lãçaromno (VC, 1); lãçarõno (VC, 1); 
lãçarõse (VC, 1); lãçarte has (VC, 1); 
lãças (VC, 3); lãçase (VC, 3); lãçasse 
(VC, 5); lãçassẽ (VC, 1); lãçassem (VC, 
6); lãçaste (S, 1; TC, 1; VC, 2); lãçastes 
(EE, 1); lãçate (VC, 1); lãçaua (VC, 6); 
lãçauã (VC, 14); lãçaua o (VC, 1); lãçe 
(VC, 10; EE, 1); lãçẽ (VC, 1); lãçea (VC, 
1); lãçemos (VC, 3; EE, 1); lãçes (VC, 
2); lãçese (VC, 1); lãçey (VC, 1); lãço 
(VC, 3); lãçou (S, 1; VC, 31; EE, 1); 
lãçou se (VC, 1); lãçouho (EE, 1); 
lãçoulhe (VC, 1); lãçouse (TC, 1; VC, 
2); lamça (TC, 1); lamçam (S, 1); 
lamçamos (VC, 1); lamçar (VC, 1); 
lamçastelas (TC, 1); lamçou (VC, 1); 

lança (S, 8; VC, 66; RP, 2); lançã (S, 3; 
TC, 1; VC, 22; EE, 1; RP, 3); lança as 
(VC, 2); lançã nos (VC, 1); lança se (VC, 
2); lança te (VC, 3); lançaae (VC, 3); 
lançaaeo (VC, 1); lançaaes (VC, 2); 
lançada (S, 1; VC, 15; EE, 2); lançadas 
(VC, 2); lançado (S, 1; VC, 32; EE, 1); 
lançãdo (VC, 5; EE, 2); lançado he (VC, 
1); lançãdo lhes (VC, 1); lançãdo se (VC, 
1); lançãdolhe (VC, 1); lançados (VC, 
11; C, 1); lançãdose (VC, 3; EE, 1); 
lançae (VC, 1); lançala (S, 1); lançallo 
(VC, 1); lançallos (VC, 1); lançallos ha 
(VC, 2); lançallos ham (VC, 1); lançam 
(S, 2; VC, 10); lançamos (VC, 6); 
lançamse (VC, 1); lançan (S, 2); lançando 
(VC, 14); lançando se (VC, 1); lançando 
vos (VC, 1); lançandoo (EE, 1); lançãno 
(VC, 3); lançanos (VC, 1); lançao (EE, 
1); lançaos (VC, 1); lançar (S, 5; VC, 64; 
HV, 1; C, 1; EE, 4; RP, 1); lançara (S, 1; 
VC, 10); lançarã (VC, 1; C, 1; EE, 1); 
lançaram (EE, 1); lançaras (VC, 1); 
lançardes (VC, 1); lançarẽ (VC, 7); 
lançarees (VC, 1); lançarem (VC, 4); 
lançares (VC, 5); lançarey (VC, 2; EE, 
3); lançaria (VC, 2); lançariã (VC, 1); 
lançariam (VC, 1); lançarias (VC, 1); 
lançarme ey (VC, 1); lançarõ (VC, 8; 
HV, 1); lançarõ lhe (VC, 1); lançarõ nos 
(VC, 1); lançarom (VC, 12); lançarom 
no (VC, 1); lançarom se (VC, 1; EE, 1); 
lançaromno (VC, 1); lançaromnos (VC, 
1); lançaromse (VC, 2); lançaron (EE, 
1); lançarõno (VC, 1); lanças (VC, 1); 
lançasen (S, 1); lançasse (VC, 8); 
lançassem (VC, 5); lançaste (VC, 3); 
lançastes (VC, 1); lançate (VC, 2; EE, 
1); lançaua (S, 1; VC, 17; EE, 1); lançauã 
(VC, 7); lançaua as (VC, 1); lançauam 
(VC, 9); lançauanos (VC, 1); lançay (EE, 
2); lançayo (EE, 1); lance (VC, 1); lançe 
(S, 1; VC, 17; EE, 1); lançẽ (VC, 1; HV, 
1); lançees (VC, 2); lançem (VC, 1; C, 
2); lançemos (VC, 1); lançenna (S, 1); 
lances (TC, 1); lançes (VC, 5); lançey 
(S, 1; VC, 1); lanço (VC, 1; EE, 1); 
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lançou (S, 1; VC, 49; EE, 3); lançou se 
(VC, 2); lançou se lhe (VC, 1); lançoulhe 
(VC, 1); lançouo (VC, 2); lançouos (VC, 
1); lançouse (VC, 2); lançousse (VC, 1); 
seẽdo lãçados (VC, 1); seer lãçada (VC, 
1); seer lãçado (VC, 6); seer lãçados 
(VC, 4); seer lançado (VC, 5; EE, 1); 
seer lançados (S, 1; VC, 3; C, 1); seera 
lãçado (EE, 2); seerã lançados (EE, 1); 
seerẽ lançados (VC, 1); seermos lançados 
(VC, 1); seja lãçado (VC, 2); sejã lãçados 
(VC, 1); seja lançada (VC, 1); seja 
lançado (S, 1; EE, 1); sejã lançados (VC, 
2); sejamos lãçados (VC, 1); sejamos 
lançados (EE, 1); sera lãçado (VC, 2); 
sera lançada (VC, 1); sera lançado (EE, 
1); serã lançados (VC, 1); seram lãçados 
(VC, 1); seram lançados (VC, 1; EE, 1); 
seras lãçado (VC, 1); serẽ lançados (VC, 
1); serõ lançados (VC, 1); sõ lãçados 
(VC, 1); som lançado (VC, 1); som 
lançados (VC, 5); sseras lançado (S, 1); 
stando lançado (VC, 1); teẽdo lançada 
(VC, 1). Contextos: «e de quantas terras 
os auia lançado e morarõ em sua terra» 
(EE); «e se tornã ao que ja fora auiam 
lançado» (VC); «de quãtas terras os auya 
lançado» (EE); «e erã lançados os 
demonios fora dos corpos dos homẽs» 
(VC); «atada huũa pedra ao pescoço 
eram lan[ça]dos no mar» (EE); «e es 
lançado fora da çidade» (VC); «por hũa 
soo cuydaçom maa que aja se nom for 
lançada de fora» (VC); «Se o graão do 
trigo nõ for lançado ou cayr em a terra 
elle soo fica» (VC); «e fora lãçada de 
todo em todo» (VC); «forã lãçadas fora 
do tãbo do sposo por mĩgoa de olleo» 
(VC); «fora lãçado e empuyxado do 
regno dos çeeos» (VC); «e fora lançado 
o medo dos judeus» (EE); «e forã 
lançados de casa paternal» (VC); «forõ 
lãçadas sortes per os apostollos» (VC); 
«forõ lançados aos lyoões e aos vssos e 
ficarõ sem aleyjõ» (EE); «foron lançados 
en huũ lago de fogo» (S); «porque nom 
fosse lãçado fora da sinagogua» (VC); 

«Como Adam fosse lançado  do 
paraysso» (S); «quiserom que (fossem 
lãçadas sortes)» (VC); «pedindo com 
afficado desejo que fossem lançados em 
a fornaça» (VC); «quando foy lãçada da 
sua terra» (VC); «e foy lãçado ẽ o ĩferno» 
(VC); «A primeira peita foy lançada per 
Çyrino» (EE); «foy lançado nas treeuas 
de fora» (EE); «e a alma he lãçada no 
inferno» (VC); «E declara a maneira per 
que he lãçado fora» (VC); «e aquelle que 
he lançado fora delle nõ teẽ lume» (VC); 
«Diz ele: Irmaãos nõ seia porque a fõte 
perenal nõ lãça de sy per huũ logar agoa 
doce e amargosa» (TC); «Lãça a escraua 
e a seu filho» (EE); «a triaga lãça a 
peçonha fora» (RP); «alimpe da freuma 
e lãça fora os maaos humores» (RP); «a 
triaga lãça a peçonha fora» (RP); «e se 
achar tempo lãça se rixamẽte como 
besta» (VC); «mas ja veẽ a reçeber te e 
lãça se te ao collo» (VC); «e meteyo e 
lãçaaeyo nas scoridades mais defora» 
(VC); «e do titollo famoso e da sorte 
lãçada sobre a vestidura» (VC); «se a 
soberba mesturada cõ a justiça foy 
poderosa de amerger e derribar se for 
ajũtada a pecado em quanta pena lãçada 
sera» (VC); «bẽ assy depois das lagrimas 
lãçadas apareçe a folgãça» (VC); «como 
o ouro lãçado na fornalha» (VC); «se tu 
ãdauas lãçãdo pedras ou fazendo obras 
que mais perteecẽ a sandeus mais que a 
cordos» (TC); «e lãçãdo se ante elle 
rogauao dizẽdo. Aue paçiẽcia comigo» 
(VC); «refertãdolhe e lãçãdolhe em 
rostro que era maninho» (VC); «A sexta 
cousa que o aballa e enuorilha lãçãdoo 
em mujtos pecados e desuairados 
pẽssamento (VC); «e pera os perder 
lãçãdoos em dãpnaçõ perpetua» (VC); 
«iustos e asy pasaras a terra hu sẽpre uiuẽ 
e os maaos serã dela lãçados» (TC); «O 
doçe hospede da alma que lãçados forã 
todos os viçios» (VC); «lãçãdote per a 
terra as torres» (VC); «e lãçae os nas 
escoridades de fora» (VC); «e lãçãlhe 
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huũs olhos yrados» (VC); «o qual esta 
em nõ teer proprio e lãçallo de sy» (VC); 
«amigo como entraste sem teeres vestido 
de vodas e lãçallohã fora das ouelhas 
nas escoridades mais baixas» (VC); 
«porque deus ha poderio de dãpnar a 
alma e o corpo e lãçallos no tormẽto do 
ĩferno» (VC); «e lãçam sortes por 
saberem as cousas vĩjdoiras» (C); «e nõ 
lãçamos fora algũas palauras ouciosas e 
sem proueito» (VC); «O quinto que 
lãçan muitas peitas a seus vasalos» (S); 
«e elles mudã a sua fouçe e lãçãna na 
messe alhea» (VC); «e lãçando delle os 
dignos e nom os rrecebendo» (S); «e fazẽ 
asseentar o senhor emçima lãçando lhe 
as vestiduras de juzo» (VC); «o bẽ da 
sabedoria lãçandoa de si ẽ o prouximo» 
(VC); «(e lãçandolhe vinho) o qual he 
pũgitiuo» (VC); «e lãçandoo fora da 
çidade» (EE); «quanto aa obra rompẽdo 
a affecçõ (e lãçao de ti)» (VC); «he lãçar 
homẽ de si a causa e ocasiõ do 
enduzimẽto dos pecados» (S); «porque 
nõ auia hy quẽ podesse justamẽte lãçar 
lhe pedra» (VC); «Nõ queiras pois homẽ 
lãçar te aa preguiça» (VC); «todo o 
poboo se lãçara a pecar» (VC); «E 
lãçaras de ty a tristeza desordenada» 
(VC); «nõ por lãçardes os demonios nẽ 
por fazerdes outros signaaes e millagres» 
(VC); «non conuinhã de meterem e 
lãçarem aquelles dinheiros na archa do 
thesouro da ygreja» (VC); «se te lãçares 
e me adorares dar te hey o mũdo 
presente» (VC); «E auia ella reçeo que 
perventura os judeus lãçariã o corpo de 
Christo em alguũ logar desonesto» (VC); 
«aquelles que aficadamẽte se lãçarõ aos 
malles» (VC); «E como elles per seu 
mãdado lãçarom a rede aa parte deestra 
da barcha» (VC); «(e lãçaromno) pera o 
matarem» (VC); «e como o conheçerõ 
para auerẽ para si a herãça lãçarõno fora 
da vinha e matarõno» (VC); «Segũdo diz 
Ylario lãçarõse ãte elle e adorarõno» 
(VC); «Quãdo fores a rogar o senhor 

lãçarte has humildosamẽte ante sua 
presença» (VC); «como se dissessem 
que cousa he aquesta que tu lãças fora 
do tẽplo» (VC); «por quanto he de natura 
fria paguase do sol e lãçase a elle» (VC); 
«e que se lãçasse no mar» (VC); «E em 
como muytos ricos lãçassẽ mujtos 
dinheiros» (VC); «E per aquello que 
vijam lãçassem fora de ssy o veneno» 
(VC); «Se lãçaste a maão sanhudamente 
em alguẽ» (TC); «Vos outros derramastes 
o gaado e o lãçastes e nom o visitastes» 
(EE); «e disselhe lãçate  afundo 
demostrando a sua infirmidade e 
fraqueza» (VC); «por tãto diziã que em 
Belzebub lãçaua elle os demonios» 
(VC); «(porque auia muytas possessoões) 
que lãçauã spinhas e cardos» (VC); 
«qual quãdo o filhaua lãçaua o per terra» 
(VC); «Aquelle que sem pecado he lãçe 
a primeyra pedra em ella» (VC); «que 
scondã as suas obras virtuosas dos homẽs 
e que o lãçẽ na manjadoyra» (VC); «E 
se achar alli algũa cousa çuja lãçea fora 
cõfessandoa per a boca» (VC); «Porẽ 
lãçemos as obras das treeuas» (EE); «nõ 
lãçes fora a my mezquinho da quella 
graça geeral» (VC); «vaa ao phisico e 
lãçese sobre a façe de vergonha» (VC); 
«e eu em os menbros terreaaes enfundy 
e lãçey o meu spiritu» (VC); «ex aqui eu 
lãço os demonios» (VC); «lança ho omẽ 
do rreino de Deus como lãçou a Adam 
do parayso» (S); «e por grãde agoa lãçou 
aos seus ĩmigos no mar» (EE); «Entõ 
Pedro vendo o senhor lãçou se em terra» 
(VC); «e ao caualleyro lãçouho no mar» 
(EE); «e lãçoulhe em rostro os beẽs que 
reçebera» (VC); «uestiose de saco e 
lãçouse ẽ ieiuũ e em oraçõ» (TC); «Item 
todo homẽ ou molher que lamça chunbo 
por ueer algũa cousa este pecado he 
muyto danoso» (TC); «e lamçam peytas 
a seus clerigos contra dereito» (S); 
«porque nom o lamçamos dentro no 
corpo» (VC); «Nom tem outrem poder 
de lamçar fora de sy o spiritu» (VC); 
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«Vos outros auorrecestes e auedes em 
odio a minha doutrina e o meu 
amoestamento e emgeytastes as minhas 
palauras e lamçastelas atras» (TC); 
«Lamçou fora palaura boa a tua boca» 
(VC); «lança auga a quatro partes» (S); 
«tal apostema lança o mal de fora» (RP); 
«e assy lança a peçonha» (RP); «O .xx. 
he os que lançã su terra os escomũgadus 
ou em sagrado» (TC); «dias e as lançã 
por canos e regos soterranhos» (RP); «e 
estes maaos humores se lançã fora» 
(RP); «onde se lançã verças e caldos 
podres» (RP); «e todas aquellas cousas 
que som fageiras e brãdas lança as a 
longe» (VC); «e lançã nos aos pees de 
Jhesu» (VC); «e lança se afundo em o 
jnferno» (VC); «e lança te aos pees 
dellas ambas» (VC); «a qual destes hiras 
lançaae depois fora o jugo do peccado» 
(VC); «O seruo sem proueito lançaaeo 
nas treuas mais defora e seguesse» (VC); 
«vos sooes aruores que lançaaes folhas 
sem fruyto» (VC); «deue ser posta no 
sagrario ou lançada na pia» (S); «sõ fora 
lançadas seis espeçias de peendença sem 
proueito» (VC); «Lançado (se destruyra) 
quanto ao auto de disputar» (EE); 
«Estaua Jhesu lançãdo o dyaboo» (EE); 
«lançado he fora o treeuoso maldicto» 
(VC); «lançãdo lhes custume de fezerẽ 
ydolatria» (VC); «sẽ que nõ podia viuer 
lançãdo se de todo aa ordenaçõ e 
disposiçõ de deus» (VC); «(lançãdolhe 
oleo) que ablãda a door» (VC); «mas que 
sejam esquiuados e lançados della» (C); 
«O qual se mostra em se derribar no 
chaão lançãdose a seus pees» (EE); «e 
lançae fora os demonios» (VC); «deuẽ 
queymar as pellas dalgodom ou estopa 
dentro na pya e lauar o uaso com auga 
quente e lançala nella» (S); «nom he 
bem de filhar o pam aos filhos e lançallo 
aos caães» (VC); «e lançallos aos caães» 
(VC); «e de outra maneira cõuidador que 
he deus lançallos ha fora» (VC); «E 
lançallos ham em fogeyra de fogo 

jnfernal» (VC); «quando lançam ho 
vinho ssobre os dedos» (S); «mas logo 
o lançamos fora da boca e do gosto» 
(VC); «som outro sy postos em çima do 
pynnaculo do templo e a rrequerimento 
e conselho do demo lançamse delle 
afundo» (VC); «A premeira que lançan 
peitas aos seus clerigos» (S); «nom 
metẽdo fouçe nẽ vimdimadoira nẽ 
lançando fora o fructo nẽ o leuando cõ 
sigo» (VC); «e adorauao: lançando se 
aos seus pees» (VC); «e quãdo vos 
perseguirẽ e vos apartarem lançando vos 
das synagogas» (VC); «lançandoo fora 
da çidade» (EE); «porque o indigno 
lançãno fora depois que he conheçido» 
(VC); «E lançanos por a tua misericordia 
no deserto da peendença» (VC); «e se ha 
tua maão ou pee te escandelliza cortao: 
e lançao de ty» (EE); «e lançaos fora da 
cõpanhia dos santos» (VC); «pode 
muyto bem euitar e de sy lançar andãdo» 
(RP); «E logo com augua bẽta fara hũa 
cruz ẽçima do ẽfermo e lançara della e 
espargera por toda a cassa» (S); «e 
lançarã agua fresca pera se bẽzer ao 
domingo polla manhaã» (C); «Lançaram 
em meu nome os diaboos» (EE); «o 
quãtas lagrimas lançaras quando ouujres 
a madre açoutar e castigar o filho com 
doçe castigo» (VC); «para empuxardes 
ou lançardes de vos a maginaçõ maa» 
(VC); «o saluador dera o poder aos 
apostollos de lançarẽ os demonios» 
(VC); «nem lançarees  as pedras 
preciosas» (VC); «e ameude vsam de sse 
lançarem no lodo da luxuria e louçaynha» 
(VC); «sejas mouido a me dares e 
lançares outra mayor graça» (VC); 
«Empero ẽ palaura tua lançarey ha rede» 
(EE); «Peruẽtura tal como este nom 
lançaria em elle maão se podesse e nõ 
o mataria» (VC); «quãdo elle ensinou os 
apostollos de que maneira lançariã os 
demonios muy maliçiosos» (VC); 
«porque doutra guisa nom lançariam a 
peçonha» (VC); «Peruentura nõ te 
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lançarias sobre o dito senhor» (VC); «e 
lançarme ey aos pees de Jesu» (VC); 
«mas que elles os nõ quiserom tomar e 
que os lançarõ no tẽplo de Salamõ» 
(HV); «e lançarõ lhe prisoões cõ tençõ 
de o matarẽ depois do sabado» (VC); «e 
lançarõ nos aos pees de Jhesu» (VC); «e 
lançarom em elle suas maãos» (VC); «e 
como malfector lançarom no e leuarõ 
fora da sua cidade propria» (VC); «e com 
grande furia a manada atee dous mill 
porcos lançarom se no mar» (EE); «e 
lançaromno fora» (VC); «e lançaromnos 
em alguũa coua por nom federem» (VC); 
«lançaromse em a terra adorando e 
lançando lagrimas» (VC); «E assy a 
lançaron e ja nõ podian tirar a rede pella 
grande multidom dos peixes» (EE); 
«Lançarõno os judeus fora do tẽplo e 
achou o senhor do tẽplo e reçebeo» (VC); 
«Se nos tu empuxas e lanças de ty da nos 
outro tal como ty a que nos vaamos e que 
siguamos» (VC); «e por que a creatura 
nom morrese sen bautizar a lançasen 
dentro» (S); «entom começa o çego de 
veer e assy curado da sua çeguidade per 
diuinal graça lançasse humildosamẽte» 
(VC); «nõ ẽbargãdo que sem deuoçõ o 
lançassem fora de ssy» (VC); «lançaste 
gotas de sangue» (VC); «e vos lançastes 
daqui o primeiro» (VC); «se filho de deus 
es lançate  daqui afumdo» (VC); 
«lançaua os diabos de corpos de 
homeẽs» (S); «E elle era moordomo das 
cousas que se metiã e lançauã dẽtro em 
esmolla offereçida pera os fiees» (VC); 
«lançaua as depois o coraçom muyto 
alegre e cheo de prazer» (VC); «nas 
scripturas se diz que os que auiam de 
comer se encostauam ou lançauam 
derecouado» (VC); «aos quaaes atauam 
huũ grande seixo e lançauanos no fundo 
do mar» (VC); «Leuay ha ao fundo e 
lançay vossas redes para pescar» (EE); 
«lançayo nas treeuas» (EE); «e o desejo 
lance de ty o temor» (VC); «abasta que 
lhe lançe ha augua per çima da cabeça» 

(S); «e que façã grãdes couas açerca do 
muro e que lançẽ alli todos os mortos» 
(HV); «nẽ lançees as pedras prezadas 
antre os porcos» (VC); «e os lançem 
loguo nas pias de bautizar» (C); «outra 
vez nos ensina aqui o senhor que 
lançemos fora a gloria da muyta 
cõpanha» (VC); «E a augua com que o 
lauarem lançenna no fogo» (S); «Sempre 
come tãto que te lances deseioso de 
comer» (TC); «E cõtinua os atees que 
lançes algũa augua de lagrimas» (VC); 
«aos que eram meus subditos lançey 
pedidos» (S); «oje lanço os demonios 
fora» (VC); «dizees que eu lanço os 
demonios em Berzebuth» (EE); «Jhesu 
Christo lançou fora do tẽplo os que 
cõprauam e vendiam» (S); «lançou se 
sobre sua façe» (VC); «E sayo a elle e 
lançou se lhe sobre o pescoço» (VC); 
«contra estes dous beẽs sobreditos 
lançoulhe no pecado original dous 
malles principaaes» (VC); «(E lançouo) 
nõ em berço douro. (mas na mãjadoyra)» 
(VC); «e depois nom se aproueitou delles 
e lançouos no templo» (VC); «Lançouse 
de bruços e adorauao» (VC); «e 
lançousse debruços sobre a terra» (VC); 
«porque os demoões seẽdo lãçados per 
g raça  fo ra  daque l l e s  que  som 
predestinados pera a uida eterna» (VC); 
«melhor se despõe em a parelha para lhe 
seer lãçada mayor caridade» (VC); «assi 
os maaos que hã de seer lãçados no fogo 
que sta prestes pera o demo» (VC); «Que 
mais te val cõ huũ olho entrar na vida 
que com dous seer lançado em o fogo 
infernal» (EE); «seera lãçado fora» 
(EE); «mas os filhos do regno seerã 
lançados de fora nas treeuas» (EE); 
«auẽdo reçeo de seerẽ lançados fora da 
synagoga» (VC); «por nom seermos 
lançados no fogo» (VC); «seja lãçado 
no fogo jnfernal» (VC); «sejã lãçados e 
afogados no poço» (VC); «e que o spiritu 
maligno seja lançado e expelido» (S); 
«e sejã lançados fora nas treeuas 
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jnfernaaes mais baixas» (VC); «nom 
sejamos lãçados nas treeuas» (VC); 
«ally sera lãçado na morte de dãpnaçõ» 
(VC); «E no fogo sera lançada» (VC); 
«se alguũ em mym non esteuer sera 
lançado fora» (EE); «e os judeus serã 
lançados nas treeuas mais de fora» (VC); 
«os filhos do regno seram lãçados nas 
treeuas» (VC); «seras lãçado no inferno» 
(VC); «ca os maaos nom se doeram tanto 
do tormento como de serẽ lançados fora 
de tal companhia» (VC); «O sexto he 
que serõ lançados fora da gloria» (VC); 
«Sõ lãçados da parte e cõpanhia dos 
sanctos aquelles que som ãtre elles 
postos» (VC); «Onde som lançado e 
alõguado da vista dos teus olhos» (VC); 
«Todos estes som lançados fora do 
tẽplo» (VC); «asi tu sseras lançado da 
ygreja e lançado fora» (S); «a qual cousa 
he comer stando lançado» (VC); «teẽdo 
lançada maão ao arado» (VC).

lancear, vb. (do lat. lanceare). Ferir com 
a lança. Formas: seer lançeada (VC, 
1); seer lançeados (VC, 1). Contextos: 
«assy como se louuaua aquella alma seer 
lançeada a qual dizia» (VC); «entom 
deuemos outrossy seer lançeados com 
Christo» (VC).

lanço, subs. (regressivo de lançar). Medida 
equivalente ao lançamento de uma pedra. 
Formas: lãço (VC, 1); lanço (VC, 2). 
Contextos: «e daly nõ ha a meatade de 
huũ lãço de pedra» (VC); «E afastousse 
delles poco .s. quanto he lanço de pedra» 
(VC); «quanto pode seer lanço de pedra» 
(VC).

lançol, subs. O mesmo que lençol. Formas: 
lançooes (S, 1; EE, 1); lãçol (S, 1); lançol 
(S, 2). Contextos: «en que emvoluem a 
pala ou nos lançooes con que cobren ho 
altar» (S); «fora correndo ao muymẽto 
e vĩjra soomente os lançooes postos» 
(EE); «E se pasar ao terçeiro lãçol, noue 
dias» (S); «E se cayr sobre ho lançol e 
pasar ao segũdo, quatro dias» (S); «E sse 
pasar ao quarto lançol, vynte dyas» (S).

lândoa, subs. (do lat. tardio lendinis, 
e, por lens, lendis). O mesmo que 
lêndea: ovo depositado pelos piolhos 
na raiz do cabelo. Formas: lãdoas (VC, 
1). Contexto: «O berillo val cõtra a 
esquiuẽcia e cõtra as lãdoas» (VC).

langor, subs. (do lat. languore-m, fraqueza). 
Languidez; debilidade; doença. Formas: 
lãguor (VC, 1). Contexto: «por que 
lãguor em latim tãto quer dizer como 
lõgua door» (VC).

lângueo, adj. (do lat. languidus, a, um). 
Lânguido; escorregadio. Formas: 
languea (VC, 1). Contexto: «muyto 
languea e scoreguauel he a serpente 
antijga» (VC).

lanterna, subs. (do grego λαμπτήρ, Áρος, 
pelo lat. lanterna-m, lampião). Candeia; 
tocha. Formas: lanterna (VC, 1); 
lanternas (VC, 2). Contextos: «e quando 
a sua lanterna e candea alumeaua sobre 
minha cabeça» (VC); «E veerom com 
lanternas e tochas» (VC); e vijnham com 
lanternas e tochas e armas adesoras» 
(VC).

lapa, subs. (do pré-celtico lappa, pedra). 
Caverna; cavidade feita na rocha. 
Formas: lapa (VC, 5); lapas (VC, 1). 
Contextos: «A casa de oraçõ fora feita 
lapa de ladrões» (VC); «Do moymẽto 
do senhor se diz que era hũa lapa ou 
casa redõda cauada em hũa pẽna ou 
penedo» (VC); «Da parte do monte de 
Syõ stam as lapas e cauernas em o valle 
de Josephat» (VC).

lapidador, (de lapidado + -or; lapidado, 
part. de lapidar, este do lat. lapidare, 
atacar à pedrada).  Delapidador; 
esbanjador, dissipador. Formas: 
lapidadores (TC, 1). Contexto: «Dos 
clerigos da simonia se forom e som 
rogados ou lapidadores ou iogadores ou 
caçadores» (TC).

largamente, adv. (de largo + -mente). 
Extensamente; amplamente. Formas: 
largamente (S, 7; VC, 4; EE, 2); 
largamẽte (S, 6; VC, 7; HV, 2; C, 1; EE, 
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1); larguamente (S, 2; VC, 2); larguamẽte 
(VC, 3). Contextos: «no terçeiro mais 
expliçite que se decrarã mais largamente 
segũdo que adiante sse dyra» (S); 
«tees mais largamente emçima de pos 
a enuiada dos apostollos» (VC); «E 
aquelle meesmo longo e largamente 
se derrama» (EE); «pero mais clara e 
mais largamẽte sse deuẽ saber pollos 
clerigos que hã curas dalmas» (S); 
«que cada hũa destas razoões seja a ti 
materia de cõsijrar mais largamẽte» 
(VC); «E depois que preegou largamẽte 
acabou seu sermõ dizendo amen» 
(HV); «largamẽte correo atee o Tyber» 
(EE); «E destes e dos que delles nasçen 
susso he dyto larguamente» (S); «dos 
beens da ygreja e dos proues despendẽ 
larguamente cõ seus parẽtes» (VC); 
«por tãto per cõseguĩte vejamos daquelle 
louuor algũa cousa mais larguamẽte» 
(VC).

largar, vb. (de largo + -ar). Deixar; soltar; 
abandonar. Formas: larguarẽ (VC, 
1). Contexto: «e pera larguarẽ a maa 
husança todos som prestes» (VC).

largo, adj. (do lat. largus, a, um, abundante). 
Amplo; folgado; grande. Formas: larga 
(S, 2; VC, 5; EE, 3); largas (S, 1; VC, 
1; HV, 1; EE, 2); largo (S, 2; VC, 21; 
EE, 1); largos (S, 1; VC, 6; RP, 1); 
largua (VC, 7; EE, 1); larguas (VC, 4). 
Contextos: «e admjnistrar grãdes e mui 
altas cousas cõ ordenaçõ larga» (S); 
«Outros a teẽ muyto faldrada e larga» 
(VC); «por mais e milhor e mais larga 
teenda» (EE); «e do que sobejar deuẽ 
fazer largas esmolas» (S); «o qual ouue 
molher e filhos e muy largas avoõdãças 
de cousas terreaaes» (VC); «mãdae 
fazer derrador do muro grandes vallas 
e fortes e bẽ largas» (HV); «maldito he 
o despẽseiro auarẽto do senhor que he 
largo» (S); «que vaamos per o camjnho 
streito sempre andamos per o largo» 
(VC); «sã dictas do camjnho largo» 
(VC); «he alto e fũdo e lõgo e largo» 

(EE); «qua se son cobijçosos e avarentos 
queren pareçer largos» (S); «em os seus 
grandes e largos seyos reçebe os filhos» 
(VC); «teẽ os poros mays largos» (RP); 
«que a voõtade largua e liberal ouuesse 
de seer feita streita» (VC); «ca ha porta 
que leua a perder largua he e de grãde 
espaaço» (EE); «e alargua as tuas lõguas 
e larguas emtredanhas» (VC).

largo 2, subs. (do lat. largu-m). Largura. 
Formas:  largo (VC, 1;  EE, 1) . 
Contextos: «e nõ se estẽdessem por 
largo» (VC); «huũ seisto de longo e 
huũa legua e dous terços do largo» (EE).

largueza, subs. (de largo + -eza). Qualidade 
do que é largo; largura; liberalidade. 
Formas: largueza (S, 7; VC, 34; EE, 3). 
Contextos: «No septimo defẽde o furto 
e manda a largueza» (S); «que nõ leixe 
nem se emfade de fazer misericordia e 
largueza» (VC); «e grãde per largueza 
de coraçõ» (VC); «seja a largueza e a 
longura e a altura e fundura» (EE).

largura, subs. (de largo + -ura). Qualidade 
do que é largo; liberalidade. Formas: 
largura (VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«Em aquella hora e tempo de choro a 
largura da terra que he spaciosa e grande 
lhe falleçera» (VC); «por largura de 
caridade» (EE); «deue seer (a largura) da 
caridade que estẽdesse atee os jnmijgos» 
(EE).

lasso, adj. (do lat. lassus, a, um). Fatigado; 
frouxo; mole. Formas: lassa (VC, 1); 
lassas (VC, 1); lasso (VC, 2); lassos (VC, 
1). Contextos: «Que cousa outra ha hy 
que faça tãto em fraqueçer e seer lassa 
a força da fe» (VC); «andaria passadas 
vagarosas e lassas» (VC); «Itẽ aquesta 
pedra ligurrio aproueita aos empachados 
e que nõ podẽ fazer camaras e faz o 
vẽtre lasso» (VC); «e cãsado e lasso he 
cõ ellas» (VC); «Aquelles que pecã per 
preguiça ou desidia som ẽfermos lassos 
que sõ feitos assy como escorregauees 
por mĩgoa da graça e de bẽ» (VC).

lastimado, adj. (do part. de lastimar, 
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este do lat. vulgar blastimare, por 
blasphemare). Ultrajado; injuriado. 
Formas: lastimado (VC, 3). Contextos: 
«porem nõ lastimado nem quebrantado 
em ellas per nõ auer paciencia» (VC); 
«Cedo pois nos auenhamos cõ ho 
auersario jrmaão ĩjuriado ou lastimado» 
(VC); «sob o teu peito e has te por 
lastimado delle» (VC).

latão, subs. (do árabe latun, cobre, pelo 
francês antigo laton). Liga de cobre e 
zinco. Formas: laton (S, 1). Contexto: 
«pollas em huũ baçio de prata ou de laton 
ou em uaso de terra uidrado» (S).

latim, subs. (do lat. latine, em latim). 
Língua latina. Formas: latĩ (S, 1; VC, 8); 
latim (S, 8; VC, 35; EE, 1; RP, 1); latin 
(S, 12; EE, 2); latym (VC, 6). Contextos: 
«E este departimẽto se chama ẽ latĩ 
diuorciũ» (S); «som chamados spadões 
em latĩ de espada» (VC); «auaro descẽde 
de auare em latim» (VC); «E chamase 
senio em latim ou velhiçe» (VC); «a 
presente obra de latim ẽ lĩgoajẽ foy 
trelladada» (EE); «E tralladado de latim 
em lingoagẽ per ho reuerẽdo padre frey 
Luys de Ras» (RP); «E bautismo en 
grego quer dizer lauamento ẽ latin» (S); 
«Prepus aquella de latin em lingoagem 
passar» (EE); «E ajnda que este nome 
villico em latym seja nome de alguũ que 
gouerna sua villa propria» (VC).

latino, adj. (do lat. latinus, a, um). Do 
latim. Formas: latina (S, 1). Contexto: 
«linguageẽ grega, asy como kirieleisõ, 
e latina» (S).

latria, subs. (do grego λατρεία, pelo lat. 
latria-m). Culto; adoração a um deus. 
Formas: latria (VC, 1). Contexto: «e 
em auer hõrra e seer adorado per maneira 
de latria: que he cousa deuyda a deus 
soomẽte» (VC).

laudável, adj. (do lat. laudabile-m). Digno 
de louvor; louvável. Formas: laudauel 
(C, 3). Contextos: «feita em este caso 
pello Señor da boa e laudauel memoria 
Dom Fernando arçebispo de Braaga» 

(C); «se nõ perdesse o muito boo e 
laudauel custume» (C); «cõsirando 
como nossos predeçessores de laudauel 
memoria» (C).

laudes, subs. (do lat. laudes, louvores). 
Segunda das horas canónicas rezadas 
pela manhã. Formas: laudes (VC, 1). 
Contexto: «a qual cousa a ygreja pareçe 
que outorgua pois que reza as matinas e 
laudes por razõ da resurreiçõ do senhor» 
(VC).

lavadoiro, subs. (de lavado + -oiro). Que 
se presta à lavagem; lavador. Formas: 
lauadoyros (VC, 1). Contexto: «porque 
pera nos que eramos lauadoyros forom 
lauadas as agoas» (VC).

lavadura, subs. (de lavado + -ura). Ato 
ou efeito de lavar; lavamento. Formas: 
lauadura (VC, 1). Contexto: «Onde 
quando he mandada a lauadura na sancta 
scriptura e nõ mais entende se mais de 
spiritual que da corporal» (VC).

lavamento, subs. (de lavar + -mento). Ato 
ou efeito de lavar; lavagem; limpeza; 
purificação. Formas: lauamento (S, 3; 
VC, 14); lauamẽto (S, 3; TC, 1; VC, 
20). Contextos: «e que sseja fecto 
lauamento en ella de todo o corpo» (S); 
«nõ ousarom de recusar o lauamento» 
(VC); «bautismo he lauamẽto do homẽ 
de ffora» (S); «Que possamos a cada 
huum dar conselho como posa auer 
lauamẽto, remiimento de cada poluçom 
de seus pecados» (TC); «elle fez aquelle 
meesmo officio de lauamẽto» (VC).

lavantamento, subs. O mesmo que 
levantamento. Formas: lauãtamento 
(VC, 1). Contexto: «A primeira por 
duas obras que faziã ẽ ella .s. por o 
lauãtamento dos sacerdotes e das cousas 
que se auiã de offereçer» (VC).

lavar, vb. (do lat. lavare). Limpar com 
água. Formas: erã lauados (VC, 1); 
fomos lauados (VC, 1); forom lauadas 
(VC, 2); fosse lauada (VC, 1); fossem 
lauadas (VC, 1); fossemos lauados (VC, 
1); foy lauada (VC, 1); he lauado (S, 1; 
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VC, 1); laua (S, 7; TC, 1; VC, 16; C, 
2; EE, 2); lauã (S, 3; VC, 2); laua os 
(VC, 1); lauaae (VC, 1); lauada (RP, 1); 
lauadas (VC, 4; EE, 1); lauade vos (VC, 
1); lauado (S, 2; VC, 2); lauãdo (VC, 2); 
lauado he (VC, 3); lauado seja (VC, 1); 
lauãdoo (VC, 1); lauados (VC, 6; EE, 
1); laualla (VC, 1); lauam (TC, 1; EE, 
3); lauamos (VC, 1); lauando (VC, 1; 
EE, 1); lauandonos (VC, 1); lauandosse 
(S, 1); lauao (VC, 1); lauaoos (VC, 1); 
lauar (S, 11; VC, 58; C, 1; EE, 6; RP, 
1); lauar lhe (VC, 1); lauar se (VC, 1); 
lauara (VC, 2; EE, 1); lauarã (VC, 1; C, 
1); lauaras (VC, 1); lauarem (S, 1; VC, 
1); lauares (VC, 1); lauarey (EE, 1); 
lauarlhe (VC, 1); lauarse (S, 1); lauarsse 
(S, 1); lauas (VC, 3); lauase (S, 1; VC, 
1); lauasse (S, 3; VC, 5); lauaste (VC, 
1; EE, 1); lauaua (VC, 8); lauauã (VC, 
6; EE, 1); lauauam (EE, 1); laue (S, 1; 
VC, 12; RP, 1); lauẽ (VC, 1); lauem 
(C, 1); lauemos (VC, 1); lauemos nos 
(VC, 1); laues (VC, 4); lauey (VC, 2); 
lauo (VC, 4); lauou (S, 2; VC, 33; EE, 
4); lauou nos (VC, 1); lauoulhes (VC, 
1); lauounos (EE, 1); lauouo (VC, 1); 
lauouos (VC, 1); lauuallo (VC, 1); seer 
lauado (VC, 3); seer lauados (VC, 4); 
sejamos lauados (EE, 1); ser lauado (S, 
1; VC, 1); seria lauado (VC, 1); som 
lauadas (VC, 1); som lauados (VC, 1); 
somos lauados (VC, 3); sooes lauados 
(VC, 1); teer lauados (C, 1); tinha 
lauadas (S, 1). Contextos: «Erã lauados 
quãto aas maãos e cabeça» (VC); «mas 
nos fomos lauados e nom elle» (VC); 
«as quaaes primeiramente forom lauadas 
per amoestaçõ» (VC); «Per ventura 
cuydamos que ouue algũa cousa em a 
sua viuẽda que fosse lauada e purgada 
per aquella despreçada e vill morte?» 
(VC); «nom auiã de comer atees que 
primeiramente fossem lauadas» (VC); 
«ca nom foy lauada sua culpa per aquella 
augua» (VC); «todo o homẽ he lauado 
no baptismo» (VC); «Qual cousa he 

mais linpa que a peẽdẽça porque todas as 
çugaaẽs dos pecados laua» (TC); «laua 
as mazellas que non o fogo» (EE); «nõ 
lauã as maãos quando comẽ» (VC); «e 
laua os cõ as lagrimas e alĩpaos cõ os 
cabelhos» (VC); «Mas com lagrimas e 
com choros dellas lauaae e alimpaae a 
vossa geeraçõ» (VC); «de manhaã quãdo 
se alguũ aleuãtar logo coma da aruda 
lauada» (RP); «e nõ comyã lauadas 
as maãos» (EE); «lauade vos e seede 
limpos e alimpaae vos» (VC); «aquilo 
que cayr deue ser tomado discreta e 
sabeamẽte e lauado muito e despois 
queimado» (S); «e lauãdo os pees cõ as 
lagrimas lauou deus seu choro as suas 
culpas» (VC); «Aquelle que lauado 
he» (VC); «e esto significa que o homẽ 
quãto quer que lauado seja» (VC); 
«mas ajnda o visitou ameude banhandoo 
e lauãdoo e criãdo e tragendo nos 
braços» (VC); «os christaãos lauados 
com a agua do bauptismo amassados 
em caridade de graça» (EE); «tiralla e 
laualla per agoa de contriçom» (VC); 
«assi como algũa augua com que lauam 
seus corpos» (TC); «quando per choro 
de cõpũçom nos lauamos perfeitamẽte 
da culpa» (VC); «(Eu bauptizo em 
agoa) .s. lauando soomente o corpo» 
(EE); «e lauandonos dos pecados no 
seu sangue» (VC); «seria duuida se 
o saçerdote, lauandosse ou en outra 
maneira bebese algũa pouca daugua» 
(S); «mas tu lauao e fazeo aseẽtar cõ 
tigo aa mesa» (VC); «e lauaoos com 
suas maãos e alimpoos e beijos» (VC); 
«he muyto boõ ameude lauar as maãos 
cõ augoa e vinagre» (RP); «nem por a 
humildade en se abaixar a lauar lhe os 
pees» (VC); «e foy a lauar se e tornou 
que vija» (VC); «A denotar aquelle que 
com seu bauptismo lauara as almas» 
(EE); «no qual lauarã as pias dagua 
beẽta» (C); «Non me lauaras os pees 
ja mais» (VC); «E a augua com que o 
lauarem lançenna no fogo» (S); «nõ 
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o quejras fazer sem lauares primeiro 
as maãos» (VC); «Lauarey cada noyte 
minha cama» (EE); «ca de consentir 
que se abaixasse a lauarlhe os pees» 
(VC); «deue primeiramente lauarse as 
maãos» (S); «E significa que o que ha 
de fazer este sacrafiçio deue lauarsse 
e alimparsse sua cõçiẽçia per lagrimas 
de pẽdença» (S); «E entom lauas tu 
spiritualmẽte os pees de teu proximo» 
(VC); «e o saçerdote lauase as mãaos 
a destra parte do altar» (S); «Despois 
que ho saçerdote ha rreçebida ha oferta 
e ten aparelhada ha hostia e ho callez 
cõ o uinho segundo he dicto, lauasse 
as mãaos» (S); «lauaste os pees de teus 
discipollos» (VC); «lauaua as maãos em 
presença do poboo» (VC); «e todollos 
judeus antes que comessem o pam 
lauauã muytas vezes as maãos» (EE); 
«(e lauauam suas redes) tirãdolhes as 
çugidades» (EE); «E depoys que os laue 
o saçerdote na pya» (S); «Muyto saã 
cousa he que se laue a boca e os olhos 
e as maãos ameude cada dia» (RP); «E 
visto pois he a ordenaçõ dos homẽs que 
mãda que ao comer lauẽ muytas vezes as 
maãos» (VC); «mantẽs daltar, cortinas se 
lauem duas vezes no anno» (C); «e ante 
do dia da quelle postumeiro apertamẽto 
de alma e carne lauemos as magoas da 
quello que fezemos e cuydamos» (VC); 
«e se aconteçer alguũ pecado lauemos 
nos» (VC); «Se te elle nõ quiser dar os 
pees nẽ cõsentir que lhos laues aficao» 
(VC); «Se eu pois lauey os pees que som 
senhor e meestre» (VC); «E assy como 
lauo as maãos: assy lauo a consciencia» 
(VC); «quãdo tomou augua e sse lauou» 
(S); «Lauou nos dos nossos pecados 
no seu sangue» (VC); «lauoulhes os 
pees humildosamẽte» (VC); «lauounos 
no seu samgue» (EE); «bauptizou o 
cordeiro de deus e lauouo nas agoas» 
(VC); «assentou se aos pees do senhor 
e lauouos cõ suas lagrimas e alimpouos 
com os seus cabellos» (VC); «e assi 

mereçera morar em a casa do senhor e 
lauuallo por sempre» (VC); «cobiçãdo 
de seer lauado e limpo nas agoas» 
(VC); «necessario he que primeiramẽte 
ajã de seer lauados per bauptismo» 
(VC); «porque nom sejamos lauados 
no purgatorio» (EE); «non deue ser 
lauado o corpo pella ũçom ser rezẽte» 
(S); «E per aquesta ouue fiuza o rey 
e propheta Dauid que seria lauado 
primeiramẽte da grãde queeda» (VC); 
«A segũda pija he a cõfissam porque em 
ella todas cousas som lauadas» (VC); 
«Aquelles que depois de bauptismo 
nõ som lauados per peendença» (VC); 
«porque per o baptismo quaaes quer 
pecadores que eramos somos lauados 
e limpos» (VC); «vos sooes lauados 
sãctificados e justificados em nome 
de nosso senhor Jesu Christo» (VC); 
«e assy os ornamẽtos como se ham de 
gardar e teer lauados e limpos» (C); «a 
qual deue gardar depois das mazelas que 
antes tinha lauadas per o bautismo» (S).

lavatório, subs. (do lat. lavatoriu-m). Ato 
ou efeito de lavar; lavamento; recipiente 
para lavar. Formas: lauatorio (TC, 1; 
VC, 20; EE, 2). Contextos: «se per 
uẽtura escoregar e cair ẽ pecado tornese 
moyto asynha ao lauatorio da uerdadeira 
cõfisõ» (TC); «E das magoas ou signaaes 
e nodas dos pecados per a augua. a qual 
he lauatorio da nossa renouaçom» (VC); 
«e a augua se pode referer ao lauatorio 
dos pecados e alimpamento» (VC); 
«e aly bauptizou este muytos e lauou: 
no qual lauatorio se demanda o çeeo» 
(VC); «nos fez saluos pello lauatorio da 
regeneraçõ» (EE).

lavoira, subs. (do lat. medieval laboria-m). 
O mesmo que lavoura: trabalho agrícola. 
Formas: lauoira (VC, 1); lauojra (VC, 
1). Contextos: «(e o seu filho mayor era 
no cãpo) ou em a lauoira» (VC); «(dous 
serã no agro) .s. na lauojra» (VC).

lavor, subs. (do lat. labore-m). Trabalho de 
agulha; costura. Formas: lauores (VC, 
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1). Contexto: «Mas quando a senhora 
cossya ou fazia algũas outras obras. 
pervẽtura fazia alguũs lauores louçaãos 
ou guarridos» (VC).

lavrador, subs. (do lat. laboratore-m). O 
que trabalha a terra; agricultor. Formas: 
laurador (S, 2; VC, 10; C, 7; EE, 4); 
lauradores (S, 5; TC, 2; VC, 10; C, 2; EE, 
5). Contextos: «letrado ou nõ letrado, 
laurador ou piliteiro ou outro ofiçio qual 
quer» (S); «nem ho caualleiro nem ho 
laurador nem cidadaão rico nẽ pobre» 
(VC); «quãdo quer que o laurador 
emtẽder de tirar o seu pam da agra» 
(C); «o laurador ama aquella terra que 
depois dos espinhos rende avondossas 
messes» (EE); «Hos lauradores pecam 
em muytas maneiras» (S); «Itẽ aos 
lauradores pregũte das rẽdas certas que 
hã de dar se as pagã bem e das melhores 
cousas» (TC); «empero os lauradores 
da vinha pouco aproueitarõ» (VC); «e 
assy os lauradores e toda outra maneira 
de homẽs que nos taaes dias laurã» (C); 
«Huum homẽ senhor de sua casa prantou 
huũa vinha e alugou a huũs lauradores» 
(EE).

lavrança, subs. (do lat. medieval la-
borantia-m). Ato de lavrar; lavoura. 
Formas: laurãça (EE, 1); laurança (EE, 
1). Contextos: «Os obreyros som os 
doutores e prellados emuyados per deus 
para laurãça desta vinha» (EE); «[pro]
ueitoso fruyto ha meester trabalho e 
laurança» (EE).

lavrar, vb. (do lat. laborare). Revolver a 
terra para plantar e semear; arar; cinzelar; 
gravar; decorar. Formas: he laurada 
(VC, 1); laura (VC, 2); laurã (S, 2; VC, 
5; C, 1); laurada (VC, 5; HV, 1); laurãdo 
(VC, 1); laurãdoa (VC, 1); lauram (S, 
1); lauran (S, 2); laurar (S, 1; VC, 5; 
EE, 1); laurara (VC, 1); laurarem (EE, 
1); laurassem (VC, 1). Contextos: «e 
he laurada per a preeguaçom e reguada 
per orualho de misericordia» (VC); 
«porque cada huũ de nos laura e aduba 

si meesmo» (VC); «Hos lauradores que 
laurã ẽ ssuas vinhas ou ẽ suas terras» 
(S); «e assy os lauradores e toda outra 
maneira de homẽs que nos taaes dias 
laurã» (C); «a qual he terra negra per 
desprezamento e grossa per desejo. e 
laurada per exerçiçio virtuoso» (VC); «a 
desposiçõ da terra em que foj semeada 
a qual se for fructuosa e laurada da boo 
fructo» (VC); «e aly sta huũ altar muy 
fremoso de pedra marmor laurada» 
(VC); «e elle tijnha hũa camara muyto 
ricamente laurada» (HV); «E assy 
aquelle que atalhãdo e laurãdo os 
vicios cõ ho arado spiritual» (VC); 
«fazendo coua de humildade e laurãdoa 
ou escaruãdoa de toda cobijça» (VC); 
«asi como os que lauram a terra» (S); 
«nom pagan os dizimos das terras que 
lauran» (S); «ca os lauradores entom 
non poderam laurar nem semear» 
(EE); «Peruentura laurara todo o dia 
o laurador» (VC); «porque posto que 
os clerigos nan teuessem herdades para 
laurarem: tijnham empero casas para 
criarem animaaes» (EE); «alugaste aos 
prellados da ygreja que adubassem ou 
laurassem» (VC).

lazeira, subs. (regressivo de lazeirar, 
este de Lázaro, personagem no Novo 
Testamento). Miséria; fome. Formas: 
lazeira (VC, 3); lazeyra (VC, 1). 
Contextos: «que moyrã de fame ou de 
lazeira» (VC); «e de toda fame tirado de 
todo da sua angustia e lazeira leuarõno 
aa folguança» (VC); «e tirar lhe a lazeira 
e door» (VC); «emtom começã de sentir 
o dãpno e a lazeyra da doença» (VC).

lazerado, subs., adj. (do part. de lazerar, 
este de Lázaro, personagem no Novo 
Testamento). Leproso. Formas: lazerado 
(TC, 1); lazerados (TC, 1). Contextos: 
«A segũda que obra fez se foy ẽ seruiço 
de Deus aiudãdo alguũ lazerado» 
(TC); «socorer aos pobres mingados e 
lazerados e emfermos e encarcerados» 
(TC).
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lazeria, subs. O mesmo que lazeira. 
Formas: lazerias (VC, 1). Contexto: 
«e quantas mingoas e lazerias e quantas 
doores e paixoões soportou o filho de 
deus» (VC).

lazo, subs. O mesmo que laço. Formas: 
lazo (VC, 1); lazos (VC, 5). Contextos: 
«Sexto porque he lazo e queeda pera 
muytos outros» (VC); «porque a estes he 
seguro de fogirẽ da cõpanha dos maaos 
e dos lazos do diaboo» (VC); «ãtre os 
ẽuorilhamẽtos e lazos dos pecados» 
(VC); «e caeste ẽ lazos muy rijos» (VC).

le, pron. pes. O mesmo que lhe. Formas: 
le (VC, 2); les (VC, 1); lle (VC, 2). 
Contextos: «e per outra se escreue aqui 
por que primeiro le lauou e alimpou os 
pees» (VC); «E porque les minguauã 
as razoões aleuãtauãsse em vozes 
dizẽdo alto» (VC); «nõ sabe fazer algũa 
deteença ao que lle mandam» (VC); 
«e aquelle caminho que lle eu mostrar 
mostrarey he a saluaçõ de deos» (VC).

leal, adj. (do lat. legale-m). Sincero; fiel. 
Formas: leaaes (VC, 3; EE, 1); leal (S, 
1; TC, 1; VC, 18; EE, 10; HV, 6); lyaaes 
(EE, 1). Contextos: «nõ som leaaes no 
pouco» (VC); «somos leaaes a Jhesu 
nosso redemptor» (EE); «non he digno 
de ministrar leal altar» (S); «Digo que 
he falso amigo porque se fose leal nõ 
lhe daria tal cõselho» (TC); «por tal que 
sempre te seruamos piadosamẽte e leal 
em temor e ledamẽte cõ tremor» (VC); 
«foy empresso em a muy nobre e sempre 
leal çidade de Lixboa» (VC); «meu e 
leal vasallo» (HV); «ẽ ha muy nobre e 
sempre leal çidade do Porto» (EE); «(a 
uos outros.) que sooes lyaaes» (EE).

lealdade, subs. (do lat. legalitate-m, pelo 
cast. lealtad). Qualidade do que é leal ou 
fiel; fidelidade. Formas: lealdade (VC, 
10; EE, 1); lialdade (S, 1). Contextos: 
«mas guardando castidade e lealdade de 
boca» (VC); «nom guardou a lealdade 
do matrimonio» (VC); «e jsto pella 
lealdade da confissom de Christo» (EE).

lealmente, adv. (de leal + -mente). Com 
lealdade. Formas: lealmente (VC, 
1); lealmẽte (VC, 2; HV, 1; EE, 2). 
Contextos: «seruindo te lealmente com 
ellas» (VC); «vossa serenissima alteza 
lealmẽte seruindo» (VC); «E vos senhor 
nos avees mester para tomar Jherusalẽ e 
vos aconselhamus lealmẽte» (HV); «teẽ 
ho regno dos çeos para os boos que neste 
mũdo ho seruẽ lealmẽte» (EE).

leão, subs. (do lat. leone-m). Grande 
felídeo africano e asiático, considerado 
o rei dos animais. Formas: leõ (S, 
1); leom (VC, 3); leon (S, 1); leoões 
(VC, 3). Contextos: «o qual entrou 
em hũa cisterna cõtra huũ leõ» (S); 
«entom spertou o leom o seu filho» 
(VC); «asy como de homẽ leon e de 
semelhauees» (S); «Guardado foy Daniel 
em a destemperada fame dos leoões» 
(VC).

lecença, subs. O mesmo que licença. 
Formas: lecẽça (TC, 2); leçẽça (VC, 1); 
leçença (VC, 1). Contextos: «demãdou 
lecẽça para ir soterrar seu padre» (TC); 
«Ha hy outro cõsentimẽto de leçẽça ou 
de outorgamẽto» (VC); «A molher morta 
seu marido case cõ quẽ lhe aprouuer em 
o senhor e aquesto digo segũdo leçença 
e jndulgẽçja» (VC).

lecto, subs. O mesmo que leito. Formas: 
lecto (S, 1; TC, 1; VC, 4); llecto (VC, 
1). Contextos: «Outros dizẽ quando teẽ 
molher sospeitosa ẽ cassa ou a rreçebe 
em sseu lecto» (S); «Do lecto em que 
sobisti, nõ descemderas» (TC); «acharõ 
hũa semelhãça de homẽ sobre o lecto» 
(VC); «e aquelle he o llecto da door em 
que foy lançado e posto» (VC).

lector, subs. (do lat. lectore-m). O mesmo 
que leitor: aquele que lê; a segunda das 
quatro ordens eclesiásticas menores. 
Formas: lector (S, 8); lectores (S, 
1). Contextos: «hostiayro, lector, 
exorzista e acolito» (S); «Orden de 
lector he poderyo pello qual perteçe 
ao que rreçebe esta ordem denũçiar a 
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escritura do testamento da ley velha e 
noua» (S); «O lector quando lhe dam ho 
liuro das propheçias» (S); «E ao ofiçio 
dos lectores perteçe bẽzer as uuas e os 
fructos outros» (S).

lectuairo, subs. O mesmo que leituairo. 
Formas: lectuayro (S, 1). Contexto: 
«ha augua ou o lectuayro ou mezinha 
qual quer que seja quebranta o jejuũ» (S).

lectura, subs. O mesmo que leitura. Forma: 
lectura (VC, 1). Contexto: «preposta em 
a lectura da vida de Christo» (VC).

ledamente, adv. (de ledo + -mente). 
Alegremente. Formas: ledamente (VC, 
18); ledamẽte (VC, 23). Contextos: «e 
ledamente cõprirã seus louuores com 
todo feruor e deuoçõ que podiam» (VC); 
«Estas duas cousas ledamente guardaua 
virgindade e parto» (VC); «quã ledamẽte 
correras a recebello se foras nado quando 
ho vijas» (VC); «e obedecendo ledamẽte 
a seus amoestamẽtos pose logo em obra 
ho mãdamẽto de deus» (VC).

ledice, subs. (do lat. laetitia-m). Alegria; 
contentamento. Formas: ledice (VC, 
12); lediçe (VC, 5); ledyçe (VC, 1). 
Contextos: «e aue ledice em cuydares 
esto» (VC); «e per a largueza entendemos 
ajnda a ledice do que faz as dictas obras» 
(VC); «ca cheo es e abastado de beẽs 
aproueita te delles cõ lediçe» (VC); «e 
poemos grande aguça e lediçe em as 
cousas que som pequenas» (VC); «faz 
mayor ledyçe e mayor festa» (VC).

ledo, adj. (do lat. laetus, a, um). Alegre; 
risonho; jubiloso. Formas: leda (VC, 24; 
EE, 1); ledas (VC, 2); ledo (VC, 34; EE, 
4); ledos (VC, 13; EE, 1). Contextos: 
«nom podia star leda a dicta senhora por 
a memoria que auia da paixom do seu 
filho» (VC); «a bẽauenturada Agada leda 
e allegre hya aa prisom» (EE); «e com 
ledas storias e recontamẽtos alumijem 
o mundo todo» (VC); «cõ ledo geesto 
da sua nouidade» (VC); «nõ por tristeza 
ou neçessidade, que o franco e ledo 
dador» (EE); «E porẽ cõ taaes signaaes 

de pyedade forõ ledos os discipollos» 
(VC); «Hyam os apostollos da vista do 
conselho ledos e contentes» (EE).

ledor, subs. (do lat. lectore-m). Aquele 
que lê; leitor. Formas: leedor (VC, 
1). Contexto: «Auisado leedor entẽde 
aquesto que lees» (VC).

legação, subs. (do lat. ligatione-m). O 
mesmo que ligação: ato ou efeito de 
ligar; prisão. Formas: leguaçom (VC, 1). 
Contexto: «E ajnda foy figurada aquesta 
leguaçom e tormento de Christo em os 
açoutes que deu Phassur a Jeremias» 
(VC).

legado, subs. (do lat. legatu-m). Emissário; 
embaixador; aquilo que se deixa por 
testamento a alguém. Formas: legado 
(VC, 2; EE, 1); leguado (VC, 2). 
Contextos: «e dessy o legado do 
emperador screpuia segũdariamente 
quantas çidades auia em cadahuũ regno» 
(VC); «o que arrecada absoluiçom do 
papa ou de seu legado» (EE); «e foy 
vista per huum leguado ou messigeyro 
da ygreja que fazia seu caminho» (VC); 
«E hũa manhãa seendo aquelle leguado 
sperto do sompno e querendo fazer 
oraçom» (VC).

legado 2, subs. (do part. de legar). O 
mesmo que ligado: o que está ligado. 
Formas: legados (VC, 1); leguados 
(VC, 1). Contextos: «E aquelle que 
vijnha para deslegar os legados e rõper 
as suas ataduras» (VC); «tirando os 
leguados das treeuas e da soombra da 
morte» (VC).

legadura, subs. O mesmo que ligadura. 
Formas: legaduras (VC, 1); leguadura 
(VC, 1); leguaduras (VC, 1). Contextos: 
«leguados os pees e as maãos cõ 
legaduras» (VC); «mortifica tu ẽ 
elles todollos malles cõ o uẽçelho ou 
leguadura da tua delicada caridade» 
(VC); «desatauan as leguaduras aas 
animalias» (VC).

legal, adj. (do lat. legale-m). Conforme à 
lei; justo. Formas: leguaaes (VC, 1); 
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legual (VC, 1). Contextos: «mas ajnda 
ja em outro tempo foy afigurada com 
misterios leguaaes» (VC); «Ella he 
legual. justa» (VC).

legalho, subs. (do cast. ligallo). Atamento; 
nó. Formas: legalhos (VC, 1); legualho 
(VC, 1). Contextos: «deuemos pois 
romper e britar os atamentos e legalhos 
de tam grande error» (VC).

legamento, subs. O mesmo que ligamento. 
Formas: legamentos (VC, 2); legamẽto 
(TC, 1; VC, 1); legamẽtos (VC, 1); 
leguamemto (VC, 1); leguamento (VC, 
5); leguamentos (VC, 3); leguamẽto 
(VC, 3); leguamẽtos (VC, 3). Contextos: 
«Honrra a naçença per que es liure 
da naçença tua da terra e dos seus 
legamentos» (VC); «se estaua bem 
legado ou se era podre o legamẽto» 
(TC); «tãbem os legamẽtos e çarraduras 
das orelhas como aos da lingoa» (VC); 
«e tormemtos do corpo. e prisom e 
leguamemto» (VC); «quãdo deus absolue 
o homẽ do leguamento do pecado» (VC); 
«porque nossos leguamentos desatasse» 
(VC); «liurou os homẽs do leguamẽto 
dos pecados» (VC); «por tal que tu 
fosses liure e solto dos leguamẽtos dos 
pecados» (VC).

legar, vb. (do lat. legare, delegar). Deixar; 
transmitir. Formas: legas (VC, 1). 
Contextos: «O a caridade regra da ordẽ 
dos scolhydos e ley vniuersal que todos 
legas virtude de virtudes» (VC).

legar 2, vb. O mesmo que ligar. Formas: 
era leguada (VC, 1); es leguado (VC, 
1); esta legado (S, 1); for leguado (VC, 
1; C, 1); forã legados (VC, 1); fora 
leguado (VC, 1); fosse legado (VC, 1); 
foy legado (VC, 7); foy leguada (VC, 1); 
foy leguado (VC, 6); he leguada (VC, 
4); he leguado (VC, 4); lega (S, 1; VC, 
1); legado (S, 2; TC, 2; VC, 2); legados 
(VC, 1); legamdo (S, 1); legamlho (VC, 
1); legando (S, 1); legar (S, 16; VC, 
6); legardes (S, 1); legarẽ (VC, 1; C, 
2); legarmos (VC, 1); legarõ lhe (VC, 

1); legaron (VC, 1); legarõno (VC, 
1); legartea (VC, 1); legaua (VC, 1); 
legauam (VC, 1); legou (VC, 4); legua 
(VC, 6); leguã (VC, 1); leguada (VC, 
4); leguada era (VC, 1); leguada sera 
(VC, 1); leguadas (VC, 1); leguado (VC, 
16); leguados (VC, 3); leguam (S, 1); 
leguamos (VC, 1); leguan (S, 1); leguar 
(VC, 10); leguardes (VC, 2); leguarẽ 
(VC, 2); leguarem (VC, 1); leguares 
(VC, 1); leguarmos (VC, 1); leguarõ 
(VC, 1); leguarõno (VC, 1); legue (VC, 
3); leguẽ (VC, 1); llega (VC, 1); seer 
legado (VC, 4); seer leguado (VC, 5); 
seja leguado (VC, 1); sejamos legados 
(VC, 1); ser legado (S, 2); sera legado 
(VC, 1); sera leguado (VC, 2); serã 
leguados (VC, 1); sõ leguados (VC, 1); 
som leguados (VC, 2); sta leguado (VC, 
1); stam leguados (VC, 1); staua legado 
(VC, 2); stauã legados (VC, 1); stauam 
leguados (VC, 1); steue leguado (VC, 
1); tem legado (S, 1); teuesse leguados 
(VC, 1); tijnhãno legado (VC, 1). 
Contextos: «era leguada e auia aquella 
enfirmidade» (VC); «E como es leguado 
tu que soltas os presos e carreguados 
de ferro?» (VC); «este poderio esta 
legado» (S); «ou do dito morador no seu 
couto for leguado e prouado que mora 
hy» (C); «As maãos e os pees lhe forã 
legados» (VC); «E entom o mandarõ 
desatar da colũpna a que assy fora 
leguado» (VC); «E por tanto conuinha 
que elle por nos fosse legado per cujo 
legamẽto fosse tirado o nosso» (VC); 
«cuja maão foy leguada per a parteira» 
(VC); «o senhor foy leguado por os 
atamẽtos de nossos pecados» (VC); «E 
a caridade he a corda e atilho per que 
a alma he leguada com deus» (VC); 
«Apres desto he leguado fortemente e 
apertado o senhor aa colũpna» (VC); 
«en que maneira o saçerdote lega e 
asolue per estas chaues» (S); «se estaua 
bem legado ou se era podre o legamẽto» 
(TC); «Item sacerdote que mata ladrom 



103Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

legado deue ser desposto» (TC); «porque 
Christo nos auia de tirar do linbo onde 
iaziamos legados por os pecados» (VC); 
«ho ssaçerdote justamẽte julga legamdo 
e absoluẽdo» (S); «Em aquesto faziã a 
elle assy como fazer ao ladrõ cõ o baraço 
que legamlho ao collo» (VC); «legando 
e rreprendẽdo os que nom som dignos» 
(S); «poderyo de asoluer e legar e outros 
muytos diuersos e jnfinitos preuilegios» 
(S); «o que soltardes ou legardes na 
terra sera solto e legado nos çeeos» (S); 
«dando poderio a seus disçipulos de 
legar e asoluer» (S); «(e sayrom pera o 
tomar) e legarẽ por nom poder fazer mal 
a ssy ou a outros» (VC); «Per a quinta 
nos ensinou de legarmos nossos nẽbros 
com os mandados de deus» (VC); «E 
legarõ lhe as maãos com hũa corda e 
poserom lhe ao collo o tormento da sua 
morte» (VC); «E poserona e legaron 
em huũ paao como ysope» (VC); «e 
legarõno aly a hũa colũpna de pedra» 
(VC); «e legartea cõ atamẽtos e cordas» 
(VC); «legaua apartaua ou enfaxaua os 
membros tẽrros delle» (VC); «Sindo em 
latim quer dizer pãno de linho ou lençol 
com que legauam e atauam os corpos» 
(VC); «o qual nõ legou a sua virtude 
per sacramento» (VC); «porque aquello 
que a nõ creẽça legou dessatouo a ffe e 
creença» (VC); «e aquelles que nõ legua 
nẽ prẽde o amor do mũdo presente» 
(VC); «como aquelle que legua huũ 
baraço cõ outro pera o enforcarem» 
(VC); «legua e obligua sempre» (VC); 
«os quaaes se leguã e ajũtã a elle cõ 
grude spiritual» (VC); «quando teue ao 
collo leguada a corda» (VC); «leguada 
era a asna» (VC); «com as maãos 
leguadas detras no costado» (VC); «E 
stando elle assy leguado ante Annas» 
(VC); «Faze nos que seẽdo vẽçidos e 
leguados do teu amor e temor sayamos 
do canaueal verde de vaydade» (VC); 
«os ssaçerdotes per vertude destas 
chaues leguam e absolvem» (S); «As 

feridas leguamos quando mandamos 
ao pecador que cesse de pecar» (VC); 
«A primeira os saçerdotes leguan e 
absoluẽ» (S); «poderio de soltar e 
leguar» (VC); «certamẽte vos digo que 
qualquer que leguardes sobre a terra 
sera legado etc.» (VC); «Se elles assi 
leguarem como Pedro e assi desatarem 
qualquer cousa que leguarẽ leguada 
sera» (VC); «e qualquer que leguares 
sobre a terra» (VC); «E guardemonos 
de o ia mais leguarmos com nossos 
pecados» (VC); «e teue manipollo 
quando lhe leguarõ as maãos com hũa 
corda» (VC); «e leguarõno com outros 
pannos» (VC); «ajnda que atee legue 
quãto aa ygreja millitante empero nõ 
legua quanto aa ygreja triũphante» (VC); 
«e assi leguẽ e assi soltẽ» (VC); «e per 
a correa que ajunta e llega os çapatos» 
(C); «Christo quis seer legado. porque 
nossos leguamentos desatasse» (VC); 
«ajnda que sem direito seja leguado» 
(VC); «como que nos outros sejamos 
legados e antrecanbados» (VC); «deue 
ser legado e absolto» (S); «sera leguado 
nos çeeos» (VC); «serã leguados os 
seus andejos pees» (VC); «os quaaes sõ 
leguados e enuorilhados» (VC); «como 
som leguados a algũa figueira» (VC); 
«E como com abraços muy blandos sta 
leguado a elle» (VC); «Entõ serã soltos 
os demonios que agora stam leguados 
e nõ podẽ fazer quanto mal queriã» 
(VC); «aly o negou onde Christo staua 
legado» (VC); «e ensinaua os pecadores 
que stauã legados da prisom do pecado» 
(VC); «Senhor tu ronpeste os atamentos 
per que stauam leguados» (VC); «onde 
steue leguado quando aparelhauam 
a cruz em que o auiam de enclauar» 
(VC); «Ca entõçe asi tem legado e 
embargado o poderio» (S); «ajnda que 
teuesse (leguados os pees e as maãos cõ 
legaduras)» (VC); «elles lançarom logo 
maão em Jesu seu senhor e tijnhãno 
legado» (VC).
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legião, subs. (do lat. legione-m). Unidade 
do exército romano; multidão de anjos 
ou demónios. Formas: legiõ (VC, 
3); legion (EE, 1); legioões (VC, 4). 
Contextos: «e per aquella da legiõ que 
elle alimpara nos ouuesse de comouer 
de nõ seermos ingratos» (VC); «O seu 
nome he chamado legiõ porque se ajũta 
cõ muytos pera fazer mal» (VC); «E 
disselhe a myn chamã legion: ca muytos 
somos» (EE); «porventura pensas 
que non poso eu roguar a meu padre 
e el me dara mais de dez mil legioões 
dãgeos» (VC); «pois que posso auer 
doze legioões dangeos se quiser» (VC).

legitimação, subs. (do lat. medieval 
legitimatione-m). Ato ou efeito de 
legitimar; regularização de algo que 
não está de acordo com a lei. Formas: 
legitimaçõees (S, 1).  Contexto: 
«remiçias e oblaçõees de casamentos, 
de legitimaçõees, de padroadegos» (S).

legitimamente, adv. (de legítimo + 
-mente). De modo legítimo. Formas: 
legitimamẽte (S, 3; EE, 1). Contextos: 
«asi como os coraçõees que legitimamẽte 
son jũtos, asi como os corpos por 
culpa carnal sejã vnydos e ajũtados» 
(S); «Muitos proueitos se seguen do 
matrimonio que he feito legitimamẽte» 
(S); «por que nõ fosse reprehẽdida 
pellos jnfiees como nõ legitimamẽte 
nado» (EE).

legítimo, adj. (do lat. legitimus, a, um). 
Estabelecido pela lei; autêntico; diz-se 
de um filho concebido no matrimónio. 
Formas: legitema (S, 1); legitima (S, 14; 
VC, 3; C, 1); legitimas (S, 1); legitimo 
(S, 3; TC, 1; VC, 3); legitimos (SG, 1; S, 
4; VC, 4); legittimos (VC, 1); legitymo 
(S, 1); legitymos (S, 1). Contextos: 
«son escusadas de jejuũs os jejuũs 
estabeleçidos polla madre santa ygreja 
avẽdo coussa legitema» (S); «saluo se 
ouuese caussa legitima ou neçesidade» 
(S); «que as gẽtes creessem que ella era 
sua molher legitima» (VC); «posto que 

tenha caussa legitima e onesta pera se 
partir» (C); «he ajũtamẽto maridauel de 
varom e molher antre pessoas legitimas» 
(S); «hos filhos que nasçem do legitimo 
matrimonyo herdam os beẽs que leixan 
seus padres despois de sua morte» 
(S); «e esto asy soltamẽte sem nẽhũa 
cõciẽcia como se os ouuesẽ de legitimo 
patrimonio» (TC); e este tem odio ao 
legitimo matrimonio» (VC); «e aseus 
legitimos socessores» (SG); «E alguũs 
filhos que ouuese do segũdo marido son 
legitimos» (S); «deuẽ cõ razõ de seer 
auidos per nõ legittimos nẽ ydoneos» 
(VC); «E esta adoaçon he quãdo alguũ 
toma algũa perssoa estranha por seu 
filho legitymo ou neto ou dy adiamte» 
(S); «ajnda que despois se partise o 
matrimonio, fycariã os filhos legitymos» 
(S).

lego, subs. O mesmo que leigo. Formas: 
lego (VC, 1). Contexto: «e por tãto tu 
mõge e tu clerigo e tu lego em quanto 
viues» (VC).

légua, subs. (do céltico leak, pedra, pelo 
lat. medieval leuca-m ou leuga-m). 
Medida de distância que em Portugal 
corresponde a 5.572 metros. Formas: 
legoa (VC, 2; C, 1; EE, 1); legoas 
(VC, 2; EE, 2); legua (VC, 2; EE, 2); 
leguas (EE, 1). Contextos: «sam tres 
milhas ou a cerca. das quaaes duas 
fazem huũa legoa» (VC); «mandamos 
a todollos abades e capellães darredor 
a hũa legoa que uenham ajudar a dar o 
dito sacramento» (C); «era dez legoas 
de Jerusalem» (VC); «corre en huũ dia 
natural trinta legoas» (EE); «som sete 
milhas e mea. das quaaes duas ou segũdo 
outros tres fazẽ hũa legua» (VC); «huũ 
seisto de longo e huũa legua e dous 
terços do largo» (EE); «Este mar he huũ 
lago que teen quatro leguas e huũ seisto 
de longo e huũa legua e dous terços do 
largo» (EE).

legumes, subs. (do lat. legumines). Hor-
taliça; vegetais comestíveis. Formas: 
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legumes (S, 1). Contexto: «ẽ as quaees 
comera pouco pescado e legumes e be-
bera huũ pouco de vynho» (S).

lei, subs. (do lat. lege-m). Os mandamentos 
dados por Deus a Moisés; o conjunto 
de regras que devem ser cumpridas por 
todos. Formas: lei (S, 1; TC, 1; VC, 
6); leis (SG, 1; S, 4; TC, 2; VC, 13); lej 
(VC, 8); ley (S, 89; TC, 18; VC, 680; 
HV, 3; C, 5; EE, 214); leys (S, 13; VC, 
18; EE, 2); lley (VC, 3). Contextos: «e 
dos mãdamẽtos da lei e dos sete pecados 
mortaees» (S); «Scripto he na lei: Nõ 
iuraras, disse Ihesu Christo» (TC); 
«quaaes quer ordenaçoẽes leis statutos 
e mãdados» (SG); «e demais segumdo 
as leis dos emperadores he theudo a 
outras muitas penas» (TC); «nõ era bispo 
segũdo a lej» (VC); «E isto creem os 
judeus e os mouros cada huũn segũdo 
sua ley» (S); «Item depoys desto uaase 
aos .x. mandamẽtos da ley que som 
estes» (TC); «Bem asy como huũ rey ẽ su 
reyno põe ley e mãdamẽto o qual alguũ 
quebramtãdoo he obrigado a morte» 
(TC); «esta scripto em a ley» (EE); «nõ 
he de guardar o que he feyto cõtra as leys 
ou contra os canones ou cõtra os boos 
custumes» (TC); «E segundo aquello 
que dizem as leys» (VC); «a qual he ley 
das leys» (EE); «ouuesse de curar sobre 
a lley aquelles que os remedios da ley nõ 
podessem dar saãos» (VC).

lei vedra, subs. (do lat. lex vetera). Lei 
velha. Formas: ley vedra (VC, 2). 
Contextos: «E tã bẽ Judas e os judeus 
que derõ e fezerõ mal por bẽ afigurou em 
a ley vedra Saul» (VC); «A sepultura de 
Christo afigurarõ em a ley vedra os filhos 
de Jacob os quaaes lançarõ seu jrmaão 
Joseph dentro em a cisterna» (VC).

leicenço, subs. (origem desconhecida). 
Fleimão; furúnculo. Formas: leiçenço 
(VC, 1). Contexto: «direy eu que penso 
huum leiçenço ou leuaçom que me 
nasçeo» (VC).

leigal, adj. O mesmo que legal. Formas: 

leigual (VC, 1; C, 1); leygal (S, 1). 
Contexto: «porque aquelle que he 
occupado em a negligẽcia leigual nõ 
paramẽtes aas scripturas e sempre lhe 
pareçẽ nouas as cousas que som postas 
em ellas» (VC); «nem ajam perante elles 
offiçios alguũs seculares que pertença a 
sua jurdiçam leigual nem vsem delles» 
(C); «parentesco carnal e parentesco 
spiritual e parentesco leygal que he 
segũdo estabeleçimemto das leys» (S).

leigo, subs., adj. (do grego λαικός, pelo 
lat. laicu-m). Aquele que não tem ordens 
sacras; secular. Formas: leigas (C, 4); 
leigo (S, 9; TC, 4; VC, 9; C, 6); leigos 
(S, 12; VC, 24; C, 13; EE, 4); leiguo 
(C, 2); leygas (S, 1); leygo (S, 10; TC, 
3; VC, 2); leygos (S, 9; VC, 5; EE, 4). 
Contextos: «ẽ casas de pessoas leigas» 
(C); «algũas pessoas assy eclesiasticas 
como leigas» (C); «solto ou casado, 
leigo ou clerigo» (S); «se for leigo faça 
.xl. dias de peemdença e se for clerigo 
.lxxx. dias» (TC); «e talhauam os leigos 
atormẽtandoa» (VC); «quãdo se faz 
alguũ sermõ a leigos ou religiosos» 
(EE); «se leiguo, se saçerdote» (C); «ca 
huũas a hy leygas e outras som corruptas 
e profesas» (S); «que se pode confessar 
ho pecador ao leygo» (S); «se for leygo 
ordenado deuem a despensar com ele» 
(TC); «e tal o clerigo como o leygo 
e cada huũ delles ha cobijça» (VC); 
«huũ de clerygos e outro de leygos» 
(S); «som oje nõ soomẽte leygos mas 
relligiosos» (VC); «E agora daase aos 
leygos soomente sob especia do pam» 
(EE).

leite, subs. (do lat. lacte-m). Líquido branco 
segregado pelas glândulas mamárias das 
fêmeas dos mamíferos que serve para 
a alimentação das crias. Formas: leite 
(S, 1; VC, 12; C, 1); leyte (S, 2; TC, 
1; VC, 16; EE, 2; RP, 1). Contextos: 
«o que comer queyjo ou ouos ou leite 
nom quebrãta o jejuũ» (S); «nõ comeo 
ou husou de leite» (VC); «Item lhes 
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pagaran o dizimo dos queyjos, da laã e 
do leite que tomarẽ aas vacas» (C); «As 
mulheres prenhes e as que dan leyte e 
crian seus fylhos ou alheos» (S); «Se 
carne ou ouos ou mãteiga comeo ou leyte 
nos dias que nom deuera» (TC); «E diz 
mais que nõ he digno pera auer leyte ou 
laã aquelle que nõ apascoa as ouelhas» 
(VC); «aquella he bemauenturada que 
me trouxe no seu vẽtre e dado leyte das 
suas mamas» (EE); «toma aquelle çumo 
e mistura ho cõ leyte de molher» (RP).

leito, subs. (do lat. lectu-m). Cama; estrado. 
Formas: leito (VC, 37; EE, 1); leitos 
(VC, 2); leyto (VC, 18; EE, 2); leytos 
(S, 1; VC, 2; EE, 1). Contextos: «huũ 
paralitico que jazia ẽ o leito» (VC); 
«toma teu leito e vay pera tua casa» 
(EE); «Aquestes som lumieiras de todas 
terras do mũdo que se leuantã dos leitos 
claros e ledos» (VC); «na moo e no leyto 
leixados» (VC); «do leyto da morte» 
(EE); «açerca de suas camas e leytos» 
(S); «deuiasse guardar de vistiduras e 
leytos ou roupas de camas molles» (VC); 
«e os punham em leytos pequeninos e 
carretoões» (EE).

leitoairo, subs. O mesmo que leituairo. 
Formas: leitoayros (S, 2); leytoairos 
(TC, 1); leytoayros (S, 1; TC, 1). 
Contextos: «ençendeste a ty e a moueste 
comendo leitoayros quentes» (S); 
«Tomaste algũas speçias ou leitoayros» 
(S); «se demãdou algũas especias ou 
leytoairos para mays beber» (TC); «E 
de costume aprouado ssooem os homẽs 
tomar despois de comer leytoayros e 
cõfeytos ho dia de jejuũ» (S); «aquesta 
poçonha suso dita deu meezinhas e 
leytoayros e emprestos muy proueitosos 
que esta peçonha ou emfermidade 
ouuesem de curar» (TC).

leituairo ,  subs.  (do lat .  medieval 
lactuariu-m). O mesmo que leituário: 
amuleto para manter o leite das mães 
e amas que dão a mama às crianças; 
mezinha. Formas: leituayro (S, 1); 

leytuayro (VC, 1); leytuayros (EE, 
1). Contextos: «ou toma mezinha ou 
leituayro» (S); «E aqueste leytuayro 
tees tu minha alma guardado no vaso 
daqueste vocabulo que he Jesu» (VC); 
«os espeçieiros sabem fazer leytuayros 
que teem sustançia de comer e beber» 
(EE).

leitura, subs. (do lat. tardio lectura-m). Ato 
ou efeito de ler. Formas: leitura (VC, 1); 
leyturas (VC, 1). Contextos: «por azo da 
dicta leitura» (VC); «e como nõ auõda 
leer as palauras e leyturas de deus se se 
nõ cõprem per obra» (VC).

leixada, subs. (do part. de leixar). Ato ou 
efeito de leixar; partida. Formas: leixada 
(EE, 1). Contexto: «Sey que prestes esta 
ha leixada de minha casa» (EE).

leixamento, subs. (de leixar + -mento). 
Ato ou efeito de leixar; abandono. 
Formas: leixamento (VC, 1); leixamẽto 
(VC, 3). Contextos: «o segundo he 
leixamento dos beẽs tẽporaaes» (VC); 
«e assy he apartamẽto ou leixamẽto de 
todas as cousas delleytosas» (VC); «he 
o leixamẽto da vida carnal» (VC); «e o 
leixamẽto da propria voõtade se ẽtẽde no 
voto da obediẽcia» (VC).

leixar, vb. (do lat. laxare, soltar, afrouxar). 
Deixar; abandonar; largar; permitir. 
Formas: auees leixado (EE, 1); auemos 
leixado (EE, 1); auer leixada (VC, 1); 
auiam leixado (VC, 1); avia leyxado (S, 
1); era leixado (VC, 1); for leixada (VC, 
1); forã leixadas (VC, 1); forẽ leixadas 
(VC, 1); forẽ leixados (VC, 1); fores 
leixado (VC, 1); fossem leixadas (VC, 
1); foy leixado (VC, 5); he leixada (VC, 
1); he leixado (VC, 3; EE, 2); leichando 
(VC, 1); leixa (S, 4; TC, 2; VC, 85; EE, 
11); leixã (VC, 29; C, 1; EE, 1); leixa a 
(VC, 1); leixa lhe (VC, 1); leixa te (VC, 
1); leixaae (VC, 12; EE, 1); leixaae os 
(VC, 3); leixaaes (VC, 2; EE, 2); leixaas 
(VC, 1); leixada (VC, 7; EE, 2); leixada 
auia (VC, 1); leixadas (VC, 11; EE, 5); 
leixadea (VC, 1); leixado (VC, 13; EE, 
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1); leixãdo (VC, 27; EE, 3); leixãdo lhe 
(VC, 1); leixãdo lhes (VC, 1); leixãdo os 
(VC, 1); leixãdoo (VC, 1); leixãdoos 
(VC, 2); leixados (VC, 13; C, 1; EE, 2); 
leixaeo (VC, 1); leixalhas (VC, 1); lei-
xalla (VC, 1; EE, 1); leixallas (VC, 1); 
leixallo (VC, 1); leixallos (VC, 1); lei-
xam (S, 1; VC, 16; C, 5; EE, 2); leixamdo 
(VC, 1; EE, 1); leixamdolha (VC, 1); 
leixame (VC, 5; EE, 2); leixamos (VC, 
10; C, 1; EE, 3); leixan (S, 1; C, 1); 
leixando (VC, 23); leixando nos (EE, 1); 
leixandoa (VC, 3); leixandonos (VC, 1); 
leixandoo (VC, 1; EE, 1); leixao (VC, 
2); leixar (S, 7; TC, 1; VC, 142; C, 5; 
EE, 13); leixar nos (VC, 1); leixara (VC, 
15; EE, 5); leixarã (VC, 2); leixaram 
(EE, 1); leixaras (VC, 7; EE, 1); leixar-
des (VC, 1); leixarẽ (VC, 8); leixarees 
(VC, 1); leixarem (VC, 2); leixaremos 
(VC, 1); leixares (VC, 4); leixarey (VC, 
8); leixaria (VC, 3; EE, 2); leixarmias 
(VC, 1); leixarmos (VC, 6); leixarõ (VC, 
33; EE, 4); leixarom (VC, 13); leixarom-
no (VC, 1); leixaron (EE, 1); leixarõno 
(VC, 3; EE, 1); leixarse (EE, 1); leixas 
(VC, 10; EE, 3); leixase (VC, 1); leixas-
se (S, 1; VC, 17; EE, 1); leixassem (VC, 
13; C, 1; EE, 1); leixassemos (VC, 1); 
leixasses (VC, 1); leixaste (TC, 1; VC, 
7); leixastes (VC, 1); leixaua (VC, 14; 
EE, 1); leixauã (VC, 11); leixauã ho (EE, 
1); leixauam (VC, 6; EE, 1); leixauõ 
(VC, 1); leixay (EE, 2); leixayos (EE, 1); 
leixe (S, 1; VC, 32; EE, 1); leixẽ (VC, 6; 
C, 1); leixees (VC, 2); leixei (VC, 3); 
leixem (VC, 2; C, 1; EE, 1); leixemollas 
(VC, 1); leixemolo (VC, 1); leixemos 
(VC, 19); leixes (VC, 18); leixey (S, 1; 
VC, 1; EE, 1); leixo (VC, 6; EE, 3); 
leixou (S, 3; TC, 2; VC, 108; EE, 12); 
leixou as (VC, 2); leixou ha (VC, 1); 
leixou os (VC, 2); leixoua (VC, 1); lei-
xouhos (EE, 1); leixouo (VC, 3); lejxa 
(VC, 1); lexamollo (VC, 1); lexas (VC, 
1); lexay (EE, 1); lexemos (VC, 1); lexou 
(VC, 1); leyxa (S, 2; TC, 2; VC, 18; EE, 

3); leyxã (S, 1; TC, 1; VC, 4); leyxa lhe 
(VC, 1); leyxaae (VC, 1); leyxaaos (VC, 
1); leyxaay (EE, 1); leyxadas (VC, 3; EE, 
2); leyxadeo (VC, 1); leyxado (VC, 3); 
leyxãdo (VC, 6); leyxados (VC, 2); 
leyxallos (VC, 1); leyxam (S, 1; VC, 3; 
C, 1); leyxame (VC, 1); leyxamos (VC, 
2); leyxan (S, 1); leyxando (TC, 1; VC, 
7; EE, 3); leyxar (S, 11; TC, 6; VC, 25; 
EE, 1); leyxara (S, 1; EE, 1); leyxaram 
(TC, 1); leyxaras (VC, 1); leyxarẽ (C, 1); 
leyxarey (EE, 1); leyxaria (VC, 3; EE, 
3); leyxarmos (VC, 1); leyxarõ (S, 1; VC, 
4); leyxarom (S, 1; VC, 5); leyxas (VC, 
1; EE, 1); leyxase (S, 3); leyxasse (S, 3; 
VC, 4); leyxassem (VC, 1); leyxaua (VC, 
2; EE, 1); leyxauã (VC, 2); leyxauaa 
(VC, 1); leyxava (VC, 1); leyxay (EE, 
1); leyxe (S, 2; VC, 4; EE, 1; RP, 1); 
leyxẽ (SG, 2; TC, 1; VC, 1); leyxees (HV, 
1); leyxemos (VC, 2); leyxes (S, 1; VC, 
7); leyxey (S, 3; VC, 2; EE, 1); leyxo 
(VC, 2; EE, 3); leyxoo (VC, 1); leyxou 
(S, 7; TC, 5; VC, 13; EE, 1); leyxou nos 
(VC, 1); leyxou os (VC, 1); leyxounollas 
(VC, 1); leyxouo (VC, 1); leyxouos (VC, 
1); liexea (TC, 1); ouueres leixado (VC, 
1); ouuerõ leixada (VC, 1); seer laixadas 
(VC, 1); seer leixada (VC, 8); seer lei-
xadas (VC, 3); seer leixado (VC, 4); seer 
leixados (VC, 6); seer leyxado (EE, 1); 
seer vos a leixada (EE, 1); seerẽ leixados 
(VC, 1); seja leixada (VC, 1); seja leixa-
do (VC, 3); seja leyxada (S, 1); sejã 
leyxados (VC, 1); sejas leixado (EE, 1); 
ser leixada (VC, 1); sera leixada (VC, 
1); sera leixado (VC, 4; EE, 1); serã 
leixados (VC, 1); seriã leixadas (VC, 1); 
sõ leixados (VC, 1); som leixados (VC, 
3); teẽ leixados (VC, 1); teem leixado 
(EE, 1); teemos leixado (EE, 1). Con-
textos: «En verdade vos digo que os que 
auees leixado todallas cousas» (EE); 
«aqui nos auemos leixado todallas cou-
sas e te auemos seguido» (EE); «O ter-
ceiro he a door do leixar a delleytaçom 
carnal ou mũdanal ou pessar de auer 
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leixada e perdida» (VC); «os discipollos 
com lagrimas se reprehendiam que 
auiam leixado seu meestre» (VC); «ca 
entõçe deue tornar a comfesar os outros 
que avia leyxado» (S); «Mas como era 
leixado em paz pois que todos entõ hyã 
jazer em treeuas» (VC); «e quanto mais 
for leixada a voõtade do homẽ» (VC); 
«Daquelles que seguirom a Christo forã 
leixadas tãtas cousas quantas podem seer 
cobiçadas per aquelles que o nõ seguem» 
(VC); «se aly nõ forẽ outras meditações 
singullares expressas ou estas geeraaes 
forẽ leixadas recorrete a este lugar» 
(VC); «Cansarã e falleçerã em o caminho 
daquesta vida se forẽ leixados jejuũs» 
(VC); «mesturate quanto tu poderes e 
fores leixado aos seus prazeres e festas» 
(VC); «denũçiou que todas cousas fos-
sem leixadas a elle» (VC); «o qual foy 
leixado soo e desaconpanhado dos dis-
cipollos e apostollos» (VC); «he leixada 
logo a alma» (VC); «O qual he despoja-
do pello dyaboo e he leixado meeo viuo» 
(EE); «leichando a hora em que os algo-
zes o crucifigarom que seria começada 
a hora sexta» (VC); «E bẽ asi pode seer 
dito e cõ uerdade da alma que leixa o seu 
esposo cõ que foi esposada e casada e 
serue o mũdo e o diaboo e a carne» (TC); 
«sygueme e leixa os mortos sepultarem 
seus finados» (EE); «empero mãteẽna 
que a nõ leixã morrer» (VC); «Senhor 
leixa a ajnda aqueste anno pera fazer 
peẽdẽça e fructificar» (VC); «E porque 
pois elle te proueya de todas cousas 
leixa lhe tu a elle o carrego de todas 
ellas» (VC); «leixa te pareçer sandeu ou 
que te despreze quẽ quer» (VC); «mas 
de piedade dizendo leixaae» (EE); «e os 
maaos e os boos leixaae os cresçer» 
(VC); «ca vos outros nõ entraaes nẽ 
leixaaes entrar os outros» (EE); «foy 
lãçado per o muro e as ouelhas leixaas 
encomẽdadas ao pastor» (VC); «porque 
leixada a ley delles se conuerteo a Chris-
to» (EE); «demostra se que leixada auia 

a cobijça mũdanal» (VC); «Leixadas as 
redes e a barca o seguirom» (EE); «e 
absolue aquella que era accusada dizẽdo 
leixadea ca boa obra fez em my» (VC); 
«vsando como de autoridade de meestre 
(leixado de fallar)» (EE); «ca logo de-
poys da visam leixãdo o gaado vierõ a 
veer o minino naçido» (EE); «e elle 
leixãdo lhe a vestidura nas maãos fugio 
nuu da conpanhia daquelles» (VC); 
«leixãdo lhes liure poder de fazer o que 
por bẽ sentissem» (VC); «leixãdo os que 
examinassem seu feito» (VC); «E assi 
leixãdoo tornarõ se leuãdo cõ sigo sua 
infieldade e mingoa de creẽça» (VC); 
«deu lhes poder e lugar de se afficarẽ em 
booas obras leixãdoos obrar» (VC); «na 
qual leixados os negoçios temporaes lhe 
demos graças do que delle reçebemos» 
(C); «soltaaeo. e leixaeo hir» (VC); «das 
quaaes poderiã hussar e demandar lhas 
se quisessem ou leixalhas se lhe aprou-
esse» (VC); «quis secretamẽte leixalla» 
(EE); «assi he peor leixallas de fazer» 
(VC); «e leixallo assy e partirse daly nõ 
podyã» (VC); «deuemos leixallos e fugir 
delles» (VC); «pellos quaaes se leixam 
de fazer os beens spirituaaes e eternos» 
(EE); «nom leixamdo cousas das que 
perteeçem a nossa redempçom» (EE); 
«leixamdolha para lhe dar conselho 
fauor e ajuda» (VC); «Irmaão leixame 
deitar o poo do teu olho» (EE); «Eis aqui 
nos leixamos todallas cousas e te segui-
mos» (VC); «herdam os beẽs que leixan 
seus padres despois de sua morte» (S); 
«Vaamos ajnda leixando as cobijças 
carnaaes» (VC); «leixando nos da pree-
gaçõ ou morrẽdo corporalmente» (EE); 
«porque leixandoa caer do alto se que-
bre» (VC); «Christo padeçeo por nos 
leixandonos exẽplo que siguamos suas 
peeguadas» (VC); «e ainda leixandoo 
meeo morto com muytas feridas forom-
se» (EE); «e leixao seer sojecto» (VC); 
«se se mudaron cõ entẽçõ de leixar ho 
premeiro logar» (S); «Segũdo dizẽ os 
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sãctos cada huũ iuiz e moormente ecle-
siastico tã firme e tan estauell deue a seer 
ẽ iulgãdo dereito que nõ deue a leixar a 
iulgar todo aquello que dereito for por 
medo de pessoa que no mundo aia» (TC); 
«teue por bem leixar nos o seu muy 
sancto corpo e seu verdadeiro comer e 
beber» (VC); «E disseromlhe, que ante 
das sete horas o leixara a queẽtura» (EE); 
«se teuera muytas possessoões todas as 
leixarã» (VC); «dizeylhe que ho senhor 
os ha mester e logo vos leixaram» (EE); 
«daquy por diante me leixaras passar 
daquesta vida aa folgança do coraçom» 
(EE); «e aquelles a que os leixardes e 
perdoardes seerlheã perdoados» (VC); 
«e aa qual se podẽ hir todos aquelles que 
leixarẽ os errores do mũdo» (VC); «Non 
me leixarees porem» (VC); «assy como 
se ouuessem os judeos reçeo de leixarem 
alguũa parte por atormentar e mal trau-
tar» (VC); «leixaremos a peçonha e 
manencoria da jra» (VC); «mas se o 
leixares sem freo e sem ferros solto foge 
e faze se seeda do dyaboo e dos demo-
nios» (VC); «E seẽdo eu occupado ẽ as 
obras mais proueitosas leixarey de todo 
os desejos e affecçoões carnaaes» (VC); 
«e non leixaria furar sua casa» (EE); 
«leixarmias tu jazer em huum lugar as-
sesseguado» (VC); «quãto mais quando 
leixarmos de comprir muytos daquelles» 
(VC); «ca os apostollos por Christo 
leixarõ todallas cousas temporaaes» 
(EE); «e esto leixarom de fazer os apos-
tollos» (VC); «porque sesse escusara 
leixaromno» (VC); «que grande parte do 
medo leixaron os discipollos» (EE); «Ca 
o tijnhã como a propheta, e leixarõno» 
(EE); «e nõ deuia leixarse de tocar» 
(EE); «Agora leixas senhor a teu seruo 
em paz» (EE); «nem se defende: mas 
leixase desamparada» (VC); «Outrosi 
seria duuida quãdo alguũ disese estas 
palauras corruptas per maao latin ou 
leixasse algũas das leteras» (S); «porque 
os apostollos espãtados nõ leixassem a 

Jherusalem» (EE); «e porque por temor 
da mingoa nõ leixassemos a justiça» 
(VC); «ora leixasses (o teu seruo que) 
vaa desta vida» (VC); «Se por stares 
sanhudo leixaste de fazer alguum bem» 
(TC); «vos que leixastes todas cousas e 
me seguistes» (VC); «no qual se mostra 
a grãdissima crueldade do riquo que 
leixaua perder aquello con que ho proue 
se podia sustentar» (EE); «ou porque 
leixauã muytos a ensinãça da quelles 
saçerdotes e corriã todos a ouuir Christo» 
(VC); «dos quaaes degollauam huum o 
outro molhauam no sangue daquelle e 
leixauã ho voar» (EE); «tãto desejauam 
ouuir a Christo que leixauam de trazer 
mantimentos» (EE); «e os apostollos nõ 
os leixauõ chegar» (VC); «leixay a yra 
ãte do sol» (EE); «Toda prãta que meu 
padre non prantou se arrancara de rayz 
(leixayos) .s. aos phariseus e letrados» 
(EE); «a tua misericordia e piedade nõ 
me leixe seer tẽtado» (S); «nõ leixẽ a 
humildade cõ ellas» (VC); «nem me 
leixees andar vaguabundo sem ty» (VC); 
«Onde antre tãtos ramos de mirra bẽ 
cheirãte nõ leixei a mirra que ẽ a cruz 
bebeo» (VC); «depoys de comer nom 
leixem perder o que sobeja» (EE); «e as 
cousas por vijnr que som nom certas 
leixemollas a deus» (VC); «mas leixe-
molo a deus o qual da a cadahuũ segun-
do seus feitos» (VC); «e que nõ leixemos 
a uerdade da ensinãça nem da vida ou da 
justiça» (VC); «nom leixes o bem que ja 
começaste» (VC); «pello quall me es-
queçy de cõfesar muitos deles e algũas 
vezes os leixey de cõfesar por vergonha» 
(S); «Pregũtelhe mais se leixou de saber 
o pater noster e aue maria e o credo in 
deum por negligemcia» (TC); «como o 
seguiã muytas cõpanhas leixou as e 
apartouse do arruydo que faziã» (VC); 
«e a graça que lhe fora dada leixou ha 
perder cõ enffadamẽtos e priguiça e 
occupaçoões» (VC); «mas leixou os 
andar em perigoo per toda a nocte» (VC); 
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«e quando sayo do mundo leixoua aos 
discipollos» (VC); «(e leixouhos) tornar 
a suas casas» (EE); «E querẽdoo el rey 
matar disserom alguũs que esto fazia 
com paruoyce e leixouo» (VC); «lejxa a 
justiça ou a verdade» (VC); «mas nos 
tẽperamos muyto aqueste rigor e lexa-
mollo mais do que he dereito» (VC); «e 
se tu aquesta esmolla lexas ajnda que 
ames quanto quiseres nõ fazes nada pois 
que cõ tigo a nõ fazes» (VC); «lexay a 
yra ãte do sol posto» (EE); «Despẽdamos 
pois e lexemos todas cousas» (VC); «da 
questo lexou alguũa cousa scripta em que 
certificasse como fora» (VC); «E Ihesu 
Christo lhe disse: Leyxa os mortos soter-
rar seus mortos» (TC); «outra qualquer 
maneyra leyxã de fazer iustiça e dereyto 
e fazẽ o cõtrairo fazendo iustiça ou 
cureldade» (TC); «e tomarte a saya leyxa 
lhe tu ajnda o mãto» (VC); «Leyxaae 
agora daqueste vnguẽto fazer o que po-
der» (VC); «nõ sentem a mjngoa do vi-
nho leyxaaos pois atees que a sentã» 
(VC); «leyxaay creçer o huũ e ho outro» 
(EE); «E aquelles leyxadas as redes e o 
padre seguyrõno» (EE); «onde diz sol-
tadeo e leyxadeo hir» (VC); «tornarse ao 
bem que se muda. leyxado o bem que se 
nom muda» (VC); «e por tãto se partira 
o ẽparamẽtador do canbo leyxãdo o es-
poso na muy santa camara da sposa» 
(VC); «e como forõ assy leyxados os 
lenços soos» (VC); «amargosos beuellos 
asinha e passar per elles e leyxallos» 
(VC); «O sexto que de sua propea von-
tade leyxam suas molheres e tomam 
outras» (S); «leyxame agora seer baup-
tizado per ty em agoa» (VC); «Se elle 
reprehẽde as cousas que leyxamos muyto 
mais argue e reprehẽde as que comete-
mos» (VC); «nõ lhes leyxan fazer seus 
ofiçios nen pregar» (S); «Mas leyxando 
aquestas cousas que perteecẽ a clerigos» 
(TC); «Outrosi macho que este pecado 
sodomitico ẽ sy leyxar fazer» (TC); 
«Item nemhum nõ deue de leyxar seus 

clerigos e hirse confessar a outros» (TC); 
«mas se nõ quiser nom lhe leyxara cou-
sa algũa de seus beens despoys de sua 
morte» (S); «Ca se for muy gramde nom 
a poderam teer e se for pequena nõ 
leyxaram porem de pecar mays» (TC); 
«aueras bemauenturança e prazer e 
leyxaras aquellas per que mereçeras 
tormentos e tristeza» (VC); «e por cada 
dia que leyxarẽ de fazer capitollo e leer 
a dita regra» (C); «e atee ho mũdo vijn-
doyro nõ leyxarey de seer» (EE); «quãdo 
ouuesse de vijr ho ladrõ vellaria e nõ 
leyxaria furtar sua casa» (EE); «e nũca 
leyxarmos de orar» (VC); «os evange-
listas leyxarõ por abreuiar que os apos-
tolos suplyrom depois» (S); «asi como 
Abrotiçyo e ẽ outros muytos lugares que 
se ssuprio que leyxarom hos evangelistas 
de escreuer» (S); «como quem diz non 
leyxas por medo de homẽ alguũ ainda do 
emperador dizer a verdade» (EE); «pe-
caria grauemente qual quer que ha 
leyxase» (S); «E qual quer que os leyxas-
se por menospreço nom poderia ser 
ssaluo» (S); «prometeste aaquelles que 
leyxassem todas cousas e te syguyssem» 
(VC); «mas sempre leyxaua isto aa vir-
gem Maria» (EE); «e elles nõ ẽtrauã nẽ 
leyxauã ẽtrar os outros que queriã» (VC); 
«Christo querendo mostrar a verdade da 
humanal natura que tomara leyxauaa 
trabalhar e padeçer as cousas que som 
proprias do homẽ» (VC); «o qual nom a 
leyxava star queda nem jazer nem seer 
andada de fora e de dentro do sepulcro 
chorando» (VC); «Se a mĩ buscaaes 
leyxay jr estes» (EE); «emtam leyxe yr a 
vea aberta» (RP); «que os dictos reis e 
seus socessores leyxẽ de possoyr liure e 
pacifficamẽte ho que asij guanharom» 
(SG); «E por todo esto deue de seer sa-
bedor o clerigo ou frayre que asy de a 
seus dicipulos peemdemça que eles por 
medo de pequena peemdemça leyxẽ de 
fazer grãdes pecados» (TC); «nom tem 
culpa que ho leyxees hyr» (HV); «assy 
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nom leyxemos nos as cousas proueytosas 
por as vaãs» (VC); «non nos leyxes 
tentar do diaboo mais de quãto o poda-
mos registir» (S); «leyxey ho boo propo-
sito» (S); «mas daquy adeamte eu te 
leyxo aqueste em meu loguar» (VC); 
«Outra vez leyxo ho mundo» (EE); 
«cauido me delle e leyxoo como cousa 
empeeçiuel» (VC); «Se leyxou de hir a 
eygreia aos tempos que deuera» (TC); 
«leyxou nos exemplo de gramde e cordial 
deuoçom» (VC); «E mais ajnda leyxou 
os hir Christo cõ sigo» (VC); «e depois 
que as teue gostadas leyxounollas» (VC); 
«tangẽdoo humildosamente. (e leyxouo)» 
(VC); «elle nõ cõtradise mas partiose e 
leyxouos» (VC); «E esto asy feito liexea 
dizer seus pecados e nõ lhe fale mais ataa 
que a pessoa calle» (TC); «e tu esso 
meesmo torna a começar o planto se o 
ja ouueres leixado» (VC); «porque a 
sseita e doctrina que teẽ açerca de si ja 
a ouuerõ leixada» (VC); «porque as ri-
quezas deuem seer laixadas» (VC); «a 
casa dos judeus auia de seer leixada» 
(VC); «as quaaes cousas deuẽ seer lei-
xadas por deus» (VC); «e aquesto tam 
bem deue seer leixado sempre» (VC); 
«por sua çegueyra auiã de seer leixados 
per deus spiritualmente» (VC); «o que 
nos praz seer leyxado por peendença» 
(EE); «E eis aqui seer vos a leixada 
vossa casa deserta» (EE); «e dos dilleitos 
carnaaes de seerẽ leixados per deus em 
o poder do dyaboo» (VC); «Mas Chris-
to manda que nom seja leixada a molher 
senom sollamente (por aazo da fornica-
çom)» (VC); «E porem acerca desto cada 
huũ seja leixado em aluidro de seu juizo» 
(VC); «e que nom seja leyxada palaura 
nẽ adyda» (S); «ou aquelles a que per 
necessidade cõuem de ficar nõ sejã 
leyxados dos outros» (VC); «sejas lei-
xado cayr em semelhante peccado» 
(EE); «de qualquer cousa que pedirẽ ser 
leixada outorgada do meu padre celles-
trial» (VC); «E nõ sera leixada pedra cõ 

pedra em ella» (VC); «o grande non nos 
sera leixado por deos» (EE); «mas os 
maaos serã leixados cõ o diaboo aa pena 
eternal» (VC); «todas cousas do mũdo 
seriã leixadas» (VC); «quando os justos 
sõ tomados e os pecadores sõ leixados» 
(VC); «quando som leixados e ajũtados 
os maaos» (VC); «se he vençido cõ de-
sejo dos vicios e pecados que teẽ leixa-
dos» (VC); «Como teem leixado todallas 
cousas o que nõ teue todas ante poucas 
cousas» (EE); «Eis nos teemos leixado 
todallas cousas» (EE).

leixoso, adj. (de leixar + -oso). Que é 
leixado; abandonado. Formas: leixosa 
(VC, 1); leyxoso (VC, 1). Contextos: 
«esse meesmo homẽ ora por a cõsciẽçia 
que sente leixosa» (VC); «e assi como 
leyxoso ho esquiuo e assi como de causa 
leue cauido me delle e leyxoo como 
cousa empeeçiuel» (VC).

lembrança, subs. (de lembrar + -ança). 
Ação ou efeito de lembrar; recordação; 
memória. Formas: lẽbrãça (VC, 2); 
lembrãça (VC, 1); lembrança (VC, 1). 
Contextos: «em seu peito deue trazer 
lẽbrãça de deus» (VC); «por tanto fez 
lẽbrãça dos ceeos e do padre» (VC); «E 
por mais pubrica fama: e perdurauel 
lembrãça nas partes da Africa a grande 
louuor e gloria da diuina sapiencia» 
(VC); «e leuenos aa stallagẽ pera 
auermos cõsiraçõ e lembrança dos 
peccados» (VC).

lembrar, vb. (do lat. memorare). Recordar; 
memorar. Formas: lẽbra (VC, 1; EE, 2); 
lẽbrado (VC, 1); lẽbrar (VC, 1; HV, 1); 
lembra (S, 2; EE, 2); lembraaes (EE, 1); 
lembrar (S, 3; HV, 1); lembrasse (VC, 
1); lembrate (EE, 1); lembre (S, 1); 
lembrees (EE, 1); lembrete (HV, 1; C, 
2); lembreyme (EE, 1); lembrou (EE, 1); 
lenbra (S, 1); lenbrase (S, 1); lenbrees 
(EE, 1); seẽdo lembrado (VC, 1); seer 
lenbrado (VC, 1); sejas lẽbrado (VC, 1). 
Contextos: «nõ me lẽbra auer leudo que 
morrese aa maa morte alguẽ que de grado 
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fezesse as obras de misericordia» (VC); 
«Per Zacharias que he enterpretado 
lẽbrado de deus» (VC); «bẽ vos deuees 
de lẽbrar que vos lhe prometestes» 
(HV); «e nos lembra os tristes synaaes 
da paixam de Christo» (EE); «ajnda nõ 
entẽdees nem vos lembraaes dos çinquo 
paães partidos ẽ çĩquo mil homeẽs» 
(EE); «ca quantas vezes homen sse 
lembrar do pecado deuesse dooer por 
que o cometeo» (S); «assy como se lhe 
nõ lembrasse que era madre de deus» 
(VC); «Senhor lembrate de mym quando 
fores no teu regno» (EE); «pedindo a 
Deus que sse lembre avendo com elles 
misericordia» (S); «quando vier ha hora 
vos lenbrees que vollas disse» (EE); «e 
lembrete de todo ysto que viste» (HV); 
«Lembreyme de deus e tomey deleyto» 
(EE); «e des do ventre de minha madre 
se lembrou do meu nome» (EE); «e non 
sse me lenbra de todos meus pecados» 
(S); «e lenbrase dos males quando o 
boo leyxa de hobrar bẽ e obra mal» 
(S); «Porque quando vier ha hora vos 
lenbrees que vollas disse» (EE); «E assi 
como disse Pedro seẽdo lembrado da sua 
fraqueza» (VC); «Deste lugar e ponto 
deue seer lenbrado todo aquelle que faz 
degredos ou ordenações» (VC); «quando 
te alguẽ louuar sejas lẽbrado de seeres 
tu teu juiz» (VC).

lementação, subs. O mesmo que lamen-
tação. Formas: lemẽtaçoões (VC, 1). 
Contexto: «Onde aquesto diz Christo 
nas lemẽtaçoões recordate da minha 
pobreza ou do meu fel e azedo» (VC).

lenço, subs. (do lat. linteu-m, tecido de 
linho). Pedaço de tecido quadrado que 
serve para assoar, colocar ao pescoço 
ou cobrir a cabeça. Formas: lẽço (VC, 
3); lẽços (VC, 1); leẽços (EE, 1); lenço 
(VC, 22); lenços (VC, 11). Contextos: 
«a qual teue atada ẽ huũ lẽço» (VC); 
«Cõsijrauã os discipollos os lẽços. 
e o sudayro enuoltos e preguados e 
postos ẽ huũ loguar» (VC); «vestia de 

cote panos de escarlata e leẽços muy 
delgados» (EE); «e callado aas injurias 
e veerte lauar os pees dos discipollos e 
alimpallos cõ o lenço» (VC); «porque 
aquelle que comũgua deue seer enuolto 
em lenços per limpa afeyçõ e pureza da 
consciencia» (VC).

lençol, subs. (do lat. linteolu-m, diminutivo 
de linteum, tecido de linho). Pedaço de 
tecido com o comprimento aproximado 
de uma pessoa adulta. Formas: lẽçol 
(VC, 1); lẽçoões (VC, 1); lençol (VC, 5; 
EE, 1); lençooes (EE, 1); lençoões (VC, 
1). Contextos: «Em o lenço ou lẽçol 
aluo e limpo se entende a pobreza e a 
castidade» (VC); «e os lẽçoões molles e 
de sirgo deuense cõpẽsar cõ a aspereza 
de cillicio» (VC); «cingẽdo derredor 
de sy huũ lençol muy prestes» (VC); 
«tomãdo o corpo de Jhesu ẽ huũ lençol 
limpo» (EE); «acharon o sepulcro vazio 
e soos os lençooes que ficarom hy» (EE); 
«nom tem lençoões nem coberturas» 
(VC).

lenda, subs. (do lat. medieval legenda-m, 
ger. de legere). História da vida de 
um santo. Formas: leẽda (VC, 1; EE, 
1); leenda (VC, 2); leendas (VC, 1). 
Contextos: «e cõtẽse em a sua leẽda que 
Christo lhe apareçeo acerca do fim da sua 
vida» (VC); «Emxẽplo teemos daquesto 
na leẽda de Sam Martinho» (EE); «e 
ajnda que nom achemos per leenda quẽ 
os bauptizou» (VC); «segũdo se mostra 
ẽ muytos lugares per as leendas dos 
apostolos» (VC).

lenha, subs. (do lat. ligna, plural de 
lignum). Madeira para queimar. Formas: 
lenha (VC, 14; RP, 1); lenhas (VC, 1). 
Contextos: «e queyma aquello que he 
palha lenha ou feno» (VC); «e faça se 
fogo claro de lenha» (RP); «as quaaes 
som a lenhas de que veẽ este fumo» 
(VC).

lenho, subs. (do lat. lignu-m). Madeira; 
tronco; cruz onde Jesus Cristo foi 
crucificado. Formas: lemho (VC, 1); 
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lenho (VC, 85; EE, 1; RP, 1); lenhos 
(VC, 6). Contextos: «E aquesto se 
entende do lemho atrauesado açima 
atees a cabeça e que pareçe per çima» 
(VC); «E o lenho em que pemdia era 
a cathedra sua» (VC); «e per o lenho 
da cruz de Christo» (VC); «sosteue 
nossos pecados em seu corpo sobre o 
lenho» (EE); «e com lenho de aloes 
que he melhor de tudo» (RP); «a cruz 
do senhor nõ se chama soo aquella que 
no tẽpo da sua payxõ foj feita daquelles 
sanctos lenhos e preeguada ou ajũtada» 
(VC); «assi como de lenhos falquejados 
e apraynados» (VC).

lenterna, subs. O mesmo que lanterna. 
Formas: lenterna (VC, 1). Contexto: 
«o sol na nuuẽ ho lume na telha o cirio 
na lenterna» (VC).

lentilha, subs. (do lat. lenticula-m). 
Semente comestível de uma planta 
gavinhosa da família das leguminosas. 
Formas: lẽtilha (VC, 1). Contexto: «e 
Esau nõ perdeo a sua primogenitura por 
gualinha mas por lẽtilha» (VC).

lentilha ruiva, subs. Lentilha vermelha. 
Formas: lentilha ruyua (VC, 1). 
Contexto: «e outros descendem da 
cruz do marteyro e da penitencia por a 
lentilha ruyua» (VC).

lento, adj. (do lat. lentus, a, um). Calmo. 
Formas: lentos (VC, 1). Contexto: 
«A casya nasce em loguares lentos e 
de augua e cresce e multiplica muyto» 
(VC).

lepra, subs. (do grego λέπρα, pelo lat. 
lepra-m). Doença crónica de pele 
provocada por um bacilo. Formas: lepra 
(S, 2; VC, 23; C, 2; EE, 2). Contextos: «e 
estes taees caãy em lepra» (S); «Morbus, 
quãdo a algũ recreçe enfermidade 
de gota ou paralitico, lepra ou outra 
ssemelhauel» (S); «e se alimpaua de 
toda sua sarna e lepra» (VC); «tem 
de saber deçernir antre lepra e lepra» 
(C); «Porem he doença que se pega 
assy como lepra» (EE); «na ley velha 

os saçerdotes julgauã antre hũa lepra e 
outra» (EE).

leproso, subs. (do lat. leprosu-m). Portador 
de lepra; gafo. Formas: leproso (S, 
2; VC, 2); leprosos (S, 1; EE, 1); 
leprosso (S, 1). Contextos: «sse algũ dos 
esposados despoys dos esposoyros se 
fez leproso ou paralitico ou perdidos os 
olhos ou ho nariz» (S); «ho çego, o torto, 
o leproso, demoninhado» (S); «mandou 
ao leproso e guaffo que curara» (VC); 
«quando deu saude aos leprosos» (S); 
«quãdo Christo saarou os dez leprosos» 
(EE); «fezesse hereje, ou çego, ou 
leprosso» (S).

ler, vb. (do lat. legere). Compreender os 
caracteres de um texto. Formas: auer 
leudo (VC, 1); foy leida (HV, 1); le (S, 
1); lea (VC, 1; C, 2); leã (VC, 1); leamos 
(VC, 2); leas (VC, 1); lee (S, 44; VC, 91; 
EE, 417); leẽ (S, 2; VC, 3; C, 1); lee se 
(VC, 2; EE, 6); leea (VC, 2; C, 4); leẽdo 
(S, 2; VC, 2; C, 1; EE, 1); leellas (VC, 
1); leem (S, 1; VC, 3; EE, 2); leemdo 
(EE, 1); leemos (S, 1; TC, 5; VC, 25; 
EE, 1); leen (S, 1; EE, 1); leendo (VC, 1); 
leẽno (VC, 1); leeo (VC, 4; HV, 2; EE, 
3); leer (S, 13; TC, 1; VC, 22; C, 6; EE, 
4); leera (VC, 15); leerã (EE, 1); leeram 
(EE, 1); leerẽ (VC, 1); leerem (VC, 1; 
C, 2); leeres (VC, 3); leerõ (VC, 1; HV, 
1); lees (VC, 1; EE, 2); leese (S, 4; TC, 
1; VC, 10; EE, 112); leesse (S, 7; VC, 
13; EE, 3); leestes (VC, 4); leo (VC, 2); 
lerem (S, 1); lese (S, 1); lija (VC, 4); 
lijdo (VC, 1; C, 1; EE, 2); seer lijdo 
(VC, 1); sejã leudas (C, 1). Contextos: 
«nõ me lẽbra auer leudo que morrese aa 
maa morte alguẽ que de grado fezesse as 
obras de misericordia» (VC); «Tanto que 
a sentença foy leida o emperador mandou 
a trinta caualleyros que se aparelhassem» 
(HV); «segũdo se le no evangelho» (S); 
«a qual se lea e pobrique em as ygrejas» 
(C); «e nom soomẽte nõ querem que se 
leã antre os outros se o fazer podẽ» (VC); 
«E nom soomente leamos nos aquestas 
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cousas» (VC); «Se tu fezeres o que te 
eu disser que leas aquelle euangelho» 
(VC); «segũdo ho que se lee em no 
psalmo» (S); «Estas tres partes son as 
tres jornadas que se leẽ na ley velha» 
(S); «lee se que Jhesu chorou sobre 
Lazaro» (VC); «que todo rector leea 
aos freigueses estas constituições» (C); 
«e elles leẽdo e vendo ysto se rrefream 
destas cousas» (S); «leellas e ouuillas 
e darlhe fe» (VC); «e quãdo leem os 
liuros dos hereges» (VC); «E assy pera 
milhor entender leemdo vossa senhoria 
a glosa prosigui o texto» (EE); «porque 
leemos no Genisy que nosa madre Eua 
cobiiçou de ser asy como Deus» (TC); 
«E esto mesmo he dos que leen amte os 
senhores quando comẽ ou nos mosteyros 
dos rreligiossos» (S); «pẽssando e leendo 
e orãdo» (VC); «ouuẽno de boamẽte 
e leẽno e nẽbrãsse della» (VC); «leeo 
altamente o euãgelho» (VC); «non 
fazen leer liçõees na escretura» (S); 
«Se por leer ou cãtar bem» (TC); «Onde 
dizẽ alguũs que em tã autualmẽte leera 
aquella proficia de Isayas» (VC); «quãdo 
as cousas que padeçestes nas prissoões 
se leerã pello mundo a gloria vossa» 
(EE); «mais os leterados e phariseus 
cegos de mallicia nõ entenderom o que 
leeram» (EE); «e doestem aquelles que 
esto leerẽ» (VC); «A qual ynorançia 
nõ soomente naçe da pouca dilligençia 
e cuidado que tem de a veerẽ e leerem 
ẽ seus tempos» (C); «e onde leeres a 
vijnda do ãgeo» (VC); «e depois vierõ 
diãte do emperador e leerõ a sentẽça 
diante de Pilatus que era presente» 
(HV); «E elle disselhe que esta scripto 
em a ley como lees» (EE); «Outrosy 
leese na estoria dos inocentes que diz: 
Senhor uinga o nosso sãgue» (TC); 
«Leesse ẽ as Estorias Escolasticas que 
os apostolos quebrarom primeiramẽte 
ho sabado quando comerom os graãos 
das espigas» (S); «as scripturas dos 
prophetas que ouuistes e leestes» (VC); 

«chorou e leo das suas lagrimas. mas 
nom leo o que fez» (VC); «aos que este 
liuro lerem, sse algumas cousas acharem 
nõ bem ordenadas ou defectuosas» (S); 
«Acabada a colecta ou colectas, lese 
a pistola» (S); «e tragẽdo hũ liuro de 
scripturas sanctas cõ sigo per que lija 
e disputaua» (VC); «nom auya ante 
lijdo o que auya de seer» (VC); «nõ hyr 
bem lijdo e declarado» (HV); «Lijdo 
tenho e perfeitamẽte lijdo a sancta 
scriptura» (EE); «E aquesto deue seer 
lijdo remissiuamẽte» (VC); «ẽ tal modo 
que cada huũ anno lhes sejã leudas todas 
tres vezes» (C).

lesa majestade, subs. (de lesa + majestade; 
lesa, do lat. laesa-m, ferida, part. passado 
de laedere, ferir). Diz-se do crime contra 
um soberano. Formas: lesa magestade 
(VC, 2). Contextos: «e somos culpados 
em crime de lesa magestade» (VC); «era 
culpado em crime de lesa magestade» 
(VC).

letara, subs. O mesmo que letra. Formas: 
letaras (TC, 1). Contexto: «se letaras 
algũas maliciosas gaamçou» (TC).

letera, subs. O mesmo que letra. Formas: 
letera (S, 6; VC, 47; EE, 17); leteras 
(S, 6; VC, 11; EE, 1); letteras (VC, 
2). Contextos: «Este mãdamento nom 
soomente se emtẽde segundo a rrazom 
da letera» (S); «E falla quanto aa letera 
dos judeos que braadauam crucifigao 
crucifigao» (VC); «segũdo ho syso ao 
pee da letera açerca das concordanças 
dos euangelistas» (EE); «O quarto o 
que falsa leteras do papa ou vssa dellas» 
(S); «que se deuya scripuer com leteras 
douro» (VC); «mas se a suas leteras nõ 
credes como creerees a minhas palauras» 
(EE); «perseuerou aly atees os .xiiij. 
annos pera aprinder letteras e seruir a 
deus» (VC).

leterado, subs., adj. O mesmo que letrado. 
Formas: leteradas (VC, 1); leterado (S, 
2; VC, 2; EE, 8); leterados (S, 2; TC, 1; 
VC, 11; EE, 17). Contextos: «e veemos 
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cada dia per experiẽcia que pessoas 
nõ leteradas e simplezes empetrã e 
percalçam as sobredictas cousas» (VC); 
«ho canto da missa que foi composto de 
hũu leterado e sabeeo» (S); «entõ foy 
chamado pera seer apostollo Paulo que 
era leterado» (VC); «E hy alleuantouse 
huũ leterado na ley por ho tentar» (EE); 
«E os doctores vogados e leterados 
deuense confesar aos saçerdotes e curas 
honde elles som parrochianos» (VC); «E 
os doctores vogados e leterados deuense 
confesar aos saçerdotes e curas honde 
elles som parrochianos» (S); «os mais 
nobres e os que fazem boa uida o auiam 
de ssaber asy como som os leterados e 
os res e os primcipes e os que bem uiuem 
asy como som religiosos de booa uida e 
estes nõ no sabem» (TC); «e que nõ erã 
ensinados nẽ leterados» (VC); «mais os 
leterados e phariseus cegos de mallicia 
nõ entenderom o que leeram» (EE).

leteradura, subs. O mesmo que literatura. 
Formas: leteradura (VC, 1). Contexto: 
«A primeira he a leteradura e a 
sabedoria» (VC).

leteral, adj. O mesmo que literal. Formas: 
leteral (VC, 2). Contextos: «de ajun-
tamento carnal segundo o entẽdimento 
leteral» (VC); «Segũdo o entendimẽto 
leteral. o choro a que Christo endusse 
as molheres foy por a miseria que auia 
de vijr sobre os judeos per os romaãos» 
(VC).

letigante, subs. O mesmo que litigante. 
Formas: letigantes (C, 1); letigãtes (C, 
1). Contextos: «E por quanto somos 
emformado que muitos letigantes que 
veẽ demandar justiça sam de longe e fazẽ 
muitas despesas» (C); «como dissemos 
se siguiã gastos e discordias aos ditos 
letigãtes» (C).

letoairo, subs. O mesmo que leituairo. 
Formas: letoayro (VC, 1). Contexto: 
«e curou per letoayro quãdo na sua çeea 
deu o seu corpo aos discipollos» (VC).

letra, subs. (do lat. littera-m). Sinal escrito; 

voz; carta. Formas: letra (S, 1; VC, 
11; C, 2; EE, 6); letras (S, 4; VC, 4; C, 
4); lettras (VC, 1). Contextos: «aqui 
segũdo ha letra homẽ deue hõrrar a seu 
padre e a sua madre que o geeraron» 
(S); «mas tijnha soomente tres braços 
aa semelhança da letra tahu» (VC); 
«ao menos en geeral e ao pee da letra» 
(C); «A letra emsyna a estoria» (EE); 
«Ho octauo que rreçebẽ algũs monjes 
ou rreligiosos dalguũs mosteiros sen 
letras comendatiçias de seus mayores» 
(S); «quanto aas letras e aas syllabas» 
(VC); «que nehuũ nõ usurpe a jurdiçã 
eclesiastica nẽ empetre letras pera çitar 
clerigo perante juiz secular» (C); «per 
natural engenho ou per studo de lettras» 
(VC).

letrado, subs., adj. (do lat. litteratus, a, 
um). Que ou aquele que sabe ler e es-
crever; pessoa instruída; sábio. Formas: 
letrado (S, 10; EE, 2); letrados (S, 5; 
VC, 2; C, 1; EE, 13); lettrado (VC, 1); 
lettrados (VC, 2). Contextos: «sendo 
prelado ou homen letrado ou bem enten-
dido ou de grande ydade» (S); «sagral ou 
rreligiosso, letrado ou nõ letrado» (S); 
«ao que he apartado de deus ẽ vida e 
ẽsynãça como he o heretico e qual quer 
maluado letrado» (EE); «os judeus te 
reputã grande letrado» (EE); «e menos-
preçam aos que non son letrados e aos 
simplezes» (S); «Outros eram letrados 
que conhoçiam per algũas razoadas 
prouocaçoões» (VC); «nõ soomẽte aos 
ynorantes, mas aos sabedores e letra-
dos» (C); «e murmurauã os phariseus 
e letrados da ley dizendo» (EE); «nũca 
se lee tãta persecuçon dos letrados e 
phariseus a Christo» (EE); nom he let-
trado aquelle que as scripturas sanctas 
nom sabe» (VC); «per a preeguaçom 
dos sãctos. muytos valentes e lettrados 
homeẽs» (VC); «suscitou o senhor ẽ a 
ygreja doutores sanctos lettrados que 
per razõ e per scriptura confondessem 
os hereges» (VC).
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letras dimissórias, subs. (do lat. dimissoriae 
litterae). Cartas ou documentos que 
autorizam outrem a exercer determinado 
cargo ou poder; cartas que autorizam a 
conferir ordens sacras. Formas: letras 
dimissorias (S, 1). Contexto: «Ho 
deçimo que dan letras dimissorias a 
seus mõjes ou rreligiosos sem caussa 
legitima» (S).

levação, subs. (do lat. levatione-m). 
O mesmo que elevação: saliência. 
Formas: leuaçom (VC, 1). Contexto: 
«direy eu que penso huum leiçenço ou 
leuaçom que me nasçeo» (VC).

levada, subs. (do part. de levar). Ato de 
levar; estação; deslocação. Formas: 
alleuada (VC, 1); leuada (VC, 4); 
leuadas (VC, 3). Contextos: «e porẽ 
nõ veẽ Christo nẽ o podẽ abraçar cõ os 
braços spirituaaes dalma per alleuada 
de Christo a tẽplo som todollos tẽplos 
sanctificados» (VC); «se entẽde outro 
si per a leuada que se faz em a missa 
quando a huũ cabo ou canto do altar 
leuã o liuro missal a outro canto» (VC); 
«A cerca daqueste artigoo da leuada 
de Christo» (VC); «E foy a leuada de 
Christo per força» (VC); «E em cadahũa 
destas leuadas e loguares sempre 
padeçeo desuayradas pẽnas» (VC); «E 
aquestas noue leuadas representã os 
christaãos atees o meo dya e atees a 
noa» (VC).

levador, subs. (do lat. medieval levatore-
-m). Aquele que leva, conduz ou trans-
porta. Formas: leuadores (VC, 1; C, 2). 
Contextos: «Ou estes leuadores quatro 
som o amor do pecado e o temor da 
peendẽça» (VC); «E por que estes autos 
ha assy antre os ditos leuadores dos 
fructus» (C); «que os ditos leuadores dos 
ditos fructus, rendas e dereitos çessem de 
os mays levar» (C).

levamento, subs. (de levar + -mento). Ato 
ou efeito de levar; persuasão. Formas: 
leuamento (VC, 1). Contexto: «nom 
consentamos pero seer enduzidos e 

leuados ao mal da culpa. porque a tal 
leuamento e enduçõ nunca deuemos 
consentir nẽ podemos ia mais seer 
leuados sem nossa voontade» (VC).

levantada, subs. (do part. de levantar). 
Ato ou efeito de levantar. Formas: 
leuantada (VC, 1). Contexto: «assy 
como auia feito a entrada da cea por tal 
que aprendas sempre aa entrada e aa 
leuantada da mesa dar graças a deus» 
(VC).

levantamento, subs. (de levantar + 
-mento). Ato ou efeito de levantar; 
elevação. Formas: leuantamento (VC, 
1). Contexto: «per ministerios dos 
discipollos e dos sacerdotes se faz 
o leuantamento aa ffe e aabsoluçõ e 
desatamẽto pera reconcilliaçõ» (VC).

levantar, vb. (do cast. levantar, este de 
levans, antis, part. presente de levare). 
Erguer; erigir; exaltar; suscitar; revoltar. 
Formas: fossem leuãtadas (VC, 1); 
foy leuãtado (VC, 1); leuamtadas (TC, 
1); leuamtar (S, 1); leuanta (VC, 6); 
leuantã (VC, 5; EE, 1); leuantadas (VC, 
1); leuantado he (VC, 1); leuantãdosse 
(EE, 1); leuantam (VC, 1); leuantamos 
(VC, 1); leuantan (S, 2); leuantando 
(VC, 1); leuantandose (EE, 1); leuantar 
(S, 2; TC, 1; VC, 8; EE, 1); leuantara 
(VC, 1; EE, 1); leuantaram (EE, 1); 
leuantaras (C, 1); leuantarem (VC, 1); 
leuantares (VC, 1); leuantarey (VC, 1); 
leuantarom (VC, 2); leuantase (S, 2; VC, 
1); leuantassem (VC, 1); leuantassemos 
(VC, 1); leuantate (VC, 2; EE, 3); 
leuantayuos (S, 1); leuante (VC, 1); 
leuantey (S, 1); leuantou (VC, 3; HV, 
1; EE, 2); leuantou se (VC, 1, HV, 1); 
leuantouse (EE, 2); leuãta (VC, 2); leuãtã 
(TC, 1); leuãta te (HV, 1); leuãtãdose 
(EE, 1); leuãtallo (VC, 1); leuãtam (S, 
1); leuãtan (S, 1); leuãtansse (VC, 1); 
leuãtar (TC, 1; VC, 3; EE, 2); leuãtara 
(VC, 1); leuãtarẽ (VC, 1); leuãtarom 
(VC, 1); leuãtase (VC, 1); leuãtasse 
(VC, 2); leuãtate (HV, 1); leuãtauã (HV, 
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1); leuãtay vos (VC, 1); leuãtayuos (EE, 
1); leuãte (VC, 3); leuãtemos nos (VC, 
1); leuãtese (S, 1); leuãtey (S, 1); leuãtou 
(VC, 2; HV, 1); leuãtouse (TC, 1; VC, 
2; EE, 1). Contextos: «que aly fossem 
leuãtadas primeiramẽte as bãdeyras dos 
martires» (VC); «foy leuãtado ao ceeo 
mais deçima do qual elle veera» (VC); 
«Item lhes mande que se pousem com os 
giolhos em terra e a cabeça descuberta e 
com has maanos leuamtadas pera o ceeo 
quamdo lhes fezer absoluiçõ» (TC); «por 
ha continua oraçom sse ouue de leuamtar 
e darlhos» (S); «nem se leuanta per 
soberua» (VC); «porque mais constãtes 
se leuantã» (EE); «ascenderõ cõ as 
maãos leuantadas» (VC); «ajnda que 
se louue nõ se aleuãta sobre ellas: ca 
leuantado he» (VC); «depoys dos rogos 
dos diçipollos (leuantãdosse)» (EE); «e 
se leuantam contra elle» (VC); «como 
nos leuantamos da cama sobre todas 
outras cousas» (VC); «ca asi como os 
que dormen sse leuantan de ssono» 
(S); «deuem nos stender aos diuinaaes 
officios leuantando a cabeça e olhos e 
façe e todollos sentidos ao ceeo» (VC); 
«e leuantandose a meesma ora tornarom 
a Jherusalem» (EE); «mais querome 
leuantar ẽ soberba e esto per muytos 
modos» (TC); «Seera rayz de Yesse ho 
que se leuantara a gouernar as gentes» 
(EE); «e tuas filhas se leuantaram da 
ylharga» (EE); «O .viij. nõ leuantaras 
falsso testemunho» (C); «demostrando a 
sua malicia por se leuantarem cõtra seu 
rey» (VC); «E primeiramente de nocte 
quando te leuantares por reuerencia e 
amor seu» (VC); «Eu me leuantarey de 
lodo da culpa» (VC); «ao qual os angeos 
se leuantarom fazendo reuerencia» 
(VC); «E da gula pello formẽto do vẽtre 
leuantase e mouese luxuria» (S); «e por 
abrandar o poboo que se nõ leuantassem 
cõtra elle» (VC); «resurgissemos e nos 
leuantassemos per o lenho da santa cruz» 
(VC); «E aquelle que queres agora o 

veeras leuantate trigosamẽte vay aginha 
ao tẽplo» (VC); «Mortos, leuantayuos ao 
juizo» (S); «assy torua e embarga que se 
nom leuante» (VC); «leuantey cõtendas 
por yra e contradise a verdade» (S); «e 
desque se leuantou o mestre salla Jacob 
o tomou polla maão» (HV); «leuantou 
Moyses ha serpente no deserto» (EE); 
«leuantou se e emprestoulhe os paães 
que lhe erã necessarios» (VC); «E 
leuantouse huum delles chamado 
Agabo» (EE); «e de nocte e de dia se 
leuãta e saae se a semẽte» (VC); «que 
em taes dias de sãctificaçõ se leuãtã ẽ 
cõtẽdas e ẽ aroydos» (TC); «o qual lhe 
disse leuãta te e esforça raynha» (HV); 
«E loguo se segue (Leuãtãdose Maria, 
etc.)» (EE); «mas leuãtallo pera buscar 
sempre as cousas de çima» (VC); «E 
aynda singnifyca a rresurreiçõ dos que 
estam em pecado que se leuãtam per 
penitẽçia» (S); «O segũdo que non 
soomẽte se leuãtan e ajũtam cõtra seu 
abade pera o despoer» (S); «e depois que 
som fartos de viãda e vinho leuãtansse» 
(VC); «Primeiramente lhe pregũte se 
pecou per soberba querẽdose leuãtar 
sobre os outros no coraçom» (TC); «o 
qual ante desto leuãtara o collo cõtra 
deus» (VC); «E aqueste poder he dado 
aas treeuas .s. ao demonio e aos judeus 
de se leuãtarẽ contra Christo» (VC); «E 
aly em alto o leuãtarom porque fosse 
mais visto» (VC); «por tal que o poboo 
que tijnha Johãne por sãcto propheta nõ 
se leuãtase cõtra elle per ello» (VC); 
«quando lhe mãdou que se leuãtasse» 
(VC); «leuãtate pella manhaã e sairas 
fora de casa» (HV); «e elle os liurou 
vẽdo que os judeus lhe leuãtauã falsos 
testimunhos» (HV); «leuãtay vos e 
vaamonos» (VC); «Leuãtayuos mortos 
e vijnde ao juizo» (EE); «que se leuãte 
da culpa per peendença» (VC); «e nos 
que per comer caemos dos prazeres do 
parayzo leuãtemos nos ajnda em quanto 
podemos per abstinencia» (VC); «Os 
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quaes acabados, leuãtese o penitẽçial 
e o bispo ponlhe as mãos ẽ çima da 
cabeça» (S); «e ajũtamento e diuisonees 
e estimas que leuãtey» (S); «e mayor 
do qual nom se leuãtou alguũ» (VC); 
«E el rey leuãtouse e foi para posuir a 
uinha» (TC).

levante, subs. (do lat. levante-m, part. 
presente de levare, pelo italiano levante). 
Lugar onde o sol se levanta; nascente. 
Formas: leuante (EE, 4; RP, 1); leuãte 
(EE, 1). Contextos: «Eu vos digo que 
muitos vijram de leuante e poente» (EE); 
«aalem de Jordam contra leuante» (EE); 
«muytas vezes teer as frestas pera ho 
norte ou pera o leuante abertas» (RP); 
«e o meesmo dia pareçerõ tres solles 
ẽ leuãte os quaaes pouco e pouco se 
tornarõ huũ» (EE).

levante 2, adj. (do lat. levante-m, part. 
presente de levare). Que alça; que 
carrega. Formas: leuante (VC, 1). 
Contexto: «e per mandado do padre 
apanhante e leuante aas costas a lenha 
com que se auia fazer delle o sacrificio» 
(VC).

levar, vb. (do lat. levare). Transportar; 
afastar; desviar; retirar. Formas: era 
leuado (VC, 5; EE, 1); eram leuados 
(VC, 1); eres leuado (VC, 1); es leuada 
(VC, 1); es leuado (VC, 1); foi leuada 
(S, 1); foj leuada (VC, 2); fora leuado 
(VC, 3); formos leuados (VC, 1); forõ 
leuados (VC, 1); fosse leuado (VC, 3); 
fossẽ leuados (VC, 1); fossem leuadas 
(HV, 1); fossem leuados (VC, 1; EE, 1); 
foste leuado (VC, 2); foy leuada (VC, 
5); foy leuado (VC, 34; HV, 2; EE, 9); 
fuy leuado (VC, 1); ha leuado (S, 1); he 
leuada (VC, 1); he leuado (VC, 8; EE, 
2); leua (S, 9; TC, 3; VC, 93; EE, 14); 
leuã (SG, 1; S, 3; TC, 1; VC, 36; EE, 2); 
leua a (VC, 1); leua me (VC, 4); leua o 
(VC, 1); leua os (VC, 1); leuã se (VC, 
1); leuaa (VC, 1); leuaae (VC, 1); leuaao 
(VC, 1); leuaas (VC, 1); leuada (VC, 4); 
leuado (S, 1; VC, 23; EE, 1); leuãdo (VC, 

9; EE, 1); leuãdoa (VC, 1); leuãdolhe 
(VC, 1); leuãdoo (VC, 1); leuãdoos (VC, 
1); leuados (S, 1; VC, 8); leuados teem 
(C, 1); leuãdote (VC, 1); leuahas (EE, 
1); leuaho (EE, 1); leuala (S, 1); 
leuallaemos (VC, 1); leuallas ha (VC, 1); 
leuallo (VC, 4); leuallos ha (EE, 1); 
leualos ha (S, 1); leuam (S, 3; VC, 10; 
C, 2; EE, 2); leuame (VC, 2); leuamos 
(VC, 6; EE, 1); leuan (S, 6); leuando (S, 
2; VC, 10); leuando nos (EE, 1); leuandoa 
(VC, 1); leuandonos (VC, 1); leuandoo 
(VC, 1); leuandote (VC, 1); leuãno (VC, 
1); leuanos (VC, 1); leuãnos (EE, 1); 
leuar (SG, 1; S, 9; TC, 1; VC, 93; HV, 1; 
C, 2; EE, 10); leuara (TC, 1; VC, 15; EE, 
7); leuarã (S, 1; VC, 2; EE, 1); leuaramno 
(VC, 1); leuarao (VC, 1); leuaras (VC, 
1); leuardes (VC, 1); leuarẽ (VC, 4; C, 
3); leuarees (VC, 1); leuarei (HV, 1); 
leuarem (TC, 1; VC, 2); leuares (VC, 1); 
leuarey (VC, 2; EE, 1); leuaria (VC, 1); 
leuarmos (VC, 1); leuarnos (VC, 1); 
leuarõ (VC, 16; HV, 1; EE, 5); leuarõlho 
(EE, 1); leuarom (S, 2; VC, 23; HV, 1; 
C, 2); leuaromno (VC, 3); leuaron (S, 1); 
leuaronlho (EE, 1); leuarõno (VC, 5; HV, 
1); leuarte (VC, 1); leuartea (VC, 1); 
leuarũ (TC, 1); leuaruos ham (VC, 1); 
leuarvoshã (VC, 1); leuas (TC, 1; VC, 
3); leuase (S, 2; VC, 1); leuasẽ (VC, 1); 
leuasse (VC, 11; HV, 1; EE, 2); leuassẽ 
(VC, 3); leuassem (VC, 10; HV, 3; EE, 
2); leuaste (VC, 4; EE, 2); leuaua (VC, 
20; RP, 1); leuauã (S, 1; VC, 27; HV, 4; 
EE, 2); leuauã no (VC, 2); leuauaa (VC, 
1); leuauãlhe (VC, 1); leuauam (S, 1; 
VC, 10; EE, 1); leuauamno (VC, 1); 
leuauãno (VC, 3); leuauao (VC, 1); 
leuauas (VC, 1); leuay (EE, 2); leuay ha 
(EE, 1); leuaya (EE, 1); leuaylhe (VC, 
1); leuayo (EE, 1); leue (VC, 21; C, 2; 
EE, 1); leuẽ (VC, 2; C, 1); leuees (VC, 
4); leuelhe (TC, 1); leuem (SG, 2; VC, 
3; C, 1); leuemoslhe (VC, 1); leuenos 
(VC, 1); leues (VC, 4); leuey (S, 1; VC, 
2; HV, 1); leuou (S, 6; VC, 48; HV, 2; 
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EE, 9); leuou ho (VC, 3; EE, 1); leuou 
os (VC, 7; EE, 1); leuoua (VC, 3); 
leuouha (VC, 1); leuouo (VC, 7; HV, 2; 
EE, 1); leuouos (VC, 3; HV, 1); leuuoos 
(VC, 1); levar (C, 1); lleuares (VC, 1); 
seendo leuado (VC, 1); seer leuadas (VC, 
1); seer leuado (VC, 15; EE, 3); seer 
leuados (VC, 2); seer lhe leuada (VC, 1); 
seera leuada (EE, 1); seera leuado (EE, 
5); seerey leuado (VC, 1); seja leuado 
(VC, 4); sejamos leuados (VC, 2); sejas 
leuado (VC, 1); sera leuado (VC, 2); serã 
leuados (VC, 2); seeram leuados (EE, 1); 
seeran leuados (EE, 1); seras leuado 
(VC, 1); serey leuado (VC, 1); sõ leuados 
(VC, 1); som leuados (VC, 2; EE, 1); 
somos leuados (VC, 5;  EE, 1) . 
Contextos: «e com desejo era leuado aa 
paixom» (VC); «porque eram leuados 
com elle outros dous maaos homẽs para 
os matarẽ» (VC); «e soportaste se eres 
leuado preso a Cayphas» (VC); «tu es 
leuada aos ceeos» (VC); «E nẽhuũ destes 
saluo tu soo es leuado preso» (VC); «foi 
leuada aos ceos» (S); «Em a nocte foj 
leuada a alma que de nocte foy partida 
e arincada e de nocte foj leuada aquella 
que nõ quis auer consijraçõ de lume» 
(VC); «e auer pesar porque assy fora 
leuado» (VC); «E porem se alguũa vez 
formos leuados aa temptaçom» (VC); 
«forõ leuados aos prazeres do parayso» 
(VC); «mayormẽte quando. fosse leuado 
ao Egipto» (VC); «como se fossẽ leuados 
e postos em vista da quelle» (VC); «e 
depois que fossem leuadas as execuçoões 
onde o emperador teuesse por bẽ fora de 
Roma» (HV); «quãdo fossem leuados 
diante reys e principes» (EE); «e depois 
de falsas acusaçoões foste leuado a 
Herodes» (VC); «E assy ella chorosa foy 
leuada per os que chorauã» (VC); 
«Como foy leuado Pilatus aa çidade de 
Albana» (HV); «mas tu crees que eu fuy 
leuado do sepulcro» (VC); «E sse ho 
señor tantos proueytos ha leuado de seus 
vasalos que non abastariam todos seus 

beẽs pera os rrestituir» (S); «a cruz he 
leuada per tres maneiras» (VC); «como 
cordeiro mãso que he leuado  ao 
sacrifiçio» (EE); «quando algũ rouba ha 
molher ou esposa doutro e ha leua per 
força» (S); «asy como o grã carrego a 
aquel que o leua» (TC); «leua esta 
assinallada auantagem» (EE); «e esto tal 
que asy leuã furtãno e sõ teudos de o 
ẽtregar» (TC); «e a palha leua a ho 
vento» (VC); «leua me senhor arrastrãdo 
apos ty» (VC); «e leua o fora da rua» 
(VC); «reçebe os e leua os dẽtro» (VC); 
«porque leuã se com sigo aa partida 
algũa ensinãça» (VC); «Itẽ leuaa assy 
como o vençedor leua a deuisa da sua 
victoria» (VC); «tomaae e leuaae a 
architiclino» (VC); «e segũdariamẽte 
leuaao a Bethania» (VC); «e leuaas ao 
ceeo» (VC); «mas quando ou per quẽ foy 
da ly leuada nõ se sabe» (VC); «todo o 
que hy for queymado e leuado e furtado 
deue rrestitujr aho senhor» (S); «mas en 
tanto foy Jhesu leuado por Joseph a 
Egipto» (EE); «per força as leuãdo a 
caaer em a culpa aqui ou depois em 
pẽna» (VC); «foge daquelles que vaã em 
ella leuãdoa ante sy sempre» (VC); «(e 
elle se torna) leuãdolhe todo aquelo que 
percalçou e ouue» (VC); «Huũ empreste 
ao mãco os seus pees leuãdoo outro 
empreste ao çego seus olhos por 
guyadores» (VC); «tirãdoos pera sy de 
dẽtro e de fora leuãdoos aa casa da sua 
madre» (VC); «sõ santificados e leuados 
a bem auenturãça da sua gloria» (VC); 
«e restituã os que per o dito moodo 
leuados teem» (C); «ajnda derõ a tua 
alma a huũ cã jncircũciso que a engulise 
leuãdote preso ãte a façe do adeãtado» 
(VC); «e as proprias ovelhas chama por 
seu nome e leuahas defora» (EE); «a 
Pedro (leuaho ao fundo)» (EE); «E 
depois, enuolta a creatura em seus panos, 
leuala ao altar e ofereçer aly aquela 
candea açẽdida» (S); «taxa nos tu a 
carregua e leuallaemos» (VC); «e 
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leuallas ha e repartirlhas ha» (VC); «Por 
tanto nemguẽ daquelles quis leuallo nem 
soomente tangello» (VC); «e leuallos ha 
a çerto logar o senhor deus nosso» (EE); 
«qual quer que quyta a carne de alguũ 
finado ou a coze para sacar os hosos e 
leualos ha outra parte» (S); «a chamallo 
e leuallo daqueste mũdo per morte 
praziuel aa gloria cellestrial» (VC); «e 
leuallos ha a çerto logar o senhor deus 
nosso» (EE); «e leualos ha outra parte» 
(S); «E por isto tãgen a canpainha 
quando leuam o corpo de Deus a algũ 
enfermo» (S); «e leuame fora assy per 
corpo como per desejo e voontade» 
(VC); «leuamos o trabalho do dia» (EE); 
«En outras ygrejas leuan hũa hostia» (S); 
« l euando  contẽdas  por  odeo  e 
malquerẽça» (S); «veeo como senhor 
todo poderoso leuando nos a nossa terra» 
(EE); «e leuandoa elle que a desse a nos 
a leuar» (VC); «e leuandonos aa vida 
onde nõ podem em algũa maneira seer 
feitas» (VC); «leuandoo e conuidãdo 
pera a pousada» (VC); «leuandote (que 
nõ feiras o pee teu na pedra)» (VC); 
«quatro cousas e leuãno fora da ygreja 
millitãte e triũphãte» (VC); «e ajnda pera 
nom caer em outros leuanos onde de todo 
em todo nom possamos fazer mais» 
(VC); «porque son ligeiras e spirituaaes 
leuãnos arriba» (EE); «Que possã leuar 
aos mouros e inffiees das dictas partes 
de Guinee quaaes quer mercadorias» 
(SG); «Itẽ em iurar a seu proximo e leuar 
dele a melhoria» (TC); «se hos bem 
comfessar comprydamente e ouuer 
delles rependymento e comtençom que 
lhos perdoara Deus e o leuara ao prayso» 
(TC); «esta nocte leuarã os diaboos ha 
tua alma» (S); «E leuaramno fora da 
cidade» (VC); «e leuarao e enduzerao 
para hyr ao saluador» (VC); «nõ serã tuas 
porque nõ as leuaras cõ tigo» (VC); «Em 
quanto pẽssaaes de aproueitar trabalhaae 
vos de leuardes outros cõ vosco ẽ o 
caminho de deus» (VC); «por terẽ 

carreguo de lhes mãdarẽ ou leuarẽ os 
ditos olios» (C); «nõ leuarees cousa 
algũa per o camjnho» (VC); «e eu ha 
leuarei ha meu senhor o emperador» 
(HV); «Ca segũdo como os homeẽs ham 
cobiiça de emganarem seu proxymo e de 
leuarem o alheo per emgano ou per 
soberba» (TC); «porque tu soo prometes 
a vida eternal aa qual tẽ por bẽ por tua 
misericordia me leuares» (VC); «vos 
leuarey dentro ao logar aparelhado» 
(EE); «e prometeo que se lhe dissesse 
onde staua que ella o leuaria» (VC); «nõ 
descobramos no caminho os thesouros 
que leuarmos atees que sejam passados 
os jmijgos» (VC); «per as quaaes o 
senhor quis descẽder e aleuantar a nos e 
leuarnos aos ceeos» (VC); «pero leuarõ 
cõ siguo trinta mil frecheiros» (HV); «e 
disselhes Jhesu tirae ora delle e leuaya 
ao moordomo e leuarõlho» (EE); «som 
theudos a rrestituir e tornar todo o que 
asi leuarom» (S); «e leuaromno fora da 
çidade sua» (VC); «deuen rrestitujr o que 
leuaron por ajudar no preyto» (S); «tiray 
ora delle e leuayo ao moordomo e 
leuaronlho» (EE); «e leuarõno fora da 
çidade açerca da põte» (HV); «ajudame 
a leuarte em nos braços da caridade» 
(VC); «(E leuartea.) per força (onde tu 
non queres) hir naturalmẽte» (VC); «E 
estes sõ teudos de entregar aquelo que 
leuarũ e fazer peẽdença do iuramẽto 
falso» (TC); «e leuaruos ham os 
dinheiros a lugar seguro» (VC); 
«(leuarvoshã) primeiramẽte ẽ os 
cõselhos» (VC); «aquelo que leuas mais 
do que ual he furtu» (TC); «nõ per 
maneira que ella o leuase como carreta» 
(VC); «porque lhes mãdaua que nõ 
leuasẽ algũa cousa» (VC); «como podia 
seer que nẽhuũ outro o leuasse a morte 
e elle o cõsintisse» (HV); «nõ lhes 
defendeo ergo de todo que nõ leuassẽ as 
necessidades» (VC); «e quando veyo aa 
paixõ emuiou deuãte seus discipollos 
que lhe leuassem a asna e o burro» (VC); 
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«verdadeiramẽte as nossas ĩfirmidades 
leuaste e nõ sẽ sẽtido de door correste as 
espinhas das paixões» (VC); «e emtã 
leuaua cõmigo huũa sponja» (RP); «os 
que hyan ao propheta ou ao saçerdote 
senpre leuauã algũa cousa que lhes dar» 
(S); «E aquelles que o leuauã nom 
entrarom na audiencia ou pretorio por se 
nom çujarem» (VC); «e leuauã no pera 
casa» (VC); «e leuauaa vestida a carom 
da carne» (VC); «e leuauãlhe doões de 
muy grande preço» (VC); «quando 
auiam dyr a algũa batalha leuauam a 
capa de ssam Martinho» (S); «leuauamno 
assy nuu e açoutado para casa para 
apanhar suas roupas» (VC); «e leuauãno 
aa morte da cruz» (VC); «e segũdo os 
outros leuauao per a maão» (VC); «e 
como ha nõ leuauas pera regnar logo 
cõtigo?» (VC); «leuay as carregas o huũ 
do outro» (EE); «Leuay ha ao fundo e 
lançay vossas redes para pescar» (EE); 
«porque mostrasse que lõge staua 
assentado do architiclino pois que disse 
leuaylhe» (VC); «que o dito laurador 
leue ho dito pam pera sua heira segundo 
seu custume» (C); «depoys da mynha 
resurreiçã para que la dentro vos leue» 
(EE); «por tal que os boos leuẽ gloria de 
seu bem» (C); «algũa cousa em que 
leuees mantijmẽto pera o camjnho» 
(VC); «E se uir que se non sabe confessar 
leuelhe este modo que se segue» (TC); 
«que nom leuem nem mãdem aas dic[tas] 
partes de Guinee» (SG); «e leuemoslhe 
o tormẽto ou cruz e deshõrra sua» (VC); 
«e leuenos aa stallagẽ pera auermos 
cõsiraçõ e lembrança dos peccados» 
(VC); «e me leues bẽauẽturadamẽte aa 
tua vista» (VC); «leuey mais do que dey, 
que he usura» (S); «E ho vsurario deue 
rrestituyr todo o que leuou das vsuras» 
(S); «e tomou o per a maão e leuou ho 
fora da rua» (VC); «e leuou os por rua 
marauilhosa» (EE); «E achada a ouelha 
tomoua aas costas e leuoua» (VC); «o 
pastor boo filhou ha a as costas e leuouha 

aa manada das outras» (VC); «Depois 
leuouo o dyaboo a huũ mõte muito alto» 
(EE); «e des que os tenia reçebidos 
leuouos aa sua tenda» (HV); «ou se 
algũas enprestey, leuey mais do que dey» 
(S); «e leuuoos aparte a huũ mõte muyto 
alto» (VC); «rendas e dereitos çessem 
de os mays levar» (C); «a qual se tu fores 
e a lleuares ante ty nũca a enxalçaras» 
(VC); «Onde sancto Andre seendo 
leuado aa cruz como auydo começou de 
a louuar saudandoa» (VC); «Empero 
podẽ seer leuadas per os ladroões» (VC); 
«O animo generoso do homẽ mays quer 
seer leuado cõ doçura de pallauras» 
(EE); «nunca deuemos consentir nẽ 
podemos ia mais seer leuados sem nossa 
voontade» (VC); «e mayor foy seer lhe 
leuada e apresentada» (VC); «Mas em a 
fym do mũdo a reede seera leuada aa 
beira por manifesto juizo» (EE); 
« ç e r t a m ẽ t e  s e e r a  l e u a d o  a a 
bemauẽturãça» (EE); «Desejado Jhesu a 
ti seerey leuado e a ty siguirey» (VC); 
«seja leuado e metido ao dicto cõuite» 
(VC); «ajnda que nos alguũas vezes 
sejamos leuados a algũa pẽna ou dãpno» 
(VC); «porque o ceeo ja assy aberto sejas 
leuado açima a deus» (VC); «e quẽ estas 
quatro cousas teuer sera leuado ante 
deus» (VC); «Vijrã dias em que serã 
leuados a auer vinguãça e tormentos» 
(VC); «e depoys desto seeram leuados 
aas treeuas de fora» (EE); «a cuja 
companha seeran leuados em corpo e 
em alma» (EE); «Ergo pois seras leuado 
onde tu nõ queres» (VC); «e serey leuado 
aa folguança do teu parayso» (VC); «Por 
a vinha podemos entẽder a penitẽcia aa 
qual desvairadas horas sõ leuados os 
obreiros por huũs» (VC); «a graça de 
disçernir cõ spiritu som leuados boõ ou 
maao» (EE); «na carreta destes quatro 
pescadores somos leuados aos aares e 
aos çeeos» (VC).

leve, adj. (do lat. leve-m). Ligeiro; pouco 
pesado. Formas: leue (TC, 1; VC, 43; 
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C, 1; EE, 4; RP, 1); leues (VC, 31). 
Contextos: «ca o que ãte era leue per 
esta guisa tornase carregado» (TC); 
«leue cousa foy ou ajnda nemhũa em 
comparaçom da tua paixom» (VC); 
«por que elles agrauõ ou fazẽ mays leue 
o peccado» (C); «meu jugo he doçe e a 
minha carrega leue» (EE); «Mays leue 
cousa he ho camello passar pello olho 
de hũa agulha que ho ryquo emtrar 
no regno dos çeeos» (EE); «som de 
mais leue digestam» (RP); «ca eu som 
cõvosco que farey todallas cousas leues e 
ligeiras» (VC); «Mas estes que dizemos 
que sam leues nom os queyraaes teer em 
pouco» (VC).

levedar, vb. (de lêvedo + -ar). Fazer 
fermentar. Formas: leueda (VC, 1). 
Contexto: «corrompe e leueda toda a 
massa dos subditos» (VC).

levadura, subs. (do cast. levadura). O 
mesmo que levedura. Formas: leuadura 
(S, 3). Contextos: «sse ha hostya teuer 
leuadura» (S); «Por que suso he dyto 
que ho pan deuia ser sen formento e 
leuadura, duuidaria alguũ se en este pan 
ouuesse formẽto ou leuadura se seria 
sacramento» (S).

levedadura, subs. (de levedado + -ura). 
O mesmo que levedura. Formas: 
leuedadura (S, 3). Contextos: «E ha 
hostia deue seer rredonda e de pam 
de trijgo e feyta con augua pura e sen 
formento nẽ leuedadura» (S); «E este 
estabeleçeo que a hostia fosse sem 
formẽto ou leuedadura e pequena» 
(VC); «E o pam deue ser sen leuedadura 
e sem formẽto» (VC).

lêvedo, adj. (do lat. *levitus, a, um, por 
levatus, a, um, part. passado de levare, 
levantar). Que fermentou; levedado. 
Formas: leuedo (VC, 2). Contextos: 
«(E os discipollos entendiã) o dicto pã 
do pã formentado ou leuedo e material» 
(VC); «daua a entẽder que nõ comessem 
do pã dos phariseos que he leuedo» 
(VC).

levedura, subs. (talvez de lêvedo + -ura). 
Fungo responsável pela fermentação; 
fermento. Formas: leuedura (S, 1). 
Contexto: «huũ folhaldre, que he pam 
sen leuedura e amassado e fricto cõ 
azeite» (S).

levemente, adv. (de leve + -mente). De 
modo leve. Formas: leuemente (VC, 2); 
leuemẽte (VC, 2). Contextos: «Auendo 
pois temor de Cesar e nom ousando 
ajnda leuemente fazer cõtra sua honrra» 
(VC); «ca deus pune ou quer que sejam 
punidos leuemẽte per elles as culpas dos 
subditos» (VC).

leveza, subs. (de leve + -eza). Ligeireza; 
leviandade. Formas: leueza (VC, 
1); lleueza (VC, 1). Contextos: «E 
reprehendeo a Pedro de leueza ou 
loucura quando o quisera toruar e 
cõselhar que nõ padeçe» (VC); «O 
terçeyro impedimẽto da perfeiçom he a 
lleueza da voõtade» (VC).

leviandade, subs. (do cast. liviandad). 
Carácter de quem é leviano; insensatez; 
imprudência. Formas: leuiãdade (VC, 
1); leuiandades (VC, 1). Contextos: 
«por tal que nõ erremos per pecado 
de leuiãdade» (VC); «se a vontade de 
pensar maldades e a lingoua de fallar 
leuiandades» (VC).

levita, subs. (do lat. levita-m, este do 
hebraico Levi). Sacerdote do templo de 
Jerusalém. Formas: leuita (S, 2; VC, 6); 
leuitas (VC, 3; EE, 2). Contextos: «Item 
he dicto leuita, por que na ley velha os do 
tribo de Leuy tinhã este ofiçio, ou leuita 
sse dise de leua, que quer dizer sinistra 
ou ezquerda» (S); «Mas quando o leuita 
ha de pronunciar o euãgelho voluesse 
cõtra o aguyã» (VC); «E enuiarõ lhe de 
Jerusalẽ alguũs sacerdotes e leuitas que 
lhe pregũtassem quẽ» (VC); «ẽuiarom 
os judeus desde Jherusalem clerigos e 
leuitas» (EE).

lhe, pron. pes. (do lat. illi). A ele ou a ela; 
a si. Formas: lhe (S, 330; TC, 129; VC, 
1631; HV, 126; C, 60; EE, 292; RP, 1); 
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lhes (SG, 1; S, 112; TC, 26; VC, 693; HV, 
19; C, 43; EE, 142). Contextos: «ca lhe 
da a ordem e materya que he o pouoo en 
que use de poderyo que lhe he dado» (S); 
«A quinta se em lhe tolhemdo a uida em 
que se mantẽ» (TC); «nõ auera hy cousa 
que lhe possa fazer enpacho alguũ» 
(VC); «E assy lhe deyxou a meetade» 
(EE); «querẽ que lhe ponhã triaga» 
(RP); «segũdo lhes bem parescer» (SG); 
«por que lhes faleçe o poderyo» (S); «A 
segũda se lhes fez emgano ou retraeo 
delles» (TC); «som deuedores aa graça 
que lhes he feita» (VC); «nom lhes da 
de comer» (EE).

lho, pron. pes. + pron. pes. (de lhe + o, a, 
os, as). Contração do pronome lhe com 
o pronome o. Formas: lha (S, 14; TC, 6; 
VC, 22; HV, 3; EE, 1); lhas (S, 1; TC, 1; 
VC, 19; C, 1; EE, 4); lho (S, 29; TC, 6; 
VC, 84; HV, 1; C, 7; EE, 3); lhos (S, 4; 
TC, 2; VC, 8; C, 1; EE, 1). Contextos: 
«pera dar rrezõ da ffe a qual quer que 
lha demãdar» (S); «se lha leyxou seu 
padre ou sua madre ou outra alguma 
pessoa alguma cousa mal ganhada» 
(TC); «mays de mil annos lha pedyo» 
(EE); «nom curey de lhas quytar ajnda 
que podera» (S); «Se tem que as boas 
que ha que lhas nom deu Deus nem lhe 
da por ello graças» (TC); «nehuũ lhas 
daua» (EE); «e lho pagaste tarde ou 
lho non pagaste» (S); «saluo se fezese 
aa outra parte que lho ẽtregasse» (TC); 
«ajnda que lho outrem nom faça» (VC); 
«dos que lho traziam» (EE); «e ouuer 
delles rependymento e comtençom que 
lhos perdoara Deus e o leuara ao prayso» 
(TC); «E sse lhos nom dam, nom fazem 
justiça» (S); «nẽ cõsentir que lhos laues» 
(VC); «por que lhos posessem diante» 
(EE).

liame, subs. (do lat. ligamen, inis, fita). 
Laço; cordão. Formas: liame (VC, 1). 
Contexto: «A quarta ensinança he que 
sejamos liados com os proximos com 
liame de caridade fraternal» (VC).

liamento, subs. (de liar + -mento). Ato 
ou efeito de liar; atamento. Formas: 
liamento (VC, 1). Contexto: «deus 
absolue o homẽ do leguamento do 
pecado ou da culpa e penna eternal atao 
com outro liamento do auorreçer sempre 
o pecado» (VC).

liança, subs. O mesmo que aliança. 
Formas: liãça (VC, 8); liãças (VC, 1); 
liança (VC, 8; EE, 1); lianças (VC, 1); 
lyança (VC, 1). Contextos: «procuralla 
ou cõfirmalla poer cõcordia de maa liãça 
e de carnal afeyçõ» (VC); «mas somos 
ensignados que as liãças das voõtades 
sõ mais religiosas que as dos corpos» 
(VC); «e guarda da terra e vniõ e liança 
da cõpanha» (VC); «(ẽ signal.) Lyra 
.s. de liança antre deus e os homẽs» 
(EE); «E porque desates as lianças 
da nossa maldade e os feixes que nos 
carreguam» (VC); «e porẽ daquelle 
como de semelhãte lyança damor 
prinçipalmẽte he leguado e apertado» 
(VC).

lião, subs. O mesmo que leão. Formas: 
liom (VC, 3); lioões (VC, 1; EE, 1); 
lyõ (EE, 2); lyões (VC, 2); lyom (VC, 
1); lyon (S, 1; EE, 2); lyoões (EE, 3). 
Contextos: «e elle ho liom e dragõ» 
(VC); «Doze lioões pequenos sobre 
que estaua aquella cadeira ençima dos 
graaos» (VC); «as promessas çarrarã 
as bocas dos lioões» (EE); «çarrarã as 
bocas dos lioões» (EE); «ca o diaboo 
como lyõ braadãdo rodea buscando 
a quẽ coma» (EE); «e o senhor deus 
emviou lhes lyões que os destroyssem» 
(VC); «entõ he forte como lyom» (VC); 
«como lyon braadando» (EE); «forõ 
lançados aos lyoões e aos vssos e ficarõ 
sem aleyjõ» (EE).

liar, vb. (do lat. ligare). Ligar; atar; prender. 
Formas: erã liados (VC, 1); esta lyado 
(EE, 1); fossem liados (VC, 1); he liado 
(VC, 1); liarom (VC, 1); lyado (VC, 1); 
lyados (VC, 1); lyar (VC, 1); sejamos 
liados (VC, 1). Contextos: «Por tal que 
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per juizo diuinal aquelles que erã liados 
e parentes per sangue fossem liados 
e conpanheiros no pecado» (VC); «e 
agora esta lyado, mas na fym do mũdo 
se soltara» (EE); «os quaaes para sempre 
pagara por razom do peccado mortal que 
cõ elles he liado» (VC); «cõtra o qual se 
ajuntarõ e liarom todos atees aquelles 
que erã imijgos» (VC); «e apeguado 
e lyado cõ ella» (VC); «todollos fiees 
ouue por lyados consigo» (VC); «nõ 
cura se nom de lyar e ajuntar sua alma 
aaquelle que he amado» (VC); «A quarta 
ensinança he que sejamos liados com 
os proximos com liame de caridade 
fraternal» (VC).

libelo, subs. (do lat. libellu-m, pequeno 
livro). Acusação judicial. Formas: 
libello (VC, 5). Contextos: «a molher 
podia seer leixada dãdo le libello de 
repudio» (VC); «o qual outorgou 
libello de repudio ou carta de quitaçõ» 
(VC); «E o libello do repudio que fora 
consentido per Moyses por a sua dureza 
dos corraçoões» (VC); «Ha hy outro 
cõsentimẽto de leçẽça ou de outorgamẽto 
assi como carta de quitaçõ e libello de 
repudio» (VC).

liberação, subs. (do lat. liberatione-m). 
Libertação; salvação. Formas: liberaçõ 
(EE, 1). Contexto: «polla prestes 
liberaçõ dos do purgatorio» (EE).

liberal, adj. (do lat. liberale-m). Que 
gosta de dar; generoso. Formas: 
liberaaes (VC, 5); liberal (VC, 11; EE, 
2). Contextos: «pera darẽ o que quiserẽ 
e pera seerẽ liberaaes» (VC); «porque 
deuẽ os sanctos seer liberaaes» (VC); «E 
oje foy muy liberal em dar» (VC); «non 
deue seer ho despenseiro escasso quando 
ho senhor he liberal» (EE).

liberaleza, subs. (de liberal + -eza). 
Liberalidade; generosidade. Formas: 
liberaleza (VC, 3); liberalleza (VC, 
1). Contextos: «e exẽplo de liberaleza 
e bẽffeyturia» (VC); «e quaaesquer 
cousas que arreçeas outorgaas de graado 

per liberaleza do coraçom» (VC); «e 
consirar de boõa mente e cõ madureza 
e pesso na liberalleza de deus» (VC).

liberalidade, subs. (do lat. liberalitate-m). 
Qualidade ou condição de liberal; 
generosidade. Formas: liberalidade 
(VC, 4). Contextos: «e mostra per obra 
quã grãdes cousas e merçees fezeste aa 
minha alma por tua graça e liberalidade» 
(VC); «A quarta he que boõamẽte 
da do pã que ha: e em aquesto he a 
liberalidade» (VC); «e mayormẽte se 
pararesmẽtes aa liberalidade e bondade 
delle» (VC).

liberalmente, adv. (de liberal + -mente). 
De modo liberal; generosamente. 
Formas: liberalmẽte (VC, 2; EE, 2). 
Contextos: «assy perdoa deus de todo 
e tã liberalmẽte quitou toda enjuria» 
(VC); «dãdo liberalmẽte. (de bẽçoões 
colhera)» (EE).

liberamento, subs. (de liberar + -mento). 
Ato ou efeito de liberar; libertação. 
Formas: lyberamẽto (S, 1). Contexto: 
«A quinta desperaçom de lyberamẽto» 
(S).

liberdade, subs. (do lat. libertate-m). 
Condição de ser livre; imunidade; no 
plural: regalias. Formas: liberdade (S, 
7; VC, 63; C, 1; EE, 17); liberdades 
(SG, 1; S, 1; VC, 1); lyberdade (S, 1). 
Contextos: «comtra dereyto e liberdade 
da ygreja» (S); «lhes deue outorguar 
alguũa liberdade ou pryuyllegyo» (S); «a 
qual tolhe e tira a liberdade do coraçõ» 
(VC); «em perjuizo de liberdade da santa 
ygreja» (C); «Com a qual liberdade 
Christo nos liurou» (EE); Sumario das 
graças, doaçoẽs liberdades deffesas 
censsuras excomunhoões e jmtredictos» 
(SG); «he dos que quabrãtan as ygrejas 
ou as inunidades ou liberdades dellas» 
(S); «mas aquelle que he quite desta 
cobijça auera as liberdades ãbas .s. 
deste mũdo e do outro» (VC); «E os que 
fazen leys e cõstituyçõees, se son contra 
lyberdade da ygreja alen das outras penas 
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cõteudas nos dereytos» (S).
libertino, subs., adj. (do lat. libertinus, 

a, um). Que é livre. Formas: libertinos 
(EE, 1); lybertino (S, 1). Contextos: 
«e alleuãtarõsse alguũs da synagoga 
chamados libertinos» (EE); «mais do 
que he lyury e deua alguũ seruyço a seu 
senhor que he lybertino ou astritiçio» (S).

libra, subs. (do lat. libra-m). Antiga moeda 
de ouro; unidade de peso. Formas: libras 
(VC, 1). Contexto: «contãdo que huũ 
delles vallesse .xv. libras de dinheyros 
de Paris» (VC).

librar, vb. O mesmo que livrar. Formas: 
libra nos (S, 1); librar (VC, 1). 
Contextos: «libra nos de mal» (S); «e os 
auia de librar do tributo e seruidõ» (VC).

libre, adj. O mesmo que livre. Formas: 
libre (VC, 1). Contexto: «mas de todo 
pecado fosse libre e quite» (VC).

libro, subs. O mesmo que livro. Formas: 
libro (VC, 3). Contextos: «do qual se faz 
mençõ no segũdo libro dos Macabeos» 
(VC); «segũdo aquello do dicto libro 
meesmo de Jeremias» (VC); «Onde 
se lee no libro da briuia que se chama 
Numero» (VC).

lição, subs. (do lat. lectione-m, leitura). 
Exposição de um tema; preceito; 
exemplo. Formas: liçã (EE, 29); liçam 
(EE, 5); liçan (EE, 1); liçõ (VC, 12; EE, 
19); liçõees (S, 2); liçom (VC, 7; EE, 
5); liçon (EE, 2); liçoões (VC, 2; EE, 2); 
liçõoes (S, 1); lyçã (EE, 1); lyçam (EE, 
1); lyçõ (EE, 4); lyçom (EE, 3); lyçon 
(EE, 1); lyçoões (EE, 2). Contextos: 
«logo depois se segue esta liçã» (EE); 
«Ante do começo desta liçam escreue 
Sam Lucas no meesmo capitollo» 
(EE); «De Sancta Maria Magdallena 
liçan hõde poõe ha glosa a differẽçia 
da scriptura sancta aas outras sciẽçias» 
(EE); «ẽ a preeguaçõ ou na liçõ que 
lhes dã» (VC); «asi como en fim das 
outras liçõees outros dizẽ» (S); «Onde 
dize Bernardo. que a liçom cotidiana do 
christaão deue seer a memoria da paixom 

do senhor» (VC); «O que se segue da 
presente liçom se jnterpetra do filho da 
virgem» (EE); «Ante do começo desta 
liçon diz Sallomõ no meesmo capit.» 
(EE); «E por tanto em outra terra os 
monjes nunca dizẽ .ix. liçoões se nõ 
em este dia» (VC); «ajuntando a estes 
os euangelhos e epistollas e liçoões 
dos sanctos» (EE); «assy como liçõoes, 
enssynar escolares e leer em liuros» (S); 
«Ante do começo desta lyçã escreue Sam 
Lucas» (EE); «E depoys desto se segue a 
presente lyçam» (EE); «ante do começo 
da presente lyçõ se diz» (EE); «Ante do 
começo da presente lyçom escreue Sam 
Lucas» (EE); «Logo depois se continua 
a presente lyçon» (EE); «Seguemse as 
epistollas ou lyçoões das virgeẽs» (EE).

licece, subs. (do árabe al-isás). O mesmo 
que alicerce: fundação de um edifício. 
Formas: liçeçe (VC, 1). Contexto: «este 
he o primeiro liçeçe de todo spiritual 
edificio» (VC).

licença ,  subs. (do lat. licentia-m). 
Permissão; autorização. Formas: licẽça 
(SG, 2; S, 2; VC, 8); liçẽça (S, 23; VC, 
7; HV, 3; C, 3); liçemça (S, 3); licença 
(S, 1; VC, 7); liçença (S, 54; VC, 3; HV, 
3; C, 17); lycẽça (S, 1); lyçemça (TC, 1; 
S, 1); lyçença (S, 1). Contextos: «posto 
que seja das ordeẽs dos mẽdigãtes e esto 
com licẽça de seus mayores» (SG); «e 
seer dada licẽça a ella para que possa 
casar cõ outro» (S); «que aja poderio 
de ho cometer ou lhe dar liçẽça pera 
absoluer ou legar» (S); «pide liçẽça pera 
te partires» (VC); «nom pode absoluer 
a outra cura doutra ygreja sem liçemça» 
(S); «e dara licença a cada hũ delles 
que casem» (S); «e atees que nõ fosse 
outorguada licença» (VC); «E quãdo 
foy a casa de Jacob demandou liçença 
de Jacob e de toda sua companha» (HV); 
«mas deue trabalhar de non usar desta 
lyçẽça» (S); «Porque entom lhes deue 
demandar lyçemça pera outro logar mais 
descreto» (TC); «Ca estonçe habastaria 
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a lyçença do seu propeo saçerdote» (S).
licionairo ,  subs. (do lat. medieval 

lectionariu-m). O mesmo que lecionário: 
livro litúrgico. Formas: lyçionayro 
(S, 1). Contexto: «perteçe saber os 
lyuros dos sacramẽtos que he missal 
lyçionayro» (S).

licitamente, adv. (de lícito + -mente). De 
modo lícito; legitimamente. Formas: 
licitamente (VC, 3); liçitamente (EE, 
1); licitamẽte (VC, 4; EE, 2); liçitamẽte 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «esto se 
podia fazer licitamente em todo caso 
simplezmente» (VC); «a proua do ferro 
ardente e campos de batalha liçitamente 
som defesos pella ygreja» (EE); «onde 
bẽ pode homẽ fazer as cousas por dous 
fijns licitamẽte» (VC); «porque se Dauid 
em necesidade comeo lici[t]amẽte os 
paães sagrados» (VC); «ca licitamẽte 
se pode possuir a riqueza quãdo he bem 
gastada» (EE).

lícito, adj. (do lat. licitu, a, um). Legal; 
permitido; legítimo. Formas: licita (VC, 
20; EE, 5); liçita (VC, 2); licitas (VC, 8; 
EE, 1); liçitas (S, 1; VC, 3; EE, 3); licito 
(S, 1; TC, 2; VC, 22; EE, 5); liçito (S, 
7; VC, 6; EE, 2); licitos (TC, 1; VC, 2); 
liçitos (C, 1); lyçito (EE, 1). Contextos: 
«mas quãdo he dado alguũ poderio licita 
cousa he» (VC); «non quero senam 
cousa boõa e licita» (EE); «entõ he 
cousa liçita de fugir aa perseguiçom» 
(VC); «outros comtra louuor de deos 
guyam danças non licitas» (EE); «O 
quinto que nõ son obediẽtes a seus 
mayores nas cousas liçitas e onestas» 
(S); «se queremos que nos sejam quites 
as nõ liçitas nem deuudas que primeiro 
cometemos mas das licitas» (VC); «todo 
guaanho que nom he licito e onesto» (S); 
«deues saber que os iuramentos sõ per 
moytas maneiras, huũ he iuramento licito 
e boo» (TC); «he liçito de se dar a peita a 
Çesar ou nom?» (VC); «nẽ era liçito na 
ley do senhor sacrificar a deus em outro 
logar» (EE); «e estes iuramẽtos licitos 

nõ se guardãdo seriã pecado» (TC); 
«per boa parte e per liçitos moodos» (C); 
«Ally poõe a glosa se he lyçito de chorar 
pella morte de seu amigo» (EE).

licor, subs. (do lat. liquore-m). Bebida 
espessa, doce e aromática; seiva. 
Formas: licor (VC, 4). Contextos: 
«Assi como daua silha aquello que saae 
primeyro he o mais limpo licor» (VC); 
«Entõ assj como do que sobejar de sua 
boa vida que escorra licor precioso e 
prezado da doctrina em proueito dos 
outros» (VC); «e dalli adiãte saae o 
licor que he de natureza e nasçẽça sua» 
(VC); «E o fructo da amoreira tẽ licor 
semelhauel ao sangue» (VC).

lidar, vb. (talvez do lat. litigare, disputar). 
Combater; trabalhar. Formas: lidemos 
(VC, 1). Contexto: «per força que 
lidemos. per apresom que perseueremos» 
(VC).

lidice, subs. O mesmo que ledice. Formas: 
lidice (VC, 2); lidiçe (VC, 4). Contextos: 
«e ouuermos lidice de saude» (VC); 
«atees que o eu chame e seja mudado 
daquesta vida a outra doçemẽte e 
amorosa e cõ lidice» (VC); «e assy 
temerosa perseueraua em sua lidiçe» 
(VC); «Digamos ergo nos com quanta 
lidiçe podermos e diguamos ajnda cõ 
coraçom» (VC).

lídimo, subs., adj. (do lat. legitimus, a, 
um). Legítimo. Formas: lidimo (S, 
1); lidimos (VC, 2). Contextos: «e se 
omẽ se nõ mãçebo ou uelho, lidimo ou 
seruo, nobre e de pouco estado» (S); «e 
em como assi fosse que fallãdo aquella 
molher com Jhesu lhe ouuisse que ella 
teuera ja çinco maridos lidimos» (VC); 
«Onde nõ se mostrã por verdadeiros 
e lidimos filhos da religiõ: mas filhos 
adulterinos» (VC).

liga, subs. (do lat. medieval liga-m). União; 
pacto; aliança. Formas: ligua (VC, 1). 
Contexto: «outorguame nõ auer receo 
da ligua que fezerẽ os maaos cõtra my» 
(VC).
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ligadura, subs. (do lat. ligatura-m, ação 
de ligar). Atadura; nó. Formas: ligadura 
(EE, 2). Contextos: «foy solta a ligadura 
da sua lingua» (EE).

ligamento, subs. (do lat. ligamentu-m). 
Ato ou efeito de ligar; ligação; nó; 
cordame. Formas: ligamento (EE, 1); 
lygamẽto (S, 1). Contextos: «Ca ja os 
judeus auiam antresy feito ajuntamento 
e ligamento» (EE); «parẽtesco carnal he 
huũ lygamẽto e ajuntamẽto de perssoas 
que desçem de huũ tronco por geeraçom 
e geeramẽto carnal» (S).

ligar, vb. (do lat. ligare). Atar; prender com 
ligadura; segurar; juntar; unir. Formas: 
liga (EE, 3); ligado (VC, 1; EE, 3); ligar 
(S, 3; EE, 1); ligardes (EE, 2); ligou 
(EE, 1); ligoulhe (EE, 1); lyga (EE, 1); 
lygauam (EE, 1); seer ligado (EE, 1); 
seram ligadas (EE, 1); som liguados 
(EE, 1). Contextos: «deus nõ absolue 
ou liga: aquelle que deus non liga» (EE); 
«E porem aquella ley liga soomẽte e 
cõprehende as molheres comçebidas 
de semente de varom» (EE); «Foy muy 
fortemẽte ligado. e muy profundamente 
chagado e ferido» (VC); «quando ho vyo 
seer preso [e li]gado pellos judeus» (EE); 
«e deu poderio pera que podese ligar e 
absoluer» (S); «Quaaes quer cousas que 
ligardes sobre ha terra seram ligadas 
nos çeos» (EE); «os que ligardes som 
liguados» (EE); «e deu poderio pera 
que podese ligar e absoluer» (S); «e lhe 
ligou as feridas poendolhe hy azeyte e 
vinho» (EE); «ligoulhe as feridas» (EE); 
«mais fortemente lyga e mais ẽpacha 
as booas obras» (EE); «a luxuria mais 
fortemente lyga e mais ẽpacha as booas 
obras» (EE); «muyto ameude lygauam 
con cadeas e elle as quebraua, e nenhuũ 
o podia amãsar» (EE); «Eu nõ soomẽte 
som aparelhado a seer ligado, mas aynda 
a morrer em Jherusalem» (EE).

ligeiramente, adv. (de ligeiro + -mente). 
Levemente; apressadamente. Formas: 
ligeiramente (S, 2; VC, 20; EE, 4); 

ligeiramẽte (S, 2; VC, 43; C, 1; EE, 5); 
ligeyramente (TC, 1; S, 2; VC, 7; RP, 
1); ligeyramẽte (S, 1; VC, 9; EE, 1; RP, 
1); lygeyramẽte (RP, 1). Contextos: «e 
mays ligeiramente faz ao que o rreçebe 
hyr aa gloria do parayso» (S); «E en 
esta maneira entenderees ligeiramente 
o que em ella se declara» (EE); «O que 
pensa como ha de morrer, ligeiramẽte 
menospreça todalas cousas deste mũdo» 
(S); «E por se liurarem e escaparẽ mays 
ligeiramẽte no dito secular foro da pena 
corporal» (C); «A septima he como 
pecou, scilicet, ou moy ligeyramente 
ou muy grauemente ou comunal» 
(TC); «onde ligeyramente se acõteçe 
huũ seer empeçonhentado do outro» 
(RP); «alomea a alma para veer mais 
ligeyramẽte que he o que ha de creer e 
fazer e nom fazer» (S); «Ca nom foy tã 
ligeyramẽte remijdo como fuy feyto» 
(VC); «muy ligeyramẽte se ẽpeçonhẽtã 
os corpos» (RP); «e lygeyramẽte sam 
ẽganados» (RP).

ligeireza, subs. (de ligeiro + -eza). Pressa. 
Formas: ligeireza (EE, 1). Contexto: 
«(e ao veado pequeno) pella ligeireza» 
(EE).

ligeirice, subs. (de ligeiro + -ice). Ligei-
reza; pressa. Formas: ligeirice (VC, 
5); ligeiriçe (VC, 5; EE, 1); ligeyrice 
(VC, 4); ligeyriçe (VC, 3). Contextos: 
«claridade. ligeirice. Sotileza» (VC); 
«perdõ de ligeiriçe» (EE); «E daquesta 
ligeyrice quanta he» (VC); «em cla-
ridade. empassibillidade. subtilleza. e 
ligeyriçe» (VC); «A quarta dote do corpo 
he ligeyriçe» (VC).

ligeiro, adj. (do francês léger). Rápido; 
ágil; leve. Formas: ligeira (S, 2; TC, 1; 
VC, 26; EE, 8); ligeiras (S, 1; VC, 11; 
EE, 2); ligeiro (S, 2; TC, 1; VC, 17; HV, 
1; EE, 4); ligeiros (S, 1; VC, 6); ligeyra 
(TC, 1; VC, 3; EE, 1); ligeyro (S, 1; VC, 
8); ligeyros (VC, 3); lygeira (EE, 1); 
lygeiros (EE, 1). Contextos: «Outrosi 
a castidade he cõparada aa prata pero 
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he linpa he mais ligeira de auer» (TC); 
«porem he mais ligeira cousa estar sem 
casar» (EE); «e que vaa cada ssomana 
hũa vez aa ygreja ou outras coussas 
ligeiras» (S); «tã soo as maginaçoões 
meudas e as pallauras muy ligeiras que 
nos cada dia teemos em custume de 
fallar» (VC); «A çeguidade da vontade 
me faz seer mais ligeiro que os ventos» 
(S); «ãte os maldizẽtes e mal ouuintes 
nom he ligeiro de iulgar qual deles he 
peor» (TC); «e foy ligeiro e forte como 
qualquer mançebo» (HV); «Nossa alma 
prouoca sobre este manjar muito ligeiro» 
(EE); «Nossa alma prouoca sobre este 
manjar muito ligeiro» (EE); «descẽde de 
desfalecimẽtos ligeiros» (S); «Todollos 
sobredictos mãdados e cõselhos sõ 
ligeiros a aquelle que tem voõtade de 
os fazer» (VC); «O mortal se tolhe per 
peemdemça ligeyra e per contriçom e per 
agoa beemta» (TC); «A segũda maneira 
de medo he de temor ligeyro que como 
he forçado nõ temeria» (S); «nos nõ 
pareçerã graues e pessados mas leues 
e ligeyros» (VC); «nossa alma se torua 
sobre esta vianda muito lygeira» (EE); 
«delgados: lygeiros: e craros» (EE).

ligião, subs. O mesmo que legião. 
Formas: ligiõ (VC, 1); ligiom (VC, 
4). Contextos: «ca bẽ podia elle auer 
se quisesse hũa ligiõ de angeos mas nõ 
quis» (VC); «Onde na glosa diz. que na 
ligiom dos thebeos foy feita contenda 
quẽ morreria mais asinha» (VC); «ligiom 
propriamente conto determinado de 
homẽs armados na hoste e tem seis mil e 
seis centos e sesenta e seis homẽs» (VC); 
«Onde na glosa diz. que na ligiom dos 
thebeos foy feita contenda quẽ morreria 
mais asinha» (VC).

ligítimo, adj. O mesmo que legítimo. 
Formas: ligitima (S, 1); ligitimo (S, 
1); ligitimos (VC, 1); ligytimos (S, 1); 
lygitimos (S, 1). Contextos: «ãte que 
ouuesen ligitima jdade» (S); «nõ he 
naçido de ligitimo matrimonyo» (S); «e 

se teuessem herdeiros ligitimos ajnda 
pareçeria mais de soportar a sua sandiçe» 
(VC); «ajnda que sejã lygitimos ou non 
ligytimos» (S); «

ligúrrio, subs. (do lat. liguriu-m). Ligúrio 
ou lincúrio, pedra preciosa originária da 
urina do lince. Formas: ligurrio (VC, 
2). Contextos: «e esto he significado 
per o ligurrio. o qual he pedra que se 
faz da ourinha do lobo çerual» (VC); 
«Itẽ aquesta pedra ligurrio aproueita aos 
empachados e que nõ podẽ fazer camaras 
e faz o vẽtre lasso» (VC).

lijonjeiro, adj. O mesmo que lisonjeiro. 
Formas: lijongeiro (S, 1); lijonjeyro (S, 
1). Contextos: «ca por ganhar alguũas 
cousas foy lijongeiro a alguũs» (S); «e 
foy lijonjeyro e nõ gardey fieldade a 
omen amigo» (S).

lima, subs. (do lat. lima-m). Ferramenta 
com ponta de metal com estrias que 
serve para polir madeira, pedra e outros 
materiais. Formas: lima (VC, 1). 
Contexto: «e o mãgoal ao graão. e a 
lima ao ferro» (VC).

limar, vb. (do lat. limare). Polir com lima; 
esfregar. Formas: lima (VC, 1); seja 
limada (VC, 1). Contextos: «e o ferro 
lhe lima as costas» (VC); «de guisa que 
se em elles ha algũa ferrugẽ de pecado 
que seja limada per exercicio» (VC).

limbo, subs. (do lat. limbu-m, orla). Lugar 
onde se encontravam as almas dos santos 
antes da vinda de Cristo; lugar para 
onde vão as crianças que morrem sem 
batismo. Formas: lĩbo (EE, 3); limbo 
(VC, 20; EE, 10); linbo (VC, 1); lymbo 
(VC, 2). Contextos: «e pellos sanctos 
padres que estauã en ho lĩbo» (EE); 
«foy leuado aa folguãça e ao limbo onde 
descẽdiã as almas dos justos que morriã 
ante da paixõ de Christo» (VC); «atee os 
sanctos que erã no limbo» (EE); porque 
Christo nos auia de tirar do linbo onde 
iaziamos legados por os pecados» (VC); 
«quando descendeo ao lymbo onde elles 
jaziã» (VC).
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limitar, vb. (do lat. limitare). Pôr limites 
a; restringir; delimitar. Formas: limitãdo 
(VC, 1); limitao (S, 1); seja limitada (S, 
1). Contextos: «porque declarou o nome 
daquelle soo determinãdoo e limitãdo a 
sua virtude a elle» (VC); «e retem pera si 
o poderyo que quer e limitao aa uontade» 
(S); «e como quer que seja limitada e 
determinada a pẽdẽça» (S).

limite, subs. (do lat. limite-m). Linha que 
delimina um território; demarcação. 
Formas: limites (C, 2). Contextos: «por 
nõ estarem em tombo bem declarado 
per marcos e diuisoões os limites das 
freiguesias» (C); «e bem assy os limites 
de suas freiguisias tudo bem declarado 
per marcos e diuisõoes» (C).

limo, subs. (do lat. limu-m). Lodo; lama. 
Formas: limo (VC, 5); limos (VC, 1); 
lymo (VC, 1). Contextos: «cõ a qual 
me criaste e formaste de limo da terra» 
(VC); «mais he reformar a ymagẽ ẽ a 
alma que no corpo reformar a materia 
do nosso limo» (VC); «(e lauauã suas 
redes) da çugidade e limos» (VC); «por 
mostrar que elle era aquelle que formou 
o primeiro homẽ do lymo (e esfregou e 
vntou lhe os olhos) aadecima» (VC).

limo 2, subs. O mesmo que limbo. Formas: 
limo (S, 4). Contextos: «O segũdo esta 
ençima deste e he limo dõde estã os 
mininhos que morem sem bautismo» (S); 
«O quarto he ẽçima deste que he dicto 
limo dos sanctos padres e aly forõ treeuas 
de fora» (S); «A quinta ho desçẽdimento 
ao limo do inferno» (S); «e ẽcher as 
cadeiras dos angeos maoos que cairom 
dos ceos e por sacar os justos do limo do 
inferno» (S).

limoso, adj. (do lat. limosus, a, um). 
Lodoso; lamacento. Formas: limosa 
(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).

limozinho, subs. (diminutivo de limbo, 
por limo). Pequeno bordo. Formas: 

limozinhos (VC, 1). Contexto: «A .xj. 
foy dos doze limozinhos sobre a que 
staua a cadeira de Sallomõ em vençer 
elles os tiranos do mũdo» (VC).

limpamente, adv. (de limpo + -mente). 
Impecavelmente; esmeradamente. 
Formas: limpamente (VC, 3); limpamẽte 
(S, 1; VC, 1); linpamente (TC, 1). 
Contextos: «e janta limpamente» (VC); 
«por que mais limpamẽte possa ofereçer 
ho sacryfiçio a Deus» (S); «Itẽ que aja a 
entençõ limpa ẽ cobijçar cousas limpas 
e limpamẽte segũdo a poõba que nõ 
come senam cousas limpas» (VC); «A 
segunda se errou no sacrifycio ou se o 
fez linpamente» (TC)

limpar, vb. (de limpo + -ar). Tornar limpo; 
retirar manchas. Formas: limpado (S, 
1); limpou (VC, 1). Contextos: «E 
limpado ho nariz ou ha boca, deue tornar 
aquelle logar donde leyxou» (S); «mas 
que nom podia seer tocado e ençujado 
da lepra aquelle que a curou e a limpou» 
(VC).

limpeza, subs. (de limpo + -eza). Higiene; 
asseio. Formas: limpeza (S, 6; TC, 1; 
VC, 44; C, 2; EE, 14); linpeza (S, 3; 
VC, 2); lĩpeza (VC, 8; EE, 1); lympeza 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «E asi a augua 
do bautismo por limpeza nos alimpa» 
(S); «a grãde limpeza muyto auorreçeo 
esta grãde çujedade» (VC); «E se o fez 
sciintemẽte por limpeza do corpo tres 
anos faça peẽdẽça» (TC); «o apostollo 
Paulo nesta epistolla nos inclina e induze 
a limpeza e sãtificaçam» (EE); «Ha 
vestidura branca que lhe põee na cabeça 
despois da crisma significa a ygnoçẽçia e 
linpeza da piedade» (S); «e cõ fiuza e cõ 
justiça e cõ toda linpeza de coraçõ que 
poder» (VC); «A primeira por a lĩpeza 
da sua virgijndade e castidade» (VC); «E 
assy meesmo iij. cousas lĩpeza de coraçõ 
custodia aa boca disciprina ao corpo» 
(EE); «A parte branca deste pano que asi 
lhes poem significa a lympeza da vyda» 
(S); «a lympeza do coraçõ se referre aa 
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pobreza do spiritu» (VC).
limpo, subs., adj. (do lat. limpidus, a, um). 

Asseado; livre de sujidade. Formas: 
limpa (S, 7; VC, 29; HV, 1; EE, 4; RP, 
1); limpas (S, 2; VC, 19; C, 4; EE, 1; 
RP, 1); limpo (S, 10; TC, 4; VC, 77; 
HV, 3; EE, 6); limpos (S, 3; TC, 1; 
VC, 43; HV, 1; C, 3; EE, 3); linpa (S, 
1; TC, 2; VC, 2); linpas (VC, 1); linpo 
(S, 6; VC, 4); linpos (S, 1; TC, 1; VC, 
1); lĩpa (VC, 4); lĩpas (TC, 1; VC, 1); 
lĩpo (VC, 5; EE, 1); lĩpos (VC, 4; EE, 
2). Contextos: «tẽ booa e limpa» (S); 
«he limpa e crara e fria» (S); «foy saã 
e limpa de toda a doença» HV); «vaã 
he a relligiõ limpa e sem cõtradiçom» 
(EE); «aruda lauada em agoa limpa» 
(RP); «nõ teendo as maãos limpas» (S); 
«deuẽ estar limpas e despejadas» (C); 
«todallas cousas vos seram limpas» 
(EE); «hũa ou duas bem limpas» (RP); 
«onde diz Santo Agostinho que homẽ 
confesãdo desejo çuzo se tornou limpo» 
(S); «Item se cayr goteyra do samgue de 
Ihesu Christo em terra rapẽ o logar omde 
caer e queymeno e metase asy em logar 
limpo» (TC); «non aceyta deos nossos 
clamores e demãdas sem que procedam 
de coraçõ limpo» (EE); «E outrosi que os 
clerigos deuen ser limpos sem çugidade e 
verdadeiros em sua doutrina» (S); «Esto 
he que todo christão garde bẽ seu corpo 
e mẽbros honestos e limpos e o coraçõ 
dereito» (TC); «Ja sooes vos outros 
limpos por ha pallaura que vos falley» 
(EE); «Qual cousa he mais linpa que 
a peẽdẽça porque todas as çugaaẽs dos 
pecados laua» (TC); «nõ conuijnha de 
comer saluo a pessoas linpas» (VC); 
«cõtente do seu propio e linpo en seu 
coraçom» (S); «E obrando nos asy 
como dito he linpos de toda çugidade 
de pecado» (TC); «ficando todollos 
outros discipollos linpos cõ aquelle 
que os alinpara» (VC); «e tãto se faz 
a alma racional mais purgada e lĩpa» 
(VC); «e nom morase nas almas lĩpas 

dos pecados» (TC); «por me conhoçer 
que nõ sõ lĩpo» (VC); «e os gaffos som 
lĩpos» (EE).

língua, subs. (do lat. lingua-m). Órgão 
da cavidade bucal; idioma; intérprete. 
Formas: lengoa (EE, 1); lĩgoa (VC, 1; 
EE, 2); lĩgoas (EE, 3); lĩgua (TC, 1; VC, 
2; EE, 4); lĩguas (TC, 3; VC, 1; EE, 1); 
lĩguoas (EE, 1); lingoa (S, 4; VC, 58; EE, 
14); lingoas (S, 1; VC, 8; EE, 7); lingoua 
(VC, 1); lingua (S, 4; TC, 7; VC, 33; EE, 
30); linguas (S, 1; TC, 2; VC, 15; EE, 14; 
C, 1); linguoa (VC, 15); linguoas (VC, 4; 
EE, 2); lyngoa (S, 1; VC, 2). Contextos: 
«Christo soomẽte preegou em lengoa 
ebrayca» (EE); «e dizer mal do seruiço 
que fazia cõ lĩgoa sandia» (VC); «He no 
por vijr quãdo nõ auera diuersas lĩgoas 
como em tẽpos pasados» (EE); «Coa 
lĩgua bẽdizemos a Deus amaldizemos 
ao proximo» (TC); «nom ouças as maas 
palauras e as lĩguas enganosas» (TC); 
«Ainda que falle com as lĩguoas dos 
homeẽs e dos anjos» (EE); «Enpero o 
que fose mudo ou doutra lingoa que 
o cõfesor ho nõ podese entender» (S); 
«Se eu falase con as lingoas dos homeẽs 
e dos anjos» (S); «fallarom em nouas 
e diuersas lingoas» (EE); «A outro 
as differenças das lingoas, e outro a 
jmterpetraçom das pallauras» (EE); «e a 
lingoua de fallar leuiandades» (VC); «E 
logo se abriron suas orelhas e foy solta a 
atadura da sua lingua» (EE); «a lingua 
destes he poçoẽta mais que da serpẽte» 
(TC); «Bem asy a maa lingua defama 
de seu proximo, e mata a sua alma e a 
daquel que o ouue de boamente» (TC); 
«E destas linguas taes que maliciosamẽte 
asacam falsos testimunhos» (TC); 
«porque nom peque em sua linguoa» 
(VC); «descẽdeo o spiritu sancto sobre 
os apostollos ou discipollos em linguoas 
do fogo» (VC); «E sse ho enfermo perder 
a lyngoa ante que venha o ssaçerdote» 
(S); «e alguũs teem a lyngoa seca» (VC).

linguado, subs. (de língua + -ado). Nome 
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comum a diversas espécies de peixes 
marinhos. Formas: limguado (C, 1). 
Contexto: «Traram se quiserem na 
cabeça: capelos de rabo de limguado, 
ou murças» (C).

linguagem, subs. (do lat. medieval 
linguagiu-m, pelo provençal lenguatge). 
A comunicação humana; idioma; língua 
romance ou portuguesa. Formas: 
lenguagem (EE, 1); lĩgoajẽ (EE, 1); 
lingoage (VC, 1); lingoagẽ (VC, 7; 
RP, 1); lingoageẽs (VC, 2); lingoagem 
(VC, 4; EE, 1); lingoajẽ (S, 2; VC, 3); 
lingoajem (S, 2); lingoajen (EE, 1); 
lingoajẽs (VC, 1); linguagẽ (S, 6; VC, 
2; EE, 1); linguageẽ (S, 1); linguagees 
(VC, 1); linguageẽs (VC, 17; EE, 2); 
linguagem (VC, 4; EE, 1); linguagen 
(S, 2); linguagens (EE, 1); linguajẽ 
(VC, 1; C, 1; EE, 1); linguajem (C, 
1); linguoageẽs (VC, 3); linguoagem 
(VC, 2). Contextos: «poõe de latin em 
lenguagem» (EE); «Por tanto a presente 
obra de latim ẽ lĩgoajẽ foy trelladada» 
(EE); «Ho qual mandou tresladar de 
latym em lingoage portugues» (VC); 
«E tralladado de latim em lingoagẽ 
per ho reuerẽdo padre frey Luys de 
Ras» (RP); «tem tres enterpretaçoões. 
em tres lingoageẽs» (VC); «Acabase a 
terçeyra parte ou liuro terçeyro intitulado 
de vida de Christo em lingoagem 
portugues» (VC); «Prepus aquella de 
latin em lingoagem passar» (EE); «Ẽ 
outra maneira Maria ẽ lingoajẽ de Syria 
quer dizer señora» (S); «Esponsalia en 
latim tãto quer dizer como desposoyros 
en nosa lingoajem» (S); «E foy a suso 
dicta obra emprimida e trelladada em 
lingoajen portugues» (EE); «porque 
os strãgeiros fallã lingoajẽs estranhas» 
(VC); «E adopcio ẽ latin tanto quer 
dizer en rromançio en linguagẽ como 
perfilhamẽto ou porfilhar» (S); «asi 
como sabaoth e osana, linguageẽ grega, 
asy como kirieleisõ, e latina» (S); 
«Com linguas ou linguagees fallarom 

nouas» (VC); «os apostollos non 
soomẽte fallauam e entendiam todallas 
linguageẽs mas elles fallando em huũa 
linguagẽ, qualquer que fosse todollos 
ouuidores quãto quer que fossem de 
diuersas linguageẽs» (EE); «porque 
os ouuiã fallar cadahuũs a sua propria 
linguagem» (VC); «Cleros em grego, 
que quer dizer em nosa linguagen sorte» 
(S); «aqui se nomeã os moradores de 
diuersas regioões, nas quaaes ha diuersas 
linguagens» (EE); «Cullex em latĩ 
quer dizer ẽ linguajẽ tãto como mosca 
pequena» (VC); «ho pater noster e ave 
maria e ho credo, tudo per linguajem» 
(C); «em aquello que em hedificar a 
torre de Babillonia criou desuayradas 
linguoageẽs» (VC); «A linguoagem 
hebrayca. era huũa das principaaes por 
a rrelligiom» (VC).

linguaraz, adj. (talvez do lat. medieval 
linguaris, loquaz). Linguareiro; falador; 
palreiro. Formas: lingoaraz (VC, 1); 
linguarazes (VC, 1). Contextos: «tantas 
vezes te neguey por a vos e requerimẽto 
da escraua palreyra e lingoaraz» 
(VC); «alguũs delles que eram mais 
linguarazes» (VC).

linha, subs. (do lat. linea-m). Linhagem; 
grau de parentesco; fio. Formas: linha 
(S, 3; VC, 3); lynha (S, 1). Contextos: 
«E os graos ẽ este parẽtesco sse contã 
asi na linha e orden que sobe» (S); «E 
ha linha e hordẽ que deçẽdẽ filho e filha 
sson no premeiro graao» (S); «En linha 
que he transversal e esta de costado 
nehuũ non pode casar con algũa de seu 
linhagem» (S); «Começou ergo Matheu 
em Abraaõ e dally vijndo per linha a 
Dauid primeiro rey de tribu de Juda» 
(VC); «ajnda que seja em graao e linha 
de parentesco alonguado» (VC); «assy 
como he o cẽtro aas cousas que stam 
darredor delle aa linha e cõpasso» (VC); 
«por que todos desçẽden dele por lynha 
dereyta» (S).

linhagem, subs. (do lat. lineaticu-m, pelo 
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francês lignage). Genealogia; geração; 
linha de parentesco. Formas: liñagem 
(S, 1); linhage (VC, 1); linhagẽ (S, 5; 
TC, 1; VC, 56; HV, 1; C, 1; EE, 13); 
linhageẽs (VC, 1; EE, 2); linhagem (S, 4; 
TC, 2; VC, 55; HV, 1; EE, 22); linhagen 
(S, 5; EE, 2); linhagẽs (VC, 2); linhajẽ 
(S, 2; VC, 6; EE, 2); linhajem (VC, 5; 
EE, 4); lynhagẽ (S, 1); lynhagem (S, 2; 
EE, 1); lynhagen (S, 1); lynhajẽ (EE, 
1); lynhajeẽs (EE, 1); lynhajem (EE, 1). 
Contextos: «Jhesu Christo por remijnr 
e saluar a humanal liñagem desçẽdeo 
dos ceos» (S); «e por my e por todos de 
meu linhage e parẽtesco» (VC); «que 
ho parẽte mais propinco casase cõ sua 
molher pera suçitar a linhagẽ» (S); «Ergo 
digamus que o ha do diaaboo emmiigo 
he de todo o linhagẽ humanal» (TC); 
«Pella qual determinaçom se affiguraua 
o verdadeyro determinar da linhagẽ 
humana» (EE); «a qual nehuũ podia cõtar 
de todalas nações de todallas linhageẽs 
e pouoo e lingoas» (EE); «nehuũ non 
pode casar con algũa de seu linhagem 
que seja dentro no quarto graao» (S); «A 
terceyra 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); «homẽ de grande 
linhagen ou pequena» (S); «nom faz 
elle defferẽcia nos linhagẽs mas nos 
feitos» (VC); «ca amte deue dar aa boa 
linhajẽ» (S); «e assy fora retardada a 
redẽpçõ do linhajem humanal» (VC); 
«hesu Christo que veo remijr a lynhagẽ 
humanal» (S); «mamçebo ou velho, de 
pequena lynhagem ou de grande estado» 
(S); «e me louuey falsamente de sçiençia 
e de rriquezas e nobreza de lynhagen e 
de rriquezas e de parẽtes» (S); «O senhor 
Jhesu visitou ẽ sua emcarnaçõ a humanal 
lynhajẽ» (EE); «todallas lynhajeẽs 
dos filhos de Israel» (EE); «posto que 
Christo fosse de lynhajem judayco e nom 
samaritano» (EE).

linho, subs. (do lat. linu-m). Planta de cujas 

fibras é feito um tipo de tecido com o 
mesmo nome. Formas: linho (S, 8; TC, 
3; VC, 11; HV, 1; C, 2; EE, 3); lynho 
(EE, 2). Contextos: «que non trazen 
aquella vestedura e linho que deuiã trazer 
sobre as outras vesteduras» (S); «e em 
na primeira coresma nõ uista panos de 
linho» (TC); «erã camisas lõguas de 
panho de linho» (VC); «tijnha na maão 
huũ pano de linho» (HV); «fez hũa peça 
de linho e vendeoha» (EE); «Buscou laã 
e lynho e trabalhou cõ suas maãos» (EE).

linagem, subs. O mesmo que linhagem. 
Formas: linagẽ (S, 1; TC, 1); linajem 
(VC, 1). Contextos: «mas em a carne 
reçebida de a virgẽ Maria por redençõ e 
saude da humanal linagẽ» (S); «nẽ per 
o diaboo ca ẽmigo he de todo o linagẽ 
humanal» (TC); a qual era ante ordenada 
por saluaçõ do linajem humanal» (VC).

líquido, adj. (do lat. liquidus, a, um). Fluido. 
Formas: liquidas (S, 1). Contexto: «Ca 
os sacrifiçios que o saçerdote sacrificaua 
nom rresçebia coussa algũa do sacrifiçio 
do vinho e das cousas que erã liquidas 
que se podiam beber» (S).

liquor, subs. O mesmo que licor. Formas: 
liquor (VC, 6); liquores (VC, 1); lyquor 
(EE, 1). Contextos: «E catino he 
huũ vaso de barro em que lançam 
qualquer liquor e que pode teer outras 
cousas muytas» (VC); «nõ era digno 
de receber aqueste liquor muy limpo 
daqueste sermõ» (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); «das quaaes sayrõ aquelles 
preciosos liquores do seu sancto sangue» 
(VC); «huã fõte dauga ẽ aquella noyte se 
tornou ẽ lyquor de olyo» (EE).

lírio, subs. (do lat. liliu-m). Planta bolbosa 
que dá flores vistosas e perfumadas. 
Formas: lirio (VC, 4; EE, 1); lirios (VC, 
11; EE, 1). Contextos: «assy como a 
virtude do sol sobre a rosa e lirio que da 
aaquellas virtude de conçeber» (VC); 
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«que cousa he tam vermelha como a 
rosa: nẽ tam brãca como o lirio» (EE); 
«e os leuas per os loguares de lirios aluos 
e per rosas vermelhas» (VC); «Cuyday 
nos lirios do campo como cresçen que 
non trabalham nem fyam» (EE).

lisonja, subs. (do franco *lausinga, pelo 
francês antigo lesonja). Adulação; 
louvor afetado. Formas: lijonjas (S, 
1); lisonia (S, 2). Contextos: «eu 
diselhes lijonjas em logar de rreprenson 
e de amoestamento de caridade» (S); 
«com lisonia dã logar a seus senhores» 
(S); «enganosas e de treiçon, falsas, 
mẽtirosas e de lisonia» (S).

lisonjaria, subs. (de lisonja + -aria). Ato 
de lisonjear; adulação. Formas: lijõjaria 
(S, 1); lysonjaria (EE, 1). Contextos: «E 
nom pagey a diuida ao tempo que deuia 
por lijõjaria ou por ameaças ou ypocrisia 
ganhey e ouue algũas cousas» (S); 
«porque non paresçesse que o gabaua 
con lysonjaria» (EE).

lisonjeiro, subs. (segundo uns, de lisonja 
+ -eiro; segundo outros, do francês 
l isongier) .  Adulador;  bajulador. 
Formas: lisonjeyros (EE, 1). Contexto: 
«he custume de lisonjeyros gabar em 
presença» (EE).

litera, subs. O mesmo que letra. Formas: 
literas (VC, 1). Contexto: «Os simplezes 
e desenssinados roubã o çeeo: e nos cõ 
nossas literas hymonos ao inferno» 
(VC).

literal, adj. (do lat. litterale-m). Que é à 
letra; exato. Formas: literal (EE, 1). 
Contexto: «de doctrina literal nõ de 
entender spiritual» (EE).

literatura, subs. (do lat. litteratura-m). 
Instrução na arte da leitura e da escrita; 
conhecimento; sabedoria. Formas: 
literatura (S, 1). Contexto: «O terçeiro 
sse hordenou alguũ que non era ydonio 
nẽ sufiçiẽte en literatura ou que tinha 
huũ pee nas coussas temporaees e ho 
outro nas cousas çelistiaees» (S).

litigante, subs. (do lat. litigante-m, part. 

passado de litigare). Indivíduo que está 
em litígio judicial com outrem. Formas: 
litigantes (C, 2). Contextos: «do que se 
segue aos ditos litigantes muita despesa» 
(C); «e os litigantes sejam prontamẽte e 
sem dillaçam despachados» (C).

litigar, vb. (do lat. litigare, disputar). 
Demandar judicialmente; contestar. 
Formas: litigar (VC, 1); litigares (VC, 
2). Contextos: «e litigar cada dia cõtra 
elles» (VC); «que te nõ som tãto mester 
ante que litigares cõ elle per sanha e 
queyxa» (VC); «dalhe tu ajnda as que te 
nom pedẽ por nõ litigares» (VC).

liviandade, subs. O mesmo que leviandade. 
Formas: liuiãdade (VC, 2). Contextos: 
«nõ he liuiãdade conhoçido o error 
partirse o homẽ do preposito» (VC); 
«firmemẽte e nõ cõ liuiãdade nẽ cõ 
toruaçõ ou espãto» (VC).

livra, subs. O mesmo que libra. Formas: 
liura (VC, 6); liuras (VC, 6). Contextos: 
«e por tanto foy huũa liura» (VC); «cõ 
a sua mna ou liura (trouue outras dez)» 
(VC); «offereçeo a sua mna ou a sua 
liura sẽ gaanho» (VC); «escõdeo a sua 
liura no sudayro» (VC); «E tragẽdo os 
boos seruos as suas liuras cõ gaanho» 
(VC); «trazia consigo mesturada. mirra 
e alloes em que aueria acerca cem liuras 
pera o vngir» (VC).

livrador, subs. (do lat. liberatore-m). 
Libertador. Formas: liurador (VC, 2). 
Contextos: «eu som o liurador e nõ 
fantasma» (VC); «como aquelle que 
deseja a vinda do seu liurador» (VC).

livramento, subs. (de livrar + -mento). 
Ato ou efeito de livrar; libertação. 
Formas: liuramento (VC, 5); liuramẽto 
(VC, 9; EE, 1). Contextos: «Em a cruz 
he ensinada a rredempçõ e liuramento 
da morte» (VC); «E mais aginha vem 
aas vezes a saluaçom e liuramento 
dalguũ perigoo» (VC); «da liberdade e 
liuramẽto delle» (VC); «do liuramẽto 
teu e de teu pouoo dos immijgos» (EE).

livrar, vb. (do lat. liberare). Tornar livre; 
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libertar; pôr a salvo. Formas: foi liurado 
(EE, 1); forõ liurados (S, 1); forom 
liurados (EE, 1); fosse liurada (EE, 1); 
foy liurada (S, 1); ha liurado (EE, 1); he 
liurado (VC, 1; EE, 2); liuaam (VC, 1); 
liura (S, 4; TC, 1; VC, 18; HV, 1; EE, 
2); liurã (VC, 2; C, 1); liura me (VC, 7); 
liurado (S, 1); liurãdo (VC, 1); liurãdoos 
(VC, 1); liurados (EE, 4); liurallaas 
(VC, 1); liurallo (VC, 2); liuralloa (VC, 
1); liurallos (VC, 1); liuraloey (VC, 1); 
liurame (VC, 1); liurando (VC, 1; EE, 
1); liurandoos (EE, 1); liuranos (S, 1; 
VC, 1; C, 1); liurar (S, 4; TC, 1; VC, 
72; EE, 9); liurar vos ey (VC, 1); liurara 
(VC, 9; EE, 1); liurarã (VC, 1); liuraras 
(EE, 1); liurarem (C, 1); liurares (VC, 
5); liurarey (VC, 1); liuraria (VC, 2; EE, 
1); liurarla ha (VC, 1); liurarmos (VC, 
1); liuraruosha (TC, 1); liuras (VC, 2); 
liurase (VC, 1); liurasse (VC, 9; EE, 3); 
liurassem (VC, 3); liurasses (VC, 1); 
liuraste (VC, 3; HV, 2; EE, 3); liurasteos 
(S, 1); liurate (VC, 1); liuraua (VC, 1); 
liuraua os (VC, 2); liurauas (VC, 1); liure 
(VC, 2; HV, 1); liurẽ (VC, 1); liuremos 
(VC, 1); liureo (VC, 1); liurese (VC, 
1); liurou (S, 7; VC, 32; HV, 1; EE, 8); 
liurou nos (VC, 1); liurou o (VC, 1; 
EE, 1); liurou os (VC, 2); liurouho (EE, 
1); liuroulhes (VC, 1); liurounos (VC, 
1); liurouo (VC, 1); liurouos (VC, 1); 
liurrar (VC, 1); lyura (S, 2); lyura nos 
(S, 1); seer liurados (S, 2; EE, 2); seer 
lyurados (S, 1); seera liurada (EE, 1); 
seerã liurados (EE, 1); seeram liurados 
(EE, 1); sejamos lyurados (S 1); ser 
liurado (S, 1); serã liurados (VC, 1); 
son liurados (S, 1). Contextos: «o justo 
da fadiga foi liurado para que se desse 
o maao por elle» (EE); «muitos forõ 
liurados das penas do inferno» (S); 
«veẽdo que forom liurados daquellas 
penas» (EE); «por ysto fosse liurada de 
jnfamya» (EE); «Por esta esperãça foy 
liurada ssanta Susana e Daniel e outros 
muitos de suas tribulaçõees» (S); «e 

me ha liurado das maãos de Herodes» 
(EE); «quando he liurado de males hũa 
vez e nõ se tempera e emẽda que depois 
padeçera peores causas que aa primeira» 
(VC); «por tanto em memoria daqueste 
beneficio. em aquesta festa liuaam huũ 
cheguado aa morte» (VC); «Senhor liura 
os meus pees que nõ andẽ pela carreira 
que leua os homeẽs ao inferno» (TC); 
«se nẽbrou de nos o senhor Deus e nos 
remio pelo seu sãgue precioso e nos 
gouerna e mãtẽ e nos liura dos prigoos 
e caioões deste mũdo mezquinho» 
(TC); «de que taaes querelas sam dadas 
se liurã e mostrã que nõ teẽ culpa nas 
cousas ẽ ellas cõtheudas» (C); «liura 
me senhor dos açoutes da ira eternal» 
(VC); «ẽ no qual rroga que apartado de 
gẽte nõ sancta e liurado do maao omẽ» 
(S); «Itẽ he senhora em acorrer em as 
tribulaçoões liurãdo todos das angustias 
em o tẽpo dellas» (VC); «vem aos 
abatidos e deribados per defensom assy 
como o senhor liurãdoos» (VC); «mas 
agora liurados do pecado sooes feytos 
seruos de justiça» (EE); «porque se a 
ferires nõ morrera e liurallaas da morte» 
(VC); «pensando que entõ o senhor 
auia de liurallo do poder dos gentios 
que o entom regiã» (VC); «ou se lhe nõ 
prouuer liuralloa e scapara» (VC); «auer 
homẽ cuydado de proueer aa sua mingoa. 
e liurallos della» (VC); «(soltaloey.) e 
liuraloey da morte» (VC); «liurame do 
senhorio e subjeiçõ do mũdo» (VC); 
«Pois se segue que nosso senhor Jhesu 
Christo liurando o homẽ do poder do 
dyaboo» (EE); «e a muytos homeẽs 
outorgou sua misericordia liurandoos 
das doenças» (EE); «Mas liuranos 
de mal» (S); «O iuiz se pode achar 
alguũ caso pera o liurar apoẽdo algũa 
cousa cõtra as testemunhas para o seu 
testemunho nõ ualer podeo fazer» (TC); 
«e liurar vos ey dos vossos cõtrayros» 
(VC); «o qual assy marauilhosamẽte 
punyra a Zacharias e o liurara» (EE); 
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«ellas vos liurarã agora e absoluerã da 
culpa de tantos malles» (VC); «Nõ tires 
do castigo ao minino ca se o ferires 
com ho açoute non morrera e liuraras 
sua alma do inferno» (EE); «E por se 
liurarem e escaparẽ mays ligeiramẽte 
no dito secular foro da pena corporal» 
(C); «teu he o poder de liurares a 
geeraçõ humana da morte e do inferno» 
(VC); «Chama me diz elle: no dia da 
tribullaçom. e eu te liurarey» (VC); «se 
se desse por ella o mũdo nõ se liuraria» 
(EE); «Porque como liurar a alma da 
culpa liurarla ha da pẽna» (VC); «pera 
o liurarmos da enfermidade» (VC); 
«Aparelhade os uossos coraçoões para 
seruir a Deus e liuraruosha das maãos 
dos uossos ẽmiigos» (TC); «liuras 
os que som retheudos dos demonios 
e das infirmidades» (VC); «A sexta 
porque soportãdo elle os encarregos 
da ley liurase aquelles que os soportar 
nom poderom» (VC); «porque por sua 
temptaçõ liurasse a nos das nossas» 
(VC); «mas per simplez preeguaçõ da 
ffe liurassem a geeraçõ humanal do 
error da morte» (VC); «porque por tua 
misericordia nos liurasses delles» (VC); 
«liuraste meu corpo da perdiçam, e 
do laço da maa lingua» (EE); «ouuerõ 
esperãça e liurasteos» (S); «Se tu es 
rey dos judeos como dizias. salua te e 
liurate» (VC); «liuraua os judeos que 
morauã em aquellas casas do amgeo 
matador» (VC); «e liuraua os o senhor 
dellas» (VC); «porque nom liurauas 
aquelle ignosçẽte em que nom achauas 
causa alguũa de condempnaçom» (VC); 
«nosso senhor deus a ty que te liure desta 
prisam» (HV); «Melhor he sayr daqui 
liure que depois das presoões buscar 
quẽ o liurẽ» (VC); «liuremos e tiremos 
delle» (VC); «ora venha e liureo se lhe 
praz» (VC); «Qualquer de vos que quiser 
viuer em esta vida liurese e guardese 
destes donatiuos» (VC); «Nunca liurou 
a nemhuũ corporalmente que nom ho 

liurasse spiritualmente» (EE); «e liurou 
nos por o seu sangue precioso» (VC); 
«mais liurou o dos pecadores» (EE); 
«e liurou os das suas necessidades» 
(VC); «mas liurouho dos peccadores» 
(EE); «E querendo satisfazer a suas 
voontades liuroulhes Barrabas o qual 
demandauam» (VC); «e liurounos das 
queyxadas da morte eternal» (VC); «e o 
verdadeyro deus que elle adorou liurouo 
do fogo» (VC); «e liurouos do catiueyro 
em que jaziã» (VC); «porque as riquezas 
nom podẽ liurrar o homẽ da hora da 
morte» (VC); «e nos da ssaude e lyura 
em nosas persiguiçõees» (S); «mas lyura 
nos de mal» (S); «E destes dous maales 
pedimos seer liurados» (S); «Por que 
non somos dygnos de demandar seer 
lyurados» (S); «ca a meesma criatura 
seera liurada da seruidõ da corrupçon 
pella liberdade da gloria dos filhos de 
deus» (EE); «os justos seerã liurados» 
(EE); «e os justos seeram liurados 
por saber em os beens dos justos se 
emxalçara a çidade» (EE); «pedimos 
que pella oraçon da virgem Maria e dos 
benauenturados Sam Pedro e Sam Paulo 
e Sancto Andre e de todos os outros 
samctos sejamos lyurados» (S); «Ca 
pede ser liurado de toda tẽtaçon» (S); 
«porque assy sera acorrido a elles que 
serã liurados da miseria» (VC); «ho 
outro ou os outros en cujo poder forõ son 
liurados de a rrestytujr» (S).

livre, subs., adj. (do lat. liber). Liberto; que 
pode dispor da sua liberdade. Formas: 
liure (SG, 1; S, 11; TC, 4; VC, 95; C, 
1; EE, 15); liures (S, 1; VC, 65; C, 1; 
EE, 3); liury (S, 10); lyure (S, 2); lyures 
(S, 1); lyury (S, 1). Contextos: «e seus 
socessores leyxẽ de possoyr liure e 
pacifficamẽte ho que asij guanharom» 
(SG); «Ho quarto que o seruo sse faz 
liure sse rreçebe ordeẽs» (S); «sabe que 
per ell sera liure e se nõ peca» (TC); 
«e asy per nẽnhũ modo nõ he liure 
e he sandeu e filho do demo» (TC); 
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«A primeyra quẽ he aquel que pecou, 
scilicet, se homẽ o molher se mancebo 
se uelho se liure se seruo» (TC); «porque 
de molher foy vẽçido e nõ de homẽ 
e de serua e nõ de liure» (VC); «non 
seera herdeyro o filho da escraua cõ o 
filho da liure» (EE); «subjugan e poẽe 
ẽ seruidõee aos homẽs liures e os fazẽ 
seruos e lhes son cruees» (S); «podesse 
com liures choros e lagrimas lauar as 
çujidades da temerosa negaçõ» (VC); «e 
depoys que sam liures» (C); «porque sten 
mais liures a pescar» (EE); «asi como 
sse alguũ fose liury e casase com algũa 
serua pemsãdo que era liury, ou algũa 
molher liury se casase con alguũ homẽ 
seruo pensãdo que era liure, nõ valeria o 
matrimonio» (S); «e nõ lho cõtradizendo 
pello casamẽto, he lyure» (S); «ẽ a qual 
sejamos lyures do pecado» (S); «mais do 
que he lyury» (S).

livre alvidro, subs. O mesmo que livre 
arbítrio. Formas: libro aluidreo (S, 
1); aluidro liure (VC, 4); liure aluidro 
(VC, 12; EE, 4); liure aruidro (VC, 
1). Contextos: «O pecado he começo 
da vontade ou do libro aluidreo» (S); 
«teemos o aluidro liure para seguirmos 
a voõtade do diaboo ou nõ» (VC); «e 
pode husar de liure aluidro quãdo vem 
arreçeber os sacramentos dos fiees» 
(VC); «em tanto que elle ficasse sem 
consentimento do liure aluidro» (VC); 
«por graça de liure aluidro» (EE); «por 
razom e liure aluidro refreeandose do 
exerciçio do pecado» (EE); «porque 
tem o liure arbitrio firmado em bẽ» 
(VC); «e husou como nõ deuia do liure 
aruidro» (VC).

livre arbítrio, subs. (do lat. liberum 
arbitrium). Juízo livre; capacidade de 
escolha entre o bem e o mal ou entre o 
certo e o errado. Formas: liure arbitrio 
(VC, 2). Contextos: «deus nos criou em 
liure arbitrio» (VC); «porque tem o liure 
arbitrio firmado em bẽ» (VC).

livremente, adv. (de livre + -mente). Com 

liberdade. Formas: liure mẽte (VC, 1); 
liuremente (VC, 9; EE, 1); liuremẽte (S, 
1; VC, 17; C, 1; EE, 1); liurymẽte (S, 1); 
lyuremente (S, 1). Contextos: «e que 
liure mẽte husem de suas delectaçoões» 
(VC); «por que o homẽ mais liuremente 
se dee as obras da vyda contẽplatiua» 
(EE); «saluo sse o que se lhe confesou 
lhe prouue que liuremẽte o disesse» 
(S); «nõ quer consentir que em sua 
casa se façã os negoçios temporaaes 
que liuremẽte se podẽ obrar em outra 
parte» (VC); «e posam dispemsar com 
elles liurymẽte» (S); «que nõ se perdoa 
todalas vezes o pecado pella contriçon 
lyuremente» (S).

livremento, subs. O mesmo que livramento. 
Formas: liuremẽto (VC, 1). Contexto: 
«Se pregũtado for alguẽ se aura deos 
liuremẽto e sem enpacho respõdera que 
sy» (VC).

livro, subs. (do lat. libru-m). Obra; tratado. 
Formas: liuro (S, 31; TC, 2; VC, 88; 
HV, 1; C, 4; EE, 25; RP, 2); liuros (S, 9; 
TC, 1; VC, 40; C, 6; EE, 6); lyuro (S, 4); 
lyuros (S, 1; EE, 1). Contextos: «Este 
liuro he chamado Sacramẽtal» (S); «E 
entendo partir este liuro ẽ tres partes» 
(S); «Peẽdemça que se deue dar segundo 
he scripto no degredo e he posto em este 
liuro segundo os pecados que som em 
el scriptos» (TC); «as quatro partes do 
liuro intitulado Vita Christi» (VC); «nõ 
no poera em esqueeçimẽto e fallara delle 
no liuro do sancto graao» (HV); «escritas 
em liuro ou em caderno cõ cobertura 
de purgaminho» (C); «porque no liuro 
de vida estaua scripto» (EE); «diz 
Auicena no quarto liuro» (RP); «assi 
como se escreue em o terçeyro liuro dos 
amforismos» (RP); «enssynar escolares 
e leer em liuros e estudar e preegar» 
(S); «Se por teer muitos liuros e boõs» 
(TC); «Nom forom dadas as scripturas 
por nos as teermos soomente em nos 
liuros» (VC); «reçebiã por auctẽticos 
soomẽte os çĩquo liuros de Moyses» 
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(EE); «elle queymou os lyuros» (EE); «e 
o subdiachono leua ho lyuro diãte» (S); 
«E aos que esta ordẽ rreçebem perteçe 
saber os lyuros dos sacramẽtos que he 
missal lyçionayro» (S).

lixo, subs. (do lat. medieval lixu-m, este 
de lix, licis, cinza, lixívia). Imundície. 
Formas: lixo (TC, 5). Contextos: «Item 
todo homẽ que tomar sua natura na 
maano e faz lixo esto he pecado comtra 
natura» (TC).

lixoso, adj. (de lixo + -oso). Sujo; imundo. 
Formas: lixosa (TC, 1; VC, 1); lixosas 
(TC, 1; VC, 2); lixoso (VC, 1); lixosos 
(VC, 3); lixossas (VC, 1). Contextos: 
«Qual cosa he mais auorriciuel mais 
lixosa da turpidade dos pecados» (TC); 
«quanto elle he mais lixosa com fallas 
de sandiçe» (VC); «E cõsẽtĩdo e falãdo 
muytas palauras torpes e desonestas e 
ouciosas e lixosas» (TC); «as quaaes 
nõ forã lixosas de sangue de luxuria» 
(VC); «e todo amor carnal te pareça çujo 
e lixoso» (VC); «fosse ençugentada cõ 
conspinhos lixosos dos judeus» (VC); «e 
porque em todas maas e lixossas obras 
se enuorilha» (VC).

lo, art. def., pron. pes. (do lat. illu-d). O; 
aquilo. Formas: la (VC, 1); lo (S, 1; 
TC, 1). Contextos: A palaura dobrada 
demostra a intençam e la grandeza do 
desejo dobrado» (VC); «E que nom 
andasem depos las pinturas da parede» 
(TC); «nõ diga porem outro doesto 
mas sofrao muy bem ca terrã que lhe 
dira aquelo que lo que lhe disserom na 
cõfisom» (TC).

lo 2, pron. pes. + pron. pes. O mesmo que 
lho. Formas: la (VC, 1). Contexto: «os 
magos ouuerom noticia nom per a terra 
mas per o çeeo que la cõtou» (VC).

lobo, subs. (do lat. lupu-m). Mamífero 
carnívoro selvagem da família dos 
canídeos. Formas: lobo (TC, 2; VC, 
11; EE, 5); lobos (TC, 1; VC, 20; EE, 
4). Contextos: «e aĩda que ueiã que 
o lobo leua as ouelhas pouco se curã 

senom tã solamẽte fiquelhes a lãa a eles 
e os queyios» (TC); «o lobo fero mudou 
em cordeiro» (VC); «mordẽ com os 
dẽtes: como ho cam e lobo» (EE); «e 
seiã postos ẽ poder de lobos roubadores 
rabazes e de bestas feras» (TC); «som 
taaes como lobos que roubã e furtã» 
(VC); «Eys aquy eu vos emuyo como 
cordeiros em meeyo de lobos» (EE).

local, adj. (do lat. locale-m). Que é de 
determinado lugar. Formas: local (VC, 
1). Contexto: «obedeçe aa voõtade da 
alma quanto ao mouimẽto local» (VC).

lóculo, subs. (do lat. loculu-m). Cofre ou 
caixa para guardar dinheiro. Formas: 
loculos (VC, 1). Contexto: «Christo teue 
loculos ou correos» (VC).

locura, subs. O mesmo que loucura. 
Formas: locura (VC, 3). Contextos: 
«criar sua locura ou neiçidade» (VC); 
«Que sandiçe e que locura he aquesta» 
(VC); «por tal que elles se tirassẽ da 
sua locura e por dar aa sua vergonha 
logar» (VC).

locusta, subs. (do lat. locusta-m, gafanhoto, 
lagosta). Espécie de erva comestível. 
Formas: locusta (EE, 1); locustas (VC, 
1). Contextos: «e seu comer era erua 
chamada locusta» (EE); «nunca comia 
outra cousa se nõ hũas heruas chamadas 
locustas» (VC).

lodo, subs. (do lat. lotu-m). Lama. Formas: 
lodo (S, 2; TC, 1; VC, 29). Contextos: 
«se esta augua fosse mesturada ẽ lodo 
em maneira que pareça ser lodo mais 
que augua» (S); «Asy como mandaua 
Sant Francisco a seus frayres que 
ouuesem casas de pedra e de lodo em 
que morasem» (TC); «Peruersa cousa 
he e çuja o vaso do lodo que he o corpo 
feito de terra» (VC).

logar, subs. O mesmo que lugar. Formas: 
logar (S, 89; TC, 25; VC, 41; C, 9; EE, 
152); logares (SG, 1; S, 17; TC, 2; VC, 
5; C, 2; EE, 18); loguar (S, 2; VC, 261); 
loguares (VC, 38; EE, 1). Contextos: 
«A quarta quãdo ẽ logar defẽdido» 
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(S); «A septyma se fez esto em logar 
sagrado» (TC); «se he em logar sagrado 
se ẽ outro logar» (TC); «no qual logar 
estam os dãpnados» (EE); «e em outros 
muitos logares da ssanta escpritura se 
lee do proximo» (S); «Pequey em jazẽdo 
cõ algũas pesoas na cama poẽdolhes 
as mãaos per logares desonestos» 
(TC); «e assy se faz agora em mujtos 
logares» (VC); «grande distançia de 
meriçimẽtos e logares e estados» (EE); 
«nem entrarom o loguar do juizo» (VC); 
«cõpre escolher loguares apartados» 
(VC); «Mas en outras çidades e villas 
tijnhã loguares determinados» (EE).

lógico, subs. (do grego λογικός, pelo lat. 
logicu-m). Aquele que estuda Lógica. 
Formas: logicos (VC, 1). Contexto: 
«e todollos grammaticos. logicos. 
rethoricos nom os poderiam dizer per 
palauras nẽ declarar» (VC).

logo, adv. (do lat. loco). Imediatamente. 
Formas: logo (S, 52; TC, 15; VC, 539; 
EE, 190; HV, 68; C, 3; RP, 6); loguo (SG, 
1; S, 3; VC, 7; C, 1; EE, 4). Contextos: 
Contextos: «Item preguntea logo que 
tempo ha que foy comfessada» (TC); 
«seja loguo imterdicto» (SG); «non 
tornaste logo ho alheo a cujo era» (S); 
«elle o declara e expoõe logo dizendo» 
(VC); «que logo nollo notefiquẽ» (C); 
«o homem he obrigado logo a restituir as 
cousas injustas» (EE); «quãdo se alguũ 
aleuãtar logo coma da aruda lauada» 
(RP); «Os olhos do aar empeçonhẽtado 
logo escureçẽ» (RP); «e logo despois 
de comer tem desejo de dormir» (RP); 
«seja loguo imterdicto» (SG); «E loguo 
alça ho calez com anbas as mãaos» (S); 
«e loguo apagou em elle toda a soberba» 
(VC); «e os lançem loguo nas pias de 
bautizar» (C); «e loguo se segue este 
euãgelho» (EE).

logo 2, subs. (do lat. locu-m). O mesmo 
que lugar. Formas: logo (VC, 4). 
Contextos: «declara o logo ẽ quanto 
diz porque» (VC); «e que ouuesse de 

teer seu logo e fosse traydor e preso em 
seu nome» (VC).

logo que, loc. conj. Quando; no momento 
em que. Formas: logo que (S, 5). 
Contextos: «Os apostolos, logo que 
começaron a fazer este sacrifiçio, 
nõ diziam outra coussa saluo estas 
palauras» (S); «Que Judas, logo que 
tomou o bocado que Jhesu Christo deu, 
sayo fora» (S).

logramento, subs. (de lograr + -mento). 
Ato ou efeito de lograr. Formas: 
logramento (VC, 1). Contexto: «a 
qual esta em a visom e logramento da 
diuijndade de Christo principalmẽte» 
(VC).

lograr, vb. (do lat. lucrare, ter lucro). 
Conseguir; enganar. Formas: logra (VC, 
1); logrãdo (VC, 2); logrãdo te (VC, 1); 
lograr (VC, 4); lograra (VC, 1); lograras 
(VC, 1); logre (VC, 2); logremos (VC, 
5); logrou (VC, 1). Contextos: «e as 
possue e logra amãdoas menos que 
deus» (VC); «possuindo e logrãdo como 
se fossem seus proprios mujtas moradas 
de moesteiros» (VC); «ou logrãdo te da 
cousa alhea cõtra voõtade de seu dono» 
(VC); «aadur pode lograr os fructos» 
(VC); «nõ sabe se as lograra» (VC); 
«do qual tu aueras a posse e o lograras 
per grãde experiẽcia» (VC); «e logre 
eternalmẽte rey meu e deus meu» (VC); 
«porque logremos os beẽs que som por 
vijnr» (VC); «Ouue e logrou a vida em 
paciencia e a morte em desejo» (VC).

logro, subs. (do lat. lucru-m). Ato ou efeito 
de lograr; engano. Formas: logro (VC, 
2). Contextos: «te conta agora com 
ho logro .s. que lhe pagues» (VC); 
«ordenarõ que steuessem aly cãbadores 
os quaaes emprestauã sobre penhores 
ou segurança. e ajnda leuauã mais algũa 
cousa em logro nõ em dereito» (VC).

lombo, subs. (do lat. lumbu-m). As costas; 
o dorso. Formas: lõbos (VC, 2; EE, 2); 
lombos (VC, 10; EE, 12); lonbos (S, 1; 
VC, 4; EE, 1). Contextos: «o qual vio 
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o senhor em meeo de sete cãdeeyros 
cingido de cincta douro nõ per os 
lõbos» (VC); «teẽde çingidos vossos 
lõbos» (EE); «Os lombos da carne som 
aquelles de que proçedẽ as cobijças 
carnaaes» (VC); «seera a justiça çinta 
de seus lombos, e a ffe çinto de suas 
reẽs» (EE); «As rreẽs e os lonbos pollo 
apetito de luxuria» (S); «e esto darredor 
dos lonbos» (VC); «e trazia hũa çinta de 
cabellos aos lonbos» (EE).

longamente, adv. (de longo + -mente). Por 
muito tempo; extensamente. Formas: 
lõgamente (S, 1; VC, 1); lõgamẽte (S, 
1; TC, 1; VC, 2); lõguamente (VC, 1); 
lõguamẽte (VC, 6); longamente (VC, 
2); longamẽte (S, 1; TC, 1; VC, 4; C, 1); 
longuamente (VC, 2); longuamẽte (VC, 
4). Contextos: «por que uiuas lõgamente 
ssobre a terra» (S); «sera em ele a palaura 
de Deus que he uerdadeyra, que uiuera 
ẽ ele ho homẽ lõgamẽte» (TC); «cuja 
vida bõa que depois lõguamente fez he 
indicio e demostraçom desto» (VC); 
«porque os discipollos nõ steuessem 
lõguamẽte em tristeza» (VC); «e oraua 
longamente» (VC); «Ou longos dias uiue 
homẽ uiuẽdo longamẽte» (TC); «E posto 
elle em tormento de contradiçom do 
spiritu com a carne oraua longuamente» 
(VC); «a qual se auia destẽder e derramar 
longuamẽte e largua» (VC).

longe, adv. (do lat. longe). A uma grande 
distância. Formas: lõge (S, 1; VC, 11; 
HV, 1; EE, 2); lomge (EE, 1); longe (S, 
2; VC, 33; HV, 1; EE, 31); lonje (S, 1). 
Contextos: «o seu coraçõ he lõge de 
myn» (S); «ou veo ao lõge e filha cõ elles 
sollaz» (VC); «e alçãdo seus olhos como 
esteuesse no ẽferno nos tormẽtos vyo 
lõge a Abraão e a Lazaro no seu seeo» 
(EE); «as villas estam lomge» (EE); «E 
se estover longe da ygreja, nom busque 
logar» (S); «entom fingeo o senhor que 
auia de hir mais longe» (VC); «E ho 
pubricano peccador estando de longe: 
nõ queria nem aynda alleuãtar os olhos» 

(EE); «Se alguũ leuase algũa creatura a 
bautizar a ygreja que esteuese muy lonje 
do logar» (S).

longo, adj. (do lat. longus, a, um). Comprido; 
extenso; demorado; longínquo. Formas: 
lõga (S, 4; TC, 1; VC, 9); lõgas (S, 1; TC, 
2); lõgo (TC, 1; VC, 20; EE, 4); lõgos (S, 
2; TC, 2; VC, 2); lõgua (VC, 11); lõguas 
(VC, 5); lõguos (VC, 1); lomga (S, 1); 
lomgas (S, 1); lomgo (EE, 1); longa (S, 
3; VC, 8; EE, 2); longas (S, 2; VC, 1; EE, 
2); longo (S, 3; VC, 30; EE, 10); longos 
(S, 1; TC, 1; VC, 5; EE, 5); longua (VC, 
18); longuas (VC, 5); longuo (C, 1). 
Contextos: «pesauame da missa e da 
pregaçõ lõga e todo era por mĩgua de 
deuaçõ» (TC); «ou per certa malicia ou 
per lõga husança» (VC); «O nono que 
se vaão lõgas terras» (S); «Nom cõto 
estas storias todas porque seram lõgas 
de comtar» (TC); «Se se delectou lõgo 
tempo em pemsamẽtos de luxuria» (TC); 
«he alto e fũdo e lõgo e largo» (EE); 
«Hõrraras teu padre e tua madre e uiueras 
lõgos dias sobre a terra» (TC); «E posto 
que homẽ fosse çerto da vida seer lõgua 
nõ deuia ajnda perlonguar a peendẽça 
atees a vilhiçe» (VC); «(porque esta vyo 
da fim e do cabo da terra.) e de lõguas 
terras» (VC); «e sperauas de viuer lõguos 
tempos em viços e delectos» (VC); «se 
deue homẽ fazer toda vya oraçom e se 
deue seer lomga» (S); «ca mais deue 
seer por gemidos que nom por palauras 
lomgas» (S); «Na qual lomgo tempo 
morara ho diuino sacrifiçio» (EE); «pello 
qual o luxurioso deseia muy longa uida» 
(S); «Estas e outras coussas muytas que 
seriam longas de contar» (S); «que o 
estende e faz seer mais longo» (VC); 
«Ou longos dias uiue homẽ uiuẽdo 
longamẽte» (TC); «veer a estrella que 
ho propheta Ballaão longos tempos antes 
profetizara» (EE); «em fim de muy lõgua 
perfia e debate maldiserõno» (VC); 
«porque erã tão longuas que cheguauã 
aos pees» (VC); «nem possam arrendar 
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breue nem ao longuo tempo nem aforar 
nẽ emprazar» (C). 

longo 2 ,  subs.  (do lat .  longu-m) . 
Comprimento. Formas: longo (TC, 1; 
EE, 1). Contexto: «teen quatro leguas e 
huũ seisto de longo e huũa legua e dous 
terços do largo» (EE); «dous palmos de 
terra em ancho, e sete pes em longo» 
(TC).

longueza, subs. (de longo + -eza). Com-
primento; extensão. Formas: longueza 
(VC, 4). Contextos: «e amchura em bem 
obrar. e longueza em perseuerar» (VC); 
«deue hy a auer longueza de perseue-
rança» (VC); «porque ouue longueza de 
coraçõ» (VC); «em largueza de caridade 
em longueza de perseuerança» (VC).

longura, subs. (de longo + -ura). Com-
primento; extensão; demora. Formas: 
lõgura (VC, 2); lomgura (VC, 1); longura 
(VC, 11; C, 1; EE, 2). Contextos: «nẽ 
por lõgura do tẽpo» (VC); «ho spaço e 
lõgura de tempo» (VC); «Em a lomgura 
entendemos a perseuerança da boa obra» 
(VC); «e daly descende a longura della 
contra o aguyam» (VC); «E os cabellos 
sejam de tal compasso e longura, quanto 
aos dordẽs sacras que sempre lhe pareça 
a orelha» (C); «seja a largueza e a longu-
ra e a altura e fundura» (EE).

loor, subs. (de loar, este do lat. laudare). O 
mesmo que louvor. Formas: loor (VC, 
1). Contexto: «e as ofereça a deus padre 
a seu loor e gloria» (VC).

lorica, subs. O mesmo que loriga. Formas: 
lorica (EE, 1). Contexto: «vestide lorica 
de justiça» (EE).

loriga, subs. (do lat. lorica-m). Cota de 
malha; couraça. Formas: loriga (EE, 1); 
lorigua (VC, 1). Contextos: «a loriga de 
justiça» (EE); «O amor he lorigua ou 
cota de malha que se nõ pode falsar lãça 
de sy os dardos e seetas» (VC).

louçainha, subs. (segundo uns, de louçã 
+ -inha; segundo outros, de louçania). 
Elegância; beleza; vaidade. Formas: 
louçainha (VC, 1); louçaynha (S, 3; VC, 

15); louçaynhas (VC, 5). Contextos: 
«e por razom dos viçios que tragem 
oufana e louçainha» (VC); «por alegria 
vaã, por louçaynha de coraçon» (S); «E 
deue rrefrear a louçaynha e fermosura» 
(S); «por alegria vaã, por louçaynha de 
coraçon» (VC); «e crijã aqui os corpos 
em louçaynhas e dilleytações da carne» 
(VC); «e atribullado per louçaynhas e 
oufanas» (VC); «Aquelles que fazẽ e 
que husã das louçaynhas estes viuẽ e 
seruẽ ao mundo» (VC); «e aos prazeres 
e louçaynhas» (VC).

loucamente, adv. (de louco + -mente). 
Com loucura. Formas: loucamẽte (S, 
1). Contexto: «Este se comete ẽ duas 
maneiras: ou loucamẽte comtra a forma e 
maneira que todas as alimarias dessejam 
e ham apetito» (S).

loução ,  subs., adj.  (do lat.  vulgar 
*lautianus, este de lautia, arum, carnes 
delicadas). Elegante; gentil; garrido. 
Formas: louçaão (VC, 3); louçaãos 
(VC, 1); louçaãs (VC, 1); louçãas (VC, 
2); loução (VC, 1). Contextos: «o qual 
era louçaão e nõ era ajnda mãso» (VC); 
«do louçaão e oufano os jogos» (VC); 
«pervẽtura fazia alguũs lauores louçaãos 
ou guarridos» (VC); «Segũdariamẽte 
quãdo som muy louçaãs» (VC); 
«pervẽtura tijnha algũas esmeradas e 
louçãas» (VC); «O burro loução he o 
maao desejo e que escorregua» (VC).

louco, subs., adj. (talvez do árabe lawqa). 
Que perdeu a razão; doido; sandeu. 
Formas: louca (VC, 5); loucas (S, 2; VC, 
3); louco (S, 18; VC, 4; EE, 3); loucos (S, 
4); loucu (TC, 1). Contextos: «se ella for 
louca ou sandia» (VC); «Ca a gula moue 
a dizer palauras vaãs e loucas» (S); «e 
aquesto jeeral cousa he aas loucas e aas 
sandias» (VC); «E o que disser louco 
ssera culpado na pena do inferno» (S); 
«porque quanto aa letra aquelle que 
ẽtra em religiõ he contado por louco» 
(VC); «a boca do louco deyta feruendo 
a doudiçe» (EE); «se este sacramẽto se 



141Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

deue seer dado aos loucos furiossos e 
lunaticos» (S); «qualquer que lhe disser 
loucu culpado sera da pena do ĩferno» 
(TC).

loucura, subs. (de louco + -ura). Estado 
de quem é louco; distúrbio mental; 
despropósito; disparate. Formas: 
loucura (S, 13; TC, 1; VC, 7; EE, 1); 
loucuras (TC, 1). Contextos: «E se 
o louco ouue loucura des que naçeo 
continuamẽte» (VC); «Mingua de 
paciẽcia. Loucura. Pompa» (TC); «e que 
cousa he auida por de mayor loucura 
que leixar aquello que possuymos a quẽ 
o quer roubar e nõ fazer injuria algũa 
aaquelles que nollas fazẽ?» (VC); «e 
que nõ nos lãçe fora por desauisamẽto 
de loucura» (VC); «non vos possamos 
percalçar da nobreza da linhagem. (na 
loucura et cetera.)» (EE); «Ainda pequey 
em ueẽdo muytas uaydades e loucuras 
do mũdo» (TC).

louro, adj. (do lat. laurus, a, um). O 
mesmo que loiro: que tem a cor amarela 
ou dourada. Formas: louros (VC, 2). 
Contextos: «diz que som tam louros 
e ruyuos como purpura real» (VC); 
«crispos e louros e cobriã e auanauã 
sobre os ombros» (VC).

louro 2, subs. (do lat. lauru-m). Espécie 
de árvore de folhas aromáticas; loureiro. 
Formas: louro (RP, 1). Contexto: 
«boõas heruas aqui scriptas .s. baga de 
louro, junipero» (RP).

louvadoiro, adj. (de louvado + -oiro). 
Digno de ser louvado. Formas: 
louuadoyro (VC, 1). Contexto: «Oo 
deus louuadoyro sobre todas cousas» 
(VC).

louvador, subs. (do lat. laudatore-m). 
Aquele que louva. Formas: louuador 
(VC, 4); louuadores (VC, 2; EE, 1). 
Contextos: «o qual he interpretado 
louuador e glorificador de deus per 
alegria spiritual» (VC); «bẽauẽturado 
foy Johã que mereçeo auer tal louuador» 
(VC); «e aquelle que nõ cura do juyzo 

dos louuadores tam bẽ nõ cura dos 
maldizẽtes nẽ de sua sospecta e sandice» 
(VC); «porque visto o millagre muytos 
fossem testimunhas e louuadores de 
deus» (EE).

louvamento, subs. (do lat. medieval 
laudamentu-m). Ato ou efeito de louvar; 
louvor; elogio. Formas: louuamento 
(VC, 1). Contexto: «este he o sandeu 
louuamento dalguũs misellos que 
vaãmente se louuã do estado dos seus 
parentes» (VC).

louvaminha ,  subs.  (regressivo de 
louvaminhar). Lisonja; bajulação; 
gabamento. Formas: louua minha (VC, 
1); louuaminha (VC, 5); louuaminhas 
(TC, 1; VC, 2); louuamjnha (VC, 2); 
louuamjnhas (VC, 3); louuamynha (VC, 
1); louuamynhas (VC, 1). Contextos: 
«e eu cõsentĩdo vendo Christo por vaã 
louua minha» (VC); «e tomã nodoa do 
pedir das cousas tẽporaaes e da vaa gloria 
e da louuaminha enguanosa» (VC); 
«Se as mẽdigou per modos illicitus, 
scilicet, per promissões louuaminhas 
afaagos simonya ameaças» (TC); «as 
quaaes se vendẽ quando se fazẽ por 
louuaminhas dos homẽs sob ypocrisia» 
(VC); «nõ te tire delle a tua louuamjnha 
nẽ tua soberba» (VC); «e seruẽ per 
aafagos e louuamjnhas» (VC); «odio 
ou louuamynha porque a quelle que 
tem odio a alguẽ» (VC); «os emcaminhã 
alguũs malles e per suas louuamynhas 
que lhes dizem amollestãsse» (VC).

louvaminhar, vb. (talvez de louvar 
+ minha + -ar). Lisonjear; gabar; 
adular. Formas: louuaminhã (VC, 1); 
louuaminhar (VC, 4); louuaminharẽ 
(VC, 1); louuaminharias (VC, 1); 
louuamjnhar (VC, 1); seer louuaminhado 
(VC, 1). Contextos: «anda em meyo das 
lingoas dos que afaagam e louuaminhã» 
(VC); «Nõ por se louuaminhar fallou 
Pedro mas fallou verdadeiramẽte por 
nos ẽsinar» (VC); «respondamos aos que 
nos louuaminharẽ ou guabarẽ» (VC); 
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«se tu quisesses comer desta vianda tã 
bem nõ louuaminharias tu a Dyonisio 
como fazes» (VC); «nõ quis obrar por 
se mostrar e louuamjnhar» (VC); «nõ 
se querẽdo gabar nẽ seer louuaminhado 
do milagre» (VC).

louvaminharia, subs. (de louvaminha + 
-aria). Lisonja; gabamento. Formas: 
louuamjnharia (VC, 1). Contexto: 
«que nunca fosse ẽçujado em pecado 
do guabamẽto ou louuamjnharia» (VC).

louvaminheiramente, adv. (de louvami-
nheiro + -mente). Com louvaminhas; de 
modo lisonjeiro. Formas: louaminheira-
mente (VC, 1); louuaminheyramẽte (VC, 
1). Contextos: «Louaminheiramente 
fallauam» (VC); «E louuaminheyramẽte 
guabauã em elle verdade de tres manei-
ras» (VC).

louvaminheiro, subs. (de louvaminha + 
-eiro). Bajulador; adulador. Formas: 
louuaminheiro (VC, 5); louuaminheiros 
(VC, 6); louuaminheyros (VC, 3); 
louuamjnheiros (VC, 2); louuamynheiro 
(VC, 1). Contextos: «porque mais ẽpeeçe 
a lingoa do louuaminheiro» (VC); «per os 
mortos se podem entender os faagueyros 
e louuaminheiros» (VC); «Mas antre 
as pallauras dos louuaminheiros e 
dos maldizẽtes sempre deuemos de 
correr nos e consijrar aa ẽtẽçõ nossa 
e cõsciencia» (VC); «E por aquesto 
nos ensinou que nos guardassemos 
de seer auidos per afagueyros e 
louuaminheyros ẽ dizer guabos dos 
outros que som presentes» (VC); «nõ 
prezar os louuamjnheiros e honrrar os 
que o desprezam e deshonrram» (VC); 
«e o louuamynheiro nom veendo bem nẽ 
com dereito olho as cousas do proximo 
enduzeo a mal» (VC).

louvança, subs. (de louvar + -ança). Ato 
de louvar; elogio. Formas: louuãça (S, 
5); louuamça (S, 1); louuança (S, 6). 
Contextos: «por louuãça e vaã gloria 
rreueley e descobry meus pecados» (S); 
«E esmola deue ser feyta por amor de 

Deus e nom por louuãça do mũdo e de 
seus beẽs propios» (S); «e comendo ssem 
temor e ssem louuamça e sem dar graças 
ha Deus» (S); «E cobijçey aver louuança 
por os beẽs que fazia» (S); «nom pera 
louuança de Deus, mais pera vaã gloria 
do mũdo» (S).

louvar, vb. (do lat. laudare). Dirigir lou-
vores; bendizer. Formas: era louuada 
(VC, 1); era louuado (VC, 3); es louuado 
(VC, 1); forõ louuados (VC, 1); fosse 
louuada (VC, 1); fosse louuado (VC, 1); 
fossemos louuados (VC, 1); fosses lou-
uado (VC, 1); he louuada (VC, 9; EE, 
1); he louuado (VC, 11; EE, 1); louaua 
(VC, 1); louua (VC, 40; EE, 5); louuã 
(VC, 26; EE, 1); louuaã (VC, 1); lou-
uaaes (VC, 1); louuada (VC, 11); louua-
de (VC, 2; EE, 1); louuado (VC, 20; EE, 
2); louuãdo (S, 1; VC, 14; EE, 4); lou-
uado seja (VC, 1); louuãdoa (VC, 2); 
louuãdolhe (TC, 1); louuãdolhos (VC, 
1); louuãdome (S, 1); louuãdoo (VC, 4); 
louuãdoos (VC, 1); louuados (VC, 4); 
louuae (VC, 1); louuãlho (VC, 1); lou-
ualla (VC, 1); louuallo (VC, 2); lou-
ualloemos (VC, 2; EE, 2); louuallohã 
(VC, 1); louualoemos (EE, 1); louuam 
(S, 1; VC, 10; C, 1; EE, 3); louuamos 
(VC, 4); louuan (S, 1); louuando (VC, 
12; EE, 2); louuandolhe (VC, 1); louuan-
doo (VC, 1); louuandoos (S, 1); louuan-
dosse (VC, 1); louuãno (VC, 1); louuan-
se (S, 1); louuao (TC, 1; VC, 6); louuar 
(S, 1; TC, 1; VC, 118; EE, 9); louuar te 
(VC, 1); louuara (EE, 3); louuarã (VC, 
1); louuaram (EE, 1); louuarẽ (VC, 2); 
louuarem (VC, 3); louuaremos (VC, 1); 
louuarẽnos (VC, 1); louuares (VC, 9); 
louuarey (VC, 1; EE, 5); louuaria (VC, 
1); louuariam (VC, 1); louuarme (EE, 2); 
louuarmos (VC, 3); louuarõ (VC, 7; EE, 
1); louuarom (VC, 1; HV, 1; EE, 4); 
louuarse (TC, 1; VC, 1); louuas (VC, 3); 
louuase (S, 1; EE, 1); louuãse (VC, 1); 
louuasen (S, 1); louuasse (VC, 3); lou-
uassem (VC, 1); louuastete (S, 1); lou-
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uaua (VC, 10); louuauã (VC, 18; EE, 2); 
louuauam (S, 1; VC, 4); louuauamno 
(VC, 1); louuauao (VC, 1); louuauase 
(EE, 1); louuauasse (VC, 1); louuavam 
(EE, 1); louue (S, 1; VC, 12); louuẽ (VC, 
4; EE, 2); louuem (S, 1; VC, 1); louue-
mollo (VC, 2); louuemos (VC, 11); 
louueo (VC, 1); louues (VC, 7); louuese 
(VC, 1); louuey (S, 4; TC, 1); louuo (VC, 
4; EE, 3); louuõ (S, 1); louuou (S, 1; TC, 
1; VC, 12; EE, 5); louuouo (VC, 1); 
louvãdote (VC, 1); seer louuada (VC, 3; 
EE, 1); seer louuado (TC, 2; VC, 14); 
seer louuados (VC, 6); seera louuada 
(EE, 2); seerem louuadas (TC, 1); seerem 
louuados (VC, 1); seia louado (TC, 1); 
seja louuado (VC, 2; S, 1); sejã louuados 
(VC, 2); sejam louuados (VC, 1); sejas 
louuado (VC, 3); ser louuada (VC, 1); 
sera louuado (VC, 1); serẽ louuados (VC, 
1); seremos louuados (VC, 1); sõ louua-
dos (VC, 1); som louuadas (VC, 1); som 
louuados (VC, 4); sseja louuado (S, 2). 
Contextos: «era louuada e exalçada per 
a mesajaria do ãgeo» (VC); «ca era 
louuado o homem como deos» (VC); «o 
homẽ sem saber que te aproueita depois 
da morte aquesta memoria se aly onde 
stas es atormẽtado e onde nõ stas es 
louuado?» (VC); «e nõ ouuerõ leteras 
mas soomẽte forõ louuados e scolhidos» 
(VC); «e por tal que por sua cõfissam se 
mostrasse sua ffe. e que fosse louuada 
per Christo» (VC); «por quanto elle 
naçesse da virgem desposada fosse lou-
uado huũ stado e outro» (VC); «E os 
torpes como se fossemos louuados por 
alguũs maaos feytos que fezessemos» 
(VC); «sempre e continuadamente de 
minha pessoa fosses louuado» (VC); «E 
assy he louuada Sancta Maria da nobre-
za da linhajẽ» (EE); «Que San Johã 
Euangelista he louuado mays que os 
outros euangelistas» (VC); «mas louaua 
em elle a cõfissom» (VC); «honde o 
apostollo muyto louua a caridade de deus 
e do proximo» (EE); «non soomente 

pella multidom dos que a louuã, mas 
ainda pella maneira e forma do louuor» 
(EE); «E quãdo o louuaã faagueiramẽte 
fallando e chamãdo mestre» (VC); «se-
gundo a carne do qual vos louuaaes e 
guabaaes» (VC); «quis deus que de 
voontade e deuoçõ fosse de nos louua-
da» (VC); «E outrossy louuade todallas 
gentes ao senhor» (EE); «Grãde he ho 
senhor e muito louuado e sua grãdeza he 
jnfijnda» (EE); «louuãdo e asignãdose 
cõ a cruz» (S); «glorificado e louuado 
seja deus» (VC); «Onde Gregorio lou-
uãdoa e encomendandoa» (VC); «nõ 
faça mais se nõ reprendaa doestãdolhe 
os pecados e louuãdolhe as uirtudes» 
(TC); «E louuãdolhos chegãdose per 
cõdições a elles» (VC); «Pequey por 
soberba da boca louuãdome dos beẽs que 
avia feytos» (S); «e louuãdoo e dã lhe 
graças por todas cousas» (VC); «mas os 
pobres humildosos conhoçe louuãdoos» 
(VC); «deuemos querer seer menospre-
çados dos maaos que louuados dos 
louuaminheiros e guabadores» (VC); «e 
louuae porque se nos he mãdado per 
boca dos prophetas que louuemos deus 
ẽ os seos sanctos» (VC); «louuãlho os 
seus falsos e fingidos seruidores» (VC); 
«Esta vida nõ ha lingoa que abaste a 
louualla» (VC); «e posa de coraçom 
beenzer o senhor e louuallo ẽ todas suas 
obras cõ prazer» (VC); «mas quẽ he este 
e louualloemos que faz maravilhas ẽ sua 
vida» (EE); «hã de creer ẽ Jhesu Christo 
louuallohã e cõfessallohã» (VC); «e quẽ 
he este e louualoemos como quẽ diz nẽ 
huũ» (EE); «louuam ha magestade de 
Deus» (S); «mas da tua misericordia 
mais louuamos a tua virgijndade» (VC); 
«ho louuan e adorã e temẽ a Deus» (S); 
«farey que os gentyos se confessaram a 
ty com voz louuando (cantarey a teu 
nome)» (EE); «por quãto nõ o hã conhe-
çido louuandolhe aquello que diz e que 
faz» (VC); «De sy aquesto que disse 
prouou ho e louuandoo disse» (VC); 
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«non as queren rrestetuyr e leixar lou-
uandoos de gran cobijça» (S); «outros 
que nõ crijã louuandosse» (VC); «ado-
rãno honrrãno e louuãno como deus e 
seguẽno» (VC); «som desobedientes e 
soberbos, louuanse» (S); «A primeira 
aprouãdo o mal doutro asy como huũ 
home he de maaos custumes e outro 
louuao e faz mal que peca mortalmẽte» 
(TC); «chama tuas cuidaçoões que te 
aiudem a louuar Deus» (TC); «a qual me 
faça que eu nunca cesse louuar te» (VC); 
«e emtom cada huum louuara a deus» 
(EE); «louuarã e cõcordarã cõ a senten-
ça do juyzo» (VC); «e louuaram muitos 
sua sabedoria» (EE); «e para que ajã 
cuydado de louuarẽ doutrina sua cõ 
virtudes.» (VC); «por tam triste e por 
tam torpe cousa pera nos que deuemos 
de auer de nos louuarem os maaos» 
(VC); «como o louuaremos nos acerca 
da multidõ da sua grãdeza» (VC); «Que 
aproueita louuarẽnos os homẽs se a 
cõsciẽcia nos acusa» (VC); «mas criou 
te pera o louuares e hõrrares» (VC); «Eu 
me cõfessarey a ty senhor rey e te lou-
uarey deus saluador meu» (EE); «nõ 
louuaria o senhor a Johãne da aspereza 
da sua vestidura» (VC); «em a qual 
cousa se gloriariam e louuariam os olhos 
dos fiees» (VC); «Se conuem louuarme: 
das cousas de minha enfermydade me 
louuarey» (EE); «E pera o louuarmos 
muyto nos he necessaria a graça do 
spiritu sancto» (VC); «mas todos com 
huũa meesma louuarõ a deos» (EE); «e 
todos os outros que aly erã juntos louua-
rom muyto o cõselho de Barrabas» (HV); 
«Louuarse do ẽtẽdimẽto ou sabedoria ou 
de linhagem» (TC); «Mas se tu louuas a 
deus. louuao de todo coraçõ e louuao 
amãdoo» (VC); «E por fauor do pouoo 
que me louuase ho poderio que foy dado 
eu vsey mal» (S); «e nõ fazẽ aquello que 
dizẽ louuãse nas honrras e nas boõas 
cousas» (VC); «busquey ocasiõ por que 
me louuasen» (S); «Açẽdida cõ a doçu-

ra das pallauras de Christo nõ se pode 
teer que o nõ louuasse» (VC); «quis deus 
que os que o adorassem e louuassem 
ouuessem de renũciar todallas cousas» 
(VC); «louuastete alguũas vezes a 
alguũ» (S); «E assi como aqui reprehen-
de e doesta Pedro o qual ante louuaua» 
(VC); «e louuauã a deos todo poderoso» 
(EE); «E cobijçey aver louuança por os 
beẽs que fazia e avia tristeza quando me 
nõ louuauam por elles» (S); «E lou-
uauamno todos» (VC); «por tanto se 
marauilhaua e louuauao» (VC); «mas 
louuauase dizẽdo (a deus graças te faço, 
etc.)» (EE); «e louuauasse e gabaua da 
voõtade que tijnha» (VC); «E logo de-
poys das pallauras dos anjos que louua-
vam a deus» (EE); «e non se louue dos 
pecados que cometeo por nehũa vaidade 
do mũdo» (S); «daylhe do gaanho de 
suas maãos e louuẽ suas obras pellas 
portas» (EE); «por que os louuem e ajan 
vaã gloria» (S); «Louuemollo pois jr-
maãos per a vida e per a linguoa» (VC); 
«Em aqueste pois cãtemos nos alleluya. 
que quer dizer em ladinha linguagẽ 
louuemos o senhor» (VC); «de graças ao 
senhor e louueo» (VC); «porque cõ elles 
louues e cantes e faças graças a elle» 
(VC); «e amerga o alleuãtamẽto da 
voõtade e louuese das virtudes soos» 
(VC); «nem o serrui nem o louuey como 
deuera e podera se quisera» (TC); «he 
ho que eu mais louuo e mando» (EE); 
«bem dizem delle e lhe dan graças e o 
louuõ» (S); «Se louuou alguem em des-
fazimento doutro» (TC); «E louuouo 
Pyllatus em tres cousas em aqueste 
tytollo» (VC); «e finalmẽte louvãdote 
sempre aja cõ tigo allegria sem fim» 
(VC); «a qual deseja seer louuada e 
sobrepojar todos outros» (VC); «Se por 
fazer boas obras a outrem quisy seer 
louuado» (TC); «mas agora ha hy 
muytos que da nobreza e fidalguia da 
carne e da liberdade corporal querem 
seer louuados» (VC); «(aquella seera 
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louuada) mais que as outras escripturas» 
(EE); «Outrosy tomãdo uãa gloria das 
minhas obras e deseiando de me seerem 
louuadas dos outros» (TC); «E porem 
dos primeyros perteençe seerem louua-
dos e saluos» (VC); «Esto he acabado: 
Deus seia louado. Amen» (TC); «por que 
seja louuado dos que o ouuirẽ e souberẽ» 
(S); «sempre sejã louuados os santos» 
(VC); «e milhor he alguem que seus 
parentes sejam louuados per elle que elle 
em seu padre ou madre» (VC); «por tal 
que sejas louuado em refrigerio» (VC); 
«segundo em elles reconhoçes a sancta 
trijndade de veer ser louuada» (VC); «e 
magina que por aquello sera louuado elle 
meesmo se louua» (VC); «Outrossy 
aquelles escarneçem e murmuram do 
senhor que oram por serẽ louuados dos 
homẽs» (VC); «e entõ seremos louuados 
e husaremos da gloria» (VC); «em quan-
to nõ som conheçidos sõ louuados» 
(VC); «Ex aqui que som louuadas tres 
cousas nos homẽs sanctos» (VC); «seus 
feitos som louuados» (VC); «por que 
sseja louuado e posto em reputaçon» 
(VC).

louvável, adj. (do lat. laudabile-m). Digno 
de louvor. Formas: louuauel (VC, 2; EE, 
1). Contextos: «Omde Tehophillo diz. 
que elle fez ousança louuauel» (VC); 
«bõa e justa e benigna. raçoanauel e 
louuauel» (VC); «a virtude he a que faz 
perfeito ao que a possuy e faz louuauel 
sua obra» (EE).

louvavelmente, adv. (de louvável + -men-
te). Com louvor. Formas: louuauel-
mente (EE, 1); louuauelmẽte (VC, 1). 
Contextos: «ja louuauelmente offereçia 
a deus» (EE); «ho que louuauelmẽte fa-
zemos se formos julgados sem piedade: 
deuemos em agonia ser postos» (VC).

louvor, subs. (do port. antigo loor). Ato 
ou efeito de louvar; honraria; elogio. 
Formas: louuor (S, 4; TC, 2; VC, 479; 
EE, 45; HV, 2; C, 1; RP, 2); louuores 
(S, 3; TC, 1; VC, 138; HV, 2; EE, 6); 

louvor (EE, 3). Contextos: «E logo ho 
coro cãta ha oferẽda, a quall significa ho 
louuor» (S); «Se fez ou disse algũa cousa 
por auer louuor dos homeẽs» (TC); 
«nom dees aos homẽs a hõrra e louuor 
que de deus he» (VC); «Ca nõ deue 
daquesto buscar propio louuor» (EE); 
«seja gloria e louuor pera sempre» (RP); 
«Em louuor da santissima trijndade» 
(RP); «quãdo deuera pensar en as horas 
canonicas e ẽ os louuores de Deus» 
(S); «A septyma se da louuores a Deus 
polos beneficius que lhe deu» (TC); «a 
qual deues teer aparelhada pera fallar 
louuores de deus» (VC); «emchedeuos 
do spiritusancto falando cõ vos outros 
mesmos em psalmos e louuores e 
cantares spirituaaes» (EE); «qual quer 
cousa que dizemos ẽ louvor da madre 
perteeçer ao filho» (EE).

loxúria, subs. O mesmo que luxúria. 
Formas: loxuria (S, 6). Contextos: 
«Ha sabedoria destruee a loxuria» (S); 
«e contratey molheres con entẽçon de 
loxuria e aver deleitaçon» (S).

lua, subs. (do lat. luna-m). Satélite natural 
da Terra. Formas: lua (S, 1; VC, 3); luã 
(VC, 1); lũa (VC, 31; EE, 43); luua (S, 
1); luũa (VC, 5; EE, 53). Contextos: «Ca 
ho sol e a lua fazem seu curso cada dia» 
(S); «amanheeçeo e rõpeo aa lua» (VC); 
«e desy o sol. o ceeo e a luã» (VC); «e 
entom a lũa mudara o seu splendor em 
splendor do sol» (VC); «Seram synaaes 
en ho sol e lũa e estrellas» (EE); «asy 
como o sol e a luua» (S); «Jerico quer 
dizer luũa e significa mudança» (VC); 
«Quem he esta que ven como alua 
alleuantandosse fermosa como a luũa» 
(EE).

lucidamente, adv. (de lucido + -mente). 
De modo lúcido; claramente. Formas: 
lucidamente (VC, 1); luçidamente (VC, 
1); lucidamẽte (VC, 1). Contextos: 
«Aquelles que me aluzem e lucida-
mente louuando magnificã» (VC); 
«No que çertamente sua yllustrissima 



146 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

alteza luçidamente e com grande 
clareza da verdade euangelica» (VC); 
«lucidamẽte illustrãdo magnifica e 
magnificãdo illustra» (VC).

lucidamento, subs. (de lucidar + -mento; 
lucidar, do lat. lucidare, esclarecer). Ato 
ou efeito de lucidar; esclarecimento. 
Formas:  lucidamento (VC,  1) . 
Contexto: «nõ soomẽte per vossos 
naturaes em as dictas partes de Etiopia a 
louuor e a lucidamento de Jhesu Christo 
sapiencia e virtude diuina» (VC).

lúcido, adj. (do lat. lucidus, a, um). 
Brillante; resplandecente. Formas: 
luçidas (EE, 1); lucidos (EE, 1). 
Contextos: «que podesse fazer mais 
perfeitas e luçidas vossas virtudes» 
(EE); «sooes lucidos pello don de graça 
que alumea o entendimẽto na ffe» (EE).

lucta, subs. O mesmo que luta. Formas: 
lucta (VC, 6). Contextos: «mas acabada 
a lucta deste mũdo presente entõ se 
acabar em todo ella» (VC); «que seja em 
elle lucta e derribamẽto» (VC); «porque 
pelleja e lucta he a vida do homẽ sobre 
a terra» (VC).

luctador, subs. (do lat. luctatore-m). O 
mesmo que lutador: aquele que luta; 
pugnador. Formas: luctador (VC, 4). 
Contextos: «Jacobo he interpretado 
pugnador e luctador» (VC); «E tomou 
Jacobo o qual era interpretado luctador 
ou deribador» (VC); «Jacobo que he 
luctador ou derribador significa a 
pobreza volũtaria» (VC).

luctar, vb. O mesmo que lutar. Formas: 
lucte (VC, 1). Contexto: «e cõtra os 
afficamẽtos e requerimẽtos do diaboo 
lucte o homẽ fortemẽte» (VC).

lucusta, subs. O mesmo que locusta. 
Formas: lucusta (EE, 1). Contexto: «e 
seu comer era erua chamada lucusta e 
mel saluagem» (EE).

lugar, subs. (do lat. locale-m). Sítio; local; 
povoação; posição; vez. Formas: lugar 
(SG, 2; S, 69; TC, 1; VC, 518; HV, 14; 
C, 2; EE, 3; RP, 5); lugares (SG, 1; S, 20; 

VC, 74; RP, 3); luguar (S, 2; TC, 1; VC, 
5; C, 1); luguares (S, 1). Contextos: «E 
se forem [co]monidade ou vniuerssidade 
de cidade villa castello ou lugar» (SG); 
«E este sacramento tenham sempre em 
lugar limpo» (TC); «Barrabas foy solto 
em lugar de Jhesu» (VC); «Nõ acharas 
lugar onde assi possas seer ẽsinado 
cõtra as tribullações e auersidades» 
(VC); «e mudar o lugar apeçonhẽtado» 
(RP); «faz podridõ em a casa ou em lugar 
onde dormẽ» (RP); «E outros quaes quer 
lugares piedosos» (SG); «e nos ensinasse 
sempre scolher os lugares da humildade» 
(VC); «e assi dos outros lugares em 
os quaaes apareçer a apostema» (RP); 
«esto acõteçe muytas vezes onde ha 
lugares podres e corruptos» (RP); «nen 
contra custume do luguar nen contra 
constituyçon sinodal» (S); «A terceira 
he em que luguar pecou» (TC); «e en 
alguũs luguares chamona sequẽçia» (S).

lugar tenente, adj. (do francês leutenant). 
Aquele que está em lugar de outrem; 
delegado. Formas: logar teẽte (EE, 
1); logares teẽtes (EE, 1). Contextos: 
«Os outros non som pastores da ygreja: 
mas logar teẽte deste pastor» (EE); «os 
prophetas ou os apostollos seus logares 
teẽtes» (EE).

luita, subs. O mesmo que luta. Formas: 
luyta (VC, 3; EE, 4). Contextos: «nõ ẽ 
saya e aueza na luyta nẽ se exercita em 
ella» (VC); «se na peleja e luyta alguũs 
caaẽ nos nõ deuemos tornar ou dar a 
culpa a mĩgoa da virtude» (VC); «era se 
pode chamar luyta cõtra a morte» (VC); 
«humana cousa he soffrer tentaçom 
no pensamento mas diabolyca he seer 
vençido na luyta da tentaçom» (EE); 
«nam teemos luyta contra a carne e 
sangue» (EE).

luitador, subs. (do lat. luctatore-m). O 
mesmo que lutador: aquele que luta; 
pugnador. Formas: Formas: luytador 
(VC, 1). Contextos: «e assy o luytador 
aleuãta seu companheiro da terra por o 
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derribar» (VC).
luitar, vb. O mesmo que lutar. Formas: 

luitaua (1). Contexto: «cõ ho ãjo cõ o 
qual luitaua».

luito, subs. O mesmo que luto. Formas: 
luyto (TC, 1). Contexto: «depois que 
lhes morrerom seus padres e suas madres 
nunca lhes mais ueo a memoria deles 
senõ ẽ aquelas cousas que sõ pecado, 
scilicet, de penarse e carpirse e trazer 
luyto por eles» (TC).

luitosa, subs. (de lutuoso, este do lat. 
luctuosus, a, um). O mesmo que lutuosa: 
direito que os senhores recebiam por 
morte dos seus vassalos. Formas: 
luitosas (C, 2). Contextos: «E porẽ nõ 
som negrigẽtes ẽ reçeberẽ os çẽssos e 
luitosas» (C); «çenssos e luitosas de seu 
arçediagado em sua vida» (C).

lumbo, subs. O mesmo que lombo. 
Formas: lũbos (VC, 1). Contexto: «e 
por tãto sam Johã bauptista foi çingido 
per os lũbos» (VC).

lume, subs. (do lat. lumine-m). Fogo; 
luz. Formas: lume (S, 9; TC, 1; VC, 
149; EE, 56); lumẽ (VC, 2); lumes 
(VC, 2; EE, 2). Contextos: «Oriens, 
oriẽte por que elle he forte de lume 
e da craridade» (S); «pecariamos em 
este dia nom fazer lume» (TC); «assy 
como o sol assy he o seu lume doçe e 
dilleitoso» (VC); «na presença do mayor 
lume o menor escureçe» (EE); «e onde 
se percalça notiça do verdadeiro lumẽ» 
(VC); «e ajnda foy lumẽ do martirio» 
(VC); «todos os lumes do mũdo som 
comparados a treuas e soõbras» (VC); 
«deçende de çima do padre dos lumes» 
(EE).

lumiador, subs. (de lumiado + -or). 
Que alumia; iluminador. Formas: 
lumiador (VC, 1). Contexto: «Em 
abraico enterpretase strella ou lumiador 
do mar» (VC).

lumiamento, subs. (de lumiar + -mento). 
Ato ou efeito de lumiar ou alumiar; 
alumiação. Formas: lumiamento (VC, 

1). Contexto: «quanto ao lumiamento 
do pecado original» (VC).

lumiar, subs. (do lat. liminare-m). O 
mesmo que limiar: soleira da porta; 
patamar. Formas: lumiar (VC, 3); 
lumiares (VC, 4). Contextos: «per 
muytos annos o lumiar da porta» (VC); 
«sobre o lumiar e couçes dambas as 
portas» (VC); «no seysto milhar que he 
conte e lumiar de todos cõtos» (VC); 
«rociauam as entradas e lumiares das 
cassas» (VC); «veendo o sangue do 
cordeyro nos lumiares das portas» (VC); 
«vngirẽ as entradas e lumiares das casas 
cõ sangue do cordeyro» (VC).

lumieira, subs. (do lat. luminaria-m, 
archote). Aquilo que alumia; candeia. 
Formas: lumieira (VC, 1); lumieiras 
(VC, 2); lumieyras (VC, 3). Contextos: 
«que a sobre lumieira do templo que era 
de infijnda gramdeza foy britada» (VC); 
«luzẽte strella antre as primeiras candeas 
ou lumieiras que recebẽ lume diuinal» 
(VC); «Aquestes som lumieiras de 
todas terras do mũdo que se leuantã dos 
leitos claros e ledos» (VC); «e aquellas 
lumieyras grandes que alumiauam 
o mundo se apaguarom a hũa hora» 
(VC); «e aquellas duas lumieyras grãdes 
.s. o sol e a lũa» (VC); «cõ muytas e 
desuayradas strellas e lumieyras» (VC).

luminoso, adj. (do lat. luminosus, a, um). 
Que emite luz. Formas: luminosa (VC, 
1). Contexto: «e escurẽto[u] em sy a 
luminosa e clara face da ymagẽ de deus 
cõ pecados» (VC).

lumioso, adj. O mesmo que luminoso. 
Formas: lumiosa (VC, 1); lumiosas 
(VC, 3); lumiosso (VC, 1). Contextos: 
«ca nõ ha hy cousa mais lumiosa nas 
criaturas» (VC); «As candeas acçesas 
som as insinanças claras e lumiosas» 
(VC); «e acçesas per fauor de caridade 
de dẽtro e lumiosas per splandor defora» 
(VC); «e cãdeas açesas ou lumiosas 
teemos ẽ nossas maãos quãdo per boas 
obras mostramos a nossos prouximos 
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exẽplos de luz» (VC); «(dizeeo vos 
ẽ lumiosso) .s. ẽ lugares pubricos e 
comũes» (VC).

lunático, subs. (do lat. lunaticu-m). Tolo; 
maluco. Formas: lunatico (S, 1; VC, 6); 
lunaticos (S, 1; VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«o torto, o leproso, demoninhado, 
furioso, lunatico» (S); «De como foy 
saão o lunatico» (VC); «pedindo lhe que 
se amerçeasse de huũ filho soo que tijnha 
lunatico» (VC); «aos loucos furiossos e 
lunaticos e demonynhados» (S); «auiã 
demonios e lunaticos» (VC); «os que 
tijnhã demonios e lunaticos e tolheitos 
e saarou os a todos» (EE).

lupino, adj. (do lat. lupinus, a, um). 
Relativo ao lobo. Formas: lupina (VC, 
1). Contexto: «e aquesta he a vestidura 
de ouelha sob a qual esconde a voõtade 
lupina» (VC).

luta, subs. (do lat. lucta-m). Combate; 
peleja. Formas: luta (VC, 2). Contextos: 
«E daquesta pelleja e luta» (VC); «em a 
qual ha luta e doesto de pecado» (VC).

lutar, vb. (do lat. luctare). Travar peleja; 
combater. Formas: lutam (VC, 1); 
lutando (VC, 1); lutarom (VC, 1). 
Contextos: «E aquelles que trabalhã 
e lutam cõtra os viçios e os vençẽ» 
(VC); «pellehando e lutando cõ todos 
os desejos da carne» (VC); «ajnda 
nom lutarom e ja ouuerom a coroa ou a 
fogaça» (VC).

luto, subs. (do lat. luctu-m). Os sinais 
exteriores que se tomam para afirmar 
a dor por algum familiar falecido. 
Formas: luto (S, 1). Contexto: «E aynda 
a molher dẽtro do ano do luto sen infamia 
pode casar» (S).

luva, subs. (do gótico lôfa, palma da mão). 
Peça de vestuário para resguardo das 
mãos. Formas: luuas (VC, 4; HV, 1). 
Contextos: «E teue cirotecas ou luuas e 
çocos ou chapijẽes quando suas maãos e 
pees forõ todos robricados com sangue» 
(VC); «E as luuas outrossy deuẽ teer 
alguũ firmal ou anel redondo ençima» 

(VC); «e Pilatus fez de seus signaaes cõ 
as luuas que trazia nas maãos» (VC).

luxar, vb. (do lat. luxare). Magoar; ferir; 
trilhar. Formas: luxa (VC, 1); luxã (VC, 
2); luxando (VC, 1); luxar (VC, 1); 
luxarẽ (VC, 1); luxaste (VC, 1); luxei 
(VC, 1); luxem (VC, 1). Contextos: «a 
qual luxa e magoa a alma e o corpo» 
(VC); «porque emtõ se enchẽ e luxã 
os olhos do poo da auareza» (VC); «os 
promouam luxando e escurentando sua 
dignidade» (VC); «porque o seu rayo 
nom se pode ferir nem luxar» (VC); 
«guardãdosse de se luxarẽ em alguũa 
magoa e çugidade» (VC); «Os tẽporaaes 
despẽdeste mal e luxaste o corpo e 
ẽuelhẽtaste a alma cõ pecados» (VC); 
«quantas vezes cospi na tua façe quando 
luxei a verdade e conheçimẽto» (VC); 
«per vẽtura nom as trilhem e luxem com 
seus pees» (VC).

luxúria ,  subs. (do lat. luxuria-m). 
Sensualidade; lascívia; licenciosidade 
sexual. Formas: luxuria (S, 50; TC, 
19; VC, 69; C, 8; EE, 24; RP, 2); 
luxurias (TC, 1; VC, 1); luxurya (S, 2; 
VC, 1). Contextos: «luxuria he toda 
superfluidade e eceso e sobrepojamẽto 
de toda cousa honesta e ha lugar no 
comer e beber, falar, vestir, andar, dormir 
e en todalas outras cousas semelhauees 
quãdo omẽ exçede do que deue fazer» 
(S); «Se em sy meesmo spertou luxuria» 
(TC); «Se prouocaste per ty ou per 
outrem alguna molher a luxuria» (TC); 
«a luxuria tolhe o sentido» (VC); «he 
causador de luxuria na obra» (EE); «sã 
os corpos desordenados em luxuria e 
coyto» (RP); «E por cõseguinte todo o 
coyto e toda luxuria» (RP); «e ẽ honrras 
e ẽ põpas e luxurias corporalmente e 
spritualmẽte» (TC); «estes teem forte 
escaramuça por nom seerem vençidos 
das luxurias» (VC); «a obra da luxurya 
asi he cego o omẽ que nom ha nelle rezon 
algũa» (S); «A terceyra falla lhe tolhe a 
luxurya e mayormente aquella que he 
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contra natura» (VC).
luxuriar, vb. (do lat. luxuriare). Praticar 

luxúria. Formas: luxuriar (EE, 2). 
Contextos: «gastandoas em pompa e 
em comer e beber e em luxuriar» (EE); 
«ẽbebedar, luxuriar, e julgar» (EE).

luxuriosamente, adv. (de luxurioso + 
-mente). De modo luxurioso; lasciva-
mente. Formas: luxoriosamente (VC, 1); 
luxuriosamente (VC, 1); luxuriosamẽte 
(VC, 1). Contextos: «perdendo os beẽs 
de graça e pejorando os beens da nature-
za viuẽdo luxoriosamente» (VC); «e nõ 
emsoberueça nem viua luxuriosamente» 
(VC); «pera viuer muy auoondosamente 
e luxuriosamẽte» (VC).

luxurioso, subs., adj. (do lat. luxuriosus, 
a, um). Sensual; lascivo. Formas: 
luxuriosa (VC, 4); luxurioso (S, 3; VC, 
6; EE, 3); luxuriosos (S, 1; VC, 13; EE, 
5); luxuriossos (S, 1); luxuryoso (S, 1). 
Contextos: «porque nom dissessem 
que na vilhiçe era luxuriosa» (VC); «e 
per aquella que saltaua ou baylhaua se 
entende a dessolluçõ luxuriosa» (VC); 
«ao pregyçoso rromaria, ao garganton 
luxurioso jejuũ» (S); «Ca o luxurioso nõ 
comsidera nen pẽssa morte e o inferno 
que lhe dara a luxuria» (S); «o luxurioso 
a luxuria. o auarẽto a auareza» (VC); 
«o luxurioso nom rogou ao seruidor 
da sua excusaçom» (EE); «aho que 
lhes vem a vomtade de luxuriosos sen 
vergonha» (S); «e os luxuriosos teẽ 
demonio de luxuria» (VC); «quaaes 
som os comedores e luxuriosos» (EE); 
«esto he por que Deus sse alonga dos 
luxuriossos» (S); «O luxuryoso hõra 
a semelhãça das coussas que sõ ẽ as 
auguas» (S).

luz, subs. (do lat. luce-m). Iluminação; 
claridade; brilho. Formas: luz (S, 10; 
VC, 147; EE, 47). Contextos: «o corpo 
de Jhesu Christo he luz verdadeira que 
alomea has võtades dos homens» (S); 
«e tanta he a allegrya da luz eternal» 
(VC); «fazeo seer luz que alumea nas 

treeuas» (VC); «veeo como luz pera nos 
allumear» (EE).

luzeiro, subs. (de luz + -eiro). Luz; 
clarão; astro. Formas: luzeiro (VC, 2). 
Contextos: «que te veer ou consijrar 
nos splendores geerado do padre ante 
o luzeiro» (VC); «nos splendores dos 
sanctos do ventre e da sustãcia minha 
ante do luzeiro» (VC).

luzente, adj. (do lat. lucente-m). Brilhante. 
Formas: luzente (VC, 4); luzentes (VC, 
1); luzẽte (VC, 5); luzẽtes (VC, 2). 
Contextos: «formou pera sy huũ corpo 
luzente» (VC); «porque foy dicto que 
era candea ardẽte e luzente» (VC); «e 
a fremosura das vestiduras luzentes e a 
muyta vianda das mesas» (VC); «jaspe 
bõo he verde e he muyto luzẽte e tẽ 
hũas venas vermelhas» (VC); «veeras 
darredor delle spadas ou lanças luzẽtes» 
(VC).

luzidamente, adv. (de luzido + -mente). 
Com brilho. Formas: luzidamente (EE, 
1). Contexto: «Conuem a saber, vistido 
e arrayado tam luzidamente» (EE).

luzinte, adj. O mesmo que luzente. 
Formas: luzintes (EE, 1). Contexto: 
«eis aqui os menos luzintes» (EE).

luzir, vb. (do lat. lucere). Dar luz; brilhar. 
Formas: luz (EE, 1); luza (VC, 1); luzã 
(VC, 1); luze (VC, 5; EE, 4); luzẽ (VC, 
2); luze lhes (VC, 1); luzem (EE, 1); 
luzia (VC, 3; EE, 1); luziam (EE, 1); 
luzida (EE, 3); luzidas (EE, 1); luzido 
(EE, 1); luzidos (EE, 1); luzio (VC, 
1; EE, 1); luzir (VC, 3); luzira (VC, 
2; EE, 1); luzirã (EE, 2); luzyram (EE, 
1). Contextos: «luz o seu poderio» 
(EE); «que o fogo aaquelles nõ luza por 
consollaçom» (VC); «que luzã de hũa 
parte e de outra» (VC); «o effeito da 
misericordia luze mais ẽ nos outros que 
o da justiça» (EE); «os altares luzẽ cõ 
pedras preçiosas» (VC); «empero luze 
lhes por os atormentar mais» (VC); «e 
alguũs luzem mais outros menos» (EE); 
«nem luzia a coroa em sua cabeça» 
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(VC); «assy os que forom leterados 
luziam como o resplandor do çeeo» 
(EE); «Vy a sancta çidade a Jherusalem 
noua deçer do çeeo tam luzida como a 
esposa atabiada para seu marido» (EE); 
«para alimpar as vistiduras e fazellas 
luzidas» (EE); «teera o corpo mais 
luzido» (EE); «Eis aqui os mais luzidos» 
(EE); «e a candea emtom luzio» (EE); 
«E deue a pallaura luzir de hũa parte aa 
outra» (VC); «o fogo do inferno luzira 
aos mizquinhos» (VC); «Os que forẽ 
letrados luzirã como o resprãdor do 
çeeo» (EE); «a nehuũ mays longa nen 
mays breue luzyram» (EE).

M

maça, subs. (do lat. medieval mattea-m, 
esta de mateola, pau, cabo). Arma que 
consiste num pau mais grosso numa das 
extremidades; clava. Formas: maça 
(VC, 1). Contexto: «e para a palmatoria 
maça e pera a pallaura ferro» (VC).

maçã, subs. (do lat. matiana-m). Fruto da 
macieira. Formas: maçaã (EE, 1; RP, 
1); maçãa (EE, 1). Contextos: «Se eu te 
dou a maçaã: e tu nõ a tomas que nam a 
tenhas: nam he a culpa minha que a dou, 
mas tua que nõ a reçebes» (EE); «ou huũ 
pequeno de pero ou maçaã em lugar de 
meezinha» (RP); «aos quaaes por huũa 
maçãa defesa que comerom os lançou 
do parayso» (EE).

maçadura, subs. (de maçado + -ura). 
Pisadura; contusão. Formas: maçaduras 
(VC, 1). Contexto: «as feridas e 
maçaduras dos maliciosos magoarõ e 
dãpnarõ o seu rostro todo» (VC).

macânico, adj. O mesmo que mecânico. 
Formas: machanicas (VC, 1). Contexto: 
«careçeo de muytos sollazes e ajudas 
machanicas que nos agora auemos» 
(VC).

maçaroca, subs. (do árabe masurah, pelo 
cast. mazorca). Fio de lã ou de linho 
enrolado no fuso. Formas: maçaroca 
(VC, 1). Contexto: «Se os desprezas 
spanta te quando os ajuntares ou tirares 
da maçaroca» (VC).

machado, subs. (do lat. vulgar *marculatu-
-m, este de marculus, diminutivo de 
marcus, martelo). Ferramenta ou arma 
cortante com cabo de madeira. Formas: 
(VC, 11). Contextos: «ex aquy Eliseu 
para buscar o machado que caera no 
fundo do peego» (VC); «A ley ergo 
pos o machado ao ramo da aruore em 
defendendo o homicidio» (VC).

macho, subs. (do lat. masculu-m). Indivíduo 
do sexo masculino. Formas: macho 
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(TC, 11; VC, 3; EE, 3). Contextos: «qual 
cousa he mais escomũgada que fazer 
macho cõ macho luxuria» (TC); «seja 
gerado de mestura de macho e femea» 
(VC); «nõ he macho nẽ femea» (EE).

madeira, subs. (do lat. materia-m). Parte 
dura e lenhosa de plantas arbustivas 
e arborícolas que se emprega para 
construção e fabrico de casas, móveis 
e outros utensílios. Formas: madeira 
(SG, 1; S, 1; VC, 6; EE, 2); madeiras 
(SG, 1; C, 1); madeyra (VC, 2; EE, 1). 
Contextos: «armas ferro madeira nem 
algũa das outras cousas que de dereito 
som» (SG); «assy como ha augua pasa 
aa orta per caal de pedra ou de madeira» 
(S); «elle mãdou serrar Ysayas cõ serra 
de madeira per meyo» (VC); «ha vide 
propia tem maa madeira» (EE); «nom 
sejam ferramẽtas madeiras cordas 
nauios» (SG); «poẽ se mais madeyra 
feno rostolho ou rama» (VC); «aos boos 
e aos maaos a lingoa manssa madeyra 
de vida» (EE).

madeirado, adj. (do part. de madeirar, este 
do lat. materiare). Construído em ou com 
madeira. Formas: madeirada (VC, 1). 
Contexto: «nom tijnha casa madeirada 
de çedro» (VC).

madeiro, subs. (masculino de madeira). 
Tronco de madeira; a cruz onde foi 
crucificado Jesus Cristo. Formas: 
madeiro (S, 5; VC, 3; EE, 7); madeiros 
(VC, 1); madeyro (S, 2; VC, 6; EE, 1). 
Contextos: «Ha segũda pollo dapno 
que viera a noso padre Adam por ho 
madeiro vedado, por ho madeiro da cruz 
fosse restetuido» (S); «per o madeiro ou 
lenho da cruz auia de obrar a saude de 
todos» (VC); «Como a traça come os 
vistidos e o carũcho ao madeiro» (EE); 
«e os madeiros vedados que aadur pode 
alguẽ passar per a soõbra delles que nõ 
cayra ẽ pecado e em ofensa» (VC); «e 
deuẽ seer de pedra e nõ de madeyro nẽ 
de terra» (S); «mas no toro ou madeyro 
he de semelhauel e he muyto alta» (VC); 

«Ao qual matarõ dependurado em cima 
de huũ madeyro» (EE).

madrasta ,  subs. (do lat. medieval 
matrasta-m, mulher do pai). Mãe adotiva. 
Formas: madrasta (S, 2). Contextos: 
«ou com sua neta ou madrasta» (S); 
«assy como cõ irmaã, ou cõ madrasta, 
ou con neta» (S).

madre, subs. (do lat. matre-m). Mãe. 
Formas: madre (S, 87; TC, 16; VC, 
595; HV, 4; C, 2; EE, 123; RP, 1); 
madres (S, 1; TC, 2; VC, 14; C, 1; EE, 
6). Contextos: «ajũtou a elle ha madre 
sancta ygreja» (S); «Amar os proximos 
seu padre e sua madre» (TC); «que 
tenha esperança em Deus e na sua madre 
Sancta Maria» (TC); «stando Thamar sua 
madre de parto ante que o parisse» (VC); 
«seraa tã grãde careza e tam grande 
fame que a madre comera seu filho de 
fame» (HV); «a sancta madre ygreja nos 
mostra pellas pallauras do benauẽturado 
apostollo Sanctiago» (EE); «a qual 
perderom os primeiros padre e madre por 
culpa» (EE); «e da bẽta virgẽ Maria sua 
madre seja gloria e louuor pera sempre» 
(RP); «asi como quando os padres e as 
madres fazẽ os cassamẽtos estando os 
filhos presentes» (S); «Itẽ os padres e as 
madres que britã os sposoiros dos filhos, 
per tres anos deuẽ a seer remouidos da 
comunhõ e os filhos se sõ culpados» 
(TC); «e os filhos cõtra seus padres e 
madres» (VC); «Aqui se ensynan os 
padres e madres como se deuẽ auer em 
castigar a seus filhos» (EE).

madrinha, subs. (do lat. eclesiástico 
matrina-m, diminutivo de matre-m). 
Mulher que faz de testemunha no 
baptismo ou noutras cerimónias 
religiosas. Formas: madrinha (S, 8; 
TC, 1; C, 2); madrinhas (S, 2; C, 2). 
Contextos: «padrinho ou madrinha, 
afilhado ou afilhada» (S); «O decimo he 
fazer matrimonio em caso defesso, asy 
como com parenta ou com madrinha ou 
filha spritual» (TC); «E que quamdo os 



152 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

bautizarem que lhes nam reçebam mays 
que huum padrinho e huuã madrinha» 
(C); «Ca son muytos padrinhos e 
madrinhas por duas rrazões» (S); 
«E qual quer que mays padrinhos ou 
madrinhas tomar ou consentir que ẽ sua 
ygreja a seus freigueses sejam tomados 
mays padrinhos ou madrinhas» (C).

madrugada, subs. (do part. de madrugar). 
Alvorada; manhã. Formas: madruguada 
(VC, 1). Contexto: Por tal que entõ .s. 
alta manhaã ou madruguada a ygreja 
toda cantasse os louuores» (VC).

madrugar, vb. (do lat. vulgar *maturicare, 
este de maturare). Erguer-se da cama ao 
alvorecer; levantar-se cedo. Formas: 
madrugua (VC, 1). Contexto: «E todo 
o poboo madrugua por nos ouuir» (VC)

madureza, subs. (de maduro + -eza). 
Qualidade do que está maduro; 
maturidade. Formas: madureza (VC, 
4). Contextos: «e da madureza dos 
costumes» (VC); «e consirar de boõa 
mente e cõ madureza e pesso na 
liberalleza de deus» (VC); «nõ soomẽte 
per ydade mas per madureza e firmeza 
de siso e virtude» (VC); «e se he pesado 
com madureza de siso dizẽ que he 
freymatico e pasayro» (VC).

maduro, adj. (do lat. maturus, a, um). Diz-
se do fruto que atingiu o desenvolvimento 
necessário; completamente formado; 
refletido; prudente. Formas: madura 
(VC, 5; RP, 1); maduras (S, 1; VC, 1); 
maduro (VC, 5); maduros (S, 1; VC, 
4; EE, 2). Contextos: «por tal que 
assesegadamente e madura podesse 
expoer aquello que com reuerencia 
leera» (VC); «porque a apostema mais 
çedo e milhor seja madura» (RP); «mais 
desque as huuas son maduras que se 
podẽ fazer de mosto» (S); «no tempo 
que as huuas erã maduras e colheidoiras 
sahyrõ elles das tendas e cabanas e 
cheguarõ aa terra da promissom» (VC); 
«e em aquesto he como velho e maduro 
per bẽ da cõfissom» (VC); «pella 

ssabedoria somos maduros» (S); «E ja 
som maduros: e pera colher» (VC); «a 
figueira primeiro produze huũs figos 
verdes que se vaão con a frol e depois 
outros maduros e doçes» (EE).

mãe, subs. (talvez do lat. matre-m). Mulher 
ou fêmea que deu à luz. Formas: may (S, 
4; TC, 1); mãy (S, 3; C, 4). Contextos: 
«E sse o filho he tal que nom crera aa may 
nẽ fara o que ella diz» (S); «A primeira 
se ferio seu pay ou sua may» (TC); «asy 
como quãdo alguũ peca cõ mãy, ou filha, 
ou hirmaã» (S); «mandamos que o pay 
e a mãy aalem da pena que pagarã» (C); 
«O quarto he hõrraras teu pay e mãy» 
(C); «ouue por bẽ polla molher o marido 
leixar o pay e mãy» (C).

maestre, subs. O mesmo que mestre. 
Formas: maestre (TC, 1). Contexto: 
«e das outras faça como lhe mãdar seu 
maestre» (EE).

magestade, subs. O mesmo que majestade. 
Formas: magestade (S, 14; VC, 72; EE, 
1). Contextos: «louuam ha magestade 
de Deus» (S); «por que em este canto 
auemos memoria da emcarnaçom e 
da diuinal magestade» (S); «A segũda 
vijnda sua ao mundo he vijnda de 
magestade e de julguador» (VC); «e 
esto he do seu poder e magestade» (VC); 
«esta asentado aa destra da muy alta 
magestade» (EE).

maginação, subs. O mesmo que imagi-
nação. Formas: maginaçõ (VC, 13); 
maginações (VC, 2); maginaçom (VC, 
4); maginaçoões (VC, 8). Contextos: 
«porque da deuota maginaçõ da vida e 
paixõ de Christo as suas almas nõ forõ 
nos corpos seus e ẽtradanhas» (VC); 
«e insinar nos ha as suas carreiras e as 
suas entenções e maginações voontades 
e desejos e todallas antredanhas» (VC); 
«Quando pois o demonio pode entrar 
em algũa maginaçom dalguẽ. o consen-
timento que o homẽ da he o porteyro 
que lhe abre a porta» (VC); «Como quer 
que comigo he o imijgo cõ tẽptaçoões e 
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maginaçoões que eu aja de pedir alguũ 
signal a ty» (VC).

maginamento, subs. (de maginar + 
-mento). Ato ou efeito de maginar 
ou imaginar; imaginação. Formas: 
maginamentos (VC, 2). Contextos: 
«as ante aas vezes por os cuydados 
e maginamentos das almas» (VC); 
«mas ajnda o custume meesmo do 
pecar e a multidom das fantasias e dos 
maginamentos» (VC).

maginar, vb. O mesmo que imaginar. 
Formas: eram maginadas (VC, 1); 
magina (VC, 23); maginã (VC, 2); 
maginada (VC, 3); maginadas (VC, 1); 
maginãdo (VC, 5); maginam (VC, 1); 
maginamos (VC, 3); maginando (VC, 
1); maginar (VC, 24); maginara (VC, 1); 
maginaras (VC, 2); maginaremos (VC, 
1); maginarmos (VC, 2); maginarõ (VC, 
1); maginarom (VC, 1); maginas (VC, 3); 
maginasse (VC, 2); maginassẽ (VC, 1); 
maginassem (VC, 1); maginasses (VC, 
1); maginaste (VC, 1); maginaua (VC, 
2); maginauam (VC, 1); magine (VC, 
19); maginem (VC, 2); maginemos (VC, 
5); magino (VC, 2). Contextos: «porque 
ante do começo do mũdo no filho de deus 
eram maginadas» (VC); «magina tu seer 
verdade aquello que se diz» (VC); «e 
maginã que sõ agora melhores por que 
andã de ca pera colla buscãdo cousas» 
(VC); «deue seer pẽsada e maginada a 
grãdeza da despensaçõ diuinal» (VC); 
«para destruyr toda sanha e queixia 
se continuadamente forem reuoltas e 
maginadas» (VC); «guardate de rijr 
e sub rijr ou scarneçer maginãdo que 
as de dar cõta de quanto fezeres ẽ 
juizo» (VC); «e maginam que he de 
todo morto» (VC); «E se maginamos 
alguũ mal. signal he que spiritu sancto 
se partio de nos» (VC); «E tu detente 
maginando delles alguũa cousa» (VC); 
«Se o homẽ vagar e maginar em sy e em 
seu stado» (VC); «em aquella nocte em 
que maginara e speraua de longuamẽte 

viuer» (VC); «pois que maginaremos 
sobre esto?» (VC); «se bem maginarmos 
em esto deueriamos dar graças a nossos 
deuedores» (VC); «pero mujtas som 
as que leixarõ pois que nõ studarõ nẽ 
maginarõ teer em este mũdo nẽ amar 
cousa algũa» (VC); «mas por quanto 
os judeus maginarom que per ventura 
Johanne seria Christo» (VC); «(sandeu 
que nõ) maginas nẽ cuydas» (VC); «E 
porque nom maginasse alguẽ que elle 
creçia segundo a alma» (VC); «E porque 
cõ toruaçõ nom cuydassẽ e maginassẽ 
ou dissessẽ em sy meesmo» (VC); «E 
porque nõ maginassem alguũs que esta 
naçença dos homeẽs em nasçerem filhos 
de deus era carnal» (VC); «porque nõ 
maginasses que por aquella geeraçom 
soo foy ofereçido» (VC); «declara 
aquello que fezeste e que maginaste 
e fallaste» (VC); «E ajnda as que 
maginaua dẽtro em sua entẽçõ erã muyto 
mais feruentes» (VC); «e maginauam 
outrosy de perseguir Christo» (VC); 
«Magine pois o homẽ que sta ou jaz 
inclinado ante a presença do senhor» 
(VC); «nom sabem bem que maginem» 
(VC); «logo maginemos que he ja 
passado e por tal o cõtemos» (VC); «E 
aalẽ de muytas cousas que lhe fezerõ 
segundo magino» (VC).

magistério, subs. (do lat. magisteriu-m). 
Dignidade, cargo ou ofício de mestre ou 
professor; ensino. Formas: magisterio 
(S, 1; VC, 3). Contextos: «rreçebẽ o 
doctoramento ou ho magisterio» (S); 
«Nom queriã husar do seu magisterio 
e emsignãça» (VC); «creerõ em elle e 
per sua doctrina e magisterio» (VC); 
«porque lhe prouue de filhar e de teer 
o magisterio e officio de ensinar os 
outros» (VC).

m a g n a n i m i d a d e ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
magnanimitate-m). Qualidade do que 
é magnânimo; generosidade. Formas: 
magnanimidade (VC, 1). Contexto: «a 
magnanimidade de vosso real estado 
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claramente demostram» (VC).
magná, subs. O mesmo que maná. Formas: 

magna (VC, 2). Contextos: «Em a archa 
auia magna do ceeo» (VC); e he ajnda 
magna celestrial que da a cada huũ o 
sabor que deseja» (VC).

magnifestamente, adv. O mesmo que ma-
nifestamente. Formas: magnifestamente 
(VC, 7); magnifestamẽte (VC, 8; EE, 1). 
Contextos: «Magnifestamente se mostra 
que nom fallaua do reyno temporal mas 
eternal» (VC); «e que aaquelles mos-
trasse a sua resurreiçõ magnifestamẽte» 
(VC); «e romuneraçoões magnifestamẽte 
se conheçẽ quaaes forõ» (EE).

magnifestar, vb. O mesmo que manifestar. 
Formas: magnifesta (S, 1; EE, 2); 
magnifestada (EE, 1); magnifestandolhas 
(S, 1); magnifestar (VC, 2; EE, 1); 
magnifestara (EE, 2); magnifestaren (EE, 
1); magnifestey (EE, 1); magnifestou 
(EE, 3); magnifestouse (VC, 1); seja 
magnifestada (VC, 1). Contextos: «elle 
magnifesta e declara todalas coussas» 
(S); «He de notar que segũdo pella 
escriptura se magnifesta» (EE); «e ẽ o 
novo crara e magnifestada» (EE); «E 
asi elles conheçem os coraçõees que 
lhes fazen por palaura e pollo coraçom, 
magnifestandolhas Deus» (S); «era 
ordenado em bauptizar e preeguar por 
magnifestar a Christo» (VC); «e lhe 
magnifestara a ẽsynãça do seu saber» 
(EE); «E todos hyam cada huũ a sua 
çidade a magnifestaren sua fazenda» 
(VC); «Mas disse vos amigos porque 
todas as cousas que ouuy do meu padre 
vos magnifestey» (VC); «assy Christo 
nõ magnifestou a sy meesmo para que 
fosse feyto pontifiçe» (EE); «Estas 
cousas Tehophillo e magnifestouse 
e demostrouse aos seus discipollos» 
(VC); «porque ao depois a vida de Jesu 
seja magnifestada e declarada no seu 
corpo» (VC).

magnifesto, adj. O mesmo que manifesto. 
Formas: magnifesta (VC, 20; EE, 

1); magnifestas (VC, 6); magnifesto 
(VC, 12); magnifestos (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «por tal que a graça do 
saluador fosse clara e magnifesta» 
(VC); «empero ha ygnorãçia grossa e 
magnifesta e desejada nõ escusa ante de 
ssy» (EE); «as mentiras magnifestas nõ 
ham mester resposta» (VC); «a todos foy 
magnifesto que aquelle a virgẽ auia de 
seer sposada» (VC); «Barrabas ladrom 
pubrico e magnifesto malfector» (VC); 
«os pecados da carne magnifestos» (S); 
«entõ serã magnifestos a nos meesmos» 
(VC).

magnificamente, adv. (de magnífico + 
-mente). De forma magnífica; excelente-
mente. Formas: magnificamẽte (VC, 1). 
Contexto: «repairando e ornamẽtando 
magnificamẽte per ypocrisia os moy-
mentos dos prophetas» (VC).

magnificar, vb. (do lat. magnificare). 
Exaltar;  glorif icar.  Formas:  he 
magnificado (VC, 1); magnifica (VC, 6); 
magnificã (VC, 1); magnificado (VC, 2); 
magnificãdo (VC, 2); magnificaes (VC, 
1); magnificastes (VC, 1); magnificaua 
(VC, 2); magnificaua os (EE, 1); 
magnificauã (VC, 1); magnificauam 
(EE, 1). Contextos: «Onde nota que 
deus he magnificado per tres maneiras 
nos seus beneficios» (VC); «Aquelle 
magnifica ou exalça o senhor deus» 
(VC); «lucidamẽte illustrãdo magnifica 
e magnificãdo illustra» (VC); «Aquelles 
que me aluzem e lucidamente louuando 
magnificã: reçeberã a eterna vida» (VC); 
«fosse publicado e magnificado per todo 
o mũdo» (VC); «cõ virtuosas obras 
ylluçidãdo e alumeando magnificaes 
grandemente» (VC); «em vossa nõ 
muy grãde ydade magnificastes» (VC); 
«porque deuulguaua e magnificaua o 
nome do padre» (VC); «Mas o pouoo 
magnificaua os» (EE); «(e magnificauã) 
e louuauã a deus» (VC); «magnificauam 
a deus de Isrrael» (EE).

magnificência, subs. (do lat. magnificentia-
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-m). Esplendor; grandeza. Formas: 
magnificẽcia (VC, 4); magnificẽçia 
(VC, 1); magnificencia (S, 1; VC, 3); 
magnifiçencia (S, 1). Contextos: «a 
cruz he magnificẽcia dos reys» (VC); 
«a magnificẽcia e grandeza do poderio 
e virtude que em elle auya» (VC); «por 
tal que por a nobreza e magnificẽçia 
dos hedefiçios feitos a seruiço de deus 
se mouesse a auer misericordia» (VC); 
«modestia, forteleza, magnificencia, fiu-
za» (S); «e lhe mostrar a magnificencia 
da sua gloria» (VC); «Da forteleza des-
çendem magnifiçencia, fyuza, paçiençia, 
perseuerança» (S).

magnífico, adj. (do lat. magnificus, a, 
um). Esplêndido; excelente. Formas: 
magnifica (VC, 1); magnificas (VC, 2); 
magnifico (VC, 2); magnificos (VC, 1). 
Contextos: «ou quanto aa suscitaçõ 
magnifica. e resurreyçom spantosa» 
(VC); «E podeste veer e cõsijrar quantas 
e quã magnificas cousas som dictas e 
feitas ẽ aqueste apareçimẽto» (VC); 
«e aquellas cousas que lhes som dictas 
por que sõ muyto magnificas» (VC); 
«em todas suas obras era magnifico e 
grande» (VC); «E porque pois todallas 
cousas forõ cõpridas na ascensom muy 
grãde e magnifico dia he aqueste» (VC); 
«cubyçam de senhoreyar e som chamados 
magnificos e bemauenturados» (VC).

mago, subs. (do grego μάγος, pelo lat. 
magu-m). Sacerdote entre os Medos e 
os Persas; mágico. Formas: mago (VC, 
3); magos (VC, 60). Contextos: «Este 
desejou de percalçar do senhor aquello 
que o mago Symõ queria cõprar de sam 
Pedro» (VC); «fazẽ aquello que fazia 
Symõ mago» (VC); «e aos pastores e 
aos magos assy meesmo pubricamente 
o denũciou Johã a todo o mũdo» (VC); 
«e tijnha ẽ segredo todallas pallauras 
dos angeos e dos pastores e dos magos» 
(VC); «respõdera que os magos tambẽ 
fezerõ muytos signaaes do çeeo» (VC).

mágoa, subs. (do lat. macula-m). Mancha; 

nódoa. Formas: magoa (VC, 51); 
magoas (VC, 17); magua (VC, 2). 
Contextos: «e auiã grãde cuidado 
da limpeza de fora que perteẽcia aos 
vasos e ornamẽtos e aos seus corpos e 
de magoa ou çugidade» (VC); «entõ 
serei sem magoa e sem noda» (VC); 
«porque a humildade sooe de lauar as 
magoas dos pecados e dar jnnoçẽcia» 
(VC); «lauemos as magoas da quello que 
fezemos e cuydamos» (VC); «padeçeo o 
cordeyro sem magua» (VC); «Ex aquy 
como o cordeiro sem magua» (VC).

magoar, vb., (do lat. maculare). Manchar; 
enodoar; ferir. Formas: magoa (VC, 
1); magoado (VC, 2); magoam (VC, 1); 
magoarõ (VC, 1); magoaste (VC, 1); 
magoaua (VC, 1); magoauã (VC, 1); 
maguoãna (VC, 1). Contextos: «a qual 
luxa e magoa a alma e o corpo» (VC); 
«por nõ seres ẽnodado e magoado da 
pestilẽça da auareza» (VC); «onde em 
cada huũ dia se magoam cõ a çugidade 
e villeza de adulterio» (VC); «por que 
as feridas e maçaduras dos maliciosos 
magoarõ e dãpnarõ o seu rostro todo» 
(VC); «e porque magoaste o corpo 
que ja era meu. ajnda que ante fosse 
misello?» (VC); «reprehẽdia e magoaua 
os sabedores dos judeus» (VC); «mas 
com punhadas pescoçadas e boffetadas 
o matauam e magoauã» (VC); «e cheguã 
atees a alma e maguoãna e poem lhe 
nodas» (VC).

maio, subs. (do lat. Maiu-m). O quinto 
mês. Formas: Maio (C, 1); mayo (VC, 
2; EE, 5). Contextos: «Maio... Item os 
apostollos Felipe e Jacobo» (C); «foy 
aos dezaseis dias das kalendas de mayo 
e ẽ quarta feira» (VC); «A .xiiij. dias do 
mes de mayo» (VC); «Segundo no dia 
da pascoa de mayo» (EE); «o senhor 
fallou estas cousas no anno seu xxxij. 
ho segundo de mayo en sabado» (EE).

maior, subs., adj. (do lat. maiore-m, 
comparativo de magnus). Que ou o que 
supera outro em tamanho, extensão, 
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intensidade, número, etc. Formas: maior 
(S, 2; VC, 3; HV, 1); maiores (VC, 4); 
major (S, 2; VC, 22); majores (VC, 7); 
maor (TC, 1); mayoor (TC, 1); mayoores 
(TC, 1); mayor (S, 63; TC, 16; VC, 739; 
HV, 4; C, 11; EE, 98); mayores (SG, 1; 
S, 23; TC, 3; VC, 195; C, 5; EE, 18). 
Contextos: «ca como quer que elle 
seja o maior e non aja superior» (S); 
«e he maior que todollos outros vossos 
deoses» (HV); «reçebe grãde proueito 
nas cousas maiores» (VC); «que estẽ 
ha major parte do ano em hũ e ajã boa 
ẽtençõ de auer ajũtamento» (S); «he 
queymado cõ major fogo da caridade» 
(VC); «Estes som açerca de deus 
majores que todos» (VC); «Começarõ 
dos menores e fallar das cousas mais 
pequenas por vijnr depois aas majores» 
(VC); «e auera porem maor pena no 
inferno» (TC); «e cõsiiradas todas estas 
cousas dara meor peẽdẽça ou mayoor» 
(TC); «huũs dizẽ que nas ordens que 
teẽs que bem podes ministrar e sem 
despẽsaçom ser promouido a mayoores 
ordens» (TC); «porende nysto sse afirmã 
a mayor parte» (S); «deueo a inuiar a 
outro iuiz mayor» (TC); «Absoluote pelo 
poder suso dito de toda escominhom asy 
mayor como menor se ẽ ellas cayste» 
(TC); «por que cõ mayor entẽçom o 
ouuissem» (EE); «e esto com licẽça de 
seus mayores» (SG); «Se se quis fazer 
igual das pessoas mais mayores que sy» 
(TC); «esto he dado exemplo de fazer 
todas cousas cõ cõselho dos mayores» 
(VC); «deos vos deu cousas mayores» 
(EE); «Nõ soomẽte dos menores: mas 
aynda dos mayores» (EE).

maioral, subs., adj. (do lat. medieval 
maiorale-m). Pessoa importante; o 
superior de uma instituição; chefe. 
Formas: mayoraaes (TC, 1; VC, 3); 
mayoral (EE, 5); mooraes (TC, 1). 
Contextos: «Outro auemos de obedecer 
a nosos padres sprituaes asy como 
religiosos a sus prelados e os clerigos 

a seus mayoraaes asy cada huũ em seu 
graao» (TC); «porque dos principaaes e 
mayoraaes do poboo sayo a maldade em 
Babillonya» (VC); «vẽte ca os principes 
e mayoraaes dos judeus mandã que te 
leuẽ ao concello onde te aguardã com 
o poboo» (VC); «Poõe o euangelista 
as cõdiçoões do boon pastor, e ainda 
do mayoral» (EE); «Mas o mayoral e 
que nõ he pastor cujas nõ som propias 
as ouelhas» (EE); «porque em todos os 
mooraes da terra tẽ grande principado» 
(TC).

maioria, subs. (do lat. medieval maioria-m). 
A maior parte; a maior quantidade. 
Formas: maoria (VC, 1); mayoria (S, 
5; VC, 13; EE, 1); mayorias (VC, 1). 
Contextos: «esta maoria pero nõ se deue 
sempre mostrar ou consijrar segundo 
a grãdeza da obra de fora» (VC); «ca 
tomey algũas vezes exçelençia e mayoria 
por apetito de louuor do mũdo e vãa 
gloria» (S); «porque quando alguum 
cobijça o senhor e mayoria da honrra» 
(VC); «Empero se ha de ẽtẽder esta 
mayoria segumdo ha grandeza do amor 
de dẽtro» (EE); «porque nom entẽdiam 
dos poderios e mayorias terreaaes mas 
dos cellestriaaes» (VC).

maioridade, subs. (do lat. medieval 
maioritate-m). A plenitude. Formas: 
mayoridade (VC, 1). Contexto: «a 
dignidade do regno mayor he que a 
mayoridade do tẽpo» (VC).

maiormente, adv. (de maior + -mente). 
Mormente; principalmente. Formas: 
maiormẽte (S, 1; VC, 2); majormente (VC, 
1); mayor mẽte (EE, 1); mayormemte 
(VC, 3); mayormente (S, 4; TC, 3; VC, 
42; C, 4; EE, 1); mayormẽte (S, 3; TC, 1; 
VC, 56; C, 1; RP, 2). Contextos: «todo 
boo christaão deue visitar a seu proximo 
emfermo, maiormẽte sse he proue» (S); 
«e majormente se for grande e notauel» 
(VC); «façamos ben para todos, mayor 
mẽte aos da casa da ffe» (EE); «e 
mayormemte que nom lho faziam os 
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judeos cruees» (VC); «A terceyra se 
scarneceo de alguem mayormente se era 
pobre» (TC); «porque con taaes cousas 
mayormente seendo minino he criado o 
homẽ» (EE); «se ouue uomtade de se 
uingar e mayormẽte a seu padre ou sua 
madre carnal ou spritual ou se deu dano 
alguem na pessoa ou no auer» (TC); «e 
mayormẽte se veẽ da parte do meo dia» 
(RP); «e ysto seja mayormẽte em tẽpo 
de neuoeiro e chuuoso» (RP).

mais, adv., subs. (do lat. magis). Em 
maior quantidade; em grau superior; o 
restante; o resto. Formas: mais (SG, 
1; S, 479; TC, 76; VC, 3320; HV, 28; 
C, 1; EE, 342; RP, 10); majs (S, 4; C, 
1); mays (S, 57; TC, 32; VC, 3; C, 86; 
EE, 203; RP, 5). Contextos: «segũdo 
mais compridamente nas bullas que 
os dictos papas sobrisso concederam 
se conthem» (SG); «e non se inclina 
mais da hũa parte que da outra o quall 
iuiz deue asi seer dereito» (TC); «os 
mais do mũdo se uaã a ele e fugẽ a 
castidade» (TC); «do mais geera plagas 
e doestos e blasfemias e odio e soberba 
de coraçom» (TC); «ella lãçara mais 
que todos porque lãçara quãto auia» 
(VC); «Itẽ lãçou mais por que Christo 
o ouue por mais» (VC); «os judeus 
criam mais de Joham que de Christo» 
(EE); «teẽ os corpos mais dispostos 
pera reçeber ha pestilẽcia» (RP); «este 
he o majs preçioso e exçelente mãjar de 
todolos outros manjares» (S); «quanto 
majs a vos outros reuerendos jrmaãos e 
amigos» (C); «Se deseiaste auer aroydos 
ou contẽdas por rezom dauer amyzidade 
mays con huũs que com outros» (TC); 
«os phariseus antre os outros: pariçiam 
mays religyosos» (EE); «aquelle he mays 
desposto aa morte que aqueloutro» (RP).

mais 2, conj. O mesmo que mas. Formas: 
mais (TC, 22; EE, 1); mays (TC, 5). 
Contextos: «Se algum da semtemça 
dereyta empero que nõ ha a emtẽçom 
dereyta mais daa por medo ou peita ou 

por amor do outro, tal iuiz como este nõ 
he dereito iuiz» (TC); «Onde diz Santo 
Ãbrosio que o iuiz quando uyer ao iuizo 
nõ deue a iulgar segũdo a cõciencia e 
uoontade que trouuer de sua casa mais 
segũdo as razooẽs e os dereitos que forẽ 
em iuizo perante ell alegados» (TC); «nõ 
queiras seer incredullo mais fiel» (EE); 
«nõ quero eu a morte do pecador mays 
que se conuerta e uiua asy como boo e 
ualẽte fysico» (TC).

majestade, subs. (do lat. majestate-m). 
Grandeza; poder; dignidade. Formas: 
majestade (VC, 27; EE, 1). Contextos: 
«e esto perteẽçe ao muy alto juiz quando 
vier em a sua majestade e do padre e dos 
sanctos anjeos» (VC); «e çellebrara com 
a sua propria majestade e poderio» (VC); 
«(da cadeira) da majestade deuina» (EE).

mal, adv. (do lat. male). Erradamente; 
rudemente; cruelmente. Formas: mal 
(S, 58; TC, 29; VC, 658; HV, 13; C, 
6; EE, 29); mall (S, 1; VC, 4; HV, 1). 
Contextos: «A terceira se em mal 
comselhamdo» (TC); «Se por yra disse 
mal de Deus ou dos seus sãctos» (TC); 
«diz que entendẽ mal esta sentẽça» (VC); 
«esta muy mal doente de forte doença» 
(HV); «despẽdem o tempo mal sem 
aproueitarẽ a ssy» (C); «Mal começou 
este phariseu sua oraçõ que deuia de 
começar por sua acusaçõ» (EE); «Estas 
taaes mall se acheguã ou mall se metem» 
(VC); «E des que Pilatus esteue dous dias 
em sua casa sayo fora mall e cõtra sua 
voõtade» (HV). 

mal 2, subs. (do lat. malu-m). Desgraça; 
calamidade; maldade. Formas: maales 
(S, 1); mal (S, 72; TC, 29; VC, 57; HV, 
4; C, 16; EE, 81; RP, 2); males (S, 29; 
TC, 5; VC, 72; C, 1; EE, 7); malhes 
(VC, 1); mall (S, 1; VC, 2; HV, 1); 
malles (S, 9; VC, 219; HV, 1; C, 4; EE, 
10). Contextos: «E destes dous maales 
pedimos seer liurados» (S); «Pregũte 
outrosy: Se pecou alegrandose do mal 
doutrem» (TC); «Se deu conselho alguẽ 
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que fezese mal a seu proximo» (TC); 
«quando faz alguũ mal» (VC); «nõ 
jnclinẽ os catholicos a mal» (EE); «nam 
soomente do mal que fezerem, mas ajnda 
do bem que deyxarem de fazer» (C); 
«acodirlhea bem e non mal» (EE); «fazẽ 
mal cõ os cornos» (EE); «Porque sayba 
deitar o mal e escolher o bem» (EE); 
«arrepẽdeo da treiçã e do mal que tijnha 
feito» (HV); «ho homẽ he muito mays 
jnclinado ao mal que ao bem» (EE); «se 
deue o homẽ de afastar do mal e inclinar 
se ao bẽ» (RP); «lança o mal de fora e 
faz o homẽ ser muyto saão» (RP); «Se 
consirares e bem parares mẽtes acharas 
que todos os males do mũdo que forõ 
e som e am de seer todos esta ordena 
e faz» (TC); «Os males que aqui nos 
apertam, nos forçã hyr a deus» (EE); «cõ 
juramẽto de seer com outros pera fazer 
mall alguũ» (S); «quando nos vir allegrar 
do mall e queeda doutrẽ» (VC); «que 
nẽhuũ mall nõ mereçia» (HV).

mal andante, adj. (de mal + andante). 
Desditoso; sem sorte. Formas: mal 
andãte (VC, 1). Contexto: «atribulado 
era este rico cõ a boa andãça e riqueza 
coytado era nos beẽs presentes e mal 
andãte e mais ho era ajnda nos beẽs do 
outro mũdo» (VC).

mala, subs. (do frâncico *malha, saco de 
viagem, pelo francês malle). Saco ou 
caixa de couro ou madeira para guardar 
alimentos, roupa e outros objetos quando 
se vai de viagem. Formas: mallas (VC, 
1). Contexto: «E aquelles que carregã 
as bestas de mallas cheas de sayos pera 
remudar ameude» (VC).

malamente, adv. (de mal + -mente). 
Erradamente; rudemente; cruelmente. 
Formas: malamẽte (TC, 1). Contexto: 
«Amigo façote queyxume de foão ao 
qual eu fiz boas obras e ele me ha errado 
malamẽte cõtalhe todos os erros que lhe 
a feitos» (TC).

mal-aventurado, adj. (de mal + aventura-
do). Infeliz; desventuroso. Formas: mal 

auẽturada (VC, 1); malauẽturada (VC, 
1); mal auẽturado (HV, 1); malauẽturado 
(VC, 1). Contextos: «O mal auẽturada 
partida e duro apartamẽto» (VC); «Nõ ha 
hy cousa mais malauẽturada que a booa 
vẽtura dos pecadores» (VC); «ouue se 
por mal auẽturado» (HV); «Oo ĩdigno 
e malauẽturado cãnylo» (VC).

mal avindo, subs. (de mal + avindo, este 
do part. de avir). Desavindo; discorde. 
Formas: mal auiĩdos (TC, 1); mal 
auindos (TC, 1). Contextos: «poer 
cõcordia ẽtre os mal auiĩdos» (TC); 
«nem poendo paz nen cõcordia ẽtre os 
mal auindos» (TC).

mal roupado, adj. (de mal + roupado, este 
do part. de roupar). Mal vestido. Formas: 
mal roupado (VC, 1). Contexto: «assy 
como nos acostumamos dizer a alguẽ 
que veemos ãdar mal roupado» (VC).

mal trazente, subs. (de mal + trazente). 
Desagradecido. Formas: mal trazentes 
(EE, 1). Contexto: «e nõ uolvy meu 
rostro aos mal trazentes, e aos que me 
cospyam» (EE).

maldade, subs. (do lat. malitate-m). 
Má ação ou má intenção; iniquidade. 
Formas: maldade (S, 14; TC, 2; VC, 
115; HV, 1; EE, 34); maldades (S, 3; TC, 
8; VC, 33; HV, 1; EE, 5). Contextos: 
«pecado cõtra natura, maldade, maliçia, 
fornicaçom» (S); «cõ aquele stormento 
que soõe a fazer as molheres para 
comprir sua maldade» (TC); «e muyto 
mayor foy a trayçõ e maldade dos judeos 
que a culpa de Pillatus» (VC); «non 
resistindo por sua ensynãça aa maldade 
heretica» (HV); «E eu vos digo, gaanhay 
amigos cõ as ryquezas da maldade» 
(EE); «abstersse homẽ e apartarse de 
todas maldades e de todos deleites do 
mundo» (S); «Itẽ pequey dizendo muyto 
mal de muytos e de muytas prazẽdome 
de todo e cõsẽtindo e ẽcubrĩdo muytos 
pecados e maldades» (TC); «Praza te que 
eu nom stemda mais as minhas maãos a 
fazer maldades» (VC); «Quando creçerẽ 
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as maldades se alleuãtara o rey sen 
vergonha» (EE).

maldição, subs. (do lat. maledictione-m). 
Ação ou efeito de amaldiçoar; imprecação 
contra alguém; esconjuração. Formas: 
maldiçam (S, 1); maldicçõ (VC, 4); 
maldiçõ (VC, 16; EE, 1); maldições 
(S, 1); maldiçom (S, 2; TC, 1; VC, 
15); maldiçon (S, 1); maldiçoões (VC, 
4). Contextos: «Por gardar a ley sse 
segue beẽçam e polla quebrar sse segue 
maldiçam» (S); «tal maldicçõ seja sobre 
nos e sobre nossos filhos» (VC); «mas 
assi como a maldiçõ da aruor» (VC); 
«foy enuyada tal maldiçõ pera lhe amãsar 
a soberba e a dureza da ydollatria» (EE); 
«ouuerõ tres maldições» (S); «os outros 
cobrirõno e aquel cayo na maldiçom de 
seu padre» (TC); «Ha segũda maldiçon 
foy de pecado» (S); «sõ postas beẽções 
aaquelles que guardã a ley e maldiçoões 
aos que a quebrãtã» (VC).

maldito, subs., adj. (do lat. maledictus, 
a, um, part. passado de maledicere). 
Amaldiçoado; condenado por Deus. 
Formas: maldicta (VC, 11); maldicto 
(VC, 14); maldictos (VC, 19; EE, 2); 
maldita (TC, 1; VC, 4); malditas (VC, 
2); maldito (S, 4; VC, 4); malditos 
(S, 1; TC, 1; VC, 9); maldyto (S, 1). 
Contextos: «Aquesta foy maldicta 
concordia de Herodes e Pyllatus» (VC); 
«Maldicto he o homẽ que pende e he 
enforcado no lenho» (VC); «Os quaaes 
chamauã maldictos» (VC); «Partij vos 
de mym maldictos ao fogo eterno» 
(EE); «Outrosy os agoyreyros e os 
adiuinhadores porque toda adiuinhaçom 
per qualquer modo que seia feyta, defesa 
he, e he maldita de Deus, e da sancta 
ygreia e apostita» (TC); «As doores do 
corpo auia por malditas e escõmũgadas» 
(VC); «Ca o auarento he maldito de 
Deus» (S); «Mereçia o dyaboo de seer 
maldito e doestado» (VC); «yde malditos 
em o ffogo perdurauel que parelhado esta 
do diabo» (S); «nõ lhe chamariamos dias 

sanctos mas dias çuios e escomũgados 
e malditos» (TC); «estes malditos que 
a tijnham presente arreceberõ com tãtos 
doestos e a cobrirõ» (VC); «maldyto seja 
ho homẽ que negligentemẽte faz ha obra 
de Deus» (S).

maldizente, subs., adj. (do lat. maledicen-
te-m, part. presente de maledicere). Que 
ou o que diz mal de alguém; difamador. 
Formas: mal dizente (VC, 1); mal dizẽte 
(VC, 1); mal dizẽtes (VC, 2); maldizemte 
(TC, 1); maldizemtes (S, 1); maldizente 
(TC, 1; VC, 3); maldizentes (VC, 6; C, 
1; EE, 3); maldizẽte (S, 1; TC, 2; VC, 
2); maldizẽtes (TC, 2; VC, 12; EE, 1); 
maldyzente (S, 1). Contextos: «porque 
assy como o diaboo see sobre a lingoa 
do mal dizente» (VC); «e se he soberbo 
ou enuejoso ou semeador de discordia ou 
mal dizẽte ou toruador de paz callã se e 
nõ lhe dizẽ nada» (VC); «e os scarneçe-
dores sã os sagraaes mal dizẽtes» (VC); 
«nom sey qual deles demandara Deus 
mays porque nom auiria hy maldizemte 
se nom ouuese maao escuytador» (TC); 
«E ssu espeçya de amorio e de verdade 
emcobria alguũs maldizemtes» (S); 
«E diz Sãcto Ambrosio que peor he a 
lingua do maldizente que a uibra» (TC); 
«custumã ouuir os maldizentes» (C); 
«costume he dos maldizentes fallar de 
outro nõ em sua presença» (EE); «mor-
to he na cõçiençia daquelle que ouue 
o maldizẽte» (S); «nom sera maldizẽte 
se nõ fose maao ouinte» (TC); «ãte os 
maldizẽtes e mal ouuintes nom he ligeiro 
de iulgar qual deles he peor» (TC); «E 
daqui auemos que aos porcos e caães. 
e aos maldizẽtes ou a quaaesquer nom 
deue homẽ logo responder» (VC); «E 
ao que foy maldyzente que ffaça alguũs 
beẽs e diga oraçõees» (S).

maldizer, vb. (do lat. maledicere). Dizer 
mal; amaldiçoar; blasfemar. Formas: 
mal diserẽ (VC, 1); mal disse a (VC, 
1); mal diz (VC, 1); mal dizẽdo (EE, 1); 
mal dizem (EE, 1); mal dizendo (VC, 
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1); mal dizer (EE, 4); mal diziã (VC, 
1); maldirey (VC, 1); maldise (S, 1; 
VC, 1); maldiserẽ (VC, 2); maldiserõno 
(VC, 1); maldisse (VC, 2; C, 1; EE, 
2); maldisserẽ (EE, 1); maldize (VC, 
1); maldizẽ (EE, 1); maldizẽdo (VC, 
2); maldizemdo (VC, 1); maldizemos 
(TC, 1); maldizendo (VC, 2); maldizer 
(S, 2; TC, 1; VC, 9; EE, 1); maldizer se 
(VC, 1); maldizerẽ (VC, 1). Contextos: 
«aaquelles que vos mal diserẽ» (VC); 
«e nõ achãdo fructo em ella alguũ se 
nõ folhas mal disse a dizẽdo» (VC); 
«quãdo mal diz de ty» (VC); «ca mal 
dizẽdo alguũs punham em emxẽplo aos 
christaãos» (EE); «non lhe conuem ou 
ho mal dizem» (EE); «e se alguẽ offende 
outrẽ per pallaura mal dizendo: deuese 
recõcilliar restituyndo a fama» (VC); 
«bemzee e non queiraaes mal dizer» 
(EE); «quando o doestauã e mal diziã 
elle nom dizia mal» (VC); «maldise 
a figura que leua folhas e nõ fructo» 
(S); «bemavẽturados soões quãdo vos 
maldiserẽ os homeẽs» (VC); «em fim de 
muy lõgua perfia e debate maldiserõno 
segundo a sua opiniõ» (VC); «Christo 
maldisse aos leterados e phariseus» 
(EE); «quãdo os homeẽs vos maldisserẽ 
e vos perseguirẽ» (EE); «mas elle nõ 
os maldize mas as obras suas» (VC); 
«porque no que maldizẽ de vos» (EE); 
«aos quaaes o senhor maldizẽdo dobraua 
esta pallaura cõfusom confusom» (VC); 
«em maldizemdo cousa comtra aquelles 
maldictos caães» (VC); «Coa lingua 
bẽdizemos a Deus e maldizemos ao 
proximo» (TC); «da boca do homẽ saae 
bẽdizer e maldizer qual he a fõte que 
per huũ buraco deita de sy agoa doce 
e amargosa» (TC); «os quaaes o fezerõ 
esconjurar e maldizer se» (VC); «eu 
maldirey aaquelles que a ty maldizerẽ» 
(VC).

maldizer 2, subs. (do verbo maldizer). 
Ato de dizer mal de alguém; difamação; 
calúnia. Formas: mal dizer (VC, 9); 

mal dizeres (VC, 1); maldizer (VC, 
9); maldizeres (VC, 5). Contextos: 
«guardãdo te de toda mẽtira e engano 
e de todo mal dizer» (VC); «açoutã 
os religiosos per mal dizeres» (VC); 
«Aja outrosy temor aquelle que ouue 
o maldizer» (VC); «e os maldizeres e 
defamaçoões com os ouuivos abertos» 
(VC).

maledição, subs. O mesmo que maldição. 
Formas: malediçom (VC, 1). Contexto: 
«e o terceiro que foy escõjuraçom e 
malediçom» (VC).

maledito, adj. O mesmo que maldito. 
Formas: maledicto (VC, 1); maledito 
(VC, 1). Contextos: «o maledicto viço 
da louçaynha e oufana» (VC); «Oo 
maledito e malicioso principe» (VC).

maleficado, adj. O mesmo que maleficiado. 
Formas: maleficado (S, 1); malefycado 
(S, 1). Contexto: «O que he maleficado 
que nõ pode conheçer a sua molher» (S); 
«ou elle era frio de natura ou malefycado 
perpetuo» (S).

malefição, subs. (do lat. malefactione-m). 
Ato ou efeito de maleficiar; malefício. 
Formas: mallefiçom (VC, 1). Contexto: 
«e que nos ajamos de dar conto e reposta 
do seu mallefiçom e que padeçamos 
penas por elles» (VC).

maleficiado, adj. (do part. de maleficiar, 
este do lat. medieval maleficiare). 
Sexualmente impotente; estéril. Formas: 
maleficiado (S, 1); malefiçiado (S, 3); 
maleficiados (S, 1); malefiçiados (S, 
3). Contextos: «por que o marido he 
maleficiado que nõ pode conheçer a sua 
molher» (S); «Ha açidẽtal he asi como o 
que capam ou he malefiçiado» (S); «assy 
como nos que sõ maleficiados» (S); 
«alguũs sõ malefiçiados ẽ maneira que 
nõ podem conheçer molher nehũa» (S); 
«Outros son malefiçiados que non podẽ 
conheçer mais de hũa molher soomẽte» 
(S); «Outros som malefiçiados que podẽ 
conheçer a todalas molheres» (S).

malefício, subs. (do lat. maleficiu-m). 
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Dano; maldade; sortilégio. Formas: 
maleficio (VC, 5); malefiçio (S, 15; C, 
2); maleficios (TC, 3; VC, 3; EE, 1); 
malefiçios (S, 2; EE, 1); malleficio (VC, 
2); mallefiçio (C, 1); malleficios (VC, 
2); mallefiçios (C, 1). Contextos: «mas 
sayo se fora trabalhãdose de acabar o 
maleficio» (VC); «sse este malefiçio 
lhe acõteçeo despois do casamento 
ante que ouue ajũtamento cõ a molher 
e he perpetuo» (S); «saluo aquelles 
que continuadamẽte andauã ante do 
malefiçio cometido» (C); «asi como 
acõtece aos caualeiros e senhores e 
poderosos que os criados defendẽ nos 
maleficios e os sosteẽ ẽ eles» (TC); 
«os filhos dos homeẽs sen temor alguũ 
cometem maleficios» (EE); «E alguũs 
dizẽ que estes malefiçios podẽ ser 
perpetuos» (S); «Perventura por saber 
delle se auia alguũs companheiros do 
crime e malleficio» (VC); «que se nam 
dem cartas de seguro saluo aaquelles 
que amdam ãte do mallefiçio em abito 
e tonsura» (C); «e porque pareçesse 
aos do poboo que elle participaua 
em aquelles malleficios» (VC); «nõ 
tomẽ conheçimẽto nẽ conheçam dos 
mallefiçios e exçessos dos clerigos e 
rellegiosos da dita çidade» (C).

maleita, subs. (do lat. maledicta-m). Febre. 
Formas: maleitas (VC, 1); malleitas 
(VC, 2); malleyta (VC, 1). Contextos: 
«cõ a qual assy se squeẽta como cõ 
maleitas» (VC); «cadahũa destas cousas 
ou ellas jũtas que som malleitas e febre 
da tribullada carne» (VC); «e se queyme 
cõ muy fortes malleitas» (VC); «depois 
de malleyta do peccado folguam dous 
dias» (VC).

maleza, subs. (do lat. malitia-m). Malícia; 
maldade. Formas: malleza (VC, 2). 
Contextos: «e quanto aa fecçõ da 
malliçia de fora teẽ a cõuersaçõ honesta 
por encubrir lhe a malleza scõdida» 
(VC); «Tu pensa na sandice e malleza da 
quelles que esto faziã e aly stauã» (VC).

malfalar, vb. (de mal + falar). Falar mal; 
ofender; caluniar. Formas: malfallando 
(VC, 1). Contexto: «e o outro que se 
aleuantou comtra elle malfallando foy 
condempnado» (VC).

malfazente, subs. (de malfazer + -ente). 
O que faz o mal; malvado; perverso. 
Formas: malfazẽtes (VC, 1). Contexto: 
«e fezesse refrear e arreçear os pecãtes e 
malfazẽtes» (VC).

malfazer, vb. (de mal + fazer). Fazer o mal; 
prejudicar. Formas: mal fazer (VC, 1); 
malfazẽ (VC, 1); malfazendo (VC, 1); 
malfazer (VC, 5); malfaziam (VC, 2); 
malfezesse (VC, 1). Contextos: «por 
tal que os teus pees nõ se treguassem a 
mal fazer» (VC); «E guardate que per 
exẽplo dos que malfazẽ» (VC); «per 
muytas vezes te feri per minha maão 
malfazendo» (VC); «da conselho ou 
ajuda a malfazer» (VC); «porque o 
desejo de malfazer ajnda fica em elles» 
(VC); «E por os que malfaziam orou» 
(VC); «ajnda que em algũa cousa elle 
malfezesse ja he pugnido aalẽ do que 
mereçe» (VC).

malfector, subs. O mesmo que malfeitor. 
Formas: malfector (VC, 5); malfectores 
(VC, 4). Contextos: «e como malfector 
lançarom no e leuarõ fora da sua cidade 
propria» (VC); «Madre do reeo e 
malfector e madre do julguador» (VC); 
«e auydo e cõtado cõ os malfectores e 
treedores» (VC); «Onde os malfectores 
erã pugnidos» (VC).

malfeitor, subs. (do lat. malefactore-m). 
Criminoso. Formas: malfeitor (VC, 19); 
malfeitores (S, 1; VC, 10; C, 1; EE, 2); 
malfeytor (VC, 4; EE, 1); malfeytores 
(TC, 1; VC, 3); mallfeitor (VC, 1). 
Contextos: «e assy como malfeitor 
para o açoutarẽ e pera cuspir como 
homẽ vil» (VC); «e ajnda mais como 
ladrom e muyto malfeitor» (VC); «e 
lhe fosse demandado se sabia dalguũ 
destes escõdidos malfeitores» (S); «fora 
da porta onde justiçauam os malfeitores 
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cõdẽpnados» (VC); «maldizẽ de vos 
como de malfeitores» (EE); «o rey ou 
o presidente em o conselho absolue ao 
malfeytor que esta preso» (EE); «Digo 
primeiramẽte que omecidio he feyto per 
iustiça asy como ueemos cada dia que 
os malfeytores cõpdanã a morte per os 
algozes» (TC); «aos quaaes perteencia 
prender os malfeytores» (VC); «morreo 
assi como se fora huũ vill mallfeitor» 
(VC).

malgançado, adj. (do part. de malgançar, 
estre de mal + gançar). Mal-ganhado. 
Formas:  malguançadas (VC, 1). 
Contexto: «faz sacrificio a deos das 
cousas malguançadas» (VC).

malha, subs. (do lat. macula-m). Mancha; 
nódoa. Formas: malha (VC, 1); malhas 
(VC, 3). Contextos: «porque era sem 
magoa ou sem malha» (VC); «deue 
auer vergonha das malhas da sua vida e 
mazellas» (VC); «que eu ste em malhas e 
nodas» (VC); «e assijgnados delles como 
de malhas de guaffẽ» (VC).

malhão, subs. (de malho + -ão). Pedra 
que serve para assinalar os limites 
de um terreno ou território; marco. 
Formas: malhõees (S, 1). Contexto: 
«foste jugador, arrincaste ou tiraste 
malhõees ou fitos ou sinaees das terras 
ou termos» (S).

malheza, subs. (de malha + -eza). O 
mesmo que mazela. Formas: malhezas 
(VC, 1). Contexto: «lançou se sobre sua 
façe ou de bruços assy como humildoso 
nõ emcobrindo suas malhezas» (VC).

malícia, subs. (do lat. malitia-m). Maldade; 
predisposição para cometer o mal; 
astúcia. Formas: malicia (S, 4; VC, 
109; EE, 1); maliçia (S, 13; VC, 12; 
C, 2; EE, 2); malicias (TC, 2; VC, 16); 
maliçias (VC, 1; C, 1); maliçya (S, 1); 
mallicia (VC, 77; EE, 13); malliçia 
(VC, 23; EE, 3); mallicias (VC, 11); 
malliçias (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«a qual he malicia ou dureza ẽ maao 
proposito» (S); «E aquelles perseuerando 

ajnda em sua malicia diserõ» (VC); «A 
fructa desta aruore he destruyçon, o 
çumo he maliçia» (S); «e se o cometeo 
por seu respeito ou doutrẽ ou por pura 
neçessidade ou propria maliçia» (C); 
«A sabedoria veençe a maliçia: poys 
acalça de huũ estremo a outro» (EE); «E 
por esto a cobiiça em todos os estados 
do mundo he senhora e raynha esta he 
aquela pola qual sõ feytas e obradas 
todas as malicias do mundo» (TC); «A 
segunda he que saybamos cõ paciencia 
soportar as malicias e enganos dos 
homẽs» (VC); «nõ reportarẽ gloria de 
suas maliçias» (C); «se por maliçya o 
ffazẽ» (S); «por mallicia de o atentar 
preguntauam» (EE); «aquelles que 
deueram por a doutrina de Christo çessar 
da malliçia» (VC); «quando a grandeza 
das mallicias e pecados sobejou a 
grãdeza das virtudes» (VC); «pellos 
peccados ou malliçias dos homeẽs» 
(EE).

maliciosamente, adv. (de malicioso + 
-mente). Com malícia; maldosamente. 
Formas: maliciosamente (VC, 2); mali-
çiosamente (S, 2); maliciosamẽte (TC, 1; 
VC, 8); maliçiosamẽte (C, 3); mallicio-
samente (VC, 3; EE, 3); malliciosamẽte 
(VC, 3; EE, 1); malliçiosamẽte (VC, 
4). Contextos: «Item ha hy alguũs 
que Jesu saudam e enganam ou traaem 
maliciosamente per beyjo» (VC); «as 
que o fezerom maliçiosamente» (S); «E 
destas linguas taes que maliciosamẽte 
asacam falsos testimunhos» (TC); «e 
sejam presos por assy maliçiosamẽte 
emganarẽ os freigueses» (C); «este prin-
cipe dos phariseus conuidou a Christo 
malliciosamente» (EE); «Guardevos 
pois dos homeẽs que malliciosamẽte e 
per aseitamẽto vos querẽ trager a peca-
do» (VC); «porque vẽçidos aquelles que 
accusauã malliçiosamẽte» (VC).

malicioso, subs., adj. (do lat. malitiosus, 
a, um). Que ou o que tem predisposição 
para o mal; maldoso. Formas: maliciosa 
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(VC, 7); maliciosas (TC, 3; VC, 1); 
malicioso (VC, 15); maliçioso (S, 2; VC, 
4); maliciosos (VC, 29); maliçiosos (VC, 
3); maliçiossos (S, 1); malliciosa (VC, 
6); malliciosas (VC, 2); mallicioso (VC, 
13); malliçioso (VC, 5); malliciosos (VC, 
10); malliçiosos (VC, 8). Contextos: 
«e tem maliciosa voontade e tençõ de 
enganar ou malfazer a seus proximos» 
(VC); «auer se letaras algũas maliciosas 
gaamçou» (TC); «homẽ malicioso e 
mortal» (VC); «foste vogado maliçioso» 
(S); «por que as feridas e maçaduras 
dos maliciosos magoarõ e dãpnarõ o 
seu rostro todo» (VC); «lançariã os 
demonios muy maliçiosos» (VC); 
«E estes taees mesejeyros sse eran 
maliçiossos ou sabedores ou simprezes» 
(S); «Pois se a maão destra scandaliza e 
a boõa obra que fara a maão seestra e 
a obra malliciosa?» (VC); «afastãdoos 
elle dessy pollas obras malliciosas» 
(VC); «Foy chamado pecador e maao 
e Belzebub mallicioso e sãdeu» (VC); 
«tal como este malliçioso e enguanador» 
(VC); «teem em custume sempre de 
fazer os malliciosos que andam dizẽdo 
mal daquy pera aly» (VC); «E assy os 
homẽs malliçiosos notã em os outros 
aquello que podẽ reprehẽder» (VC).

maliçoso, subs., adj. O mesmo que 
malicioso. Formas: maliçosa (VC, 1); 
maliçoso (VC, 1); maliçosos (VC, 2); 
malliçoso (VC, 1); malliçosos (VC, 1). 
Contextos: «So outros que o acusam 
da verdade. mal. falsamẽte. e maliçosa» 
(VC); «ca som mizquinho e misello e 
muyto indigno e maliçoso pecador» 
(VC); «corregeo as võtades dalguũs 
maliçosos» (VC); «E como muy cruees e 
maliçosos que eram e sem misericordia» 
(VC); «Da primeira cousa destas he a 
hystoria do moordomo malliçoso» (VC); 
«e assi ficarõ em vaão as suas astuçias e 
malliçosos auisamẽtos» (VC).

maliçouso, adj. O mesmo que malicioso. 
Formas: malliçoussa (VC, 1). Con-

texto: «e muy amargosos açoutes. e 
malliçoussa sentemça» (VC).

malignidade, subs. (do lat. malignitate-m). 
Maldade; malvadez. Formas: maligni-
dade (S, 1). Contexto: «cõtemda e sen 
rrezon, engano, malignidade» (S).

maligno, subs., adj. (do lat. malignus, 
a, um). Malévolo; diabólico. Formas: 
maligno (EE, 3). Contextos: «o qual 
foy ydollatrio maligno» (EE); «em o 
qual todallas seetas do fogo do maligno 
possaaes matar» (EE); «Enton se 
descobrira aquelle maligno a quẽ matara 
o senhor» (EE).

maligno espírito, subs. O mesmo que 
espírito maligno. Formas: maligno 
spiritu (VC, 12); malignos spiritus 
(VC, 2). Contextos: «o maligno spiritu 
apareçeo em forma de homẽ» (VC); «E 
porque causa o senhor nom quis husar 
quando o requereo o maligno spiritu do 
seu grande poder podem se dar muytas 
razoões» (VC); «eem per os malignos 
spiritus aas voontades humanaaes» 
(VC); «quanto aos malignos spiritus 
sam cruees cõtra aquelles que sam seus 
subjeitos e lhes obedeçẽ» (VC).

malignoso, adj. (de maligno + -oso). 
Maligno; malévolo. Formas: malignoso 
(VC, 1). Contexto: «assy como soberbo 
e aquella que contra elle era leixou assy 
como malignoso enganador» (VC).

malino, adj. O mesmo que maligno. 
Formas: malina (EE, 1); malino (EE, 
1). Contextos: «he de saber a entençom 
malina» (EE); «no qual todallas seetas 
de fogo malino» (EE).

malquerença, subs. (de malquerer + 
-ença; malquerer, de mal + querer). O 
querer mal a alguém ou a alguma coisa; 
malevolência; inimizade; ódio. Formas: 
mal querẽça (VC, 1); mal queremça (TC, 
1); mal querença (TC, 1; VC, 5); mal 
querenças (VC, 1); mall querẽça (VC, 
1); mallquerẽça (S, 1); mallquerença 
(S, 1); malquerẽça (S, 11; VC, 3); 
malquerẽças (VC, 1); malqueremça (S, 
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2; TC, 1); malquerença (S, 4; VC, 3; EE, 
1); malquerenças (VC, 1). Contextos: 
«mas quando peccamos per mal querẽça 
ou per maa voõtade» (VC); «der a 
comer ou a beber asseu marido ou asseu 
amigo algũa cousa por bem querer, ou 
mal queremça» (TC); «Outros asacã 
testigos falsos por mal querença dalguẽ 
por lhe fazer perder o que ha» (TC); 
«nõ stemos na ygreja em rijsos e em 
palrras e em mal querenças e cobijças» 
(VC); «porque a mall querẽça e o rancor 
reuoluẽ o juyzo da razõ» (VC); «por que 
lhes querias mal ou lhes tinhas odeo e 
mallquerẽça» (S); «A primeira he odio 
e mallquerença, por quãto o spiritu santo 
he amor e benquerẽça» (S); «e alguũas 
vezes por delecte ou por proueyto 
ou por malquerẽça fyz força alguũa 
tangendo ou tocando con as mãaos» (S); 
«e acheguãse aos altares cõ discordias 
e malquerẽças» (VC); «da enveja ou 
de malqueremça, do menospreço e 
pouca rreuerença dos prelados» (S); «A 
primeyra se he omecida ẽ malqueremça» 
(TC); «E ha ẽueja he huũa aruore que 
tem as rrayzes de malquerença» (S); 
«teen odio e malquerença ao homem» 
(EE); «fazemos nos que somos na 
injuria de deus benignos e sofredores 
e ẽ as nossas husamos de odios e 
malquerenças» (VC).

malquerente, subs. (de malquerer + 
-ente). Aquele que quer mal a alguém; 
malévolo. Formas: mal querẽtes (VC, 1; 
EE, 1); malquerẽtes (EE, 1). Contextos: 
«e de todos mal quistos e ligeiramẽte 
reprehẽdidos dos mal querẽtes e nõ 
limpos aadefora» (VC); «treedores e mal 
querẽtes» (EE); «os phariseus e outros 
malquerẽtes» (EE).

malquisto, adj. (do part. irregular de 
malquerer). Que não é querido; odiado. 
Formas: mal quisto (VC, 1); mal quistos 
(VC, 1); malquistos (VC, 4). Contextos: 
«Onde por o fazerẽ mal quisto do poboo 
como aquelle que desprezaua a doctrina 

dos antijgos» (VC); «e de todos mal 
quistos e ligeiramẽte reprehẽdidos dos 
mal querẽtes e nõ limpos aadefora» (VC); 
«ameude som odiosos e malquistos dos 
outros» (VC); «porque os boõs nõ deuẽ 
seer malquistos saluo aquelle que for 
mujto sandeu» (VC).

maltratar, vb. (de mal + tratar). Tratar 
mal; ofender; ultrajar. Formas: mal 
tractada (VC, 1); mal tractado (VC, 1); 
mal tractados (S, 1); mal tractala (VC, 
1); mal trautadas (S, 1); mal trautar 
(VC, 2); mal trautarõ (EE, 1); mal 
trautarom (EE, 1); mal trautauã (EE, 1); 
maltractado (VC, 1); maltractados (VC, 
1); seer mal tractado (VC, 1); seer mal 
trauctado (VC, 1). Contextos: «tem 
subjuguada e mal tractada a viuua» 
(VC); «chagado e ferido. e mal tractado» 
(VC); «theudos de todos e nõ defamados 
nem mal tractados» (S); «pera leuar 
a ouelha ou o hereje para enguanar 
ou tirano pera mal tractala no corpo» 
(VC); «e por sua culpa e nigrigẽçia fosẽ 
furtadas as hostias pera algũ malefiçio 
ou mal trautadas doutro» (S); «reçeo 
de leixarem alguũa parte por atormentar 
e mal trautar» (VC); «contra os que os 
mal trautarõ» (EE); «Estaram os justos 
en grande cõstancia contra os que os mal 
trautarom e lhes tirarom seus trabalhos» 
(EE); «Semelhãte contra a jra por quãto 
non ameaçaua aos que o mal trautauã» 
(EE); «Vijam o corpo de Christo assy 
maltractado jazer» (VC); «e os filhos 
de Israel maltractados no Egipto per 
pharao» (VC); «E com temor de seer 
mal tractado» (VC); «o quarto he que o 
homẽ benignamente soporte de seer mal 
trauctado dos outros» (VC).

malvado, subs., adj. (do lat. malefactus, a, 
um). Perverso; mau. Formas: maluado 
(EE, 4); maluados (EE, 2). Contextos: 
«Rapaz maluado toda a diuida te deixei» 
(EE); «como he o heretico e qual quer 
maluado letrado» (EE); «os maluados 
e perfidos nõ podessem allegar algũa 
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cousa» (EE); «os maluados judeus 
(tirãdo ho do madeiro)» (EE).

malviver, vb. (de mal + viver). Viver mal. 
Formas: malviuer (VC, 1). Contexto: 
«Bẽ ensinar e malviuer nõ he outra cousa 
senõ cõdẽpnar se cõ sua lingoa» (VC).

mama, subs. (do lat. mamma-m). Peito; 
seio. Formas: mama (VC, 1; EE, 1); 
mamas (VC, 2; EE, 4). Contextos: 
«nom se scandalizarom por seer minino 
de mama» (VC); «o qual en a quarta e 
seista feyra soomente huũa vez mamou 
as mamas seendo de mama» (EE); 
«forom martirizados antre as mamas das 
suas madres» (VC); «foy tragido no vẽtre 
e criado aas mamas ou tetas» (VC); «e 
as mamas que mamaste» (EE); «e dado 
leyte das suas mamas» (EE).

mamante, adj. (do lat. tardio mammante-m, 
part. presente de mammare). Que mama. 
Formas: mamantes (VC, 1). Contexto: 
«E som chamados mamantes. porque 
assy se delectauã em seus millagres» 
(VC).

mamar, vb. (do lat. tardio mammare). 
Chupar o leite da mama. Formas: mama 
(VC, 1); mamã (VC, 3); mamãdo (VC, 
3); mamar (VC, 3); mamaste (VC, 2; 
EE, 2); mamaua (VC, 3); mamou (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «e me alegrey 
como o menino que mama ou sta 
mamãdo» (VC); «e apartara os cordeiros 
grãdes dos pequenos que mamã» (VC); 
«Dauate de mamar seẽdo moço» (VC); 
«da de mamar ao pam viuo do ceeo» 
(VC); «E bẽauẽturadas som as thetas 
que mamaste» (VC); «e as mamas que 
mamaste» (EE); «cõ os beyços cõ que 
mamaua daua aa madre» (VC); «e que 
das suas tetas mamou» (VC); «soomente 
huũa vez mamou as mamas seendo de 
mama» (EE).

mamente, adv. (de mau + -mente). Com 
maldade; de má vontade. Formas: 
maa mente (VC, 1); maamemte (S, 1); 
maamente (S, 3); maamẽte (S, 2; VC, 2). 
Contextos: «de maa mente soportã estas 

cousas aquelles que vaã de pressa pera 
suas terras» (VC); «ffeea e maamemte 
como os comety» (S); «E muytas vezes 
ouue vãa gloria maamente da sçiençia» 
(S); «ssegũdo que ffea e maamẽte os fiz 
polla obra» (S); «assi como jngratos e 
maaos sejã destroydos maamẽte» (VC).

mamona, subs. (do grego μαμμων©ς, 
pelo lat. mammona-m). Antiga moeda 
da Síria; dinheiro; riqueza. Formas: 
mamona (VC, 5); mãmona (VC, 5). 
Contextos: «nom podes seruir a deus e 
a moeda ou mamona» (VC); «mamona 
quer dizer riquezas segundo o linhagẽ 
[sic] de Syria» (VC); «O terceiro 
demonio he o senhor da auareza e 
chamase mamona» (VC); «amygos dos 
dinheiros ou da mãmona da maldade» 
(VC); «Este nome mãmona em lingoajẽ 
dos de Syria quer dizer riquezas» (VC).

maná, subs. (do hebraico mana, através 
do grego μάννα, pelo lat. tardio manna). 
Formas: mana (EE, 6); mãna (VC, 
12); manaa (EE, 5); manna (VC, 
7). Contextos: «comerõ a mana no 
deserto» (EE); «pella emcarnaçon a 
qual assynallaua a mana» (EE); «tanto 
que os filhos de Jsrael começarõ comer 
dos fructos da terra da promissom. logo 
lhes cessou a mãna» (VC); «E Maria nos 
trouue a verdadeira mãna do çeeo» (VC); 
«E o comer da manaa» (EE); «triguemos 
nos agora pera filharmos a manna 
celestrial aquella manna daua na boca 
tal sabor qual cadahuũ queria» (VC).

manada, subs. (do cast. manada, este do 
lat. manus, mão). Rebanho. Formas: 
manada (VC, 32; EE, 2); manadas (VC, 
2). Contextos: «o qual aos dez dias do 
primeiro mes era tomado da manada do 
guaado e leuauã no pera casa» (VC); 
«e leuouha aa manada das outras» 
(VC); «estauan perto do monte huũa 
grande manada de porcos pasçendo nos 
cãpos» (EE); «e como aquella cõpanhia 
daquellas gẽtes simplizes o seguyã 
em manadas» (VC); «e os rebanhos 
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e as manadas das ouelhas que estã 
apartados» (VC).

manar, vb. (do lat. manare). Brotar; fluir; 
provir. Formas: auiã manado (EE, 1); 
auyã manado (EE, 1); mana (VC, 2; 
EE, 1); mãna (VC, 1); manarõ (VC, 1); 
manasse (EE, 1); mane (EE, 1); manou 
(VC, 4; EE, 1). Contextos: «nõ auiã 
manado as fontes das auguas» (EE); 
«aynda nom auyã manado as fontes 
etc.» (EE); «porque dellas saae e mana 
misericordia» (VC); «Aquella mirra 
he escolheita que mana da aruore sem 
seer batida» (EE); «he fonte que cada 
dia corre e mãna» (VC); «porque daly 
manarõ os sacramẽtos da ygreja» (VC); 
«que se nõ manasse e se descobrisse a 
fõte do azeite, nõ naçeria o saluador» 
(EE); «como sem meeo alguũ mane da 
primeira verdade» (EE); «A terceira 
augoa manou do seu costado jũtamẽte 
cõ o sangue» (VC); «por ysto esta aynda 
o sangue preçiosissimo que manou das 
chagas de Christo» (EE).

manar 2, subs. O mesmo que maná. 
Formas: manar (S, 1). Contexto: «te 
mandou manar do parayso» (S).

manceba, subs. (feminino de mancebo). 
Mulher jovem e solteira; moça. Formas: 
mãceba (S, 1); mãçeba (VC, 1; HV, 1); 
mãçebas (VC, 1; EE, 1); manceba (TC, 1; 
VC, 1); mançeba (S, 1; VC, 4); mançebas 
(C, 5; EE, 1). Contextos: «se he seglar 
ou rrelegiosa, mãceba ou velha» (S); «a 
moça ou a mãçeba e mayormẽte a freira 
e relligiosa raramẽte deue fallar» (VC); 
«E posto que ella ficasse mãçeba nõ 
quis casar» (HV); «Mujtos outrosi dã os 
beẽs da ygreja aos filhos e as mãçebas 
e despẽdẽ nas em cousas jlliçitas» 
(VC); «Porẽ Abraham aos filhos das 
suas mãçebas deu alguũs doõs» (EE); 
«Ainda lhe pregũte se fornigou con 
manceba solteira se com casada» (TC); 
«Leuou ho a madre que era delicada e 
muyto manceba» (VC); «se alguũ touer 
algũa molher solteira por mançeba 

e touer della filhos naturaees» (S); 
«Por que cõtinuamẽte veemos muitas 
honestas e boas molheres por causa 
destas mançebas serem desemparadas 
de seus maridos» (C); «as mançebas do 
partydo yrã ante que vos outros ao regno 
de deus» (EE).

mancebia ,  subs. (do lat. medieval 
mancipia-m). Idade de mancebo; 
juventude; vida desregrada; estado 
dos que vivem amantizados. Formas: 
mãcebia (TC, 4; VC, 1); mãçebia (VC, 
20); mamçebia (EE, 1); mançebia (VC, 
9). Contextos: «bem garda o domingo 
o que de boamẽte uay aas uodas ueer 
as molheres cõ ẽtẽçõ de as cobiiçar e a 
mãcebia e aos outros logares desonestos» 
(TC); «na mãcebia e na meya hydade e ẽ 
a uelhiçe» (VC); «derribou a meninice e 
perdeo a mãçebia e fadiga e causa como 
nõ deue a velhiçe morta» (VC); «e pode 
se entender assignadamente a mininice 
ou mãçebia a qual he jnclinada a mal 
e a pecados» (VC); «des a mocidade 
atee a mamçebia» (EE); «nom curou 
de se cõuerter em a meniniçe ao menos 
no tempo da mançebia ou na velhiçe 
se arreprehẽda» (VC); «nõ padeçeste 
por my na mançebia que o padeças na 
vilhiçe» (VC).

mancebo, subs. (do lat. mancipiu-m, 
formado a partir de manu capio, cativo). 
Jovem; moço. Formas: mãcebo (EE, 4); 
mãçebo (S, 2; VC, 19; EE, 6); mãcebos 
(TC, 1; VC, 2); mãçebos (VC, 9); 
mamçebo (S, 1); mancebo (TC, 1; VC, 
6); mançebo (S, 2; VC, 14; HV, 1; EE, 
2); mancebos (TC, 1; VC, 3); mançebos 
(S, 2; VC, 3; C, 1; EE, 1). Contextos: «a 
pesoa que se lhe cõfesa e se he mãcebo se 
uelho se rico se pobre se he fraco ou rigo» 
(TC); «E se o que cometer algũ destes 
pecados for mãçebo» (S); «O mãçebo 
em a porta» (EE); «Muito se deue 
guardar o cõfesor que os homẽs nem as 
molheres mãcebos que os nõ ẽuie ãdar 
romarias pelo mundo» (TC); «prometẽ 
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a sy meesmos longua vida porque sam 
mãçebos ou de boõa compleyssom ou 
fortes» (VC); «esto que dyz que se era 
homẽ ou molher, mamçebo ou velho» 
(S); «A primeyra quẽ he aquel que pecou, 
scilicet, se homẽ o molher se mancebo 
se uelho se liure se seruo» (TC); «velho 
ẽduriçido, mançebo ouçioso» (S); «A 
septyma se pagou bem as soldadas aos 
mancebos e asy aos outros seruidores» 
(TC); «e guarda dos paruoos e cabeça 
dos baraoões mançebos» (VC); «e nõ na 
plaça nem en o jogo como se soem achar 
os mançebos» (EE).

mancibia, subs. O mesmo que mancebia. 
Formas: mãçibia (VC, 1); mãçibya 
(VC, 1); mancibya (TC, 1). Contextos: 
«na mãçibia soportou muy amargosa e 
muy torpe paixõ» (VC); «que ajnda que 
a minha mãçibya cedo acabara durase 
tanto como a vida de Mathosalẽ» (VC); 
«con quamtas parentas suas fornigou 
ou com quantas solteyras da mancibya 
e se outrosy dormio con alguna sua 
cunhada» (TC).

mancipar, vb. (do lat. mancipare). 
Emancipar; tornar-se independente; 
entrar na idade adulta. Formas: he 
mançipado (S, 1); mançipado (S, 1); 
mancipasse (S, 1); ouuesse mancipado 
(S, 1). Contextos: «Ho filho que esta en 
poder do padre e nõ he mançipado non 
pode dar esmola dos beẽs do padre» (S); 
«quando alguũ toma por filho a outro 
que non tem pay ou he ja mançipado 
e este pasa com todos seus beẽs ao 
poderio daquele que o porfilhou» (S); 
«assy como despoys da morte do padre 
ou se mancipasse aho filho natural ou 
aho adoptiuo» (S); «nũca pode casar cõ 
molher de filho que adoptou aynda que 
ha ouuesse mancipado» (S).

manco, subs., adj. (de mancus, a, um). 
Aleijado; coxo. Formas: mãco (S, 2; 
VC, 5); mãcos (VC, 8; EE, 4); manco 
(S, 4; VC, 3); mancos (VC, 5; EE, 3). 
Contextos: «ante deue dar aho cego 

que nõ aho mãco» (S); «entõ saltara o 
mãco ou coxo asi como ceruo» (VC); 
«E outros som mãcos e çopos» (VC); 
«chama os proues e fracos e çegos e 
os mãcos» (EE); «Se manco ou mudo 
pode bautizar» (S); «endereitou a perna 
aaquelle que era manco» (VC); «aquelles 
que som mancos ou coxos» (VC); «Os 
çegos veem, os mancos andan, os gaffos 
son alĩpados» (EE).

manda, subs. (do lat. hispânico manda-m). 
Mandado; legado. Formas: mãdas (VC, 
1); mandas (VC, 1). Contextos: «em 
a terçeira os herejes que defendẽ aos 
homẽs as mãdas que deus criou pera 
comer» (VC); «que põdes regimento e 
guarda nas mandas e nom nos custumes» 
(VC).

mandado, subs. (do lat. mandatu-m, part. 
passado de mandare). Mandato; ordem; 
determinação superior. Formas: mãdado 
(S, 3; TC, 4; VC, 69; C, 3; HV, 7; EE, 3); 
mãdados (SG, 1; TC, 1; VC, 40; C, 3); 
mamdado (VC, 2); mandado (S, 4; TC, 
1; VC, 73; EE, 5; HV, 3; C, 5); mandados 
(TC, 1; VC, 32; C, 1; EE, 1). Contextos: 
«quãdo alguũ maao fezesse alguũ destes 
beẽs por mãdado de algũa pessoa 
singullar» (S); «e o propheta comprio o 
mãdado de Deus» (TC); «e se a sentẽça 
do mãdado jmperial ouuer lugar em 
elles que moiram por elle» (VC); «posto 
que o façam per ordenãça ou mãdado 
da abadesa» (C); «por mãdado del rey 
e matarom» (EE); «ordenaçoẽes leis 
statutos e mãdados de defesa» (SG); 
«iurar a estar aos mãdados de alguũs 
asy como aqueles que ẽtrã em religiões» 
(TC); «nom querem pobricar nossos 
mãdados» (C); «E emtom foy logo tirado 
o embargo do mamdado diuinal» (VC); 
«e dos que veen de ffora per mandado 
do bispo» (S); «E se pela uẽtura souber 
que foy escomũgado per seu amtecessor 
recebudo o iuramento para estar a 
mandado da sãcta ygreia podeo asoluer 
feyta a ẽmenda recebuda a confissom» 
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(TC); «Segundo ho mandado de Jhesu» 
(EE); «Item em esta maneyra diga dos 
beiios e abraços falas sinaaes de maão 
dones cartas mandados promitimentos» 
(TC); «e assy a nossos mandados e 
misigeiros» (C); «dereitamente e guardã 
seus mandados» (EE).

mandador, subs. (do lat. mandatore-m). 
Aque le  que  manda ;  mandante . 
Formas: mãdador (VC, 8). Contextos: 
«e braadarõ dizẽdo. Jesu mãdador 
amerçeate de nos» (VC); «o segũdo 
obliga a fazer aa voõtade do mãdador» 
(VC); «porque nõ fezerõ cõtra a entençã 
do mãdador» (VC).

mandamento, subs. (do lat. eclesiástico 
mandamentu-m). Ordem; cada um 
dos dez mandamentos dados por Deus 
a Moisés no Monte Sinai. Formas: 
mãdamento (S, 21; TC, 10; VC, 9; C, 
2; EE, 7); mãdamentos (S, 11; VC, 19; 
C, 2; EE, 3); mãdamẽto (S, 44; TC, 19; 
VC, 44; C, 9; EE, 6); mãdamẽtos (S, 21; 
TC, 10; VC, 83; HV, 1; C, 5; EE, 11); 
mãdememtos (TC, 1); mamdamentos (S, 
1); mamdamẽto (TC, 1); mandamemto 
(VC, 1); mandamento (S, 25; TC, 12; 
VC, 14; C, 18; EE, 14); mandamentos 
(S, 9; TC, 1; VC, 24; C, 2; EE, 13); 
mandamẽto (S, 31; TC, 6; VC, 14; C, 
7; EE, 6); mandamẽtos (S, 15; TC, 4; 
VC, 33; C, 4; EE, 8); mandamẽtus (TC, 
4). Contextos: «deuem seer dadas em 
esmola de mãdamento» (S); «Seguese 
o nono mãdamento no qual lhe faça 
duas pregũtas» (TC); «Porque passaaes 
o mãdamento do senhor» (EE); «deue 
seer enformado en os dez mãdamentos 
de Deus» (S); «forom primeyramẽte 
dados os mãdamentos aos filhos de 
Ysrael» (VC); «non estauã na carreira 
dos mãdamentos de deos e viuiam sem» 
(EE); «Seguese o quarto mãdamẽto em 
que lhe faça seys pregumtas» (TC); 
«Seguẽse os .x. mãdamẽtos em os quaaes 
faça estas pregũtas que se seguẽ» (TC); 
«Ora deuedes saber que Deus padre deu 

ao propheta Moyses em Mõte Sinay .x. 
mãdememtos per que ouuesẽ de uiuer 
aos filhos de Israel» (TC); «Trazeme 
na carreyra dos teus mamdamentos» 
(S); «Seguese o terceyro mamdamẽto 
ẽ que faça quatro preguntas» (TC); 
«deuen estar apartados por algũ tempo 
pollo menospreço que fezerom pollo 
mandamento da ygreja» (S); «Seguese 
o sexto mandamento, scilicet, nom 
fornigaras» (TC); «como som departidos 
en duas maneyras e quãtos som os 
mandamentos» (S); «he uirtuoso iurar 
o homẽ star aos mandamentos da sãcta 
eigreia» (TC); «Seguese o segundo 
mandamẽto, scilicet, nomearas o nome 
de Deus em uaão» (TC); «he bem a que 
eu seja obrigado per mandamẽto» (VC); 
«E estes mandamẽtos departẽsse en duas 
maneyras: huũs sson sacramẽtaees e 
outros criminaees» (S); «Item depoys 
desto uaase aos .x. mandamẽtos da 
ley que som estes» (TC); «os quaaes 
erã çarrados per os mandamẽtos e 
obseruanças da ley» (VC); «temer a 
Deus e gardar os seus mandamẽtus cõ a 
sua aiuda» (TC).

mandar, vb. (do lat. mandare). Ordenar; 
encarregar; confiar; enviar. Formas: 
auia mãdado (VC, 1); auya mamdado 
(VC, 1); era mãdado (S, 1; VC, 4); erã 
mãdados (VC, 1); era mandado (S, 1; 
VC, 6; EE, 2); foi mandado (S, 1); for 
mãdado (S, 1); for mandada (VC, 1); fora 
mãdado (VC, 1); forem mandadas (S, 1); 
forõ mãdados (S, 1; VC, 1); fosse 
mãdado (VC, 2); fosse mandado (VC, 
1); foy lhe mãdado (VC, 1); foy mãdada 
(VC, 1); foy mãdado (S, 4; VC, 1; C, 1); 
foy mandado (VC, 6; EE, 1); he mãdada 
(VC, 3); he mãdado (S, 3; TC, 1; VC, 
25; EE, 2); he mamdado (S, 1); he 
mandada (VC, 4); he mandado (S, 2; TC, 
1; VC, 13); he nos mãdado (VC, 2); he 
nos mandado (VC, 1); mãda (S, 14; TC, 
3; VC, 60; HV, 2; C, 2; EE, 2); mãdã (TC, 
3; VC, 2); mãdada (VC, 1); mãdadas sõ 



169Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(VC, 1); mãdadas som (VC, 1); mãdado 
(TC, 1; VC, 5); mãdãdo (VC, 6; EE, 4); 
mãdado era (VC, 2); mãdado foy (VC, 
1); mãdado he (VC, 1); mãdae (HV, 2); 
mãdalhe (S, 1; VC, 2); mãdallo (VC, 1); 
mãdallos ha (VC, 1); mãdam (S, 2; C, 1; 
EE, 1); mãdamos (VC, 1; C, 36); 
mãdando (VC, 2); mãdandoa (VC, 1); 
mãdandolhe (S, 1); mãdandolho (VC, 1); 
mãdao (VC, 2); mãdaos (VC, 1); mãdar 
(S, 17; TC, 3; VC, 14; C, 2; EE, 2); 
mãdara (VC, 9; HV, 2; EE, 2); mãdarã 
(S, 1); mãdarẽ (C, 1); mãdaria (HV, 1); 
mãdarlheshã (S, 1); mãdarmos (C, 2); 
mãdarõlhe (EE, 1); mãdarom (EE, 1); 
mãdaron (S, 2); mãdaronlhe (EE, 1); 
mãdas (VC, 6; HV, 1; EE, 1); mãdasse 
(VC, 5); mãdassẽ (VC, 1); mãdassem 
(VC, 1); mãdassemos (C, 1); mãdaste 
(VC, 11); mãdastenos (VC, 1); mãdastes 
(EE, 1); mãdaua (S, 1; VC, 17; EE, 1); 
mãdauã (VC, 3); mãdauaho (EE, 1); 
mãdaualhe (VC, 1); mãdauam (VC, 1); 
mãdauanlhes (VC, 1); mãdauao (VC, 1); 
mãdauees (VC, 1); mãdavos (HV, 1); 
mãde (S, 2; VC, 2); mãdẽ (VC, 1); mãdea 
(HV, 1); mãdees (HV, 1); mãdelhe (S, 1); 
mãdelhes (VC, 1); mãdem (SG, 2); 
mãdemollo (HV, 1); mãdes (S, 1); mãdey 
(VC, 2); mãdo (VC, 4; HV, 2; EE, 4); 
mãdou (S, 11; TC, 4; VC, 60; HV, 30; 
EE, 20); mãdou lhe (VC, 2); mãdou lhes 
(VC, 1); mãdou o (VC, 1); mãdou os 
(VC, 1); mãdouho (EE, 1); mãdoulhe 
(VC, 1; HV, 1); mãdoulhes (VC, 2; HV, 
1; EE, 1); mãdoulhos (EE, 1); mãdouo 
(TC, 1; VC, 1; HV, 1); mãdouos (HV, 1); 
mamda nos (EE, 1); mamdem (C, 1); 
mamdes (S, 1); manda (S, 17; TC, 5; VC, 
35; HV, 1; C, 6; EE, 5); mandã (VC, 9); 
mandã os (EE, 1); manda me (VC, 1); 
manda nos (VC, 1); mandada (VC, 2); 
mandadas (VC, 5); mandado (VC, 5); 
mandãdo (VC, 2; EE, 1); mandado he 
(VC, 2);  mandãdo lho (VC, 1); 
mandãdoos (EE, 1); mandaeos (HV, 1); 
mandalhes (VC, 1); mandãlhes (S, 1); 

mandam (S, 2; TC, 2; VC, 1; C, 3; EE, 
1); mandamnos (VC, 1); mandamos (S, 
1; TC, 1; VC, 1; HV, 1; C, 71; EE, 1); 
mandan (S, 1); mandando (VC, 2; C, 1; 
EE, 1); mandandolhes (S, 1; VC, 2; EE, 
1); mandandoos (VC, 1); mandandouos 
(C, 1); mandar (SG, 1; S, 15; TC, 1; VC, 
14; C, 3; EE, 3); mandar te ha (VC, 1); 
mandara (S, 2; VC, 5; EE, 1); mandardes 
(HV, 1); mandarem (C, 1); mandarey 
(EE, 1); mandarlhe (VC, 1); mandarnos 
(VC, 1); mandarõ (VC, 2; EE, 1); 
mandarom (VC, 3; EE, 2); mandas (VC, 
4; EE, 1); mandase (S, 1; VC, 1); 
mandasse (VC, 7); mandassem (VC, 2); 
mandassemos (C, 1); mandaste (VC, 5); 
mandastes (HV, 1); mandaua (S, 1; TC, 
1; VC, 11; EE, 2); mandauã (VC, 2); 
mandaualhes (VC, 1); mandauam (VC, 
3); mande (S, 1; TC, 5; VC, 4; C, 1); 
mandẽ (C, 1); mande lhe (VC, 1); mande 
te (VC, 1); mandei (VC, 2); mandelhe 
(TC, 4); mandelhes (TC, 1); mandem 
(VC, 2; C, 3); mandeo (TC, 1); mandey 
(VC, 1); mando (S, 1; TC, 1; VC, 2; HV, 
1; EE, 2); mandote (S, 2); mandou (S, 
11; TC, 3; VC, 77; HV, 15; C, 2; EE, 37); 
mandou lhes (VC, 1); mandou me (VC, 
1); mandou os (VC, 1); mandouho (EE, 
2); mandouhos (EE, 2); mandoulhe (VC, 
2; EE, 1); mandoulhes (VC, 1; EE, 2); 
mandouo (VC, 1); mandouos (HV, 1); 
mandovos (VC, 1; EE, 1); seer mãdada 
(VC, 1); seer mãdado (EE, 1); sejam 
mandadas (S, 1); ser mandada (S, 1); sõ 
mãdadas (VC, 1); sõ mandadas (TC, 1); 
som mãdadas (VC, 3); som mandadas 
(VC, 2); som mandados (VC, 2); somos 
mãdados (VC, 1); somos mandados (VC, 
1); son mãdadas (EE, 1); son mandados 
(EE, 1). Contextos: «E porque ho senhor 
a u i a  m ã d a d o  m u y t a s  c o u s a s 
marauilhosas» (VC); «A qual cousa elle 
primeyro auya mamdado dizemdo» 
(VC); «ãtigamẽte era mãdado que o que 
quisese deixar sua molher que lhe desse 
a carta do rrepudio e que a deixasse» (S); 
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«nẽ parãdo mẽtes que na ley erã mãdados 
aos carnaaes as cousas menores por o 
regno terreal» (VC); «o qual era 
mandado aos iudeus ẽ maneyra de 
ssonbra ou de fegura que gardassem» 
(S); «A quarta se lhe esqueçeo ho que 
lhe foi mandado por satisfaçon» (S); 
«faça ella esmola de seus beẽs segũdo 
lhe for mãdado e conselhado por seu 
bispo» (S); «Da peendença que te for 
mandada ou que tu reçeberes per tua 
voontade alegra te e da graças a deus» 
(VC); «nõ cõprio o que lhe fora mãdado» 
(VC); «cũpra e faça todas as cousas que 
por elle lhe forem mandadas» (S); 
«quebraste os jejuũs que forõ mãdados 
ẽ pendẽça» (S); «e nõ embargãdo que 
aquello assy fosse mãdado. sayo a fama 
per toda aquella terra» (VC); «e foy lhe 
mãdado que se tornasse pera sua casa» 
(VC); «e a cadahũa dellas. nos foy 
mãdada e sanctificada» (VC); «pois que 
per juizo da ygreja foy mãdado a ella que 
casase cõ outro» (S); «e depois empero 
lhe foy mandado que o offerecesse em 
sacrificio» (VC); «o terçeiro obliga a 
aprender a cousa que he mãdada e esto 
per precepto» (VC); «Pequey outrosy 
nom me despoemdo pera auer de 
comũgar nas festas de cada huũ ano asy 
como he mãdado pela sãcta egreia» 
(TC); «A .xiiii. se ieiunaua asy como lhe 
he mandado» (TC); «per os quaaes 
apostollos per o exẽplo que nos derom 
he nos mãdado que ouçamos a voz do 
senhor que nos chama» (VC); «por o 
qual Christo he nos mandado que 
leixemos ajnda nossos padres em quanto 
som viuos» (VC); «ca ãte que saya da 
nossa boca ha mãda escrepuer no seu 
liuro» (S); «E primeyramente se segue 
das peendemças que o degredo mãda dar 
polos pecados da luxuria» (TC); «A 
quarta cousa mãda que se vaã pera sua 
casa» (VC); «e por esto os dereytos dam 
a estes grãdes penas porque as leis os 
mãdã matar os canones lhes poẽ muytas 

penas» (TC); «Qualquer cousa que deus 
mandar quiser elle fara que seja bem 
mãdada e proueitosa» (VC); «ja nõ 
poderas de ligeiro passar alguũas das 
boõas cousas que mãdadas sõ per 
custume» (VC); «porque nom som 
pesadas as cousas que nos mãdadas 
som» (VC); «porque era asi mãdado na 
ley» (TC); «ca fez este millagre mãdãdo 
assy como senhor de todallas cousas 
criadas» (EE); «porque mãdado era aos 
homẽs que reçebessem bauptismo do 
propheta» (VC); «porque este mãdado 
foy dante da resurreiçam» (VC); «como 
lhes mãdado he que andẽ cõ tygo» (VC); 
«E despois senhor mãdae que duas mill 
azemallas que tragam augoa» (HV); «E 
se som cassos do papa ou do bispo, 
mãdalhe que sse vaa absoluer deles» (S); 
«mas deuemos ajnda expressamẽte 
mãdallo dizer e publicar segũdo ençima 
he dicto» (VC); «e mãdallos ha star huũs 
.s. os cordeyros aa deestra parte. e os 
outros .s. os cabritos aa seestra» (VC); 
«Estes mãdam fazer algũa cousa que he 
hõrrar e gardar» (S); «E mãdamos que 
assy se cumpra e guarde como aqui he 
contheudo» (C); «E porem mãdando 
Christo que nos nẽbremos delle» (VC); 
«mãdandoa ẽ fim de todollos beẽs que 
he a paz» (VC); «E deue rrefrear a 
louçaynha e fermosura mãdandolhe 
fazer oraçõees e jejũar» (S); «(Soltaae) 
ou mataae nõ o dizia mãdandolho. mas 
pregandolhes e dizendo aquello que auiã 
de fazer» (VC); «mãdao meter nas 
scoridades mais de fora» (VC); «Mãdaos 
dormir por demostrar a sua cõpaixõ 
acerca delles que erã agrauados do sõno» 
(VC); «e das outras faça como lhe mãdar 
seu maestre» (TC); «elle ouuera dizer 
que Pilatus o mãdara meter na presam» 
(HV); «e a elle mãdarã que nõ case» (S); 
«por terẽ carreguo de lhes mãdarẽ ou 
leuarẽ os ditos olios» (C); «e se o elle 
sabia que o mãdaria matar» (HV); «e 
mãdarlheshã tornar a viuer ẽ hũ» (S); «E 
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nossa tençã foy mãdarmos geeralmẽte 
per todo o dito bispado» (C); «E 
mãdarõlhe seus discipollos com os 
herodiaãos» (EE); «para que demos 
reposta aos que ca nos mãdarom que 
dizes de ty meesmo» (EE); «nom compri 
o que me mãdaron en pendença» (S); «E 
mãdaronlhe seus discipollos» (EE); 
«peço te pois ho tu mãdas» (VC); «e 
ajnda mais porque me mãdas tornar» 
(HV); «Senhor que mãdas que faça» 
(EE); «E porẽ ajnda que mãdasse o 
senhor aaquelle» (VC); «e os padre e 
madre a mãdassẽ casar» (VC); «e depois 
do baptismo que lhe mãdassem todas 
aquellas cousas que erã de fazer e 
guardar» (VC); «que o mãdassemos poer 
ẽ cõstituiçã» (C); «e mãdaste a nos 
pecadores que a fezessemos em quãto 
t i jnhamos tẽpo» (VC);  «senhor 
mãdastenos que nõ fossemos aos 
gentios» (VC); «Senhor feito he como 
mãdastes e aĩda ha logar» (VC); 
«mãdaua que quãdo algũ morresse sen 
geeraçõ, que ho parẽte mais propinco 
casase cõ sua molher» (S); «as quaaes 
mãdauã e castiguauã que fossem os 
homẽs limpos de coraçõ e das obras» 
(VC); «e a qualquer homẽ quantoquer 
que sanctamẽte viuesse mãdauaho aa 
prisom do inferno» (EE); «e mãdaualhe 
vẽder os filhos» (VC); «elles mãdauam 
a todallas criaturas e obedeecialhes e aas 
enfirmidades» (VC); «Mãdauanlhes que 
se nẽbrassem das palauras ja dictas» 
(VC); «bem se asenhoraua este do mũdo 
e mãdauao e guardaua a dignidade e 
stado da sua natureza» (VC); «Cõ 
aspereza os mãdauees e com poderio» 
(VC); «e mãdavos por my dizer que lhe 
ẽuiees o trebuto que lhe deues» (HV); 
«E posto que o bispo ou o prelado do 
saçerdote mãde sub pena de escumunhõ 
que descubra o que sabe, non lhe deue 
obedeçer» (S); «na qual cousa deu forma 
aos prellados que de milhormente 
amoestẽ que mãdẽ e que desejẽ mais seer 

amados que timidos» (VC); «e ẽuiarlhey 
huũ quarto desta carne e elle mãdea 
correger como quiser» (HV); «pollo qual 
he neçessario que lhe mãdees logo dar 
della» (HV); «mãdelhe dizer huũ pater 
noster cada dia» (S); «Itẽ mãdelhes que 
cõ beençõ entrẽ na pousada» (VC); «que 
nom leuem nem mãdem aas dic[tas] 
partes de Guinee» (SG); «e cortemos huũ 
pedaço de huũ quarto e mãdemollo assar 
e comamollo» (HV); «sse desta 
enfermidade morreres, que faças tal 
esmola ou ha mãdes fazer a teus 
herdeiros» (S); «todallas cousas que vos 
eu disse e mãdey» (VC); «Esto vos mãdo 
eu» (VC); «Quẽ te mãdou que nom 
fornigasses e se te mãdou que nõ furtases 
furtasti e nõ furnigasti pecasti» (TC); «e 
mãdou lhe trager o gesto alleuãtado pera 
as strellas» (VC); «Enviou ergo .xij. 
apostollos e discipollos e mãdou lhes» 
(VC); «e mãdou o partir da queste mũdo» 
(VC); «e tomado o regno o senhor dos 
seruos mãdou os chamar» (VC); «E 
Jhesu esteue quedo e mãdouho trazer 
assy» (EE); «e mãdoulhe que çarrassem 
as portas todas» (HV); «E falaua ben, e 
mãdoulhes que o nõ dissessem a nenguẽ» 
(EE); «e aquelles beẽzeo e mãdoulhos 
pooer diãte» (EE); «el rey mãdouo 
chamar e diselhe» (TC); «E des que os 
.xxviij. judeus forõ mortos mãdouos 
abrir pello vẽtre» (HV); «se nos deytas 
daqui mamda nos aos porcos» (EE); «e 
o tragam ou mamdem a nos» (C); «rrogo 
pella cruz e payxã que mamdes rresçeber 
este sacrifiçio» (S); «A primeira cruz 
manda poeer na fronte» (S); «Pequey nõ 
ieiuũãdo per muytas uezes as festas de 
Ihesu Christo nem de Sancta Maria nem 
os dias que a ygreja manda jeiũar» (TC); 
«ca os principes e mayoraaes dos judeus 
mandã que te leuẽ ao concello» (VC); 
«e mandã os ao ospital» (EE); «senhor 
se tu es manda me que vaa a ti em çima 
das augoas» (VC); «Manda nos o senhor 
asseentar no postumeiro lugar» (VC); 
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«foy feyta e mandada por contẽplaçom 
daqueste dia» (VC); «Duas cousas sam 
aqui mandadas» (VC); «ca mandado nos 
he que oremos por elles e elles façamos 
bẽ» (VC); «mandãdo que fosse leuado a 
Jerusalem» (VC); «mandado he a ty que 
andes per o camjnho streito» (VC); 
«mandãdo lho per mandamento que 
fezesse a trayçom» (VC); «e por tanto 
quis lhes esconder seu conselho e 
mandãdoos a Bethleem» (EE); «e aos 
coyros delles mandaeos cortir e cozer 
huũ cõ outro» (HV); «Dessy mandalhes 
que sejam liures de toda ocupaçõ de 
tempo e pensamẽto aficado» (VC); 
«mandãlhes andar descalços e nuus 
pellas ygrejas» (S); «esta pena manda 
dar o dereyto a aqueles que esto fezerem 
e tambem aos que o mandam fazer» 
(TC); «lançam fora das suas casas os 
seruidores doentes e mandamnos ao 
spital» (VC); «Porẽ mandamos que se 
macho cõ macho fezerẽ pecado 
sodomitico em remiimento de suas 
almas, iaiuem .xxi. coresmas» (TC); «e 
nõ na maneira que os dereitos mandan» 
(S); «mandando seus caualleiros» (EE); 
«e absoluẽos mandandolhes rrestituir o 
que furtarõ» (S); «e faz que todos de 
viçios som sofreados açerca do prouximo 
mandandoos e sobjuguãdoos» (VC); 
«emcomendandouos e mandandouos a 
todos que aquillo que uirdes que he 
seruiço de Deus» (C); «aos quaaes 
possam mandar quaes quer pessoas 
ecclesiasticas» (SG); «A primeyra nom 
fazer nem mandar fazer em elas nem huũ 
trabalho corporal» (TC); «E mandar te 
ha que tragas anel e stolla e calçadura» 
(VC); «fizerom como lhes mandara 
Jhesu» (EE); «e que o tendes feyto muy 
mal em lhe nõ mandardes o trebuto cada 
ãno» (HV); «ou nom nos mandarem 
notificar como aquelles» (C); «e se eu 
for eu volo mandarey» (EE); «mandarlhe 
aficadamẽte aquy fazer fruitos dignos a 
respeito da culpa» (VC); «tãto he como 

mandarnos o senhor que subamos na 
aruor da sandiçe» (VC); «mandarõ os 
judeus de Jherusalem a pregũtar a Johã 
que estaua no deserto quẽ era» (EE); «e 
logo o mandarom chamar» (EE); «Que 
mandas que faça» (EE); «despoys que 
ordenou Aarõ e a seus filhos en saçerdotes 
que mandase o tribu de Leuy que 
seruisen e administrasen aos saçerdotes» 
(S); «Certamẽte se alguũ phisyco nos 
mandasse dizẽdo guardaae vos que nõ 
coyma alguẽ de vos de çumo de tal 
herua» (VC); «e lhe mandassem que nom 
fezesse aquelas cousas» (VC); «e lho 
mandassemos guardar como sempre ẽ os 
tempos passados guardou» (C); «e 
complã todallas cousas e obras que tu 
mandaste» (VC); «Senhor sabee que eu 
era senhor deste castello que vos 
mandastes derribar» (HV); «Asy como 
mandaua Sant Francisco a seus frayres 
que ouuesem casas de pedra e de lodo 
em que morasem» (TC); «nõ queriã tocar 
aquellas cousas que mandauã fazer aos 
outros» (VC); «Mas mandaualhes fazer 
obras de misericordia por dignos fruytos 
de peendença» (VC); «e mandauam 
aaquelles que ficauam nas treuas do 
mundo que fossem çegos» (VC); «Nem 
per uentura o que o senhor Deus nom 
mande per desfalicimento de meezynha 
hos corpos e has almas perca» (TC); 
«mas que os mandẽ a nos, ou a nossos 
uigairos» (C); «e mande lhe que çessem 
e nõ curẽ dello» (VC); «mas diselhe. 
mande te o senhor» (VC); «guarda 
aquello que te mandei por aueres o que 
te prometi» (VC); «E se per uemtura 
disser que nõ pode mandelhe seu abbade 
que ieiũe a uiamda de coresma e nom 
beba uinho» (TC); «Item, porque o 
sacramemto do corpo de Deus he muy 
necesario a aqueles que som repẽdidos 
mandelhes que o recebam» (TC); «nem 
mandem penhorar elles nem suas ygrejas 
nem mosteiros nem lhes tomem» (C); «e 
se per uentura for escomungado per 



173Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

outro sacerdote cuio freygues era 
mandeo pera ele que o asolua» (TC); 
«Todos os outros mandey que s[t]
euessem aly» (VC); «Vos seredes meus 
amigos se fezerdes o que uos eu mando» 
(TC); «Vos meus amjgos sooes se 
fezerdes o que vos eu mando» (VC); «he 
ho que eu mais louuo e mando» (EE); «e 
porẽde mandote en pendença que faças 
tal e tal cousa» (S); «A primeyra se 
furtou per sy meesmo. A segunda se 
mandou furtar» (TC); «(E descendendo 
Jhesu com os discipollos do mõte 
mandou lhes)  per mãdamẽto de 
enformaçõ e ensinãça» (VC); «mandou 
me bauptizar em agoa» (VC); «e mandou 
os jazer ou asseentar e emcostar sobre o 
feno» (VC); «e esteue quedo Jhesu e 
m a n d o u h o  t r a z e r  a s s y »  ( E E ) ; 
«mandouhos aa sua vinha» (EE); 
«mandoulhe sua misericordia e achou 
graça diante dos olhos do senhor» (EE); 
«e comendo com elles mandoulhes que 
nõ partissem de Jherusalem» (EE); «e 
mandouo cheguar por tal que aquelle que 
com fe cheguara a elle primeiramente 
chegua se depois corporalmẽte» (VC); 
«mandouos vijr todos ãte si» (HV); «E 
faço vos meus vigairos. e mandovos ẽ 
meu nome» (VC); «E nõ pode ella mais 
aficadamẽte seer mãdada  se nõ 
ameaçãdoo se per vẽtura a rrecusasse» 
(VC); «nõ quis alleuantarse sem lhe seer 
mãdado» (EE); «posto que outras 
coussas sejam mandadas fazer, todas se 
rreduzem ha estas» (S); «Mandamẽto he 
alguũa coussa ser mandada fazer ou 
defendida de nõ fazer» (S); «nõ guardaras 
cousa algũa destas que te sõ mãdadas» 
(VC); «nõ despendy meu tempo nas 
cousas que me sõ mandadas per Deus» 
(TC); «os quaaes nõ fazendo todas 
cousas que lhe som mãdadas» (VC); «se 
nom em a oraçom e em o jejuum que som 
mandados» (VC); «em como assi seja 
que somos mãdados que tã sol nõ temos 
por estas cousas que som por vijr» (VC); 

«E em fijm somos mandados que 
apanhemos os pedaços que nõ se percã» 
(VC); «Quãdo fezerdes todallas cousas 
que vos son mãdadas dizee seruos somos 
sen proueito» (EE); «pescadores rudos 
son mandados a preegar» (EE).

mandato, subs. (do lat. mandatu-m). 
Ordem; determinação superior. Formas: 
mandato (S, 1). Contexto: «em maneira 
que nom possa esperar seu mandato» (S).

mando, subs. (do lat. medieval mandu-m). 
Ato ou poder de mandar; ordem. 
Formas: mãdo (EE, 3); mando (C, 1; 
EE, 2). Contextos: «tendo mãdo ẽ todas 
suas criaturas» (EE); «aquelles que per 
cõselho ou mando podem afastar alguũ 
de peccar» (C); «mays ligeiramente he 
leuado cõ mansydom e castigo que com 
mando e poderio por força» (EE); «non 
teendo em mym alguũ mando» (EE).

maneira, subs. (do lat. medieval manuaria, 
este de manuarius, a, um, relativo à 
mão). Modo; forma. Formas: maneira 
(SG, 2; S, 227; TC, 7; VC, 439; C, 22; 
EE, 110; RP, 1); maneiras (S, 162; TC, 6; 
VC, 196; C, 7; EE, 36); manejra (S, 2); 
manejras (S, 1; VC, 3; RP, 1); maneyra 
(S, 86; TC, 10; VC, 127; HV, 4; EE, 13; 
RP, 3); maneyras (S, 55; TC, 2; VC, 
53; EE, 7). Contextos: «nem algũa 
das outras cousas que de dereito som 
em qual quer maneira deffesas» (SG); 
«Esta maneira de bẽzer sse mosstra pello 
versso do hynno da naçença de Jhesu 
Christo» (S); «E se ẽ outra maneira o 
iuiz da sentẽça cõtra conciẽcia e contra 
dereito e em prejuizo doutro por amor 
ou por peita, fica sospẽso do oficio 
por huũ ano» (TC); «e o perijgo vẽ per 
esta maneira» (VC); «e seja rompida 
façase meezinha em tal maneira» 
(RP); «Porende vejamos que coussa he 
ffee segũdo estas duas maneiras» (S); 
«a alma de duas maneiras deue seer 
auorreçida» (VC); «Nota tres maneiras 
de circumstamcias asy como dizeem 
os doutores que agrauam o pecado» 
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(TC); «ẽ outra manejra ẽbargarseja o 
matrimonio» (S); «E esta he hũa das 
manejras que embarga o matrimonyo» 
(S); «ha natureza he por muytas manejras 
agrauada» (RP); «Em outra maneira 
se chama indiçom cada huum anno 
atee xv. de maneyra que se chame ho 
primeiro anno primeira indiçom» (EE); 
«E ẽpero aqui sse cõtẽ pella deradeira 
maneyra, que he padre que cryou todas 
as cousas» (S); «o quall iuiz deue asi seer 
dereito que em nenhũa maneyra nem 
por nenhũa rezom nõ se inclinar mais 
a hũa parte que a outra» (TC); «Senhor 
emperador nom vos entregarey a çidade 
da maneyra que a vos demãdaes nẽ em 
outra maneyra» (HV); «E por ysso te 
digo que em toda maneyra te guardes 
que nõ reçebas do baffo de outrẽ» (RP); 
«em nẽhũa maneyra nõ deue de dormir» 
(RP); «E este diuorcio ou apartamẽto he 
ẽ muytas maneyras» (S); «Quamdo em 
estas maneyras que ditas som os homeẽs 
iurãdo uaãmẽte contra o mandamento 
de Deus muyto mays todos aqueles 
uaã e pecam mortalmente» (TC); «E 
he de saber que de mujtas maneyras he 
o temor» (VC); «foy alĩpada em tres 
maneyras que sinificam tres maneiras 
de perdoar os pecados» (EE).

manencoria ,  subs.  O mesmo que 
menencoria. Formas: manencoria (VC, 
3); manencorias (VC, 1). Contextos: 
«e aquesto disse cõ manencoria 
escarneçendo delles» (VC); «leixaremos 
a peçonha e manencoria da jra» (VC); «se 
o homẽ aaquelle que o afica perseuerãdo 
da e com manencoria ou anojamẽto» 
(VC); «fugio de todollos arruidos e 
manencorias da vida humanal» (VC).

manera, subs. O mesmo que maneira. 
Formas: manera (TC, 1; VC, 1). Con-
textos: «este que o faz he manera de 
circũstamcia he per ela he ia o pecado 
mayor» (TC); «Aqui tees hũa cousa 
muyto de notar pera guarda da hu-
mildade segũdo falla Bernardo ẽ esta 

manera» (VC).
manga, subs. (do lat. manica-m). Parte de 

uma peça de vestuário que cobre o braço. 
Formas: mãgas (VC, 1; C, 1); mangas 
(C, 1). Contextos: «nẽ que lhe teuessẽ as 
mãgas quando lauasse as maãos» (VC); 
«traram opas de pano branco cõ mãgas 
estreitas» (C); «nehuũ nõ posa trazer 
vestidura de seda .s. gibam, capa, pelote 
nem mangas e collar» (C).

mangoal, subs. (do lat. manuale-m, 
movido à mão). O mesmo que mangual: 
ferramenta agrícola de malhar e debulhar 
cereais; malho. Formas: mãgoal (VC, 
1). Contexto: «aquello faz a tribullaçõ 
ao justo que faz a fornalha ao ouro. e o 
mãgoal ao graão» (VC).

manhã ,  subs. (do lat. vulgar hora 
*maneana, esta de manis, favorável). 
Hora matinal; alvorada; desde o nascer 
do sol até ao meio-dia. Formas: manhã 
(VC, 2; EE, 1); manhaa (S, 2; VC, 3); 
manhaã (VC, 53; HV, 12; C, 1; EE, 6; RP, 
4); manhãa (VC, 34; HV, 1); manhaãs 
(VC, 1). Contextos: «muito de manhã» 
(EE); «que sse entende quãdo se dizen 
de manhaa» (S); «nõ sabees ẽ qual ora 
ou se na manhaa» (VC); «e lançarã agua 
fresca pera se bẽzer ao domingo polla 
manhaã» (C); «da manhaã atee a noite se 
mudara o tempo» (EE); «em huũ dia do 
estio e do alto veraão se muda a manhaã 
muytas vezes» (RP); «pela manhaã 
sejam os manjares cozidos» (RP); «nom 
teuessemos cujdado do que aueriamos 
mester de manhãa» (VC); «Senhor 
se vos prouuer de manhãa quãdo for 
toda ha gẽte junta» (HV); «Aly auera a 
aluura das manhaãs do styo. e o sollaz e 
delleytaçom do veraão» (VC).

manha, subs. (talvez do lat. vulgar 
*mania-m,  este de manus,  mão). 
Desenvoltura; esperteza; malícia. 
Formas: manha (VC, 1); manhas (VC, 
3; C, 1). Contextos: «nũca aprenderõ 
de Christo algũa maa manha ou arte» 
(VC); «asi como o padre que se vee 
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seus filhos acustumados bẽ e em boõas 
manhas» (VC); «desprezã os outros por 
nõ saberẽ nem teerẽ tanto como elles 
assy de linhagẽ como de çiençia, riqueza, 
fermosura ou manhas» (C).

manifestação, subs. (do lat. manifesta-
tione-m). Ação ou efeito de manifestar; 
revelação. Formas: manifestaçã (EE, 
1); manifestaçam (EE, 1); manifestaçõ 
(VC, 2; EE, 1); manifestaçom (EE, 1). 
Contextos: «he dada a manifestaçã do 
spiritu» (EE); «a cada huũ se outorga 
ha manifestaçam do spiritu prophetico» 
(EE); «O primeiro he conhoçimẽto e ma-
nifestaçõ da verdade diuinal» (VC); «se 
elle sobio aos çeeos ha hy sanctos que 
desejam a sua manifestaçõ» (VC); «no 
qual como por nome esta a manifestaçõ 
do padre» (EE); «Empero huũ meesmo 
deus, que em todos obra todalas cousas 
a cada huũ he dada ha manifestaçom do 
spiritu para proueito» (EE).

manifestamente, adv. (de manifesto + 
-mente). Abertamente; claramente. 
Formas: manifesta mẽte (VC, 2); 
manifestamente (S, 1; VC, 8; EE, 8); 
manifestamẽte (S, 1; TC, 1; VC, 17; EE, 
8). Contextos: «aaquellas cousas que 
manifesta mẽte som cõtra deus» (VC); 
mas vijndo do çeeo manifesta mẽte 
clara» (VC); «pareçese manifestamente 
que permaneçiã naquella võtade dos 
esposoiros» (S); «muyto manifestamente 
acreçẽtou o jnperio romaão» (EE); «se 
for a parte ou se manifestamẽte» (S); 
«Ergo manifestamẽte errã e ẽganã a sy e 
suas almas» (TC); «E dise manifestamẽte 
aquella razõ» (VC); «que a meesma ffe 
na cõfissam se mostre manifestamẽte» 
(EE).

manifestar, vb. (do lat. manifestare). 
Declarar; divulgar; expor; tornar visível. 
Formas: auia manifestado (EE, 1); he 
manifestada (EE, 1); manifesta (S, 2; 
VC, 2; EE, 7); manifestadas (EE, 1); 
manifestado (EE, 1); manifestãdo (VC, 
1); manifestam (EE, 2); manifestar (S, 

1; VC, 2; EE, 7); manifestara (EE, 6); 
manifestarẽ (VC, 1); manifestarem 
(EE,  1) ;  manifes tarey (EE,  1) ; 
manifestarse (EE, 1); manifestasem (S, 
1); manifestasse (EE, 1); manifestaua 
(VC, 1; EE, 1); manifestauan (EE, 1); 
manifeste (EE, 1); manifestẽ (EE, 1); 
manifestei (EE, 1); manifestẽse (EE, 1); 
manifestẽsse (EE, 1); manifestey (EE, 1); 
manifestou (VC, 1; EE, 3); manifestouse 
(EE, 1); manyfesto (EE, 2); me enfesta 
(VC, 1). Contextos: «certa cousa he que 
ja muytas vezes se auia manifestado 
como no dia da resurreiçam» (EE); «a 
caridade da verdade he manifestada na 
ley noua» (EE); «Onde se manifesta 
nũca nehũa door ser semelhãte aa sua» 
(VC); «se manifesta per hũa reuelaçõ 
feita a hũa pessoa» (VC); «a ffe per 
ssua luz e vertude manifesta e declara 
e amostra as coussas que nõ aparecem, 
assy as passadas como por vijr» (S); 
«forõ a nos manifestadas pellos sanctos 
prophetas» (EE); «e preegaado pello 
justo Symeon, e manifestado» (EE); 
«Aquelle outrosi ha de vijnr declarando 
e manifestãdo a gloria e virtude sua» 
(VC); «com que os segredos diuinos 
se manifestam e descobrem» (EE); 
«ca nom deue leixar cousa algũa dos 
pecados que ha de manifestar» (S); 
«Ca ẽtom se manifestara deus a cada 
huũ» (EE); «por se manifestarẽ os 
errores e çugidades do pecado» (VC); 
«E todos hyam cada huũ a sua cidade a 
manifestarem em sua fazenda» (EE); «e 
eu ho amarey, e me lhe manifestarey» 
(EE); «e outorgou lhe manifestarse non 
a todo o pouoo mas a nos testimunhas» 
(EE); «e mandaua que manifestasem 
cada huũ seu coraçon ante Deus» (S); 
«para que manifestasse sua fazẽda com 
Maria sua esposa e molher prenhe» (EE); 
«cõtauao e manifestaua aos outros» 
(VC); «Ca por semelhante os sanctos os 
quaaes depois dos apostollos preegando 
manifestauan a ffe de Christo» (EE); 
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«vinda he a ora pera que o filho da 
virgem se manifeste logo depois se 
segue este euangelho» (EE); «por que se 
manifestẽ suas obras» (EE); «Mas disse 
vos amigos porque todallas cousas que 
ouuy do meu padre vos manifestei» (EE); 
«vossas petiçõees manifestẽsse diante 
deus» (EE); «manifestou signaes de sua 
humildade e mansidõ» (VC); «honde se 
diz manifestouse outra vez Jhesu a seus 
discipollos perto do mar de Gallilea» 
(EE); «Irmaãos eu vos manyfesto o 
euangelho que vos preeguey» (EE); 
«entom se apresenta ao sacerdote quando 
me enfesta seu peccado» (VC).

manifestativo, adj. (do lat. medieval 
mani fes ta t ivus ,  a ,  um ,  es te  de 
manifestus). Que se manifesta; que é 
visível. Formas: manifestatiua (VC, 
1). Contexto: «sahyndo elle do templo 
studiosamẽte veyo a obra manifestatiua 
e declaratiua de si meesmo» (VC).

manifesto, adj. (do lat. manifestus, a, 
um). Que é visível; evidente. Formas: 
manifesta (S, 2; VC, 16; EE, 12); 
manifestas (EE, 2); manifesto (S, 6; VC, 
15; C, 1; EE, 4; RP, 1); manifestos (S, 2; 
VC, 5); manjfesto (VC, 1). Contextos: 
«Ha esto rresponden os doctores que se 
a cousa he notoria e manifesta, que non 
deuẽ de demãdar liçença pera esto» (S); 
«nõ ẽ visõ manifesta mas ẽ sonhos» 
(VC); «tem em sy manifesta cousa da 
sua condennaçom» (EE); «manifestas 
som as obras da carne» (EE); «Se o 
pecado he manifesto, non se deue dar 
este sacramento» (S); «Mas aquesto soo 
he manifesto possuirmos sẽ amor que 
se se nos perde nõ auemos door» (VC); 
«he assaz manifesto, que em o tẽpo do 
sõno o sprito vital repousa» (RP); «assy 
ho millagre fosse a todos manifesto e 
certo» (EE); «se se deue homẽ confesar 
dos pecados que som manifestos» (S); 
«os quaaes sam manifestos a deus» 
(VC); «e este he escõdido juyzo e nõ 
manjfesto» (VC).

manifesto 2, subs. (do lat. manifestu-m). 
Ato ou efeito de manifestar; declaração. 
Formas: manifesto (VC, 1). Contexto: 
«o senhor lhe declarou e fez manifesto 
dizẽdo» (VC).

maninho, subs., adj. (do lat. hispânico 
manninus, a, um). Estéril. Formas: 
maninha (VC, 12; EE, 8); maninho 
(VC, 1); maninhos (VC, 4; EE, 1); 
manjnha (VC, 3); manjnhas (VC, 1); 
manjnhos (VC, 1); manynhos (VC, 
1). Contextos: «E porque a dãpnaria 
per maldicçõ que fosse maninha pera 
sempre por aquello que nõ tinha» (VC); 
«foy naçido de madre maninha» (EE); 
«Allegra te maninha que non pares» 
(EE); «e lãçãdolhe em rostro que era 
maninho» (VC); «assy ameude os 
homeẽs de grande ydade e maninhos de 
boas obras» (VC); «foy nacido de padre 
e madre velhos e maninhos» (EE); «e 
veer como a manjnha» (VC); «E vee o 
abraço da manjnha e da virgem» (VC); 
«Em os quaaes as manjnhas e que non 
geerarom nem parirom serom dictas 
bemauenturadas» (VC); «(e nom auiam 
filhos) porque erã manjnhos» (VC); «e 
porque som manynhos» (VC).

manípolo, subs. (do lat. manipulu-m). O 
mesmo que manípulo: pequena estola 
que o sacerdote usava no braço esquerdo 
quando celebrava missa. Formas: 
manipollo (VC, 3). Contextos: «e teue 
manipollo quando lhe leguarõ as maãos 
com hũa corda» (VC); «e por demostrar 
aquesto se poõem o manipollo em o 
braço seestro» (VC); «e a cinta e a 
stolla e o manipollo e os ornamẽtos 
semelhantes pera atar» (VC).

maniqueu, subs. (do lat. manichaei, orum). 
Aquele que segue a heresia de Mani. 
Formas: manicheos (EE, 1). Contexto: 
«contra os manicheos no .j. ca. de Johã» 
(EE).

manjadoira, subs. (do lat. tardio mandu-
catoria-m, talvez pelo italiano mangiato-
ria). O mesmo que manjedoira: tabuleiro 
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ou pia onde se coloca alimento para o 
gado. Formas: mãjadoira (VC, 4; EE, 5); 
mãjadoiras (EE, 1); mãjadoyra (VC, 4; 
EE, 7); manjadoira (VC, 2); manjadoyra 
(VC, 8; EE, 6). Contextos: «e quiseste 
que tu humildosamẽte naçido fosses 
emvorilhado em pãnos de humildade e 
lançado na mãjadoira» (VC); «esto se 
entende dos tres reys que virõ naçida a 
estrella aa mãjadoira do senhor» (EE); 
«O minino chora posto ãtre estreitas 
mãjadoiras» (EE); «foste ẽuorilhado em 
trapezinhos e lãçado na mãjadoyra a qual 
tua madre ouue enprestada das bestas» 
(VC); «fez a mãjadoyra perto de sy» 
(EE); «E assy foy posto na manjadoira 
streita por reprender os leitos dillicados 
e os anchos e grãdes edifficios» (VC); 
«scondã as suas obras virtuosas dos 
homẽs e que o lãçẽ na manjadoyra» 
(VC); «e acharõ a Maria e Joseph e o 
menino posto na manjadoyra» (EE).

manjadoiro, subs. (do lat. tardio mandu-
catoriu-m). O mesmo que manjedoira: 
tabuleiro ou pia onde se coloca alimento 
para o gado. Formas: manjadoyro (VC, 
1). Contexto: «E porem se scripue que 
era posto no manjadoyro e nom em cama 
douro» (VC).

manjar, vb. (do lat. manducare, pelo 
francês manger). Comer. Formas: 
mãjaste (VC, 1); manja (VC, 1); manjas 
(VC, 1). Contextos: «Cree tu e logo 
o mãjaste?» (VC); «Nõ ha manja por 
aspero e seco que seja» (VC); «E quando 
manjas o corpo e beues o sangue do 
senhor entom entra elle dentro no teu 
coberto» (VC).

manjar 2, subs. (do verbo manjar). Iguaria; 
alimento delicado. Formas: mãjar (S, 3; 
VC, 49; EE, 7); mãjares (S, 7; VC, 22; C, 
1; EE, 1); mamjar (S, 1; VC, 2); maniares 
(TC, 3); manjar (S, 5; VC, 66; EE, 7; RP, 
1); manjares (S, 20; VC, 27; EE, 5; RP, 
1). Contextos: «ouue de comer qual quer 
mãjar deleytoso ou de grãde custa» (S); 
«Em auendo fame outrosi nõ requere 

mesa prezada mas o mãjar neçessario» 
(VC); «sse ouue mãjares delectossos» 
(S); «e asi os que buscã muita diversi-
dade de mãjares e asi comẽ em tẽpos 
desordenados» (C); «como partiçipar 
en no mamjar dos angeos e dos sanctos» 
(S); «E por o doçe e saboroso mamjar da 
aruor vedada. recebeo o mamjar do fel» 
(VC); «Se ouue deleytaçom em maniares 
desuayrados» (TC); «o pan he manjar 
sobre todollos manjares» (S); «Nossa 
alma prouoca sobre este manjar muito 
ligeiro» (EE); «E ysso meesmo deues de 
comer boõ manjar» (RP); «E dos manja-
res amargosos» (VC); «comendo doçes 
e dellicados manjares» (EE); «pela ma-
nhaã sejam os manjares cozidos» (RP).

manqueria, subs. (talvez de manco 
+ -eria). O mesmo que manqueira: 
irregularidade; defeito. Formas: 
mãqueria (VC, 1). Contexto: «e depois 
seguesse a mãqueria em a obra» (VC).

mansamente, adv. (de manso + -mente). 
Calmamente; delicadamente. Formas: 
mansamente (VC, 1); mansamẽte (VC, 
2); manssamente (VC, 1); manssamẽte 
(EE, 1); mãsamente (VC, 1); mãsamẽte 
(VC, 5); mãssamente (VC, 1); mãssamẽte 
(VC, 1). Contextos: «e começou de o 
ffreguar mansamente no ventre» (VC); 
«e quam mansamẽte lhe respondeo» 
(VC); «a qual de dentro manssamente se 
sse dizer pode» (VC); «trazeeo ao bem 
(em spiritu de mãsydon) .s. arrazoada 
e manssamẽte» (EE); «fallou muyto 
mãsamente e cõ assessego» (VC); «vee 
pois quanto guaãças soffrendo mãsamẽte 
as jnjurias dos jmijgos» (VC); «mas 
mãssamente respondeo a todo» (VC); 
«Ajnda alguũ pouco quanto quer que he 
veẽ mãssamẽte aquelle que ha de vijnr 
e nõ tardara» (VC).

mansar, vb. (de manso + -ar). Amansar; 
acalmar; aplacar. Formas: mansadas 
(VC, 1); manssares (VC, 1); mãsar (VC, 
1). Contextos: «e auẽdo assy mansadas 
as cobijças carnaaes» (VC); «Abasta 
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te a ty para manssares deus leixar de 
pecar» (VC); «nõ ha hy cousa que tãto 
valha pera mãsar e abaixar o apetito dos 
desejos carnaaes como pẽsar cada huũ 
que he morto» (VC).

manseiro, adj. (do lat, medieval mansarius, 
a, um). Manso; brando. Formas: 
manseiro (VC, 1). Contexto: «Iesu 
manseiro e verdadeiro exemplo de 
humildade: que lauaste os pees de teus 
discipollos» (VC).

mansidão, subs. (do lat. mansitudine-m). 
Qualidade do que é manso; brandura; 
serenidade. Formas: mansidõ (VC, 8; 
EE, 1); mansidoẽ (VC, 4); mansidom 
(VC, 11; EE, 3); mansidome (VC, 1); 
mansidoõ (VC, 1); manssidõ (VC, 1); 
manssidoõ (VC, 1); mansydõ (EE, 1); 
mansydom (VC, 1; EE, 6); mãsidõ (VC, 
14; EE, 2); mãsidoẽ (VC, 2); mãsidom 
(VC, 5); mãsidoõe (VC, 1); mãssidõ 
(VC, 6); mãssidom (VC, 2); mãssydom 
(S, 1); mãsydom (EE, 3); mãsydon (EE, 
1). Contextos: «Por demostrar a sua 
humildade e mansidõ» (VC); «que ajã 
de reçeber esso meesmo discipollos de 
todallas partes do mũdo cõ mansidoẽ 
e blandura» (VC); «pera o remedio da 
queentura, e por a mansidom da door 
do trabalho do caminho» (EE); «vem 
nom cõ vara ou paao mas com caridade 
e mansidome do spiritu» (VC); «E 
em dar smolla e em fallar pallauras 
blandas e doçes mostrã simpleza e 
enfingẽ mansidoõ» (VC); «nem por a 
manssidõ de o beijar na façe» (VC); 
«serã cõuertidas em manssidoõ» (VC); 
«a benygnidade: a mansydõ: ha ffe» 
(EE); «Assy o apostollo na presente 
nos emsyna humildade paçiençia e 
mansydom» (EE); «fidelidade que foy 
muy fiel (mãsidõ.)» (EE); «e estas oyto 
som em aquellas quatro a mãsidoẽ e a paz 
se referrẽ aa paciẽcia» (VC); «Aquelles 
que amã a mãsidom e piedade de deus aiã 
temor da sua verdade» (VC); «O quĩto 
cõselho que he a mãsidoõe he significado 

per a pedra ametista» (VC); «mas porque 
fosse amado per a mãssidõ» (VC); 
«Paramẽtes ao espelho da mãssidom e 
da humildade» (VC); «defẽde ha yra e 
mãda a mãssydom» (S); «primeiro se 
ham de castigar con mãsydom» (EE); 
«em spiritu de mãsydon» (EE).

manso, subs., adj. (do lat. mansus, a, um, 
part. passado do verbo manere). Brando; 
sossegado; pacífico. Formas: mansa 
(VC, 11; EE, 1); manso (S, 2; TC, 1; 
VC, 22; EE, 3); mansos (VC, 4; C, 1; 
EE, 1); manssa (VC, 2; EE, 1); manssas 
(VC, 1); mansso (VC, 8; C, 1; EE, 4); 
manssos (VC, 3; C, 1; EE, 1); mãsa 
(VC, 5); mãso (S, 1; VC, 25; EE, 2); 
mãsos (VC, 8); mãssa (VC, 2); mãsso 
(VC, 5; EE, 1). Contextos: «foy enuiada 
segũdo se lee. do ceo voz cellestrial 
mansa» (VC); «a lĩgua mansa» (EE); «A 
qujnta que seja modesto e manso» (S); 
«Sey obediente a Deus e a teu pralado, 
e manso a teus cõpanheyros amandoos 
todos egualmente» (TC); «Vees aqui o 
teu rey vem a ti manso» (EE); «Mansos 
ergo sam aquelles homeẽs que som 
assesseguados» (VC); «Ensinara aos 
mansos as suas carreiras» (VC); «digna 
de honrra e amadoyra. forte e blanda. 
manssa» (VC); «E as voõtades sanhudas 
e nom manssas» (VC); «Era Moyses 
homẽ mansso sobre quãtos homeẽs 
morauã no mũdo» (EE); «cõ ygualdade 
pellos manssos da terra» (EE); «e per 
exẽplo de cõuersaçõ mãsa os tirees aa 
fe» (VC); «faz ao homẽ seer mãso pera 
ha curupçõ» (S); «porque se façã mais 
mãsos e ajã por ello reprehẽdimẽto» 
(VC); «mas veẽ asseẽtado em çima de 
asna mãssa» (VC); «ca mãsso e humilde 
sõ de coraçõ» (EE).

manta, subs. (do lat. medieval manta-m). 
Cobertor. Formas: mãta (EE, 2). 
Contextos: «foilhes como mãta de 
dia» (EE); «como mãta de dia e na noyte 
luz» (EE).

mantão, subs. (de manto + -ão). Capote. 
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Formas: mamtom (VC, 1); mantõees 
(S, 1); mantões (C, 4); mantom (VC, 
6). Contextos: «mais necessario nos he 
ajnda o sayo pera nos cobryrmos que o 
mamtom que anda em çima do gibõ» 
(VC); «deuiã trazer sobre as outras 
vesteduras e trazẽ mantõees abertos» 
(VC); «enterrã finados cõ seus mantões» 
(C); «tirando todo mantom e cobertura de 
escusaçom» (VC); «vestirom o mantom 
soomente» (VC).

manteiga, subs. (do cast. manteca). 
Gordura extraída da nata do leite e 
salgada. Formas: manteiga (S, 1; EE, 
2); mãteiga (S, 1; TC, 1). Contextos: 
«nen queijo, nen manteiga» (S); «comera 
mel e manteiga» (EE); «nos quaees 
pode comer queyjo e ouos e mãteiga e 
beber vinho» (S); «Se carne ou ouos ou 
mãteiga comeo ou leyte nos dias que 
nom deuera» (TC).

mantel, subs. (do lat. mantele-m). Toalha 
de mesa ou de altar. Formas: mantees 
(TC, 1); mãteẽs (C, 1); mantẽs (C, 1). 
Contextos: «Ou cousa nom sagrada 
de logar sagrado, asy como mantees 
ou outras cousas que sõ da eygreia que 
he sagrada» (TC); «E isto afora o fazer 
da arca e lauar das vestimẽtas e mãteẽs 
que tudo deue seer aa custa do proprio 
rector» (C); «vestimentas brancas, 
frontaes, mantẽs daltar, cortinas se lauem 
duas vezes no anno» (C).

mantença ,  subs.  (do lat. medieval 
manutenentia-m). Sutento; mantimento. 
Formas: manteença (VC, 1). Contexto: 
«Diz o apostollo .s. que fossem cõtentes 
de manteença do corpo» (VC).

manter, vb. (do lat. medieval manutenere, 
ter na mão, composto de manu + 
tenere). Conservar; sustentar. Formas: 
for mantehuda (VC, 1); he mãtheudo 
(VC, 1); mantẽ (TC, 1; VC, 6); manteẽ 
(VC, 4; EE, 2); manteẽdo (VC, 1); 
manteellos (VC, 1); manteem (TC, 1; 
VC, 1); manteer (S, 2; TC, 1; VC, 10; 
C, 1); manteerem (VC, 1); mantehudo 

(VC, 1); mantem (S, 1; TC, 1; VC, 7); 
mantenhas (VC, 1); manteudo (VC, 1); 
manteue (VC, 2); mantheuda (VC, 3); 
mantheudo (EE, 1); mantheudos (VC, 
1); mantijnha (VC, 2); mãtẽ (TC, 1; 
VC, 3; EE, 1); mãteẽ (VC, 3); mãteellos 
(VC, 1); mãteem (VC, 2); mãteemos 
(VC, 1); mãteẽna (VC, 2); mãteer (S, 1; 
TC, 1; VC, 5; C, 1); mãteerẽ (VC, 1); 
mãteerey (VC, 1); mãteerse (VC, 1); 
mãtehudo (VC, 2); mãtem (VC, 6; EE, 
1); mãtenha (VC, 1); mãtenhas (VC, 2; 
HV, 1); mãtenho (VC, 1); mãterey (VC, 
1); mãteuer (VC, 1); mãteuerdes (TC, 
1); mãteuesse (VC, 4); mãteuessem 
(S, 1); mãtheijda (VC, 1); mãtheudo 
(VC, 3); mãtheudos (VC, 2); mãtijdos 
(VC, 1); seer mantheuda (VC, 1); sejas 
mantheudo (VC, 1); sõ mãtehudos 
(VC, 1); som mantheudos (VC, 2); 
som mãtehudos (VC, 1). Contextos: 
«e for mantehuda e guardada emtõ ha 
semelhãça de vida angelical» (VC); 
«quãdo o rico mantẽ o pobre elle he 
mãtheudo per o pobre» (VC); «A quinta 
se em lhe tolhemdo a uida em que se 
mantẽ» (TC); «qual padre non manteẽ 
seus filhos» (EE); «e manteẽdo as almas 
cõ a palaura da vida» (VC); «e a terceira 
manteellos nas necessidades» (VC); 
«Se manteem castidade se rezam suas 
oras» (TC); «e hã de manteer a si e aos 
seus» (S); «Todo iuiz e prelado da sãcta 
igreia pera seer boo iuiz e manteer bem 
seu estado deue a seer dereyto» (TC); 
«som lhes dados pera manteerem os 
pobres» (VC); «e nõ he per vos o senhor 
mantehudo mas escarnido» (VC); «Esta 
obrou e fez a cisma na eygreia de Deus e 
a mantem» (TC); «porque possas achar 
em que te mantenhas» (VC); «seja 
guardado e manteudo sillençio» (VC); 
«Senhor quem te manteue naquelles tres 
dias» (VC); «e o seruiço e louuor de deus 
he por ello mingoado. e a hospedaria 
nom mantheuda» (VC); «foy guardada 
e mantheuda a graça» (VC); «jejũou .xl. 
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dias e .xl. noytes mantheudo corporal e 
esperitualmente cõ a falla de deus» (EE); 
«erã refrescados e mantheudos aadẽtro» 
(VC); «assy a cõfortaua e mantijnha do 
enchimẽto de sy meesmo» (VC); «e nos 
remio pelo seu sãgue precioso e nos 
gouerna e mãtẽ e nos liura dos prigoos 
e caioões deste mũdo mezquinho» (TC); 
«ho pam e ho vinho muito sosten e mãtẽ 
ho corpo» (EE); «e elles as mãteẽ muy 
mal» (VC); «e ẽsinar os que nõ sabẽ 
soportar os pobres e mãteellos» (VC); 
«cõ os quaaes se gouernã e mãteem as 
almas dos perfeitos» (VC); «Itẽ elle 
aparelha o pã de que nos mãteemos» 
(VC); «empero mãteẽna que a nõ leixã 
morrer» (VC); «e castidade deue de 
mãteer saluo nos tempos cõuinhauees 
e certos e cõ ẽtẽçõ de fazer fruito que 
serua a Deus» (TC); «que lhes fosse 
necessario de se mãteerẽ de tal viãda» 
(VC); «eu mãteerey e soportarey» (VC); 
«E assy este pregoeyro da verdade 
mais quis gouernarse e mãteerse em 
heruas» (VC); «este he gouernado 
e mãtehudo de apascoamẽto» (VC); 
«nutrimẽtos ẽ demasia recreã e mãtem 
ho corpo» (EE); «per ventura entendes 
tu que nõ tẽ o senhor como mãtenha e 
gouerne os pobres senõ per ty» (VC); 
«rogamos que lhe mãtenhas todo o que 
lhe prometestes» (HV); «dou de beber 
e mãtenho» (VC); «e a carne braada eu 
mãterey» (VC); «se o remijdor e saluador 
nosso nõ nos mãteuer do seu gouerno 
por sua misericordia» (VC); «o cabelo 
da uossa cabeça nõ perecera se uos 
mãteuerdes uossas almas ẽ paz» (TC); 
«segũdo fez Moyses que mãteuesse a 
gẽte de manna» (VC); «que viuessem 
e trabalhassem e mãteuessem ho mũdo 
segũdo he espcrito» (S); «a graça ja 
acreçẽtada seja cõseruada e mãtheijda» 
(VC); «nõ seja gouernado e mãtheudo 
por voõtade e viço» (VC); «A ty prougue 
que mãtheudos e esforçados do manjar 
de teu corpo» (VC); «sam abastados e 

mãtijdos os angeos nos çeeos» (VC); «E 
aficada era Maria como ouuesse de seer 
mantheuda do senhor e gouuernada» 
(VC); «porque sejas mantheudo e 
gouernado» (VC); «som regidos os fiees 
e sõ mãtehudos per mãjar spiritual» 
(VC); «e aquestes com razõ dereita som 
mantheudos em cinco paães» (VC); «e 
som mãtehudos do dõ e vianda da graça 
spiritual» (VC).

mantimento, subs. (de manter + -mento). 
Alimento; sustento; o que é necessário 
para viver. Formas: mantijmemto (VC, 
2); mantijmemtos (VC, 1); mantijmento 
(VC, 34; EE, 7); mantijmentos (SG, 1; 
VC, 3; HV, 1; RP, 1); mantijmẽto (VC, 
30; EE, 4; RP, 1); mantijmẽtos (VC, 
3; RP, 1); mantimento (VC, 3; EE, 2); 
mantimentos (EE, 1); mantimẽto (VC, 4; 
EE, 1); mantimẽtos (VC, 2); mãtiimẽto 
(TC, 1); mãtijmento (VC, 14; EE, 1); 
mãtijmẽto (VC, 51; EE, 2); mãtijmẽtos 
(VC, 1; HV, 3; EE, 5); mãtimento (S, 
1; VC, 1); mãtimẽto (VC, 8; C, 2; EE, 
1); mãtimẽtos (VC, 1); mãtjmẽto (VC, 
1). Contextos: «E comsijremos em a 
quamtidade do mantijmemto» (VC); «e 
que ajamos auondosos mantijmemtos 
pera a viagem da vida eternal» (VC); 
«em quanto som necessarios para 
nosso mantijmento e conuem a nossa 
saude» (EE); «todos os mantijmentos 
quãto som de mais leue digestam tãto 
som milhores» (RP); «Quãto he ao 
teu mantijmẽto digo te que a triaga 
te he muyto prouey» (RP); «E em os 
mantijmẽtos guarte das cousas queẽtes» 
(RP); «cõ a rroca e agulha guançaua o 
mantimento para sy e para seu filho» 
(VC); «o sancto sacramento do altar 
he huũ mantimento do espiritu» (EE); 
«leixauam de trazer mantimentos» (EE); 
«Assy como aos obreyros dam cada dia 
o mantimẽto e gouerno na obra» (VC); 
«per os quaaes mantimẽtos se entende 
a avõdança do mãtimẽto spiritual» 
(VC); «ou ẽpeecẽdolhe ou lhe tirãdo o 
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mãtiimẽto» (TC); «E por quãto em ella 
esta o perfeito e cheo mãtijmento que nas 
cousas do corpo o apetito apraz» (EE); «ẽ 
ho corpo do que ha come como os outros 
mãjares de mãtijmẽto» (EE); «Eys aqui a 
careza dos mãtijmẽtos» (EE); «mas deue 
dar mãtimento aa primeira» (S); «pera 
ajuda de seu mãtimẽto e soportamẽto 
de sua vida» (C); «e os mãtimẽtos som 
as vigilias e o jejuũ e as disciplinas» 
(VC); «E fazẽdo milhor a graça do pã e 
do mãtjmẽto e a graça da hõrra» (VC).

manto, subs. (do lat. de mantu-m). Capa 
que se coloca sobre os ombros. Formas: 
manto (VC, 9); mantos (VC, 1; C, 1); 
mãto (VC, 4; EE, 2); mãtos (VC, 2). 
Contextos: «e o manto ouue quando 
os caualleiros lhe deitarõ e cobrirõ a 
vestidura de purpura» (VC); «O manto 
que cobre todallas outras cousas e que sta 
em vista e ençima dellas» (VC); «se pode 
entender que as pallas e corporaaes e as 
almaticas e mantos do altar e as aluas e 
vestimẽtas» (VC); «E ysso mesmo nom 
traram mantos abertos nem sombreiros 
polla villa» (C); «leixaras tu o mãto» 
(VC); «apareçeo vistido daquelle pedaço 
do mãto que elle deu ao proue» (EE); «ẽ 
quatro quartos dos mãtos ou tabardos ẽ 
baixo açerca dos pees fezessem perfijs 
de jaçinto» (VC); «faziã ẽ seus mãtos 
mayores faldras e atauã em ellas spinhas 
muyto agudas» (VC).

manual, adj. (do lat. manuale-m). Feito 
à mão. Formas: manuaaes (VC, 1); 
manual (S, 1). Contextos: «assy como 
quando no templo obrã feitos manuaaes 
acerca dos sacrificios» (VC); «e o 
conpoto que he ha arte manual pera saber 
quando he a septuagessyma e a pascoa» 
(S).

manual 2, subs. (do lat. manuale-m). Livro 
de pequeno formato. Formas: manual 
(S, 1). Contexto: «o liuro em que esta 
o bautismo e os outros sacramẽtos que 
he manual» (S).

mão, subs. (do lat. manu-m). Extremidade 

dos membros superiores constituída 
pela palma e os dedos. Formas: maaãos 
(VC, 1); maano (TC, 1); maanos (TC, 1); 
maão (S, 39; TC, 6; VC, 220; HV, 10; C, 
2; EE, 51; RP, 3); mãao (S, 8; VC, 2); 
maãoo (S, 3; VC, 2); maãos (S, 70; TC, 
13; VC, 362; HV, 5; C, 3; EE, 73; RP, 3); 
mãaos (S, 16; TC, 1); mão (S, 2; C, 1; 
EE, 1); maõos (VC, 1); mãos (S, 3; VC, 
2). Contextos: «e quis seer chaguado 
nas maaãos por guareçer nossas maas e 
peruersas obras» (VC); «Item todo homẽ 
que tomar sua natura na maano e faz lixo 
esto he pecado comtra natura» (TC); 
«Item lhes mande que se pousem com os 
giolhos em terra e a cabeça descuberta e 
com has maanos leuamtadas pera o ceeo 
quamdo lhes fezer absoluiçõ» (TC); «A 
segũda he a cãdea que poeem ẽ na maão» 
(S); «Se lãçaste a maão sanhudamente 
em alguẽ» (TC); «E assy he dicta a maão 
cortarse quando he refreada do palpar 
desonesto» (EE); «na maão daquelle 
meesmo lado açerca do dedo menor» 
(RP); «por poeer a mãao ẽçima da 
cabeça se rreçebe este sacramẽto» (S); 
«deue poer a maãoo ençima da cabeça» 
(S); «Se tangeo con as maãos cousas 
desonestas e çuias» (TC); «he muyto 
boõ ameude lauar as maãos cõ augoa 
e vinagre» (RP); «candeas ardentes em 
vossas maãos» (EE); «Pequey em jazẽdo 
cõ algũas pesoas na cama poẽdolhes as 
mãaos per logares desonestos» (TC); 
«Ha cãdea que lhe põee na mão significa 
que deue estar aparelhado com candea 
e lume de vertudes» (S); «ha mão do 
senhor era cõ elle» (EE); «cayo do 
mõte sem maõos» (VC); «toma ho 
calez com ambas as mãos pera mayor 
sseguridade» (S); «Porque derõ suas 
mãos ao dinheyro» (VC).

mar, subs. (do lat. mare-m). Oceano. 
Formas: mar (S, 14; TC, 3; VC, 180; 
EE, 102; HV, 1; C, 1; RP, 1); mares (SG, 
2; EE, 1). Contextos: «Se alguũ nauio 
ou fusta for quebrãtado ou perdydo no 
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mar» (S); «e ainda que as areas do mar 
fossem ouro nõ abastaria tanta he a sua 
cobiiça pera cõprir estas cousas» (TC); 
«em a meetade do mar se embarcaua 
e lançaua de hũa parte aa outra per as 
ondas que faziã» (VC); «e chegarom a 
huũ lugar que ha nome Barlet: e he porto 
de mar» HV); «se alargara teu coraçam 
quãdo se cõverter a ty a moltidom do 
mar» (EE); «ho mar se faz cruel» (RP); 
«com todas suas ylhas portos mares 
tratos resgates e terras descubertas» 
(SG); «Ajuntamẽntos daguas chamou 
mares» (EE).

maravilha, subs. (do lat. mirabilia). 
Prodígio; coisa que provoca espanto e 
admiração. Formas: marauilha (VC, 
84; HV, 3; EE, 7); marauilhas (VC, 35; 
EE, 8); marauilla (VC, 1); marauillas 
(VC, 3); maravilhas (EE, 1). Contextos: 
«nẽ he marauilha de nõ sentir as doores 
no corpo» (VC); «hey hũa grande 
marauilha que vy nesta çidade» (HV); 
«faziam synaaes e cousas de marauilha 
em ho pouoo» (EE); «E sobre todallas 
marauilhas montanhas e enderredor se 
deuulgauã todas estas pallauras» (VC); 
«se non vijrdes synaaes e marauilhas 
non creeres» (EE); «nõ era marauilla 
de aquesto veer e aquesto cobijçar» 
(VC); «quando fazia marauillas acerca 
delles» (VC); «e louualloemos que faz 
maravilhas ẽ sua vida» (EE).

maravilhamento, subs. (de maravilhar 
+  - m e n t o ) .  A t o  o u  e f e i t o  d e 
maravilhar; deslumbramento. Formas: 
marauilhamẽto (VC, 1). Contexto: «e 
admiraçom ou marauilhamẽto pera 
aleuãtamẽto da voõtade» (VC).

maravilhar, vb. (de maravilha + -ar). 
Admirar; deslumbrar. Formas: forõ 
marauilhados (VC, 2; HV, 1); forom 
marauilhados (VC, 1); foy marauilhada 
(VC, 1); foy marauilhado (EE, 1); ma-
rauilha (VC, 5; EE, 3); marauilhã (VC, 
1); marauilha te (VC, 1); marauilhaaes 
(EE, 1); marauilhaaesvos (EE, 1); ma-

rauilhada (EE, 1); marauilhado (VC, 2; 
HV, 5; EE, 1); marauilhãdo se (VC, 2; 
EE, 1); marauilhados (VC, 8; EE, 1); 
marauilhãdose (VC, 6; EE, 2); maraui-
lhãdosse (EE, 1); marauilham (EE, 2); 
marauilham se (VC, 2); marauilhamonos 
(VC, 1); marauilhamos nos (VC, 1); 
marauilhando se (VC, 2); marauilhando 
te (VC, 1); marauilhandose (VC, 3; 
EE, 3); marauilhandosse (VC, 1; EE, 
1); marauilhar (VC, 25; HV, 1; EE, 2); 
marauilhar se (VC, 2); marauilhar te 
(VC, 1); marauilhara (VC, 3; EE, 2); 
marauilharã (VC, 1); marauilharam (EE, 
1); marauilharan (EE, 1); marauilharas 
(VC, 1); marauilharẽ (VC, 3); maraui-
lhares (VC, 1); marauilharõ (VC, 1; EE, 
2); marauilharõ se (VC, 3); marauilha-
rom (EE, 2); marauilharomse (VC, 1); 
marauilharonse (EE, 1); marauilharõse 
(VC, 1; EE, 8); marauilharõsse (EE, 1); 
marauilharsyã (VC, 1); marauilharteas 
(VC, 1); marauilhas (VC, 1); maraui-
lhase (VC, 1); marauilhãse (VC, 1); 
marauilhate (VC, 5); marauilhaua (VC, 
5; HV, 1; EE, 2); marauilhauã (VC, 
12; EE, 2); marauilhaua se (VC, 1); 
marauilhauã se (VC, 7); marauilhauam 
(VC, 1; EE, 1); marauilhauam se (VC, 
1; EE, 2); marauilhauamse (VC, 3); 
marauilhauan (EE, 2); marauilhauase 
(VC, 1); marauilhauãse (VC, 2; EE, 1); 
marauilhauasse (VC, 1); marauilhauãsse 
(VC, 2); marauilhe (VC, 5); marauilhees 
(VC, 2; EE, 1); marauilheime (VC, 1); 
marauilhem (VC, 2); marauilhemos (VC, 
4; EE, 2); marauilhensse (VC, 1); ma-
rauilhes (VC, 2); marauilhẽse (VC, 1); 
marauilho (VC, 1; HV, 1); marauilhome 
(VC, 1; EE, 1); marauilhou (VC, 2; EE, 
1); marauilhouse (VC, 2; HV, 3; EE, 2); 
maruilharõ (EE, 1); seerẽ marauilhados 
(VC, 1); som marauilhado (VC, 1); stauã 
marauilhados (VC, 1). Contextos: «E 
nosso senhor fez alli huũ grãde millagre 
naquella hora quãtos se fezerõ christaãos 
forõ marauilhados» (HV); «E todos os 
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que aquello ouuirom forom maraui-
lhados» (VC); «ella foy marauilhada 
e voltouse por veer a quem faziam os 
angeos aquella reuerencia» (VC); «e 
quando Pedro foy marauilhado com sygo 
meesmo do que acõteçera» (EE); «como 
aquelle que se marauilha ou spanta 
mostrãdo gesto de pessoa spãtada» (VC); 
«na maneyra que ho homẽ se marauilha» 
(EE); «como cousa de que se marauilhã 
os do mũdo» (VC); «Tu marauilha te 
de os discipollos seerẽ assy afficados» 
(VC); «vos outros vos marauilhaaes 
por que saarey ao tolheito» (EE); «E 
vos outros marauilhaaesvos pella gran-
deza» (EE); «espãtada e marauilhada. 
(porque ouuia cada huũ a aquelles.)» 
(EE); «e tã espãtosa palaura como foy 
aquella cõ que o ameaçou marauilhado 
sabedormẽte mudou o cõselho em me-
lhor» (VC); «nõ creendo e marauilhãdo 
se do prazer» (EE); «os que estauã cõ elle 
erã espãtados e marauilhados dos peixes 
que auiã tomado» (EE); «auendo doo 
dos homẽs pregũtarom marauilhãdose 
e disserõ» (VC); «e marauilhãdosse ho 
emperador ouuio hũa voz que dizia» 
(EE); «Nom soomẽte se marauilham 
do misterio da emcarnaçam, mas aynda 
de tãto testemunho de pastores» (EE); 
«Marauilham se os que quiserẽ por a 
continencia da castidade dalguũ justo» 
(VC); «E marauilhamonos da tua hu-
mildade» (VC); «marauilhamos nos por 
qualquer cousa que perfeitamẽte nom 
podemos louuar segundo ella requere» 
(VC); «marauilhando se da virtude de 
deus» (VC); «Acõpanha tu senhor do 
çeeo e da terra que veẽ asseentado em 
huũ pequeno asno e marauilhando te de 
elle por te fazer tã grandes cousas» (VC); 
«Marauilhandose de tã gloriosa subida» 
(EE); «Em aquelle tempo estauã Joseph e 
Maria madre de Jhesu marauilhandosse 
do que se dizia daquello» (EE); «foy 
cousa de marauilhar» (HV); «E porẽ 
nẽ he de marauilhar se toda a vida de 

cadahuũ christaão» (VC); «marauilhar 
te podes tu da virtude de Christo» (VC); 
«Qual he o que nõ se marauilhara de 
tãta piedade?» (VC); «(e prodigios.) que 
quer dizer marauilhas de que os homẽs se 
marauilharã» (VC); «os quaaes se ma-
rauilharam» (EE); «E aquelles veendoos 
toruarseham e marauilharan dizendo» 
(EE); «Nõ te marauilharas das enfirmi-
dades seerẽ sem cõto» (VC); «E em os 
angeos he huũ temor de reuerencia e de 
se marauilharẽ da magestade de deus» 
(VC); «e te nõ marauilhares do juyzo 
errar» (VC); «e todos os que o ouuirõ se 
marauilharõ do que lhes diserõ os pasto-
res» (EE); «e marauilharõ se as gẽtes» 
(VC); «que se marauilharom do temor 
de deus» (EE); «(E marauilharomse) 
de tam grãde visom» (VC); «E maraui-
lharonse as gentes» (EE); «virõ huum 
mãçebo assentado aa deestra cuberto 
cõ hũa estolla branca e marauilharõse» 
(EE); «E marauilharõsse todos e logo 
foy aberta sua boca e lingoa» (EE); «e os 
homẽs veẽdo esto marauilharsyã» (VC); 
«paramentes ao seu poder e magestade 
e marauilharteas» (VC); «Porque te 
marauilhas pois se elle nom quis certe-
ficarnos do dia do juizo» (VC); «Onde 
Ambrosyo marauilhase da noua forma 
da saudaçom» (VC); «(marauilhãse) nõ 
que duuidassẽ mas crijã e sabiã» (VC); 
«Marauilhate diz elle dambas estas 
cousas» (VC); «Em tal maneira que a 
gẽte se marauilhaua» (EE); «maraui-
lhauã se aalem das outras cousas do seu 
poderio» (VC); «E marauilhaua se nas 
palauras graçiosas» (VC); «e porque 
acharom Jhesu marauilhauã se como 
veera» (VC); «de que guisa elles se 
marauilhauam de tal millagre» (VC); «e 
quantos o ouuiam marauilhauam se e de-
ziam» (EE); «E marauilhauamse sobre 
a sua doutrina» (VC); «E ouuidas estas 
cousas os discipollos se marauilhauan 
dizẽdo» (EE); «mas marauilhauase 
daquello como viera» (VC); «E maraui-
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lhauãse dizendo bẽ faz todallas cousas 
aos sordos faz ouuir e aos mudos fallar» 
(EE); «E marauilhauasse muyto» (VC); 
«e marauilhauãsse de como o ladrõ que 
furtara o corpo de Jesu: ouuera spaço 
ou aazo de entrar ao moymẽto» (VC); 
«que se nõ marauilhe se algũas vezes 
achar a voõtade seca» (VC); «Nõ vos 
marauilhees» (EE); «mas porque vy 
as tuas obras marauilheime» (VC); «E 
nom ajam por mal nem se marauilhem 
de padeçerẽ cousas semelhauees» 
(VC); «nõ nos marauilhemos se formos 
tẽptados» (VC); «e marauilhensse por 
seer enteyramẽte com justiça» (VC); 
«Nõ te marauilhes pois se os maaos 
algũas vezes prophetizem ou façam 
millagres» (VC); «e marauilhẽse das 
misericordiosas ou piedosas antreda-
nhas dalguũ» (VC); «Senhor de vos me 
marauilho» (HV); «marauilhome que tu 
soo nom sabes as cousas que os outros 
peregrinos sabem» (EE); «E poren do 
apareçer do anjo nõ se toruou nem se 
marauilhou» (EE); «E o emperador 
marauilhouse muyto disto que ouuio 
dezir» (HV); «de espantauel temor (e 
maruilharõ) da prestes saluaçõ» (EE); 
«mas he a questã de seerẽ marauilhados 
por a grandeza da graça» (VC); «som 
marauilhado da profũdeza da sua sabe-
doria» (VC); «e todos stauã marauilha-
dos de tal nouidade» (VC).

maravilhosamente, adv. (de maravilhoso 
+ -mente). De modo maravilhoso; admi-
ravelmente. Formas: marauilhosamente 
(VC, 10; EE, 1); marauilhosamẽte (VC, 
16; HV, 1; EE, 3). Contextos: «assy 
a virgem Maria sobre a ordem da na-
tureza geerou marauilhosamente seu 
filho» (VC); «pode aquelles paães assy 
marauilhosamente acreçentar» (EE); 
«e aprouaua marauilhosamẽte a sua 
dotrina fazẽdo millagres» (VC); «nõ 
seja aqui vindo por honrra a festa muy 
marauilhosamẽte» (HV); «ha muitos 
malfeitores que prouocã a deus a yra 

marauilhosamẽte cõ peccados» (EE).
maravilhoso, adj. (de maravilha + -oso). 

Admirável; espantoso; surpreendente. 
Formas: marauilhosa (S, 1; VC, 
98; EE, 7); marauilhosas (VC, 21; 
EE, 3); marauilhoso (VC, 46; EE, 
6); marauilhosos (VC, 14; EE, 3); 
marauilhossa (VC, 1); marauilhosso 
(S, 1; VC, 1); marauillosa (VC, 2); 
marauilloso (VC, 1); marauylhosa (S, 
1); mareuilhoso (VC, 1). Contextos: 
«muyto mais marauilhosa coussa he 
de nen huũa coussa criar e fazer que 
non mudar hũa sustançia en outra» (S); 
«per marauilhosa proueẽça acarreta e 
traz os judeos e os gentijos aa saluaçõ» 
(VC); «Marauilhosa miseria pareçe 
nos homeẽs» (EE); «veendo as suas 
marauilhosas obras aas quaaes filhauã 
tanta affecçõ que eram assi como 
arebatados» (VC); «como ensynasse 
ho senhor na terra muytas cousas 
marauilhosas» (EE); «Esto se mostra 
ca elle he o marauilhoso e moor bem» 
(VC); «E ẽ ho cheiro marauilhoso deste 
sacrifiçio se deleytou» (EE); «Ca os 
feitos nõ acustumados e marauilhosos 
se cõtã com dilligẽçia» (VC); «os 
marauilhosos feytos e dictos de deos» 
(EE); «Mas a cegujdade dos judeus foy 
muy marauilhossa de creerẽ que Johãne 
fosse Christo» (VC); «Este he nome 
marauilhosso, gloriosso, muy exçelẽte» 
(S); «a concepçom de sam Joham foy 
marauillosa porque nom soomẽte foy 
per natureza. mas per ajuntamento de 
graça diuinal» (VC); «porque o spiritu 
santo nos seus corações o demostraua 
seer marauilloso» (VC); «marauylhosa 
palaura he pequey» (S); «Mas ora de 
auersidades: ora de prosperidades teçe 
a uida dos justos per huũ mareuilhoso 
desuayro» (VC).

marca, subs. (do germânico *marka, 
limite, pelo lat. medieval marca-m). 
Sinal. Formas: marca (VC, 2); marqua 
(C, 1). Contextos: «E que Christo ja 
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nõ acharia ja em no mundo o seu signal 
e a sua marca» (VC); «oo jrmaão se a 
marca ou signal de Christo fosse achada 
agora» (VC); «E as meores pella marqua 
do papa» (C).

marceiro, subs. (origem controversa). 
Marceneiro; construtor de móveis; 
carpinteiro. Formas: marçeiros (C, 
1). Contexto: «Pintores, Marçeiros, 
Barbeiros, Ferradores» (C).

marco, subs. (do lat. medieval marcu-m). 
Sinal geralmente em pedra que se coloca 
nos limites dos terrenos; antiga moeda 
de ouro ou prata. Formas: marcho (VC, 
2); marchos (VC, 2); marco (VC, 21; 
EE, 9); marcos (S, 1; TC, 4; VC, 28; 
EE, 18). Contextos: «E nõ scõde desta 
guisa o marcho na terra» (VC); «e postas 
por marchos ou signaaes alleuantadas» 
(VC); «porque dando aos fiees octo 
marchos» (VC); «assy sera auarẽto ẽ 
destribuir o cabedal e marco spiritual» 
(VC); «Senhor teu marco tẽ ganhados 
dez marcos» (EE); «como arrincan e 
tiram os marcos e fitos e doutras cousas 
ssemelhaues» (S); «Se os marcos alheos 
dos agros mudou» (TC); «huũ seruo lhe 
deuia doze mil marcos de prata» (TC); 
«e som semelhauees aos padrõees ou 
marcos de pedra que stam nos caminhos 
e mostrã aos que vaam o conto das 
milhas e elles non se mouem nẽ andam» 
(VC); «e se trabalhã cõ grãde esforço de 
dobrar os marcos ou cabedal que lhes 
forõ encomẽdados» (VC); «E ao huũ 
deu çinquo marcos» (EE).

março, subs. (do lat. Martiu-m, este de 
Mars, Martis, o deus Marte). Terceiro 
mês do ano. Formas: março (S, 1; VC, 
4; EE, 28). Contextos: «E acabouse no 
año de vinte e tres ẽ fin de março en na 
nobre cidade de Leõ» (S); «na .xv. lũa do 
mes primeyro que era de março» (VC); 
«em o ãno primeiro de Christo a .xxv. de 
março ẽ .vj. feira» (EE).

maré, subs. (segundo uns, do francês 
marée; no entanto, talvez do cast. 

marea, este de marear). Movimentação 
periódica das águas marinhas. Formas: 
marees (HV, 1). Contexto: «e sem 
marinheyros alguũs e sem homẽs que 
soubessem reger as naos nẽ as marees» 
(HV).

mareante, subs. (de marear + -ante). 
Homem do mar; navegante. Formas: 
mareamtes (VC, 1). Contexto: «e 
speramça dos desperados. e gouernalho 
dos mareamtes» (VC).

marear, vb. (do cast. marinar, este do lat. 
marinus). Manobrar um barco; navegar. 
Formas: marear (VC, 1). Contexto: 
«entrou em pequena barca pera marear 
aquelle que per virtude diuinal gouerna 
todo o mundo» (VC).

marelidão, subs. O mesmo que amare-
lidão. Formas: marelidõem (VC, 1). 
Contexto: «e elle he nosso meestre per 
cujo demudamento e marelidõem nos 
somos saãos» (VC).

marfim, subs. (do árabe Hazm al-fil, osso 
do elefante). Material branco-leitoso 
que se retira das presas do elefante. 
Formas: marfim (VC, 6). Contextos: 
«nom tijnha casa madeirada de çedro nẽ 
leito de marfim em que parisse o criador» 
(VC); «Salamon staua em cadeira 
de marfim muj alta e vestido de muy 
fino ouro» (VC); «O marfim por a sua 
aluura e frialdade significa a castidade 
da virgijndade e virginal limpeza» (VC).

margarita, subs. (do grego μαργαρίτης, 
pérola, pelo lat. margarita-m). Pedra 
preciosa. Formas: margarita (VC, 1); 
marguarita (VC, 1); marguaritas (VC, 
1). Contextos: «Esta virtude he aquella 
pedra preciosa. a que o euangelho 
chama margarita» (VC); «Esta pedra 
se chama marguarita e hũa se chama 
porque faz o homẽ seer huũ» (VC); «Tu 
stas em a camara do rey bemaventurado. 
ornamẽtada de marguaritas e outras 
pedras preçadas» (VC).

maridável, adj. (do italiano maritabile). 
Que diz respeito ao casamento; ma-
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trimonial. Formas: maridauel (S, 1). 
Contexto: «matrimonyo he ajũtamẽto 
maridauel de varom e molher antre 
pessoas legitimas» (VC).

marido, subs. (do lat. maritu-m). Cônjuge; 
esposo. Formas: marido (S, 92; TC, 
13; VC, 30; C, 3; EE, 21); maridos (S, 
4; TC, 2; VC, 15; C, 1; EE, 4); marydo 
(S, 5). Contextos: «Cada huũ tenha 
sua molher e cada huũa seu marido por 
escusar ha fornicaçõ» (S); «A .xv. se 
prometeo de casar com alguna molher 
seemdo seu marido uiuo» (TC); «e a 
molher denunciou a seu marido em 
o parayso» (VC); «ouue por bẽ polla 
molher o marido leixar o pay e mãy» (C); 
«que o marido e a molher de comuum 
consentimento começem de seer castos 
por alcançar mayor bem» (EE); «deuen 
seer sempre subjectas a seus maridos» 
(S); «hũa se fezerom ou derom algũas 
cousas a seus maridos ou a outros 
homens per modo de amadigos ou de 
feytiços» (TC); «Nem se bauptizauam 
entom as molheres porque os maridos 
as auiã de ensinar» (VC); «As molheres 
sejan sometidas a seus maridos» (EE); 
«por que trespasa ssegũdo o que de 
natura he determinado ajũtamẽto de 
marydo e molher» (S).

marinha, subs. (do lat. marina-m). Local 
onde fica represa a água do mar. Formas: 
marinhas (VC, 1). Contexto: «E algũas 
vezes se chamaua lago ou alagoa de 
marinhas» (VC).

marinheiro, subs. (do lat. medieval 
marinariu-m). Homem do mar; nave-
gante. Formas: marinheiro (VC, 4); 
marinheiros (VC, 4); marinheyros (VC, 
3; HV, 1). Contextos: «O sabedor e leal 
marinheiro nõ leixa o nauio ateesque 
nõ chegue cõ elle ao porto» (VC); «mas 
nos assy como marinheiros aguçosos 
e vigiãtes spertemos o gouernador» 
(VC); «todollos olhos dos pecadores 
teem mẽtes a ella assy como os olhos 
dos marinheyros todos olham a estrella» 

(VC); «e sem marinheyros alguũs e sem 
homẽs que soubessem reger as naos nẽ 
as marees» (HV).

marinho, adj. (do lat. marinus, a, um). 
Relativo ao mar; do mar. Formas: 
marinhas (VC, 1); marinhos (VC, 1). 
Contextos: «e o coraçõ do auarẽto nõ era 
farto que cobijça era aquesta dos homẽs 
tã grãde que as beluas marinhas quãdo 
som mingoadas e famijntas» (VC); 
«afirmã seer de juncos marinhos» (VC).

marisco, subs. (do lat. medieval mariscu-
-m). Designação para os frutos do mar, 
constituídos por moluscos e crustáceos. 
Formas: marisco (VC, 1). Contexto: 
«E este stado he afigurado pera pedra 
preciosa que he achada nas ostras ou 
conchas de marisco» (VC).

mármore, subs. (do lat. marmore-m). 
Rocha constituída por grânulos de calcite 
utilizada na construção de edifícios 
sumptuosos e artefactos de luxo. 
Formas: marmor (VC, 2); marmores 
(VC, 2). Contextos: «allabastro he 
hũa specia ou maneyra de pedra 
marmor alua» (VC); «e aly sta huũ 
altar muy fremoso de pedra marmor 
laurada» (VC); «Este templo era feito de 
marmores muy aluas» (VC); «cõ caal ou 
jesso e fremosos cõ marmores e pintados 
cõ ouro» (VC).

marquês, subs. (do provençal marques, 
este do germânico *marka, limite). 
Título de nobreza que está entre o 
conde e o duque. Formas: marques 
(VC, 4); marqueses (S, 1; HV, 1; C, 1); 
marquesses (S, 1). Contextos: «huũ 
caualleiro seruio muyto tẽpo a huũ 
marques mujto bẽ» (VC); «E de sy 
fez aquelle caualleiro chamar todollos 
outros fidalgos e nobres homẽs da casa 
do marques» (VC); «E esto mesmo se 
entẽde dos duques e marqueses, condes, 
varões e ricos homens e caualeiros» (S); 
«e mãdou a todos os reys duques cõdes 
marqueses, e prinçepes e a todos os 
outros caualleyros de seu emperio que 
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viessem para Roma» (HV); «prinçipe 
jnfante, duques, marqueses, prellados e 
cõdes e outros quaes quer fidalgos» (C); 
«Duques, marquesses, condes, varõees, 
caualeiros grandes pecan en muitas 
maneiras» (S).

marteiramento, subs. (de marteirar + 
-mento). Tormento; sofrimento. Formas: 
marteyramẽto (VC, 1). Contexto: 
«Outro jejuũ ha hy de marteyramẽto o 
qual se ordena e faz por refreamẽto da 
carne» (VC).

marteirar, vb. (de marteiro + -ar). Martiri-
zar; atormentar; causar sofrimento. For-
mas: foy marteyrado (VC, 1); marteirada 
(VC, 1); marteirado (VC, 1); marteirãdo 
(VC, 1); marteiramos (VC, 1); marteyre 
(VC, 1). Contextos: «foy marteyrado 
com spadas cuytellos e paaos» (VC); «a 
vida sua he pẽnosa e marteirada» (VC); 
«e nõ quisessem matar aquelle que vijam 
ja tam marteirado e atormentado» (VC); 
«em o presente quiser guardar recusãdo 
ou fugindo do martirio ou nõ marteirãdo 
em peendença seu corpo» (VC); «e por 
a qual todos dias nos mortificamos e 
marteiramos porque viuamos na tua 
vida» (VC); «e lhe mãdamos que jejũee 
e que marteyre a carne» (VC).

marteiro, subs. O mesmo que martírio. 
Formas: marteiro (VC, 42); marteiros 
(VC, 16); marteyro (VC, 11); marteyros 
(VC, 6). Contextos: «o seguimẽto da 
paixom ou per marteiro ou per peendença 
perteençe a todos aquelles que se querem 
saluar» (VC); «O primeiro ergo marteiro 
esta no desamparo volũtario das cousas 
tẽporaaes» (VC); «Christo ouue pẽnas 
e marteiros» (VC); «e ouue receo aa 
morte. e aos marteiros muy cruees 
que sabia que cedo aueria de padeçer» 
(VC); «e outros descendem da cruz do 
marteyro e da penitencia» (VC); «Da 
cruz do sangue e do marteyro nom 
descendemos» (VC); «Quãta paciẽcia 
elles mostrarõ em os perijgos corporaaes 
e marteyros» (VC); «foy coroada per 

marteyros» (VC).
martelo, subs. (do lat. medieval martellu-

-m, por marculus, diminutivo de mar-
cus). Ferramenta com cabeça de metal 
destinada a pregar. Formas: martellos 
(VC, 1); martelo (S, 1). Contextos: «aly 
auera martellos que baterom» (VC); 
«E Pilato quer dizer homẽ que fere o 
martelo» (S).

márter, subs. O mesmo que mártir. 
Formas: marter (VC, 1); marteres (S, 
7; VC, 9; HV, 1). Contextos: «a virgem 
ouue padecimento na parte que nom 
he padiciuel ou auta para padeçer que 
portanto foy mais que marter» (VC); 
«assy como a ffe de ssanto Esteuom e 
de ssan Lourẽço e dos outros marteres» 
(S); «daquella obrigaçom as quaaes 
de comuũ derejto eram deuydas dos 
marteres» (VC); «deste a tua santa graça 
aos teus apostollos Sam Pedro e Sam 
Paulo e a todos os outros marteres» 
(HV).

marterar, vb. O mesmo que marteirar. 
Formas: marterar (VC, 1). Contexto: 
«e por marterar per jejuũ por nos a sua 
carne sem culpa» (VC).

marterizar, vb. O mesmo que martirizar. 
Formas: marterizar (VC, 1). Contexto: 
«por que os vee marterizar e atormentar 
indignamente» (VC).

mártir, subs. (do grego μάρτυς, υρος, 
pelo lat. martyre-m). Pessoa que foi 
atormentada ou morta por defender 
a fé em Cristo. Formas: martir (VC, 
18; EE, 8); martire (EE, 7); martires 
(VC, 54; EE, 28); martyr (VC, 2; EE, 
4); martyre (EE, 2); martyres (VC, 
13; EE, 12). Contextos: «Por muytas 
causas e razoões pode alguẽ seer feito 
martir» (VC); «De San Esteuã primeiro 
martir» (EE); «De Sancta Catherina 
virgẽ e martire» (EE); «e vos muy 
sanctos jgnoçentes frores e primicias dos 
martires» (VC); «apanhauã os beẽs dos 
martires» (EE); «E mais a verdadeira 
paciencia auyda nas aduersidades faz 
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o homẽ seer martyr» (VC); «Euãgelho 
do dia do bemauẽturado Sancto Esteuã 
primeiro martyr» (EE); «Começa 
ho comuũ dos sanctos martyres, e 
primeyramẽte de huũ martyre» (EE); 
«E por esto principalmẽte som muyto 
louuados os martyres» (VC).

martírio, subs. (do grego μαρτύριον, pelo 
lat. tardio martyriu-m). Tormento ou 
morte infligida a alguém que defendeu 
a fé em Cristo. Formas: marthyrios (EE, 
1); martirio (VC, 35; EE, 7); martirios 
(VC, 5); martiryo (EE, 1); martyrio 
(VC, 11; EE, 5). Contextos: «E em 
esta epistolla conta o apostollo muytos 
marthyrios e paixoões» (EE); «a qual 
cousa se mostra no martirio» (VC); 
«como Sam Lourenço cujo martirio foy 
cruel» (EE); «por a qual razom nom soo 
esforçou elle os seus martires em seus 
martirios. mas ajnda que lhe ablãdou e 
mingou nas doores» (VC); «E por ysto 
se mostra que mayor foy o martiryo da 
ben auẽturada virgẽ Maria que dos outros 
santos» (EE); «E voou aqueste ladrom 
per o merito da ffe e dalgũa maneyra 
per o martyrio da cruz» (VC); «por que 
padeçeeo na parte jmpasiuel foy mays 
que martyrio» (EE).

martirizar, vb. (do lat. medieval martyri-
zare). Infligir martírio a; entregar-se à 
morte; atormentar. Formas: forõ martiri-
zados (VC, 1); forom martirizados (VC, 
1); foy martirizado (S, 1; VC, 1); martiri-
zado (VC, 1); martirizados (VC, 1); seer 
martyrizados (VC, 1). Contextos: «e no 
martillogio que he huũ liuro onde stam 
os que forõ martirizados» (VC); «dos 
quaaes muytos milhares forom martiri-
zados antre as mamas das suas madres 
por ty» (VC); «por que alguũs a çellebran 
o dia que foy martirizado e nõ morreo» 
(S); «cujo corpo foy tã martirizado como 
o corpo do senhor em a cruz» (VC); «nas 
ondas daqueste mũdo forõ atormẽtados 
martirizados» (VC); «ante querẽ seer 
martyrizados e mortos e ensangoẽtados 

que seer afastados da sua aruor que he a 
ffe de Christo e a sua cruz» (VC).

martilógio, subs. (do lat. eclesiástico 
martyrologiu-m) .  O mesmo que 
martirológio: livro com a lista dos 
mártires. Formas: martillogio (VC, 1). 
Contexto: «E se diz no kalendairo e no 
martillogio que he huũ liuro onde stam 
os que forõ martirizados em cadahuũ 
dos dias» (VC).

mas, conj. (de mais, este do lat. magis). 
Todavia; contudo. Formas: mas (S, 
186; TC, 43; VC, 5522; HV, 51; C, 48; 
EE, 937; RP, 12). Contextos: «por que 
este sacramẽto nom da graça mas quyta 
os pecados» (S); «nen me ẽcomẽdo a 
ele nẽ ey ẽ mĩ boas cuydaçoõs nẽ boos 
pensamẽtos mas torpes e desonestos» 
(TC); «Mas emuoluẽdome ẽ elle e 
mays soo solicito nas cousas terreaẽs 
que nas sprituães» (TC); «e elle pero 
callado estaua da boca. mas fallaua do 
coraçõ» (VC); «e quiserom se dar, mas 
o emperador os nõ quis tomar em sua 
merçee» (HV); «mas os que screuerom 
nam errarom en screpuendo» (EE); «nam 
a nos mas ao nome teu da gloria» (EE); 
«mas porque muytos sem grãde perda 
nõ podẽ mudar o lugar» (RP); «Mas 
em tẽpo de pestilencia milhor he estar 
em casa que andar fora» (RP); «por 
ysso nõ pareçe se neçessario mas antes 
jnpidoso» (RP).

mas 2, adv. O mesmo que mais. Formas: 
mas (VC, 11). Contextos: «muyto mas 
deuemos amar deus» (VC); «he a razom 
mas alta» (VC); «muyto mas deuees seer 
prouocados» (VC); «qual seruiço antre 
todos aueria por mas accepto» (VC); 
«aqueste se guabara e gloriara mas que 
os outros» (VC).

mascar, vb. (do lat. masticare). Mastigar. 
Formas: maschando (S, 1). Contextos: 
«ajnda que a viãda fosse maa, nõ ha 
maschando, mais engulindoa en maneira 
de vsso ou de lyon» (S).

masculino, adj. (do lat. masculinu-m). 
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Género gramatical que se opõe ao 
feminino. Formas: masculino (VC, 1). 
Contexto: «e per o genero masculino se 
dizẽ e nomeã as pessoas e per o feminino 
as noçoões» (VC).

massa, subs. (do lat. massa-m). Matéria 
pastosa. Formas: massa (S, 1; VC, 
8; EE, 6; RP, 1). Contextos: «os que 
delle desçenden trazẽ esta corrupçõ da 
premeira massa corrupta de Adam» (S); 
«nom achara alguũ caminho na massa 
da criaçom humanal» (VC); «muytos 
graãos fazem hũa massa» (VC); «pouco 
formẽto dãpna toda a massa» (VC); «o 
formẽto se muito esta na massa ante 
que façam o pam corrompe e muda 
toda a massa» (EE); «pouco creçente 
apeçonhẽta toda a massa» (RP).

massa 2, subs. O mesmo que maça. 
Formas: masa (VC, 1). Contexto: «o 
qual beyjando a masa entom o matou» 
(VC).

mastigar, vb. (do lat. masticare). Triturar 
os alimentos com os dentes. Formas: 
mastigadas (VC, 1); mastigam (EE, 1); 
mastiguã (EE, 1); mastiguado (VC, 1); 
mastiguamos (VC, 1); mastiguar (VC, 
2); mastigue (VC, 1; EE, 1); mastygada 
(TC, 1). Contextos: «e acabadas todas 
do começo atees a fim outra vez as 
repetija e cõ doçe e saboroso gosto 
mastigadas» (VC); «E as outras duas 
partes que se mastigam cõ os dẽtes» 
(EE); «Mas soo as espeçias se britam e 
mastiguã» (EE); «Se aqueste muy doçe 
lenho da cruz nom for bẽ mastiguado 
cõ os dentes da affectuosa discreçom» 
(VC); «os quaaes quãdo os mastiguamos 
na boca dobrãse e cresçẽ» (VC); «E 
começe de mastiguar ou trazer ãte sy em 
a voontade aquello que diz o propheta» 
(VC); «comtra o mastiguar do pomo que 
com ellas fora feyto» (VC); «ou que en 
ho comer da hostia ho corpo de Christo 
se mastigue cõ os dẽtes» (EE); «Se come 
arrebatadamente a uiãda mal mastygada 
e muito» (TC).

masto, subs (do frâncico mast, pelo lat. 
medieval mastu-m). O mesmo que 
mastro: pau comprido para hastear 
bandeiras ou velas de navio. Formas: 
masto (VC, 2). Contextos: «aleuantada 
em meyo della a aruor do masto da saude 
que he a aruor da cruz» (VC); «Onde 
Hercolles se fez atar a huũ masto de 
naujo e çarrou as orelhas» (VC).

mata, subs. (do lat. tardio matta-m). 
Terreno com arvoredo; floresta. Formas: 
mata (VC, 2); matas (VC, 1). Contextos: 
«e assy como fogo que queyma algũa 
mata» (VC); «nẽ he tal e tam grãde como 
he o outro mas muyto menor e de mayor 
mata e mõtanha» (VC); «porque ameude 
veemos que em as matas e arvores. e em 
as montanhas as auezinhas e rousinooes 
chilrando» (VC).

matação ,  subs.  (do lat .  medieval 
mactatione-m). Ato ou efeito de matar; 
matança. Formas: mataçã (EE, 1). 
Contexto: «estimados como ouelhas de 
mataçã» (EE).

matador, subs. (do lat. medieval macta-
tore-m). Aquele que mata; assassino. 
Formas: matador (S, 1; TC, 1; VC, 7; 
EE, 2); matadores (VC, 2; EE, 2). Con-
textos: «ca este que deu o maao ẽxẽplo 
sse diz matador» (VC); «Homicida he 
spritualmente ou matador todo aquel que 
mal quer a seu irmaão» (TC); «quando 
parisse o matador do pecado e da morte» 
(VC); «padeça alguũ de vos outros como 
matador e ladrõ» (EE); «e deu vozes 
atees o çeeo contra os matadores» (VC); 
«destruio aos matadores e queimoulhes 
a çidade» (EE).

matança, subs. (do cast. matanza). Ato ou 
efeito de matar. Formas: matãça (EE, 2). 
Contextos: «cada dia somos estimados 
como ouelhas de matãça» (EE); «quãto 
a matãça se estima vtille» (EE).

matar, vb. (do lat. medieval mactare). Tirar 
a vida a; causar a morte a; assassinar; 
eliminar. Formas: he matada (VC, 1); 
maatar (VC, 1); mata (S, 15; TC, 6; VC, 
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27; EE, 8); matã (S, 3; TC, 2; VC, 17; C, 
1; EE, 1); mata o (VC, 1); mata os (VC, 
1); mataae (VC, 1); matãdo (TC, 1; VC, 
3; EE, 1); matãdoo (TC, 1); matãdoos 
(EE, 1); mataes (VC, 1); mataes nos 
(VC, 1); matallo (VC, 7; EE, 2); matallo 
ã (VC, 1); matalloham (VC, 1); matallos 
(VC, 1); matallos ha (VC, 1); matalo 
(VC, 1); matam (S, 1; TC, 1; VC, 9; EE, 
2); matamdoo (VC, 1); matamno (VC, 
1); matamos (VC, 1); matãnas (EE, 1); 
matando (VC, 3; EE, 1); matandoo (S, 
1); matao (S, 1; VC, 1); mataos (VC, 
1); matar (S, 23; TC, 25; VC, 104; HV, 
8; C, 3; EE, 31); matar vos ham (EE, 
1); matara (VC, 5; EE, 4); matarã (VC, 
1; EE, 1); mataraao (VC, 1); mataram 
(VC, 1); mataras (S, 8; TC, 2; VC, 4; 
C, 2; EE, 5); matarẽ (TC, 1; VC, 18; C, 
1); matarees (VC, 1; EE, 2); matarem 
(VC, 11); matares (TC, 1); matarey 
(EE, 1); mataria (VC, 1); matarlhe (VC, 
1); matarme (EE, 1); matarõ (VC, 16; 
HV, 4; EE, 2); matarõ nos (VC, 1); 
matarom (S, 2; VC, 4; HV, 1; EE, 5); 
mataromnos (VC, 1); mataron (S, 1; EE, 
1); mataronlhos (EE, 1); matarõno (VC, 
1; EE, 2); mataronos (EE, 1); matarõnos 
(VC, 2; EE, 2); matarse (EE, 1); matarsea 
(S, 1); mataruos hã (EE, 1); matas (VC, 
4; EE, 2); matase (VC, 1); matasen (S, 
1); matasse (VC, 4; EE, 6); matassẽ (VC, 
1; EE, 1); matassem (VC, 13; HV, 3; EE, 
2); matasses (VC, 2); mataste (S, 1; TC, 
2; VC, 3; EE, 3); mataste lhe (VC, 1); 
matasteo (TC, 4); matastes (TC, 1; VC, 
2; EE, 1); mataua (S, 1; VC, 1; HV, 1); 
matauã (VC, 5; EE, 1); matauam (VC, 
4); matauãnos (HV, 1); mate (VC, 2; HV, 
1; EE, 2); matẽ (VC, 3); matees (VC, 
1); matem (VC, 1); matemolla (VC, 
1); matemos (VC, 1); mates (VC, 1); 
matey (S, 1; VC, 2; HV, 1); matou (S, 4; 
TC, 4; VC, 30; HV, 2; EE, 14); matoua 
(TC, 1); matoulhe (VC, 1); matouo (S, 
1); matouos (VC, 1); teuer matado (EE, 
1). Contextos: «per a qual a voontade 

propria he matada» (VC); «E porem diz 
que ajam ante temor daquelle que pode 
maatar a alma e o corpo» (VC); «O que 
mata a ssua molher ha de padeçer mayor 
pena que ho que mata a sua madre» 
(S); «Ha augua mata e apagua o fogo 
ardente» (S); «Item sacerdote que mata 
ladrom legado deue ser desposto» (TC); 
«E allegria muita logo mata» (EE); 
«os pecados mortaees matã a alma» 
(S); «as maas palauras ençuiã e matã a 
alma de aqueles que as dizẽ e daqueles 
que as ouuem de boamente» (TC); «e 
mata o aquelle que nõ reçea de mouer 
deus a sanha» (VC); «e por tãto mata 
os o demo» (VC); «E em aquesto que 
dizia o senhor (Soltaae) ou mataae nõ 
o dizia mãdandolho» (VC); «porque tal 
obra como esta he iniusta pera se fazer 
matãdo tu alguũ es omecida» (TC); 
«nõ se pode dele escusar nẽ fugir em 
matãdoo nõ peca mortalmẽte» (TC); 
«muytas vezes escarneçendo dandolhes 
affliçon matãdoos» (EE); «claro sera que 
me mataes ĩjustamẽte» (VC); «e roubãdo 
a nos do que he nosso mataes nos» (VC); 
«(como o determinassem tirar etc.) da 
prison pera matallo» (EE); «e matallo 
ã crucificandoo» (VC); «de caualleyros 
e reis e principes e sacerdotes do poboo 
dos judeos e dos gẽtios. (e matalloham)» 
(VC); «e que se seruã delles e os coymã 
e que sem delles atee matallos por seus 
prouejtos e honrras» (VC); «ẽ no dia que 
nõ pẽsã vijra o dia do senhor e matallos 
ha» (VC); «se o demoues a mal matalo» 
(VC); «Se matam ou chagam ou fazem 
torto ou soberba alguũ» (TC); «porque 
nem matamdoo poderom fazer que nom 
ouuessem por rey aquelle que auia de dar 
a cadahuũs segundo suas obras» (VC); 
«e quãto em elles sta matamno» (VC); 
«porque por maldizer do prouximo o 
matamos em a consciençia alhea» (VC); 
«ca matãnas por falsa emsynãça» (EE); 
«Ca todo judeu matando aos preegadores 
de Christo cuidam fazer seruiço a deus» 
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(EE); «e detraendo e dizendo mal doutro 
ou matandoo con as mãaos» (S); «E 
qualquer que en tempo de neçisydade 
nõ da de comer ao faminto, matao» (S); 
«mas amoestaos per exẽplos seus que 
viuã com elle. (e mataos)» (VC); «Da 
peẽdemça que deue fazer por matar» 
(TC); «(E matar vos ham.) Gorrã. Os 
que vos deuiã ajudar e liurar» (EE); «e 
com spiritu de seus beiços matara ao 
maao» (EE); «daremos testimunho da 
questas cousas aos gentyos e aos judeus 
os quaaes te matarã» (VC); «logo se 
leuantara contra Judas e mataraao» 
(VC); «pois que a morte de Christo foy 
perdoada aaquelles que o mataram» 
(VC); «e vay contra o mandamento 
que diz: nõ mataras» (S); «O quinto 
mãdamento he: Nõ mataras» (TC); «se 
alguũ ladrõ fose fogindo e outros fossem 
apos ele pera o ferirẽ ou matarẽ e te 
pregũtasẽ» (TC); «e aquelles matarees 
e crucificarees e açoutarees» (EE); «ca 
nõ lhes abastaua matarem o senhor» 
(VC); «ẽuiose huũ homẽ a ti e feriose no 
cuitelo ẽ tal caso como este porque o teu 
proposyto nõ foy de o matares podes ser 
promouido a moores ordẽs sẽ despẽsaçõ» 
(TC); «Eu matarey e farey viuer» (EE); 
«Peruẽtura tal como este nom lançaria 
em elle maão se podesse e nõ o mataria» 
(VC); «mas ajnda queriã matarlhe a 
nomeada» (VC); «mas agora buscaaes 
de matarme» (EE); «eu tomarey vingãça 
dos falsos judeos que o matarõ tanto que 
eu for saão» (HV); «Os outros tomarõ 
os seus seruos e deshonrrados matarõ 
nos» (VC); «ẽ a cruz rrogaua por os 
que o perseguirõ e matarom» (S); «e 
mataromnos e tiraromnos da forca ou 
tormento» (VC); «e aos que mataron 
ou procuraron de o matar dey conselho» 
(S); «e o outro aa sua mercadoria 
e outros prenderom seus criados e 
doestados mataronlhos» (EE); «E os 
lauradores prenderõno e deytaromno 
fora da vinha e matarõno» (EE); «e 

doestados mataronos» (EE); «forõ 
ẽuiados a reçeber as rẽdas e matarõnos» 
(VC); «e por isso nõ pode nẽhuũ cortar 
assy meesmo alguũ mẽbro como nem 
matarse» (EE); «quando faleçer a lingoa, 
matarsea o fogo» (S); «e mataruos hã 
e seerees em auorrecimento a todos os 
homeẽs» (EE); «e cõ o estormẽto da paz 
matas» (VC); «Jherusalem Jherusalẽ 
que matas os prophetas» (EE); «nẽ se 
apascoa agora o rabanho mas matase 
e derrama se» (VC); «e cubiçase ser 
bautizado e ante que rreçebe o bautismo 
o matasen» (S); «pello qual aconselharõ 
ao capitam da çidade que o prendesse e 
o matasse» (EE); «acõselharõ ao pouoo 
que demãdassẽ a Barrabas e matassẽ a 
Jhesu» (EE); «mãdou a dos escudeyros 
que matassem os .xxviij. judeus» (HV); 
«porque ajnda que nõ matasses homeẽs 
cõ a espada de ferro» (VC); «uiinnha a ti 
huũ homẽ para te ferir e perseguete para 
te matar e ẽ defẽdẽdote tu o mataste» 
(TC); «mataste lhe hũa vitella gorda» 
(VC); «corrias teu caualo per logar 
que nõ he acustumado pera correr e 
atrauesou alguẽ e matasteo es omecida» 
(TC); «ataa o sãgue de Zacharias filho 
de Barachias o qual matastes ãte o 
templo e o altar» (TC); «veẽdo algũ 
que ho mataua sẽ rrezõ non lhe ajudey 
de vontade» (S); «E emuiou ho senhor 
serpẽtes de fogo que matauã» (EE); «E 
onde matauam os que furtauam e os 
puynham em a forca» (VC); «E cadahuũ 
tãto que os tinha mercados matauãnos 
por tirar o tesouro que tinhã» (HV); 
«ho ladrõ nom vem se nõ para que 
furte e mate e destruua» (EE); «porque 
ajnda que os jmijgos e malliciosos o 
nõ matẽ» (VC); «mas nõ derramees 
seu sangue sem culpa. e nõ o matees» 
(VC); «por tal que não sejamos feridos 
mortalmente dos jmijgos cruees e nos 
matem» (VC); «matemolla em mẽdãdo 
nos e arrincãdo de todo de nos» (VC); 
«Ca nom he licita cousa que nos nos 
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matemos com nossas maãos» (VC); «e 
nom o mates doestandoo» (VC); «matey 
injustamẽte alguũ homem por mynha 
propea vontade» (S); «A primeyra se 
matou alguen por sy meesmo con suas 
maãos» (TC); «dormio cõ a filha do 
ẽperador e matoua e fez grãde peẽdẽça» 
(TC); «e tiroulhe a suspeita e matoulhe 
o temor de todo» (VC); «conuidou a 
seu jrmãao e despois matouo» (S); «e 
matouos estãdo elles occupados» (VC); 
«cõuem a saber depois do matar do 
corpo. (que teuer matado.)» (EE).

matéria, subs. (do lat. materia-m). A 
substância de que algo é feito; assunto. 
Formas: materia (S, 40; VC, 57; C, 4; 
EE, 4); materias (VC, 1); materya (S, 4). 
Contextos: «materia, forma e entençõ 
do minystro que faz ho sacramẽto que 
ajũta a forma aa materia» (S); «Christo 
britou no Egypto todollos ydollos de 
qualquer materia que fossem» (VC); «E 
esto hordenamos que se lhe ẽsine de dia 
de Natal atee Pascoa, por seer materia 
cõueniẽte ao tempo» (C); «de mym 
nenhuũa materia tenho de me gabar» 
(EE); «mas de nẽhuũa cousa antre todas 
materias nõ era achada algũa tam nobre 
de que se podese fazer a alma raçional» 
(VC); «E asy a materya deste ssacramẽto 
he a crisma» (S); «ca lhe da a ordem e 
materya» (VC).

material, adj. (do lat. materiale-m). 
Formado de matéria; corpóreo; real. 
Formas: materiaaes (VC, 3; EE, 1); 
materiaees (S, 1); material (S, 8; TC, 
1; VC, 35; EE, 5). Contextos: «E pera 
esto he necessario que a alma lançe fora 
da sua vista todallas cousas materiaaes» 
(VC); «Estas chaues nõ som materiaaes» 
(EE); «e lhe ssom dadas as chaues 
materiaees da ygreja» (S); «E he dicta 
chaue a semelhança de chaue material 
cõ que abrem e çerrã as portas» (S); «e 
chegou ainda tãto pelo aar que chegou ao 
fogo material que esta aquem do ceeo» 
(TC); «queriã arguir e entẽder o que elle 

disera por o tẽplo material» (VC); «Esto 
veemos na vide material» (EE).

material 2, subs. (do lat. materiale-m). 
Aquilo que compõe o que se fabrica ou 
constrói. Formado de matéria. Formas: 
materiaaes (VC, 8); material (VC, 1). 
Contextos: «E daquestes materiaaes 
se cõpoõem huũ vnguento do qual o 
senhor deus quer de boa voõtade e lhe 
praz seer vngido» (VC); «Mas daquestes 
emprastos e cõfeiçoões ou materiaaes» 
(VC); «o da contriçõ se cõpoõe de 
materiaaes refeçes e vijs» (VC); «he 
o material das semelhanças e specias» 
(VC).

materialmente, adv. (de material + -men-
te). Fisicamente. Formas: materialmẽte 
(VC, 1); materyalmẽte (S, 1). Contex-
tos: «da qual virgẽ soo nasceo Christo 
materialmẽte» (VC); «fee he creer o que 
nõ vees materyalmẽte» (S).

maternal ,  adj .  (do la t .  medieval 
maternale-m). Relativo à mãe; materno. 
Formas: maternaaes (VC, 1); maternal 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «desejosa e 
mouida das antredanhas maternaaes» 
(VC); «E porque nos tenha por filhos 
amando nos e procurando o nosso bem 
com desejo maternal» (VC); «nom pode 
veer cruçificar a seu filho sem se affregyr 
de door maternal» (EE).

materno, adj. (do lat. maternus, a, um). 
Relatino à mãe; maternal. Formas: 
materna (VC, 1). Contexto: «mandou 
estãpar e de forma fazer em lingoa 
materna e portugues linguagem» (VC).

matinada ,  subs.  (do lat. medieval 
matinata-m). Alvorada; madrugada. 
Formas: matinada (VC, 2). Contexto: 
«E a matinada .s. em a cõtẽplaçom 
do postumeiro juizo. a qual matinada 
socede logo aa nocte da vida presente 
assy como luz da manhaã» (VC).

matinal, adj. (do lat. medieval matutinale-
-m, pelo francês matinal). Relativo à 
manhã; matutino. Formas: matynal 
(S, 1). Contextos: «deuẽ dizer a missa 
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matynal e parrocheal» (S).
matinas, subs. (do lat. horas matutinas). 

Orações da primeira parte das horas 
canónicas, que se rezam entre a meia-
noite e o romper da alva. Formas: 
matinas (S, 4; VC, 11; C, 1); matynas 
(S, 2; EE, 1). Contextos: «se pode o 
saçerdote dizer missa ante que diga as 
matinas» (S); «Meditaçam as matinas. 
em que tracta como Jesu nosso remijdor 
foy leuado leguado a casa de Annas 
bispo» (VC); «nehuum clerigo seja tam 
ousado que çelebre missa sem primeiro 
rezar as matinas» (C); «O octauo que 
non se queren aleuantar aas matynas nem 
estar nas outras oras canonicas» (S); «nas 
matynas nos daa a entender que somos 
apartados de deos» (EE).

mato, subs. (masculino de mata). Terreno 
coberto de vegetação selvagem; floresta; 
tojo. Formas: mato (VC, 2); matos (VC, 
1). Contextos: «e leuouo Ioseph que era 
velho muyto pera o Egypto per caminho 
çarrado de mato e scuro» (VC); «As 
saydas ou acabamentos dos montes e 
spesura do mato» (VC); «Ex aqui Ysaac 
com a lenha. e Abraão com o carneiro 
apegado aos matos» (VC).

matrimonial, adj. (do lat. matrimoniale-m). 
Relativo ao matrimónio. Formas: 
matrimoniaaes (EE, 1); matrimonial 
(VC, 2). Contextos: «a terçeira pellos 
esposoyros matrimoniaaes de Joseph 
e Maria» (EE); «Ou nom a conheçeo 
.s. per ajuntamẽto matrimonial» (VC); 
«por aquesto que diz nom fornigaras 
he deffesa toda corrupçõ de carne afora 
aquella que he matrimonial» (VC).

matrimónio, subs. (do lat. matrimoniu-m). 
Casamento. Formas: matrimonio (S, 
208; TC, 1; VC, 19; C, 13; EE, 11); 
matrimonios (S, 2; VC, 2; C, 2; EE, 1); 
matrimonyo (S, 50; EE, 1); matrjmonyo 
(S, 1); matrymonio (S, 14); matrymonyo 
(S, 4). Contextos: «E desto no sacramẽto 
do matrimonio sse dira mais largamente» 
(S); «O decimo he fazer matrimonio em 

caso defesso» (TC); «por a confirmaçom 
do matrimonio contra os ereges que auiã 
de vijnr» (VC); «he cousa que acõpanha 
ho matrimonio como he ho poer do anel» 
(EE); «de aqueles que clandestinamente 
teem os matrimonios» (S); «erã os 
homẽs comedores e bebedores e faziã 
matrimonios» (VC); «açerqua dos 
matrimonios clandestinos» (C); «os 
matrimonios han de seer liures» (EE); 
«ssom a hordem e o matrimonyo» 
(S); «atee o matrimonyo gardou sua 
virgindade» (EE); «Pequey contra o 
sexto sacramẽto que he matrymonio» 
(S); «ca entonçe nom seria matrymonyo 
mas esposoyro» (S).

matrona, subs. (do lat. matrona-m). 
Mãe de família. Formas: matrona 
(S, 2); matronas (VC, 1). Contextos: 
«Ethimolisias diz que matrimonio toma 
nome de matrona, por que molher que 
he casada he dicta matrona, que quer 
dizer matri natij» (S); «e de cada parte 
cõcorriã e se ajũtauã as matronas» (VC).

matutinas, subs. O mesmo que matinas. 
Formas: matutinas (VC, 1). Contexto: 
«Estaua em oraçõ atees oras de matutinas 
chorãdo por aquella negaçõ que fezera» 
(VC).

mau, subs., adj. (do lat. malus, a, um). 
Pernicioso; ruim. Formas: maa (S, 22; 
TC, 13; VC, 210; HV, 2; C, 2; EE, 30; 
RP, 2); maao (S, 46; TC, 14; VC, 233; 
HV, 9; EE, 58); maão (VC, 1); maaos 
(S, 34; TC, 8; VC, 520; HV, 3; C, 4; 
EE, 120; RP, 3); maas (S, 15; TC, 7; 
VC, 123; C, 1; EE, 26); mao (S, 1; TC, 
1; HV, 3); maoo (S, 3); maoos (S, 11); 
maos (S, 7; TC, 3; VC, 9; EE, 5; RP, 1). 
Contextos: «Esta tentaçõ nõ he maa» 
(S); «Se olhou as molheres con maa 
emtẽçom» (TC); «o que maa seruidõ» 
(VC); «colhee primeiro a maa erua e 
atadea em moolhos» (EE); «e poõe 
grãde impedimẽto aa maa influencia do 
çeeo» (RP); «Se o teu olho for maao, 
todo o teu coraçõ sera cheo de treeua» 
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(S); «A segunda iurou per sobigidoẽ ou 
por algo que lhe desem por dar maao 
testimunho» (TC); «He por vẽtura teu 
olho maao» (EE); «Porque derõ suas 
mãos ao dinheyro de maão guaãço» 
(VC); «E luxuria he delectaçom da 
carne de decessos maaos que descẽde 
de desfalecimẽtos ligeiros» (S); «A 
quinta se despendeo ou despende as 
cousas da ygreia em maaos usos» (TC); 
«pello qual som dapnados os maaos e 
apartados dos boõs» (EE); «alimpe da 
freuma e lãça fora os maaos humores» 
(RP); «escuytar as cousas maas» (S); 
«Doestandoos de maas palauras torpes 
e desonestas» (TC); «tem as molheres 
tres maas cõdiçoões» (EE); «dar mao 
exẽplo per que outros se escãdalizẽ» 
(S); «Item aos oficiaes dalguũs senhores 
do furtu e da maa garda se a fazẽ e do 
mao paramẽto das cousas do senhor» 
(TC); «ouuir a myssa do maoo e nõ 
do boo» (S); «Pequey pelo coraçõ ẽ 
cuydando muytas maas cuydações e 
maos pensamẽtos cõsẽtĩdo a eles» (TC); 
«aquelles que som maos de conuerter» 
(VC); «porque ajnda que o dia do juyzo 
aos maos seja spãtoso aos boos empero 
deue de seer de muyta cõsollaçõ» (VC); 
«os boos estam em os çeeos: e os maos 
no jnferno» (EE); «he cheo de maos 
humores» (RP).

mavioso, adj. O mesmo que amavioso. 
Formas: mauiosa (VC, 1). Contexto: 
«mas cõ a mauiosa  voontade os 
castiguemos» (VC).

mazela, subs. (do lat. medieval macella-m, 
por macula). Chaga; defeito; nódoa. 
Formas: mazela (S, 3); mazelas (S, 2); 
mazella (S, 1; VC, 4; HV, 1; EE, 12); 
mazellas (VC, 5; EE, 1). Contextos: 
«por que seja mais limpo e emtre sen 
mazela en este sacrifiçio» (S); «som 
alinpadas as mazelas e çugydades 
dalma» (S); «E aynda ho pecado he dito 
mazella por que põee fealdade na ymagẽ 
de Deus» (S); «e que o cordeiro de deus 

sem mazella receberia os pecados do 
mũdo com gloria» (VC); «ouuerõno 
por forte cousa, e de mazella que ouuerõ 
voluerõ o rostro» (HV); «pello qual diz 
Beda se na cama sem mazella e nas 
vodas diuidamente feytas ouuesse culpa» 
(EE); «e entom o seu corpo tam bem 
formado apareçia todo ensangoentado e 
comprido de feridas e mazellas» (VC); 
«laua as mazellas» (EE).

mazelar, vb. (do lat. medieval macellare). 
Ferir; magoar. Formas: mazellaua (VC, 
1). Contexto: «se feria cayndo per 
afundo e se mazellaua em terra» (VC).

mazmorra, subs. (do árabe maçmura). 
O mesmo que masmorra: prisão; cave 
de um castelo que servia de cárcere. 
Formas: mazmorra (EE, 2). Contextos: 
«descendeo com elle na mazmorra» 
(EE); «deçẽdeo cõ elle na mazmorra» 
(EE).

me, pron. pes. (do acusativo lat. me). A 
mim; à minha pessoa. Formas: me (S, 
143; TC, 37; VC, 850; HV, 57; C, 1; EE, 
285; RP, 2). Contextos: «vos que me 
seguistes» (S); «Pequey outrosy nõ me 
cõfesãdo bẽ nẽ ameude nẽ cõ cõtriçõ» 
(TC); «que nõ despendy meu tempo nas 
cousas que me sõ mandadas per Deus» 
(TC); «E quem quer que me por aquella 
door fezer graças me fara» (VC); «e se 
me quiser tomar ẽ sua merçee» (HV); 
«pera que nelle me visees e conheçesees» 
(C); «Rogote que me ajas por escusado» 
(EE); «Em Mõpilher nõ me pude escusar 
de cõpanhia de gẽte» (RP); «melhor 
me pareçe soo a cousa amargosa que 
queẽtura» (RP).

meada, subs. (do part. de mear, este do 
lat. mediare, dividir a meio). Aquilo que 
está no meio; metade. Formas: meada 
(VC, 1). Contexto: «E seẽdo ja a festa 
de meada» (VC).

mealha, subs. (do lat. medieval medalia, 
plural de aes mediale). Antiga moeda 
de cobre que valia metade de um 
denário. Formas: mealha (S, 2; VC, 20); 
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mealhas (VC, 7; EE, 1). Contextos: «E 
ẽ algũas terras poeẽ com os anees treze 
dinheyros e hũa mealha» (S); «E estes 
treze dinheyros e mealha en testimunho 
te dou» (S); «(per vẽtura nõ se vendẽ 
dous passarinhos por huũ dinheyro) ou 
por hũa mealha» (VC); «dos quaaes o 
preço de dous he hũa mealha» (VC); 
«porque de todas cousas darã conta 
atees a derradeyra mealha» (VC); «E 
porque a ymagem pareçe e esta figurada 
na quella mealha. por tanto a molher 
perde a mealha» (VC); «Dos dous 
dinheiros ou mealhas da velha» (VC); 
«huũa prouezinha viuua que deitou duas 
mealhas de cobre» (EE).

meante, adj. (do lat. mediante-m, part. 
presente de mediare). Que vai em meio; 
de meia idade. Formas: meante (VC, 1); 
meãte (VC, 1). Contextos: «E a quinta 
he antre a mãçebia e velhiçe: e nõ he 
hũa nẽ outra e chamase meante. a qual 
ydade começa des os .l. antre os .lxx» 
(VC); «Ou graça começãte e meãte e 
acabante» (VC).

meão, subs., adj. (de medianus, a, um). O 
mesmo que mediano: médio; que ou o 
que ocupa o meio. Formas: meaã (VC, 
3; RP, 5); meãa (VC, 1); meaão (VC, 4; 
EE, 1); meaãoos (EE, 1); meaãos (VC, 
2; EE, 1); meãos (S, 1; VC, 2); meyaãos 
(VC, 2). Contextos: «mas meaã e 
vistosa e honrrosa e reuerente» (VC); 
«sangre se em ho meo daquelle braço 
da vea meaã» (RP); «sangrese em ha 
vea meaã daquelle meesmo braço» (RP); 
«ou na meaã daquelle meesmo braço» 
(RP); «e primeiramente minguaras a 
meaã» (RP); «E foy assy de collor roxo 
que he collor meãa antre vermelha e 
branca» (VC); «mas era de linhagen 
meaão e comuũ» (EE); «pellos prinçipes 
se emtẽdem os diaaboos meaãoos que 
presydem aos menores» (EE); «acha 
alli manjares meaãos de justiça» (VC); 
«quer seja dos mayores ou meaãos 
ou menores» (EE); «asi os de grandes 

estados como os meãos e menores» 
(S); «os quaaes som os começãtes e os 
meãos» (VC); «nẽ os benefiçios grãdes 
nẽ os meyaãos nẽ os pequenos» (VC).

meatade, subs. O mesmo que metade. 
Formas: meatade (VC, 14). Contextos: 
«Certo stara ante a cadeira de deus em 
a meatade dos anjeos cõ muyta fiuza» 
(VC); «erã os mais sollẽpnes que os 
outros da meatade» (VC); «Oo quam 
rijamẽte o enpuxauã per a meatade do 
valle de Josephat» (VC).

meato, subs. (do lat. meatu-m). Canal; 
orifício. Formas: meatos (RP, 1). 
Contexto: «çarrã os poros e os meatos e 
os caminhos dos humores» (RP).

mecânico, adj. (do grego μηχανικός, 
pelo lat. mechanicus, a, um). Relativo 
às atividades técnicas e artesanais. 
Formas: macanicas (C, 1); mecanicas 
(S, 2); mechanicas (VC, 1). Contextos: 
«E as obras de seruidoẽe determina a 
ygreja que som as obras mecanicas, 
asi como os que lauram a terra e fazẽ 
panos e os que lauran ferro e metal» (S); 
«asy como as outras artes mecanicas, 
alfayates, çapateyros, carpenteiros e 
todos os outros semelhauees» (S); «assi 
como sõ as obras mechanicas e o laurar 
e mercadejar e plãtar» (VC).

mecânico 2, subs. (do grego μηχανικός, 
pelo lat. mechanicu-m). Artífice; obreiro. 
Formas: mechanico (VC, 1); mechani-
cos (VC, 1). Contextos: «Aquelle que 
quer seer carpinteyro ou mechanico 
necessario lhe he saber ou aprender as 
cousas que perteençem a seu officio» 
(VC); «e desaazados ao estado dos be-
neficios e ajnda curados que ao officio 
dos mechanicos ou a os outros officios 
semelhantes deste mundo» (VC).

medeanamente, adv. (de medeano + -men-
te). O mesmo que medianeiramente: de 
modo mediano. Formas: medeanamente 
(EE, 1). Contexto: «se pouco: pouco 
soõa: se medeanamente: doçemente 
soõa» (EE).
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medeaneiro, subs., adj. O mesmo que 
medianeiro. Formas: medeaneiro (S, 2; 
VC, 1); medeaneiros (S, 2); medeaneras 
(TC, 1); medeaneyra (S, 1); medeaneyro 
(S, 6; EE, 1). Contextos: «este tal bẽ 
poderia per escreptura ou per sinaees 
ou per medeaneiro que os entendese 
e confesase» (S); «e elle era como 
tractador e medeaneiro entre Christo e 
os judeus» (VC); «por que medeaneiros 
ou messajeyros cometeo e tornou a elles» 
(S); «se forõ outras pesoas medeaneras 
ca stõce estas circõstancias fazẽ o 
pecado mais agrauado» (TC); «e sem 
meyo e sem outra coussa medeaneyra» 
(S); «E signifyca que nosso saluador 
he medeaneyro de Deus e dos homẽs» 
(S); «Porem he medeaneyro do nouo 
testamẽto» (EE).

medeano, adj. O mesmo que mediano. 
Formas: medeano (S, 2). Contextos: 
«se he muy ffeo ou medeano» (S); «se 
foy muy ffeo ou medeano» (S).

mediação, subs. (do lat. mediatione-m). 
Ato ou efeito de mediar; intercessão; 
intervenção. Formas: mediaçoões (VC, 
1). Contexto: «Do começo pois daquesta 
muj gloriosa paixom deues recolher 
aquestas mediaçoões e porsseguillas per 
ordenãça atees a fim» (VC).

medianeiro, subs., adj. (de mediano 
+ -eiro). Intermediário; mediador. 
Formas: medianeira (S, 2; VC, 5); 
medianeiro (S, 2; VC, 12; EE, 12); 
medianeiros (VC, 2); medianeyra 
(VC, 2); medianeyro (VC, 5; EE, 1); 
medyaneira (VC, 1); medyaneiro (VC, 
3); medyaneyra (VC, 1); medyaneyro 
(VC, 1). Contextos: «por que ella he 
medianeira ãtre nosso saluador Jhesu 
Christo e nos» (S); veerom em a aluorada 
que he claridade medianeira antre as 
escuridades da nocte» (VC); «Mediator, 
medianeiro» (S); «se mostrara seer 
medianeiro ãte Deus e ho homẽ» (S); 
«he medianeiro de deus e dos homeẽs» 
(EE); «e por tanto escolheo elle alguũs 

medianeiros e meios per que a resurreiçõ 
podesse seer magnifesta a todo o mũdo» 
(VC); «a qual soo antre todos mereçeo 
seer feita medianeyra de tantos beẽs» 
(VC); «e medianeyro e testimunha do 
senhor e corretor do juiz» (VC); «empero 
aquella medyaneira per a qual a humana 
natureza se ajũtou e vnio aa diuina» 
(VC); «he loguar comũ e medyaneiro a 
todallas nasçoões» (VC), «Quẽ pedyo 
ja mais perdoãça dos pecados se nõ 
seendo medyaneyra Maria?» (VC); «eu 
preego que he medyaneyro de deus e do 
homẽ» (VC).

mediano, adj. (do lat. medianus, a, um). 
Médio; que está no meio. Formas: 
mediana (S, 1). Contexto: «na primeira 
he pouca culpa, na segũda mediana, na 
terçeira grande» (S).

mediante, prep. (do lat. mediante-m, part. 
presente de mediare). Por meio de; 
por intermédio de. Formas: mediante 
(S, 1; VC, 1; EE, 1); mediãte (VC, 
1). Contextos: «desçenderõ mediante 
a carne por cobijça geerada» (S); «e 
ajnda ha respeyto aa voz que veste e 
aa doutrina que mediante ho verbo ou 
palaura he feita em outro» (VC); «como 
ho official mediante ho jstrumento obra, 
assy ha virtude diuina em Christo» (EE); 
«Como achara nẽguẽ graça se nõ mediãte 
a humildade» (VC).

mediantes, prep. O mesmo que mediante. 
Formas: mediantes (VC, 1). Contexto: 
«empero mediantes nouas e limpas 
caxas» (VC).

medicina, subs. (do lat. medicina-m). 
Arte de curar doenças; remédio. 
Formas: medicina (EE, 5); mediçina 
(S, 3); medicinas (EE, 1). Contextos: 
«a ygreja neste tẽpo que he abille aa 
medicina espiritual» (EE); «E a tomar 
esta medicina em demasya nos amoesta 
em aquelle tempo este bẽauenturado 
phisico» (EE); «pode segundo mediçina 
com algũ estromento rõpela en maneyra 
que posa elle auer ajũtamento com ella» 
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(S); «sse pode ser posto rremedio per 
mediçina ou per vso cõ homem que 
ouuese mẽbro cõuinhauel pera ella» 
(S); «agora he o tempo do mayo auto a 
medicinas corporaaes» (EE).

medicinal, adj. (do lat. medicinale-m). 
Relativo à medicina; que tem propriedades 
curativas. Formas: medicinal (VC, 2). 
Contextos: «como em sinal de banho 
saadyo e medicinal» (VC); «foy muyto 
medicinal e proueytosa» (VC).

médico, subs. (do lat. medicu-m). Aquele 
que trata os doentes; físico. Formas: 
medico (RP, 1); medicos (RP, 5). 
Contextos: «diz o grãde medico .s. 
Dauid» (RP); «açerca das quaaes muytos 
medicos sã emganados» (RP).

medida, subs. (do part. de medir). Ato ou 
efeito de medir; medição; unidade de 
peso ou capacidade. Formas: medida 
(S, 6; TC, 2; VC, 43; EE, 9); medidas 
(S, 2; VC, 8; EE, 1); medyda (S, 1). 
Contextos: «sem começo e sẽ fin e sẽ 
mudamẽto e medida» (S); «sygnificou 
en si a ymagem e grandeza sem medida 
do padre» (S); «A quarta he medida 
e mesura no comer» (S); «Itẽ quem 
midir per falsa medida .xx dias a pam e 
augua em peẽdẽça» (TC); «pela medida 
que medirdes per essa uos mediram» 
(TC); «o sisteyro leua duas liuras e 
dous sisteyros he hũa medida a que 
chamam bilibris» (VC); «na medida que 
medirdes) aos outros agora (sera medido 
a vos)» (VC); «Poendoas em conto peso 
e medida» (EE); «segũdo a medida do 
dar de Christo» (EE); «na medida do 
comprimẽto da ydade de Christo» (EE); 
«teen falsas medidas e pesos» (S); «hũas 
medidas que cadahũa leua seis sesteiros» 
(VC); «as medidas, moedos, vistidos, 
arreos, e e cousas semelhantes eram de 
outra maneira das que oje teemos» (EE).

médio, subs. (do lat. mediu-m). Meio; 
auxílio. Formas: medios (VC, 1). 
Contexto: «Os quaaes elle per sy ou per 
alguũs medios e ministros seus tem por 

bem de nos» (VC).
medir, vb. (do lat. metiri). Avaliar; 

determinar ou verificar a extensão, 
medida ou grandeza de. Formas: mede 
(VC, 2); medida (C, 1); medido (VC, 2); 
medio (VC, 1); medir (EE, 2); mediram 
(TC, 1); medirdes (TC, 1; VC, 3; EE, 2); 
medirmos (VC, 1); medyr (VC, 1); sera 
medido (VC, 2). Contextos: «e pesa a 
grandeza e pesume e mede per quanto 
tẽpo se fazem» (VC); «seendo apeegada 
e medida a herdade per dous homẽs boos 
e estimada segumdo custume» (C); «nos 
sera assy medido per maa mensura» 
(VC); «E segundo contou aquelle que a 
medio em Roma na ygreja de Laterõ em 
hũas quadras auia dous couodos e tres 
dedos» (VC); «Con a meesma medida 
que medirdes vos tornaram a medir» 
(EE); «que pela medida que medirdes 
per essa uos mediram» (TC); «E em 
aquella medida diz elle que medirdes 
sera medido a vos» (VC); «ou que se 
nos medirmos maa medida» (VC); «e 
todollos que sabem geometria nõ os 
poderiam medyr» (VC).

meditação, subs. (do lat. meditatione-m). 
Ação de meditar; concentração espiritual; 
reflexão. Formas: meditaçã (VC, 1); 
meditaçam (VC, 7); meditaçõ (VC, 17); 
meditações (VC, 5); meditaçom (VC, 
18); meditaçoões (VC, 11). Contextos: 
«Da meditaçã e pensamẽto daquelles 
que ho guardauã» (VC); «Meditaçam 
da hora da sexta» (VC); «se açende e 
esforça o coraçõ per meditaçõ delle» 
(VC); «Viste ergo a quã alto graao traze o 
homẽ as meditações da vida de Christo» 
(VC); «Nom leixes em tua meditaçom 
hir desacompanhado aquelle que fugia 
ao Egipto» (VC); «e em quanto algũa 
destas duraua sempre era occupado em 
meditaçoões e oraçoões» (VC).

medo, subs. (do lat. metu-m). Receio; 
temor. Formas: medo (S, 11; TC, 5; 
VC, 165; HV, 11; EE, 35); medos (VC, 
3). Contextos: «Ha septima maneira 
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que ẽbarga o matrimonio he a força 
ou o medo» (S); «deuelhe de poer 
gramde medo do fogo do inferno se bem 
conpridamente nom diser seus pecados» 
(TC); «e ouue medo a virgẽ do lume» 
(VC); «nõ temaes nem ajaes medo do 
emperador» (HV); «Este medo nõ he 
saluo couardiçe de bem obrar» (EE); 
«aprendamos e saybamos refrear as 
tristezas e medos» (VC); «e os medos e 
spantos dos perseguidores» (VC).

medonho, adj. (de medo + -onho). Que 
provoca medo; pavoroso; terrível. 
Formas: medonhas (VC, 1); medonho 
(VC, 3); medonhos (VC, 3). Contextos: 
«e nõ podendo veer huũs os outros por as 
treeuas medonhas» (VC); «por que razõ 
lhe parecia mais pesado e mais graue o 
homẽ sanhudo e medonho que todallos 
outros carregos e pesumes» (VC); «e 
per os cruees olhos e gesto medonho 
e ameaçante» (VC); «mas desejã de 
seer medonhos» (VC); «e os ministros 
spantosos e medonhos preçederã o 
senhor que sera mais spantoso» (VC); 
«e aa seestra demonios infijndos. muyto 
medonhos» (VC).

medroso, adj. (do lat vulgar *metorosus, 
a, um, este de metus, temor). Que tem 
medo; receoso. Formas: medrosa (VC, 
2); medroso (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«por quanto esta molher era medrosa lhe 
disse» (VC); «e temerosa ou medrosa 
pera trazer caaueiras» (VC); «e ajnda que 
o negue e escuse elle ho cõdena e faz seer 
medroso e pegriçoso aquelle que peca» 
(VC); «elle ãtre os outros apostollos 
pareçe aver sydo mais medroso» (EE).

meia-noite, subs. (do lat. media-m 
nocte-m). O meio da noite. Formas: 
mea nocte (S, 2; VC, 9); mea note (VC, 
1); mea noyte (EE, 2; RP, 1); meea noyte 
(EE, 4); meya nocte (S, 2). Contextos: 
«E a ygreja começa a cõtar ho dia 
desde mea nocte quanto ao jejuũ» (S); 
«elle aleuantouse aa mea nocte» (VC); 
«porque fazia frio como sooe de fazer 

nos alpẽderes depois de mea note» (VC); 
«Porem se nota aquy pella meea noyte 
que as cousas que se fazem a mea noyte 
som escondidas aos homeẽs» (EE); 
«nõ deue de dormir per todo o dia atee 
mea noyte» (RP); «se despois da meya 
nocte comeo, que non deue çelebrar por 
rreuerẽça do sacramento» (S).

meiãmente, adv. (de meião + -mente). 
Medianamente. Formas: meyaamẽte 
(VC, 1). Contexto: «Porque nõ seja 
glorificado com os sanctos nẽ seja 
punido com aquelles que meyaamẽte 
pecarom mas ajũtara os ypocritas cõ os 
infiees» (VC).

meigo, adj. (do grego μαγικός, pelo lat. 
magicus, a, um, que encanta). Afável; 
lisonjeador. Formas: meeygo (VC, 
1); meeyguo (VC, 1); meygos (VC, 1). 
Contextos: «dizem que aquello ouue 
por seer louuaminheiro e meeygo» (VC); 
«e tã pouco meeyguo a nẽguem que em 
hũa grãde çidade nõ achou alguẽ que o 
quisesse por hospede» (VC); «onde nõ 
seram testimunhas os homeẽs meygos 
e louuaminheyros mas os angeos que 
dizem verdade» (VC).

meiguice, subs. (de meigo + -ice). 
Afabilidade; afago. Formas: meiguyçes 
(VC, 1); meyguiçes (VC, 2). Contextos: 
«por tal que cõ meiguyçes afaaguassẽ 
aquelle que cõ doestos arreneguarõ» 
(VC); «Na qual cousa demostra que 
deuemos soportar e abraçar os doestos 
e que deuemos esquiuar as meyguiçes e 
afaagos» (VC); «som cheas de afaagos 
e meyguiçes» (VC).

meijoada, subs. (do português antigo 
meijon + -ada). O mesmo que ameijoada: 
pastagem onde o gado pernoita; paragem 
de um rebanho para descanso do gado 
e de quem o guarda; pouso. Formas: 
meyjoadas (VC, 1). Contexto: «E assy 
os filhos de Israel per .xlij. poussos ou 
meyjoadas chegarõ a terra que lhes era 
prometida» (VC).

meimento, subs. O mesmo que moimento. 
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Formas: meymẽto (VC, 1). Contexto: 
«por o nõ veerẽ partirõse cõ ella do logar 
onde stauã que era acerca do moymẽto 
.s. do çarrado da orta em que staua o 
meymẽto» (VC).

meio, subs. (do lat. mediu-m). Metade; 
centro; modo; via. Formas: meeo (S, 
3; VC, 4; EE, 48); meeyo (EE, 2); meio 
(VC, 1); meios (VC, 1); mejo (VC, 8); 
meo (S, 16; TC, 2; VC, 67; HV, 3; C, 
1; EE, 17; RP, 1); meos (C, 1); meyo 
(S, 4; VC, 64; EE, 4). Contextos: «E 
alguũs con a patena tocam en çyma da 
cabeça e en meeo e no pee» (S); «e dy 
a toma e partea pollo meeo emçyma do 
callez» (S); «principio e acreçentamẽto 
ou meeo e acabamẽto» (VC); «As cousas 
darriba e as baixas e as de meeo» (EE); 
«e esto nos mostra teer o meeo em todas 
nossas pallauras e obras» (EE); «non 
sabees ainda porque meeyo se vaão aa 
eterna vida» (EE); «eu vos emuyo como 
cordeiros em meeyo de lobos» (EE); 
«aquelle que parte per meio o estudo 
das cousas tẽporaaes» (VC); «escolheo 
elle alguũs medianeiros e meios per que 
a resurreiçõ podesse seer magnifesta» 
(VC); «ẽ mejo dos lobos» (VC); «ha 
tẽporal he rayz e començo e meo e fĩ de 
todo mal» (TC); «O meo he loguar de 
dignidade» (VC); «porque o teu filho 
assy he em meo dos meninos como huũ 
delles» (VC); «E meteo a ponta da espada 
pollo meo do coraçã» (HV); «ponham as 
ymagẽs de seus santos no meo do altar» 
(C); «Christo depois da preegaçõ sem 
mais meo fazia os millagres» (EE); «e 
esteue en meo delles» (EE); «sangre se 
em ho meo daquelle braço» (RP); «assy 
nas obras como nas palauras decrarãdo 
os meos como pecou» (C); «foy partido 
pello meyo de çima ataa fundo» (S); 
«nõ tome hũa deixãdo outras no meyo» 
(S); «porque Judea he no meyo da terra» 
(VC); «he criado per deus sem outro 
alghuũ meyo» (VC); «ou o começo meyo 
ou fim da religiõ» (VC); «E por que Syria 

esta ẽ meyo da terra abitauel» (EE).
meio 2, adj. (do lat. medius, a, um). Que é 

metade de um todo. Formas: mea (VC, 
8; HV, 2; EE, 1; RP, 1); meeo (VC, 1; 
EE, 5); meeos (VC, 1; EE, 2); meo (TC, 
1; VC, 14; HV, 1; EE, 2); meya (VC, 
2; EE, 1); meyo (S, 5; VC, 6; EE, 1). 
Contextos: «mas allegria da voõtade he 
aqui mea cõprida» (VC); «Domĩgo ẽ a 
mea coreesma» (EE); «ca o logar meeo 
he seguro» (EE); «dez anos e meo faça de 
peendença por yso» (TC); «e faça ryjos 
e saãos os meeo viuos» (VC); «demoueo 
alguũs que erã meeos fiees aa perfia 
de heresia» (VC); «Outros som beens 
meeos» (EE); «dez anos e meo faça de 
peendença por yso» (TC); «o qual tẽpo 
se acustuma cõtar por meo ãno» (VC); 
«ficou meo viuo» (VC); «no qual elle 
nõ podia viuer cõ tã pouca vianda meo 
anno» (HV); «O homẽ he leixado meo 
morto» (EE); «na mãcebia e na meya 
hydade e ẽ a uelhiçe» (VC); «na regyõ de 
dous tribos e meyo» (EE); «açerca meya 
legua honde fezerom a çea» (EE); «e des 
que homen chega a ydade de dez annos 
ou dez annos e meyo» (S); «quasi semy 
pulcro. que quer dizer meyo fremoso» 
(VC); «mas outra do meesmo nome 
posta sobre Jordã da outra parte do ryo 
na regyõ de dous tribos e meyo» (EE).

meio-dia, subs. (de meio + dia). Momento 
em que se divide o dia em duas partes. 
Formas: meeo dia (EE, 2); meo dia (VC, 
7; HV, 1; EE, 1; RP, 8); meo dya (VC, 
3); meyo dia (VC, 4). Contextos: «e 
queẽtura na menhaã que he a meeo dia» 
(EE); «andaua ao aar apres do meo dia» 
(VC); «e he meo dia quãdo tornamos de 
dar de beber aas bestas» (HV); «vaã ou 
estam pera o sul atee hũa hora depois 
do meo dia» (RP); «nõ jantaras atee ho 
meo dia» (RP); «se veẽ da parte do meo 
dia .s. do sul» (RP); «hũa parte staria ao 
meo dya e outra ao ponente» (VC); «mas 
era aberto de todo o costado da parte do 
meyo dia» (VC).
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meirinho, subs. (do lat. maiorinus, a, um, 
um tanto maior). Funcionário da justiça. 
Formas: meerinhos (VC, 1); meirinho 
(C, 49); meirinhos (C, 1); meyrinho (VC, 
1; C, 1); meyrinhos (VC, 3). Contextos: 
«sajndo da sinagoga fezerom logo cõ os 
meerinhos e algozes de Herodes comse-
lho como perdessem e destruyssem sua 
vida» (VC); «que nehuum corregedor 
nem meirinho nẽ juiz sagral nõ conheça 
dos exçessos dos clerigos» (C); «Item 
ẽcomẽdamos e defendemos a todollos 
meirinhos, corregedores, alcaides, jui-
zes, mordomos, jurados» (C); «Filhada 
a gente ou algozes e meyrinho da conpa-
nhia do presidente ou corregedor ou 
gouernador daquella terra» (VC); «da-
gora o comdepnamos em espeçial nesta 
constituiçam em dous cruzados pera as 
obras da nossa see e nosso meyrinho» 
(C); «Onde som agora os meyrinhos dos 
capitaães» (VC).

meirinho-mor, subs. (de meirinho + 
mor). Magistrado que governa uma 
comarca. Formas: meirinho moor (VC, 
1); meyrinho moor (VC, 1). Contextos: 
«que a companha dos caualheiros e o 
meirinho moor» (VC); «e apartauam 
stando muyto mais juntos cõ o meyrinho 
moor. e com os algozes» (VC).

meirito, subs. O mesmo que mérito. 
Formas: meirito (VC, 1). Contexto: 
«e tãbem he ajnda proueito e meirito 
aaquelles que assy choram porque ham 
cõpaixom ao que som theudos» (VC).

meitade, subs. O mesmo que metade. 
Formas: meytade (VC, 2). Contextos: 
«Item o meyo he lugar de ajuntamẽto 
porque os extremos ou cabos ajuntansse 
na meytade» (VC); «saindo Jesu dos 
stremos de Tyro veo per Sydõ ao mar 
de Gualilea per meytade dos estremos 
decapoleos» (VC).

meixedor, subs. (de mexido + -or). O 
mesmo que mexedor: intriguista. For-
mas: meixedores (VC, 1). Contexto: 
«e dos que fallã torpezas e villanyas e 

palreyriçes e dos meixedores e maldi-
zentes» (VC).

mel, subs. (do lat. melle-m). Substância 
doce fabricada pelas abelhas. Formas: 
mel (S, 1; VC, 32; C, 1; EE, 12). 
Contextos: «e hũ vaso de mel» (S); 
«como abelhas tragẽdo o mel na boca» 
(VC); o dizimo dos enxames, do mel e de 
toda çera que tirarẽ dos cortiços» (C); «E 
elles disserom aa meetade de huũ peixe 
assado e huũ fauam de mel» (EE).

mel montesinho, subs. Mel silvestre. 
Formas: mel mõtesinho (VC, 1); 
mell montesinho (VC, 1). Contextos: 
«E o seu manjar era guafanhotos ou 
hũas heruas que chamã lagostas. e mel 
mõtesinho» (VC); «nunca comia outra 
cousa se nõ hũas heruas chamadas 
locustas: e mell montesinho» (VC).

melhor, adj., adv. (do lat. meliore-m, 
comparativo de bonus). Que é superior 
ao que se lhe compara; mais bem. 
Formas: melhor (S, 46; TC, 4; VC, 202; 
HV, 5; EE, 8; RP, 2); melhores (S, 4; TC, 
1; VC, 36; EE, 1; RP, 1). Contextos: 
«ante pela vẽtura amei e temy cõ melhor 
feruor e amorio alguũa criatura que nom 
a Deus» (S); «Se te ygualdaste cõ alguum 
melhor que ti» (TC); «E disse a seus 
caualleyros que lhe dessem cõselho o 
melhor que podessem» (HV); «a oraçõ 
era melhor per razõ do lugar corporal» 
(VC); «ha neçesidade que nos força 
obrar melhor» (EE); «escolher a vida que 
nos seeria mais proueytosa e melhor e 
mais segura» (EE); «he melhor de tudo» 
(RP); «por que som melhores e mayores 
que os leigos» (S); «Itẽ aos lauradores 
pregũte das rẽdas certas que hã de dar 
se as pagã bem e das melhores cousas» 
(TC); «sõ agora melhores por que andã 
de ca pera colla» (VC); «e sam muyto 
melhores que todas as mezinhas» (RP); 
«som feytos melhores e mais sanctos» 
(EE).

melhoramento, subs. (de melhorar + 
-mento). Ato ou efeito de melhorar; 
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melhoria. Formas: melhoramento 
(VC, 3); melhoramẽto (S, 1; VC, 2). 
Contextos: «onde he conçebida per boo 
desejo e nascida per boa obra e criada per 
melhoramento e aproueitamento» (VC); 
«e auera auondança de melhoramento» 
(VC); «ha mesma cousa que comprey 
ssem haver melhoramẽto vemdya mais 
cara que ha conprey» (S); «a qual 
pee antre pee ou per alguũs graãos 
de melhoramẽto e proueitos sooe de 
cheguar a auer conheçimẽto da visom 
diuinal» (VC).

melhorar, vb. (do lat. meliorare). Mudar 
para melhor; recuperar; aperfeiçoar. 
Formas: melhora (VC, 3; EE, 1); 
melhorã (VC, 12); melhorado (VC, 2); 
melhorãdo (VC, 1); melhoralla (VC, 1); 
melhoram (VC, 3); melhoramos (VC, 1); 
melhorando (VC, 1); melhorar (VC, 13); 
melhorarem (VC, 1); melhorares (VC, 
1); melhorarmos (VC, 1); melhoraua 
(VC, 1); melhorauam (VC, 1); melhorẽ 
(VC, 1); melhorem (VC, 2); melhoremos 
(VC, 1); melhorou (VC, 1). Contextos: 
«o qual nõ piora mas hy melhora» 
(EE); «os boos se cõuertẽ e melhorã 
em si? (VC); «nom destroydo como 
elles pẽsauam. mas acrescentado e 
melhorado» (VC); «mas nõ cesses de 
andar e faze proueito melhorãdo em ty» 
(VC); «vierõ a melhoralla e fazer depois 
sancta vida» (VC); «em a qual deuem 
estar aquelles que melhoram» (VC); 
«esto ajnda nõ somos vençedores nẽ nos 
melhoramos» (VC); «em outro lugar que 
compre aquelle que se trabalha cheguar 
aas cousas mais altas melhorando em 
sy» (VC); «nom embarguãdo que comete 
ja de melhorar» (VC); «aa peẽdẽça 
mas vijm a elles por proueitarẽ mais 
e melhorarem» (VC); «e despoendo 
em teu coraçõ de fazeres açendimẽtos 
e melhorares» (VC); «pera obrarmos 
boõas cousas e nos melhorarmos» 
(VC); «e em toda virtude mais perfeita 
era firme e nom mouiuel. e cada dia 

melhoraua» (VC); «fazia proueito 
acerca daquelles homeẽs que per sua 
sabedoria e exemplo se melhorauam» 
(VC); «quero que sempre aproueytẽ e 
melhorẽ atesque passem da ffe» (VC); 
«em os quaaes com a ajuda de graça 
de deos melhorem e aproueitem» (VC); 
«humildemos nos e melhoremos ẽ nos» 
(VC); «e depois alarguãdo se melhorou 
ẽ as cousas» (VC).

melhoria, subs. (de melhor + -ia). Melhora; 
superioridade; vantagem. Formas: 
melhoria (S, 1; TC, 1; VC, 6; EE, 2). 
Contextos: «sobre myn mesmo quero 
aver melhoria» (S); «Itẽ em iurar a seu 
proximo e leuar dele a melhoria» (TC); 
«tem auantajẽ e melhoria antre os outros 
loguares» (VC); «sempre ouue en elles 
melhoria e auantagem» (EE).

melhoriado, adj. (do part. de melhoriar, 
este do lat. meliorare). Melhorado; mais 
perfeito. Formas: melhoriados (VC, 
1). Contexto: «e em tanto sõ melhores 
quanto as almas teẽ melhoriados corpos» 
(VC).

melífluo, adj. (do lat. melifluus, a, um, 
donde corre o mel). Doce como o mel. 
Formas: melifluu (VC, 1); mellifluas 
(VC, 1); mellifluu (VC, 1). Contextos: 
«e a my Jesu tu es melifluu e fructo da 
vida perpetuo» (VC); «de palauras muy 
doçes e mellifluas do mel cellestrial» 
(VC); «e sabor mellifluu e doçe» (VC).

melitante, adj. O mesmo que militante. 
Formas: mellitante (EE, 1). Contexto: 
«he a ygreja mellitante quanto ao estado 
cõtemplatiuo» (EE).

melodia, subs. (do grego μελωδία, pelo 
lat. melodia-m). Formas: mellodia 
(VC, 6); mellodias (VC, 2); mellodya 
(VC, 1); mellodyas (VC, 1); melodia 
(VC, 1). Contextos: «Oo quam doçe 
mellodia era em na oraçom de Christo» 
(VC); «o qual tam bem com mellodias 
de hymnos spirituaaes acustumaua de 
espertar em amor» (VC); «Jesu he mel 
em a boca: mellodya na orelha. prazer 
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em coraçõ» (VC); «e terreaaes mellodyas 
procedessem do meu coraçõ» (VC); «E 
tu sta cõ elles presẽte e aleuãta a voz e 
mestura a tua melodia e as tuas priguarias 
cõ as cãtigas dos sãctos» (VC).

melodiosamente, adv. (de melodioso + 
-mente; melodioso, do lat. medieval 
melodiosus, a, um). Com melodia. 
Formas: mellodyosamẽte (VC, 1). 
Contexto: «Ouue e vee como aquelle 
cãta tã mellodyosamẽte» (VC).

membrança, subs. (de membrar + 
-ança; membrar, do lat. memorare). 
Lembrança. Formas: membrança (VC, 
1). Contexto: «memoria e membrança 
ouue eu de deus: e fuy consollado» (VC).

membro, subs. (do lat. membru-m). Os 
membros do corpo; pessoa que faz parte 
de uma comunidade. Formas: mẽbro 
(S, 11; VC, 24; EE, 4); mẽbros (S, 2; 
TC, 4; VC, 117; C, 1; EE, 13; RP, 4); 
membro (VC, 7; EE, 3); membros (TC, 
1; VC, 40; C, 1; EE, 16; RP, 1); menbro 
(S, 1; VC, 4); menbros (TC, 3; VC, 21; 
EE, 1). Contextos: «como ẽ corpo quer 
seer olho aquelle mẽbro que he dedo» 
(S); «mẽbro alguũ se deue cortar pera 
esquiuar o pecado» (EE); «Esto he que 
todo christão garde bẽ seu corpo e mẽbros 
honestos e limpos» (TC); «e assy os que 
juram pellos mẽbros e partes de Deus ẽ 
quãto homẽ» (C); «Das cõformidades 
do coraçam e dos outros mẽbros» (RP); 
«Nõ pode alguẽ sobir ao ceeo se nõ he 
feito seu membro per geeraçõ spiritual» 
(VC); «Se alguũa cousa padeçe huũ 
membro» (EE); «Outrosy diz o apostolo 
Sãt Paulo, que os nossos membros 
mẽbros sõ de Ihesu Christo, e ele he 
nossa cabeça» (TC); «Ex senhor ante ty 
som o meu coraçom e a minha linguoa e 
os meus sentidos e membros» (VC); «o 
olho aderença os membros do corpo a 
obrar» (EE); «Quarto das cõformidades 
do coraçom, e dos prinçipaes membros» 
(RP); «E a maão he menbro pera obrar e 
administrar» (S); «nõ ha em elle menbro 

alguũ» (VC); «A quarta se descobryo 
seus menbros por parecer bem» (TC); 
«depois que todollos menbros forem fora 
e todollos vicios e pecados cortos» (VC).

memória, subs. (do lat. memoria-m). 
Lembrança. Formas: memoria (S, 25; 
TC, 1; VC, 243; C, 4; EE, 26); memorias 
(VC, 4); memorya (EE, 2). Contextos: 
«Memoria he aquella pela qual ho omẽ 
acata e rretem as coussas que forõ 
pasadas» (S); «mas para aver memoria 
de Deus e dos seus sanctos» (S); «nunca 
lhes mais ueo a memoria deles senõ ẽ 
aquelas cousas que sõ pecado» (TC); 
«em memoria de minha paixam» (EE); 
«quanto ao que diz a scriptura dos judeos 
e de que hy ha memoria atees ora» (VC); 
«de cujo começo nõ he memoria» (C); 
«E por memoria do beneficio da ley 
dada» (EE); «e os louuar hedifficauam os 
sepulcros e memorias dos prophetas que 
por cobijça forom mortos» (VC); «faz 
muyto a memorya dos peccados» (EE).

memoriado, adj. (do part. de memoriar, 
este de memória + -ar). Que é lembrado. 
Formas: memoriada (VC, 1). Contexto: 
«a alma simplez sta em a memoriada 
cruz» (VC).

memorial, subs. (do lat. memoriale-m). 
Lembrança; texto escrito que relata 
factos dignos de memória. Formas: 
memoriaaes (VC, 1); memorial (VC, 7). 
Contextos: «Antre todos os memoriaaes 
e nẽbrãças de Christo» (VC); «porque o 
sacramẽto do altar he memorial da payxõ 
do senhor» (VC); «O primeyro tytollo 
he memorial .s. quando alguũas cousas 
som scriptas por memoria dalguũ feyto. 
e mayormente dos feytos dos mortos» 
(VC); «e paramẽtes cõ dilligencia 
aaqueste homẽ que he memorial e 
renembrança» (VC).

menagem ,  subs. (de homenagem). 
Homenagem; preito; reverência. 
Formas: menagem (VC, 1; EE, 1); 
menajem (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«por quanto nõ guardou bem o carauter 
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e a menagem» (VC); «nõ sey que eu 
vos deua reconheçer esta menagem» 
(EE); «nẽ fezer menajem ao rey» (VC); 
«fezerom menajem ao Rey minino 
naçido» (EE).

menancoria, subs. O mesmo que menenco-
ria. Formas: menãcoria (VC, 1). Con-
texto: «assi elles cõ silencio queixoso e 
nõ querẽdo fallar cõ menãcoria toruã os 
dictos prouximos» (VC).

menção, subs. (do lat. mentione-m). Ato 
ou efeito de mencionar; referência. 
Formas: mẽçã (S, 1); mẽçam (EE, 1); 
mẽçõ (S, 3; VC, 22; EE, 2); mẽçom (S, 
1; VC, 14; EE, 2); mẽçon (S, 1); meẽçõ 
(VC, 1); meẽçom (VC, 1); meençõ (VC, 
1); meençom (VC, 2); mençã (VC, 2); 
mençam (S, 1; VC, 1; C, 1); mençõ (S, 
3; VC, 34; EE, 1); mençom (S, 3; VC, 27; 
EE, 3); mençon (S, 4; EE, 1). Contextos: 
«Por quanto he feita mẽçã como os 
ssaçerdotes teem chaues da ygreja pera 
absolver e legar» (S); «em ha glosa 
se faz mẽçam em cada huũ euangelho 
da indiçom» (EE); «e todas as outras 
oraçõees que fazẽ mẽçõ dele» (S); «este 
euãgelho primeiro faz mẽçõ da deuaçõ 
destas sanctas molheres» (EE); «por 
quanto sse deue dizer todolos dias que 
se faz mẽçom en elle» (S); «do que era 
famoso mas faz mẽçõ Marco e do outro 
nõ falla cousa nẽ faz mẽçom» (VC); «e 
desposoyros he mẽçon e prometimẽto 
que o homẽ e a molher fazem de se 
casar» (S); «e por esta razõ nõ fazẽ 
meẽçõ de mais que de huũ» (VC); «e 
feyta meẽçom da pena dos perfiosos 
sempre cuyda que dizẽ por ella e que a 
cõdempnã» (VC); «E fazese meençõ dos 
pobres mais que dos ricos» (VC); «em 
muytos lugares da sancta scriptura se 
faz meençom dos tormentos dos maaos» 
(VC); «o qual como quer que nõ faça 
mençã de Cayphas mas tão soomẽte 
de Ãnas poõe primeiro hũa negaçã» 
(VC); «e em outros muitos lugares que 
sse faz mençam delle» (S); «Por que 

aqui he fecta mençõ de carater e alguũs 
duuydarian que coussa he carater» (S); 
«E huũ dos euangellistas faz mençom 
expressa de huũ vestido destes» (VC); 
«do qual se faz mençon no euãgelho 
doje» (EE).

mencionar ,  vb .  (do lat .  medieval 
mentionare). Referir; Nomear. Formas: 
mẽcionados (VC, 1); mencionadas 
(VC, 1). Contextos: «os dos ãgeos) 
suso mẽcionados ou nomeados» (VC); 
«Quatro cousas som aqui mencionadas 
que se deuem seguir» (VC).

mendigante, subs. (do lat. mendicante-m). 
O mesmo que mendicante: membro de 
uma ordem religiosa que fazia voto de 
pobreza e dependia da caridade alheia; 
mendigo. Formas: mẽdigãtes (SG, 1; 
S, 1). Contextos: «posto que seja das 
ordeẽs dos mẽdigãtes» (SG); «quando 
comẽ ou nos mosteyros dos rreligiossos, 
os proues e mẽdigãtes que andan a 
pedir» (S).

mendigar, vb. (do lat. mendicare). Pedir 
esmola; implorar. Formas: mẽdigar 
(VC, 1); mẽdigou (TC, 1); mẽdiguar 
(VC, 2); mẽdiguẽ (VC, 1); mendigar 
(VC, 1); mendigua (VC, 2); mendiguar 
(S, 1). Contextos: «Mẽdigar ou pedir 
cousa vergonhosa he» (VC); «Se as 
mẽdigou per modos illicitus, scilicet, per 
promissões louuaminhas» (TC); «auia 
vergonha de mẽdiguar» (VC); «aquellas 
cousas que menosprezarõ agora as 
mẽdiguẽ e prezẽ» (VC); «quiseste 
mendigar per portas as esmollas» (VC); 
«por que tu es avõdado e aquelle pede e 
mendigua» (VC); «O octauo se ordenou 
clerigos sen titolo e despois ouueron de 
vijnr proues a mendiguar» (S). 

mendigo, subs., adj. (do lat. mendicus, 
a, um). Aquele que mendiga; pedinte; 
pobre. Formas: mẽdigua (VC, 2); 
mẽdigo (VC, 3); mẽdigoo (VC, 1); 
mẽdigos (VC, 3); mendigo (VC, 2); 
mendigoo (VC, 1). Contextos: «e ally 
acharas a tua alma que he mẽdigua» 
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(VC); «mais quanto em mais riquezas 
for tãto sera mais mẽdigua» (VC); «mas 
booa cousa seria que ãte cauasses ou 
pedisses como mẽdigo» (VC); «E era 
huũ mẽdigo que auia nome Lazaro» 
(VC); «E foy feito que morreo o mẽdigo 
e foy leuado» (VC); «Do rico abastado 
e do Lazaro mẽdigoo» (VC); «e quaaes 
veerõ saluo os mẽdigos ou pedintes e os 
fracos e çopos e çeguos» (VC); «eu seja 
de todo pobre de virtudes e cheo de sarna 
ou bostellas de peccados e mendigo que 
stou ante a tua porta» (VC); «E stende 
a tua maão como mendigo» (VC); «Do 
rico abastado e do Lazaro mendigoo» 
(VC).

mendinho, adj. (do lat. vulgar *minutinu-m, 
este de minutu-m, pequeno). O mesmo 
que mindinho: dedo mindinho ou 
mínimo. Formas: meẽdinho (TC, 1). 
Contexto: «tã solamẽte cõ o dedo 
meẽdinho as nẽ querẽ tãger» (TC).

meneira, subs. O mesmo que maneira. 
Formas: meneira (VC, 1). Contexto: 
«logo adiãte demostra a meneira da 
clarificaçã» (VC).

menencoria, subs. (do grego μελαγχολία, 
pelo lat. melancholia-m). O mesmo 
que melancolia: tristeza; anojamento; 
abatimento. Formas: menẽcorea (EE, 
1); menẽcoria (HV, 2; EE, 2); menencoria 
(EE, 3). Contextos: «aviã menẽcorea em 
seus pensamẽtos» (EE); «O emperador 
ouue grãde menẽcoria e foy tã fortemẽte 
hirado» (HV); «auiam menẽcoria nos 
seus pensamẽtos» (EE); «el rey como 
ouuio ouue menencoria e mãdou sua 
cauallaria» (EE).

menencorido, subs. (do part. de menencorir, 
este de menecoria + -ir). Tristeza; 
abatimento. Formas: menẽcoridos (VC, 
1). Contexto: «e que nos afastemos da 
crueldade e menẽcoridos maaos» (VC).

menencório, adj. (de menencoria). 
Melancólico; que sofre de melancolia. 
Formas: menẽcorio (HV, 2). Contextos: 
«E quando Pilatos ouuio estas palauras 

foy fortemẽte menẽcorio» (HV); «Mas 
Pilatus estaua tã menẽcorio cõtra Jacob 
que lhe disse cõ gram sanha» (HV).

menenice, subs. O mesmo que meninice. 
Formas: meneniçe (VC, 1). Contexto: 
«E deue se notar que a meneniçe dura 
atees os quatorze annos» (VC).

menestrel, subs. (do francês antigo mé-
nestrel). Artista da corte que tocava e 
cantava. Formas: menestrees (VC, 1). 
Contexto: «soõ de todollos menestrees 
e musicos ou tangedores dos instrumen-
tos» (VC).

menfestado, subs. (do lat. manifestatu-m, 
part. passado de manifestare). O 
declarante; o réu. Formas: menfestados 
(TC, 1). Contexto: «Item se dyserem 
os menfestados que nom podem dar o 
alheo mandelhe o sacerdote que tenha 
em uomtade de o dar se o poder» (TC).

menfestar, vb. (do lat. manifestare). Mani-
festar; mostrar; revelar; divulgar publica-
mente. Formas: he menfestado (TC, 1); 
menfestar (TC,1); seer mẽfestado (TC, 
1). Contextos: «O pecado que depois 
de hũa uez he menfestado nõ se deue de 
menfestar outra uez saluante se o quyser 
fazer de graça aquel que o fezer» (TC); 
«Itẽ quẽ fezer pecado grãde em praça 
deue de seer mẽfestado em praça» (TC).

menfesto, subs. (do lat. manifestu-m). 
O mesmo que manifesto: declaração 
por escrito. Formas: menfesto (TC, 
1). Contexto: «Item o ladrom se pede 
menfesto deuenlho dar» (TC).

menhã, subs. O mesmo que manhã. 
Formas: menhaã (EE, 1). Contexto: 
«aynda que seja daquella meesma luz, 
e queẽtura na menhaã que he a meeo 
dia» (EE).

menhor, adj. O mesmo que menor. 
Formas: menhor (S, 1). Contexto: 
«nem he mayor por o meresçimẽto dos 
boos ministros nen menhor pello pecado 
dos maoos» (S).

menina do olho, subs. Pupila. Formas: 
menina do... olho (VC, 1); menina do 
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olho (EE, 1). Contextos: «e nõ folguẽ 
nẽ cesse a menina do teu olho de chorar» 
(VC); «A menina do olho quãto mais 
negra he tãto mais luzida» (EE).

meninice, subs. (de menino + -ice). 
Infância; período de desenvolvimento 
de um ser humano desde o nascimento 
até à puberdade; ato ou comportamento 
próprio da infância. Formas: meninice 
(VC, 5); meniniçe (VC, 18; EE, 1); 
meniniçes (VC, 1); menjniçe (VC, 1); 
menjnjce (VC, 1); menjnjçe (VC, 2). 
Contextos: «Como nasceo e nos ãnos da 
meninice quam castamente quam sancta 
e quam digna ordenou e fez sua vida» 
(VC); «mas da sua meniniçe começasse 
esparger seu sangue» (VC); «começou 
em sua meniniçe derramar nouo sãgue 
quãdo foy cir[c]ũçidado» (EE); «fezesse 
por nõ publicar as suas meniniçes e feitos 
da mançebia» (VC); «(Marauilhauãsse 
quantos o ouuiã veẽdo) sua menjniçe. e 
muyto se spantauam» (VC); «Nõ cõsolla 
a menjnjce de Christo os palrreiros» 
(VC); «e depois da tornada per toda sua 
menjnjçe e mãçebia foy aos parentes 
obediẽte e subiecto» (VC).

menino, subs. (talvez do francês antigo 
menin). Criança do sexo masculino. 
Formas: menino (S, 3; VC, 71; HV, 7; 
EE, 19); meninos (S, 8; VC, 38; HV, 1; 
EE, 2); menjno (S, 2; VC, 10); menjnos 
(VC, 2); menyno (EE, 1). Contextos: 
«he de julgar asi como huũ menino 
que nõ ha descriçom» (S); «E chamou 
huũ menino» (VC); «E estando assi 
o emperador veo a elle huũ menino 
e entrou polla camara» (HV); «mas 
quando ha parido o menino» (EE); 
«E nom sse deue dar aos meninos que 
nõ ham descriçom» (S); «Os meninos 
seguem e vaão em pos o padre» (VC); 
«aos meninos perteeçe auer meestres 
atee que creçã e sejan homẽs perfeitos» 
(EE); «pero se muitos hy fosẽ e teuesem 
o menjno» (S); «apareçeo aos magos 
que os gujou ao menjno que era naçido» 

(VC); «Steue o senhor Jesu noue meses 
çarrado no vẽtre segũdo custume dos 
outros menjnos» (VC); «Saltou de prazer 
ho menyno em meu vẽtre» (EE).

menistério, subs. O mesmo que ministério. 
Formas: menisterio (VC, 2). Contextos: 
«mas o menisterio passa em nos bõos e 
nos maaos» (VC); «Nom auorreça pois 
a alguũ o menisterio dos maaos» (VC).

menistro, subs. O mesmo que ministro. 
Formas: menistro (S, 8); menistros (S, 
3; VC, 1). Contextos: «Se o menistro 
que faz este sacramẽto ẽade ou põee 
algũas palauras aalen das que ssom 
nesta forma» (S); «Houtrosi poderia ser 
duuida sse o maao saçerdote ou ho maao 
menistro pode dar este sacramento» 
(S); «e tomamos pellos saçerdotes 
e menistros da ygreja» (S); «deuese 
vestir sobrepelizia e estola e os outros 
menistros sobrepelizias» (S); «e assy 
serue aos menistros que çelebram os 
diuinaees ofiçios» (S); «nõ se faz menor 
por o mereçimento dos menistros» (VC).

menor, subs., adj. (do lat. minore-m, 
comparativo de parvus). Que ou o que 
é pequeno. Formas: menor (TC, 3; VC, 
109; C, 1; EE, 14; RP, 2); menores (S, 28; 
VC, 72; EE, 7). Contextos: «Absoluote 
pelo poder suso dito de toda escominhom 
asy mayor como menor se ẽ ellas 
cayste» (TC); «he de mayor graça e de 
menor pẽna» (VC); «Forma dasoluçam 
pera alguã escomunham menor» (C); 
«Ca eu som ho menor dos apostollos» 
(EE); «por que a menor estrella segũdo 
os estrollicos» (EE); «ou da vea que 
he açerca do dedo menor» (RP); «E 
ysto mesmo podem fazer os frades 
preguadores e menores ssem prejuyzo 
da ygreja parochial» (S); «aos mayores 
rreuerença e aos yguaees amistança, 
aos menores garda e disçiplina» (S); 
«dizialhes outras cousas menores» (VC); 
«Monte se chama quanto aos mayores. e 
outeyro quãto aos menores» (VC); «Nõ 
soomẽte dos menores: mas aynda dos 
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mayores» (EE); «pella qual graça faz 
obras meritorias, huũas mayores outras 
menores» (EE).

menos, adv. (do lat. minus, comparativo de 
parum). Em menor quantidade. Formas: 
menos (S, 13; TC, 5; VC, 240; HV, 3; C, 
20; EE, 58). Contextos: «non ha daran 
por menos que de tanto preço» (S); «E 
iaiũe demais as quarta feyras a pã e agoa 
por sete anos, ou ao menos a uiãda de 
coresma» (TC); «façam te ao menos auer 
medo os laços da morte» (VC); «e eu 
nom me marauilho menos da muy bayxa 
e humildossa confissam» (VC); «diga 
cada huũ anno ao menos tres missas» 
(C); «Empero non menos en vos luzira a 
emsynança» (EE); «nõ se ha de emtẽder 
como que en outro tẽpo menos teuese de 
graça e de sabedorya» (EE).

menos conto, subs. Menosprezo; desdém. 
Formas:  menos conto (VC, 1) . 
Contexto: «e por tanto se fundou e 
arreigou assy na humildade desprezo 
e menos conto e se anichilou tanto em 
presença de todos» (VC).

menospreçadoiro, adj. (de menospreçado 
+ -oiro). Menosprezador. Formas: 
menos preçadoyros (VC, 1). Contexto: 
«Nos outros que verdadeiramẽte somos 
vijs e menos preçadoyros» (VC).

menospreçador, subs., adj. (de menospre-
çado + -or). Menosprezador. Formas: 
menos preçadores (VC, 2); menospreça-
dor (VC, 1); menospreçadores (EE, 1). 
Contextos: «som auydos como perse-
guidores som como menos preçadores 
de tam grã cousa como esta» (VC); «nem 
menospreçador da tua fraqueza» (VC); 
«perseguirã assy como a menospreçado-
res das cousas que elles» (EE).

menospreçamento, subs. (de menos-
preçar + -mento). Ato ou efeito de 
menospreçar; menospreço. Formas: 
menospreçamẽto (S, 1). Contexto: «O 
primeiro menospreçamẽto dos manda-
mentos de Deus» (S).

menospreçar, vb. (do cast. menospreciar). 

Menosprezar; desconsiderar; depreciar; 
desdenhar. Formas: era menospreçado 
(VC, 1); foy menospreçada (VC, 1); 
he menos preçada (VC, 2); he menos-
preçada (VC, 1); he menospreçado 
(VC, 1); menos preça (VC, 3); menos 
preçaae (VC, 1); menos preçadas (VC, 
3); menos preçado (VC, 6); menos pre-
çados (VC, 3); menos preçam (VC, 2); 
menos preçando (VC, 3); menos preçãno 
(VC, 1); menos preçar (VC, 4); menos 
preçares (VC, 1); menos preçariã (VC, 
1); menos preçariamos (VC, 1); menos 
preçaste (VC, 1); menos preçaua (VC, 
1); menos preçauam (VC, 1); menos 
preçemos (VC, 1); menos preçou (VC, 
2; EE, 1); menos preçouo (VC, 1); 
menospreça (S, 5; VC, 3); menospreçã 
(S, 1; VC, 1); menospreçaaes (VC, 1); 
menospreçadas (VC, 1); menospreçado 
(VC, 2); menospreçãdo (S, 1); menos-
preçãdoa (VC, 1); menospreçados (VC, 
1); menospreçallas (EE, 1); menospre-
çam (S, 2); menospreçamollo (VC, 1); 
menospreçan (S, 3); menospreçando (S, 
3); menospreçar (S, 7; VC, 3); menos-
preçaste (S, 4); menospreçastes (VC, 
1); menospreçaua (VC, 2); menospreçe 
(S, 1; VC, 1); menospreçemos (VC, 1); 
menospreçen (S, 1); menospreçes (S, 
1); menospreçey (S, 4); menospreçou 
(S, 1; VC, 3); meos preçarmos (VC, 
1); seer menos preçado (VC, 1); seer 
menos preçados (VC, 1); seer menos-
preçados (VC, 1); seeres menospreçado 
(VC, 1); som menos preçados (VC, 1). 
Contextos: «aquelle era menospreçado 
e despreziuel» (VC); «mas assy como 
a cruz de Christo ante da paixom foy 
menospreçada e doestada» (VC); «e a 
sua falssidade he menos preçada» (VC); 
«Porque assy como a diuina sabedoria 
he menospreçada e escarneçida» (VC); 
«Assy meesmo o seruo de Christo he 
menospreçado e scarneçido em aqueste 
mũdo» (VC); «menos preça tu a ty 
meesmo» (VC); «amaae as celestriaaes 
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e menos preçaae as temporaaes e fugi-
tiuas» (VC); «porque menos preçadas 
as cobijças das cousas temporaaes teem 
o coraçom aleuantado açima» (VC); «e 
seer injustamente menos preçado» (VC); 
«A segunda doctrina he que nos ajamos 
por esto paciẽcia e sportemos de seer 
vẽdidos e menos preçados» (VC); «em 
aquesta vida doestã e menos preçam os 
sanctos e justos» (VC); «porque forom 
mais ingratos menos preçando e nom 
curando delle» (VC); «menos preçãno 
e auiltã e andã com elle em volta de hũa 
parte a outra» (VC); «menos preçar o 
mũdo» (VC); «e de menos preçares o 
louuor humanal» (VC); «Em aquello o 
menos preçariã os olhos dos malicio-
sos» (VC); «nos menos preçariamos 
todos por aquelle soo com razom e 
com dereyto» (VC); «e menos preçaste 
o perdom no juizo» (VC); «nõ menos 
preçaua os poucos» (VC); «outros o 
menos preçauam. outros o escarneciã» 
(VC); «quanto mais nos compre que 
menos preçemos as cousas que som 
sobejas» (VC); «porque menos preçou 
minha cõuẽçam» (EE); «e veendo que os 
nõ fazia menos preçouo elle» (VC); «A 
quarta he quãdo menospreça a todolos 
outros» (S); «O segũdo que menospreçã 
os seus diçipolos e suditos por soberba» 
(S); «Vos me menospreçaaes como puro 
homẽ» (VC); «E nom se occupauã em 
cousas algũas mũdanaaes. mas todas 
aquellas menospreçadas» (VC); «E tu 
esso meesmo em vestidura branca sey 
escarneçido e menospreçado» (VC); 
«O terçeiro menospreçãdo e quebrando 
os estatutos e boos costumes da ygreja» 
(S); «como nõ aueras receo da morte me-
nospreçãdoa» (VC); «som escarneçidos 
e menospreçados daquelles que viuem 
segundo o velho homẽ» (VC); «deue 
elle tãbẽ menospreçallas» (EE); «O 
.xxiij. que menospreçam aos saçerdotes 
honde elles estan» (S); «E agora aalem 
dos prophetas auemos o euangelho e o 

apostollo e ajnda demãdamos signaaes. 
nẽ cõprimos o euãgelho: mas menospre-
çamollo» (VC); «e asentados en suas 
cadeiras menospreçan seus saçerdotes e 
clerigos» (S); «Pequey em yra do coraçõ 
menospreçando ha outros» (S); «me-
nospreçar as cousas cõsagradas» (S); 
«menospreçaste a algũ entẽdendo que nõ 
era tã boo como tu» (S); «e por cujo amor 
menospreçastes os sposos terreaes» 
(VC); «e por nõ pareçer que menospre-
çaua o nome de deus» (VC); «nẽguũ nõ 
menospreçe ha oraçon» (S); «por nos 
ensinar que os menospreçemos» (VC); 
«nõ menospreçen o seruiço da ygreja» 
(S); «Señor Deus, tu non menospreçes 
o coraçon contryto e humilde» (S); 
«menospreçey ha obediẽçya dos prelados 
da ygreja» (S); «e assy menospreçou as 
cousas tẽporaees» (S); «por dar exemplo 
de meos preçarmos os reprehendedores» 
(VC); «que eu cubijçe seer menos pre-
çado e trilhado de todos» (VC); «Sẽpre 
quanto em nos for queyramos de todos 
seer menos preçados» (VC); «nos ãte 
deuemos querer seer menospreçados dos 
maaos» (VC); «Oo Jesu que curaste de 
seeres menospreçado de Herodes e da 
sua cõpanhia» (VC); «e pẽsam elles que 
som menos preçados» (VC).

menospreço, subs. (regressivo de me-
nospreçar). Menosprezo; desprezo; 
desconsideração; desdém. Formas: 
menos preço (VC, 17; EE, 4); menos 
preços (VC, 1); menospreço (S, 18; 
VC, 7; EE, 2); menospreços (S, 1; VC, 
3). Contextos: «Se falarmos do menos 
preço do mũdo» (VC); «Gorram por 
menos preço das cousas terreaaes» (EE); 
«e nõ cure dos menos preços dos maaos» 
(VC); «E qual quer que os leyxasse por 
menospreço nom poderia ser ssaluo» (S); 
«que se preega menospreço das cousas 
do mũdo» (EE); «contenda e menos-
preços, inuidias, yras, discordias» (S); 
«assy todollos escarnhos e menospreços 
que se fazem per os vaãos homẽs deste 
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mũdo» (VC).
menosprezador, subs. (de menosprezado 

+ -or). Aquele que menospreza; 
desdenhador. Formas: menosprezador 
(VC, 1); menosprezadores (VC, 1). 
Contextos: «reuolue a orelha da voz da 
verdade aqueste nõ he dicto nõ sabedor 
mas menosprezador» (VC); «Outros hy 
ha alguũs que ẽ quanto nõ teẽ cousa de 
seu pareçẽ grãdes menosprezadores das 
cousas temporaes» (VC).

menosprezar, vb. (de menos + prezar). 
Menospreçar; desconsiderar; depreciar; 
desdenhar. Formas: for menos prezado 
(VC, 1); he menosprezado (VC, 1); me-
nos preza (VC, 1; EE, 4); menos prezã 
(VC, 1); menos prezaaes (VC, 1; EE, 2); 
menos prezadas (VC, 2); menos prezado 
(VC, 3); menos prezãdo (EE, 2); menos 
prezados (VC, 4); menos prezam (VC, 
1; EE, 1); menos prezamos (VC, 1); 
menos prezando (VC, 1; EE, 2); menos 
prezar (VC, 9; EE, 2); menos prezara 
(VC, 1); menos prezarẽ (VC, 1); menos 
prezarõ (EE, 1); menos prezarom (VC, 
1; EE, 1); menos prezarõme (EE, 1); 
menos prezassẽ (VC, 1); menos prezauã 
(EE, 1); menos prezees (EE, 1); menos 
prezemos (VC, 2); menospreza (S, 1; 
VC, 6; EE, 1); menosprezã (VC, 2); 
menosprezada (VC, 1); menosprezado 
(S, 1; VC, 4); menosprezados (VC, 3); 
menosprezalla (VC, 1); menosprezalo 
(S, 1); menosprezam (VC, 2; EE, 1); 
menosprezando (VC, 1); menosprezao 
(VC, 1); menosprezar (S, 3; VC, 8); me-
nosprezara (EE, 1); menosprezaras (VC, 
2); menosprezarey (S, 1); menosprezarõ 
(VC, 3); menosprezarom (S, 2; EE, 1); 
menosprezas (S, 1); menosprezasse (VC, 
1); menosprezastes (S, 1); menosprezauã 
(VC, 1; EE, 2); menospreze (VC, 4); 
menosprezẽ (VC, 2); menosprezees (EE, 
1); menosprezemos (VC, 1); menospre-
zes (VC, 1); menosprezey (S, 2; VC, 2); 
menosprezõ (S, 1); menosprezou (VC, 
4); meosprezãdo (VC, 1); seer menospre-

zado (VC, 2); seja menos prezado (EE, 
1); seja menosprezada (S, 1). Contextos: 
«nom ha hi pecado alguũ tam pequeno 
que nom cresça se for menos prezado» 
(VC); «aquello que falla he menospreza-
do» (VC); «o que vos ouue a mym ouue 
e o que vos menos preza a mym menos 
preza» (EE); «e arreneguar e soberba e 
auareza que he seruidõ dos ydollos me-
nos prezã» (VC); «non tendes por ven-
tura casas para comer e beber ou menos 
prezaaes a ygreja de deos» (EE); «mas 
semear as palauras de deus nas carreiras 
e ruas menos prezadas e refezes» (VC); 
«aqueste homẽ he apartado e angustiado 
e menos prezado» (VC); «a nehuũ menos 
prezãdo» (EE); «som abatidos e subju-
guados e menos prezados» (VC); «mas 
muytos pecadores desauenturados menos 
prezam sua peẽdença e misericordia» 
(EE); «e tanto menos prezamos a façe 
de deus mais per aa defesa da justiça 
quanto auemos mayor vergonha dos 
homẽs contra justiça» (VC); «menos 
prezando as cousas tẽporaaes» (EE); «e 
na palaura que nõ seja de menos prezar» 
(VC); «aquelle que menos prezara as 
pallauras de deus pensaua alli onde staua 
que os seus seguidores nõ as poderiã 
ouuir onde seguese» (VC); «Ca peor 
foy nos judeos o erro de menos prezarẽ 
auer arreprehẽdimento» (VC); «ca me-
nos prezarõ aos prophetas enuiados a 
elles» (EE); «Ca em o regno se entẽde 
toda ha sufficiẽcia imteira e exçellẽcia 
que he prometida nos çeeos aos que 
menos prezarom as cousas tẽporaaes na 
terra» (EE); «Cryey filhos e ẽxalçeyos, 
e menos prezarõme» (EE); «por tal 
que menos prezassẽ os dictos que ou-
uessem vergonha dos feitos a que nõ 
podiã cõtradizer» (VC); «porque menos 
prezauã a benauẽturança temporal e a 
prosperidade» (EE); «Olhay mẽtes non 
menos prezees huũ destes pequeninos» 
(EE); «e faz que menos prezemos os beẽs 
tẽporaaes» (VC); «ca Deus nõ na menos-
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preza» (S); «Aquy se toma a proueza 
volũtaria pella qual o homẽ menospreza 
e deyta de sy os beẽs tẽporaaes» (EE); 
«porque doestam e menosprezã taaes 
cousas» (VC); «Consijra ajnda como 
nom se descontentaua fallar com a mo-
lher strangeyra e menosprezada» (VC); 
«he o homẽ feyto vill e menosprezado» 
(S); «e menosprezados todas mortes 
penas e trabalhos e tribullações por o 
feruor do amor em carne mortal» (VC); 
«mais leue culpa he non filhar da verdade 
que menosprezalla depois que a filha» 
(VC); «A terçeyra que deue rresçeber 
o que lhe der e nom menosprezalo» 
(S); «Estes som ẽ demasia maaos, que 
menosprezam ho ouuir e ho fazer» (EE); 
«nõ menosprezando as pallauras do 
senhor» (VC); «e menosprezao e nom 
conheçe o tẽpo da sua visitaçõ» (VC); 
«O segũdo en menosprezar as coussas 
terreaaes» (S); «ou a huũ soffrera: e a 
outro menosprezara» (EE); «porque per 
ventura menosprezaras aquello que de 
deos he» (VC); «e eu menosprezarey ha 
ty» (S); «ajnda menosprezarõ a ley da 
graça e os signaaes e millagres» (VC); «e 
desque a menosprezarom foy preegada 
aos gentijos» (S); «tu menosprezas mi-
nha sciençia e eu menosprezarey ha ty» 
(S); «quem seria que as nom menospre-
zasse» (VC); «por que menosprezastes a 
palaura de Deus e vos fezestes indignos 
della, tornamonos aos gentijos» (S); «e 
menosprezauã aos outros» (EE); «nom 
menospreze alguẽ» (VC); «e por tal que 
aquelles que leixã muytas riquezas nõ 
leixẽ a humildade cõ ellas. e que nõ 
menosprezẽ» (VC); «non menosprezees 
huũ destes pequeninos» (EE); «nõ 
menosprezemos os pobres» (VC); «E 
porque melhor menosprezes as boõas an-
dãças e os dellectos tempo[r]aaes» (VC); 
«E por desconheçença menosprezey os 
bẽes de Deus e dos homẽs» (S); «asy 
como os que menosprezõ o mundo e as 
cousas terreaas» (S); «teme ver aquelle 

juyz o qual se nẽbra que menosprezou» 
(VC); «e porẽ meosprezãdo os pobres 
promouẽ aos benefiçios os maaos» 
(VC); «o qual em a terra pareçia seer 
menosprezado» (VC); «porque o officio 
dos prelados na presença dos homeẽs nõ 
seja menos prezado» (EE); «que nõ seja 
menosprezada ha ordem da ygreja» (S).

menosprezo, subs. (regressivo de menos-
prezar). Ato ou efeito de menosprezar; 
desprezo; desconsideração; desdém. 
Formas: menos prezo (VC, 2); menos-
prezo (VC, 14; EE, 1); menosprezos 
(VC, 1). Contextos: «e em menos prezo 
dos beẽs presentes» (VC); «nõ curãdo de 
todo menosprezo em que fosse auydo» 
(VC); «e racha he hũa pallaura ou voz 
que em hebrayco significa menosprezo 
ou yra» (EE); A segũda razõ he que se 
pararesmẽtes quantos menosprezos e 
doestos» (VC).

mênstruo, subs. (do lat. menstruu-m). 
Menstruação; corrimento periódico de 
sangue na mulher através da vagina. 
Formas: mẽstruo (S, 1). Contexto: 
«A quinta cõ molher prenhada que esta 
de parto ou em mẽstruo que no tempo 
soee acontecer as molheres segũdo sua 
natureza» (S).

mensura, subs. (do lat. mensura-m). Ato 
ou efeito de medir; medida. Formas: 
mensura (VC, 3; EE, 2); mensuras 
(VC, 1); mẽsura (TC, 1; VC, 1; EE, 
1); mẽssura (EE, 1). Contextos: «e a 
medida ou mensura se refere quanto aa 
quantidade da dita culpa ou pẽna» (VC); 
«a qual cousa quer dizer per aquella 
meesma mensura lhe remedir» (VC); 
«e a cada huum como deos repartyo 
a mensura da ffe» (EE); «segundo 
as diuersidades dos pecados he hy a 
mensura das pẽnas» (EE); «e perfeito 
sera todo aquelle que poder auer estas 
mensuras» (VC); «Pequey en muyto 
dormir sem mẽsura e iazẽdo de noyte 
mal corregido» (TC); «e por tãto a 
mẽsura do tẽpo ẽ fazer peẽdẽça o dereyto 
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canonico leixou ẽ alvidro do sacerdote 
entẽdido» (VC); «aa qual he dado o 
spiritusancto sem mẽssura» (EE).

menta, subs. (do grego μίνθα, pelo lat. 
mentha-m). Hortelã. Formas: mẽta (VC, 
2; EE, 1). Contextos: «os cuminhos e 
arruda e mẽta» (VC); «seja a vos outros 
phariseus que dizimaes a mẽta e arruda 
e todas verças» (VC); «Assy como de 
mẽta e anito e cominhos» (EE).

mental, adj. (do lat. medieval mentale-m). 
Intelectual;  que diz respeito ao 
pensamento. Formas: mental (VC, 3); 
mẽtal (VC, 2). Contextos: «abastaua 
a confissam mental feyta a soo deus» 
(VC); «assy ho olho mental .s. a entẽçam 
rege todo o corpo mental» (VC); «em 
como a dicta cõçepçõ mẽtal seja dos 
mayores doões» (VC); «a dicta cõçepçõ 
mẽtal seja dos mayores doões» (VC).

mentalmente, adv. (de mental + -mente). 
Com o pensamento. Formas: mẽtalmẽte 
(VC, 1). Contexto: «por tal que cõçebido 
o verbo eterno mẽtalmẽte ẽ nos diguamos 
cõ o propheta» (VC).

mente, subs. (do lat. mente-m). Inteligência; 
cabeça; cérebro. Formas: mente (VC, 
10); mentes (TC, 1; VC, 1); mẽte (VC, 
13). Contextos: «e sempre olhes com 
a mente e com deuoçom» (VC); «o 
qual he mayor na mente que o sabor do 
ventre» (VC); «em tamto tiinha a terra 
cabo presa com suas muy crueis maãos 
que as mentes de muytos reuolue com 
escoridoões de malicias de pecados» 
(TC); «por tal que aas suas mentes 
começasse de appareçer a gloria da 
resurreiçõ» (VC); «na mẽte seja cõtigo 
no vẽtre» (VC).

mente 2, adv. (do lat. dum interim). En-
quanto; entretanto; enmentre. Formas: 
mẽte (VC, 1). Contexto: «antre a oraçõ 
que fazẽ mẽte e tractam algũa cousa que 
seja cõtra louuor» (VC).

mentes, adv. O mesmo que mente 2. 
Formas: mẽtes (TC, 1). «mas sõ asi 
soldadeiros que nõ teẽ mẽtes senõ aa 

soldada» (TC).
mentir, vb. (do lat. mentiri). Faltar à 

verdade; enganar; fingir. Formas: mentã 
(VC, 1); mente (VC, 1); mentẽ (C, 2); 
mentem (VC, 1); mentes (EE, 1); mentia 
(VC, 1); mentiã (VC, 1); mentiam (VC, 
1); mentido (VC, 1); mentindo (S, 3; 
VC, 1); mentio (S, 1); mentiolhes (VC, 
3); mentir (VC, 1); mentirẽ (VC, 1); 
mentires (VC, 1); mentisse (VC, 1); 
mento (VC, 1); menty (VC, 1); mentya 
(EE, 1); mentyo (VC, 1); mẽte (S, 1; VC, 
3); mẽtem (VC, 1); mẽtes (VC, 2; EE, 2); 
mẽti (S, 1); mẽtia (VC, 1); mẽtĩdo (TC, 
1); mẽtindo (S, 1); mẽtir (S, 3; VC, 9); 
mẽtirya (S, 1). Contextos: «as mẽtiras 
nõ se teẽ quẽ enguanem e a quẽ mentã 
ellas mẽtem a si meesmas» (VC); «Onde 
aquelle que fingidamente se cõfessa. ou 
mente na confissom» (VC); «e aquelles 
que mentẽ, por que toda mentira he 
peccado venial ou mortal» (C); «nem 
ensoberueçem nem teem odio nom 
mentem» (VC); «porẽ diz Bernardo. 
Mentes Cayn» (EE); «Mas nom mentia 
ca crija que assy fosse» (VC); «porque 
mentiam abertamente» (VC); «Primeiro 
a deus o qual mentido menos preça» 
(VC); «jurãdo ou mentindo vaãmẽte» 
(S); «mentio por sua boca» (S); «onde 
se pareçe a tua falsia e mẽtira mas 
mentiolhes a elles» (VC); «e a verdade 
nom pode mentir» (VC); «era cousa 
licita aquelles que deus ordenou de 
seerẽ verdadeiros em toda sua palaura de 
mentirẽ quãdo nõ fallassem cõ juramẽto» 
(VC); «e guarda de mentires em algũa 
maneira» (VC); «depois quando mentisse 
ou errasse» (VC); «esto digo a deus. e 
nom mento» (VC); «e quantas vezes 
falleçi e menty aos proximos» (VC); «ca 
nõ ho podia fazer ante mentya» (EE); 
«assy como mentyo a malicia aa raynha 
contra Joseph» (VC); «E quẽ diz credo 
yn deũ e nõ ho ama, mẽte» (S); «mẽtes 
aas pessoas dos homeẽs» (EE); «jurei 
e mẽti que ha cousa avia custado mais 
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do que me auia custado polla vemder 
melhor» (S); «Mẽtia elle pois dizendo 
que elle era ignoscente. ca bem sabya 
que por enueja lho trouxerõ e fora traydo 
e preso» (VC); «Outrosy iuramẽto ha que 
he ẽganoso este perteece aos cobiiçosos 
asy como aos mercadores e a aqueles que 
cõprã e uẽdem mẽtĩdo» (TC); «Ha quarta 
hacusamdo falsamente e mẽtindo» (S); 
«assy em muyto jurar nõ fallesçe perjurar 
ou mẽtir» (VC); «ca se disesse que non 
val, mẽtirya» (S).

mentira, subs. (de mentir). Falsidade; 
engano. Formas: mentira (S, 5; VC, 28; 
C, 1; EE, 11); mentiras (S, 1; TC, 2; VC, 
6); mentyra (S, 1); mẽtira (S, 4; TC, 2; 
VC, 37; EE, 4); mẽtiras (S, 1; TC, 1; VC, 
10); mẽtyra (S, 1; EE, 1). Contextos: 
«defende a mentira e manda a verdade» 
(S); «e ẽ nossas pallauras nõ deue auer 
mentira algũa» (VC); «toda mentira 
he peccado venial ou mortal» (C); «e 
na sua boca non se achou mentira» 
(EE); «quebrantã e hobram de maãos 
de mentiras de perjuros» (S); «Se lhe 
prouue de ouuir mentiras» (TC); «e 
despendem seu tempo em mentiras e 
preytos e cõtendas» (VC); «pello qual 
os homẽs teen de aluidro entẽder o bẽ e 
ho mal e a verdade e ha mentyra» (S); 
«se defẽde toda maneira de mẽtira» 
(S); «Mais ainda pequey ca fiz muytas 
uezes e afirmei da uerdade mẽtira e da 
mẽtira uerdade» (TC); «os males que 
eu auia feito con juramento e mẽtiras 
deyteyos a outro» (S); «Pequey per uezes 
iurãdo pelo nome de Deus em uaão e 
per Sancta Maria e pelos outros sãctos 
e aĩda grãdes mẽtiras e afirmandoas 
por uerdade» (TC); «affirmar algũas 
mẽtiras e falsidades das cousas ou 
pessoas diuinas» (VC); «E por defamar a 
outro e lhe fazer dampno cõ mẽtyra e cõ 
falsidade» (S); «e do laço da maa lingua 
e dos beiços que dizẽ mẽtyra» (EE).

mentirosamente, adv. (de mentiroso + 
-mente). Falsamente; enganosamente. 

Formas: mentirosamente (VC, 1); 
mentirosamẽte (VC, 1); mẽtirosamẽte 
(VC, 2). Contextos: «E seendo acusado 
o senhor mentirosamente e enganosa dos 
principes dos sacerdotes e dos anciaãos» 
(VC); «Ergo pareçe que os judeus mou-
idos per stimollos de enueja trabalhauã 
mentirosamẽte de dãpnar o justo» (VC); 
«Pareçe e seguesse pois que o homẽ nom 
deue finger mẽtirosamẽte seer magni-
festo aquello que deus quis que fosse 
escondido» (VC).

mentiroso, subs., adj. (do lat. medieval 
mentiriosus, a, um). Que ou o que mente; 
que ou o que falta à verdade; enganoso; 
falso. Formas: mentirosa (VC, 2); 
mentirosas (VC, 1); mentiroso (TC, 
1; VC, 3; EE, 2); mentirosos (VC, 2); 
mentirossas (S, 1); mentirossos (S, 1); 
mẽtirosa (VC, 2); mẽtirosas (S, 2; VC, 1); 
mẽtiroso (S, 1; VC, 9; EE, 1); mẽtirosos 
(VC, 4; EE, 1); mẽtirossos (VC, 1). 
Contextos: «a qual era enganosa e 
mentirosa» (VC); «receaste a mentirosa 
voz dos maliciosos» (VC); «quis per 
coymas mentirosas seer reprehendido e 
acusado» (VC); «E mais se alguũ disser 
que ama a Deus, e tẽ odio a seu irmaão, 
mentiroso he porque mãdamẽto auemos 
de Deus que o que ama a Deus ama 
o seu proximo» (TC); «foy derribado 
aquelle mentiroso homjcida» (VC); 
«nõ ho podia fazer ante mentya que he 
mentiroso e padre da mentira» (EE); 
«a qual cousa he contra os enganosos e 
mentirosos» (VC); «trouxeas a meu amor 
por afagos e por palauras mentirossas» 
(S); «e fornicadores e ydolatres e 
todos mentirossos» (S); «E a segũda 
acusaçõ auia por nẽhũa e mẽtirosa» 
(VC); «enganosas e de treiçon, falsas, 
mẽtirosas e de lisonia» (S); «fornicador, 
ladrom, mẽtiroso, cobijçosso» (S); 
Parẽmentes os mẽtirosos aaquella 
pallaura de Christo que diz» (VC); 
«serey como vos outros mẽtirosos» 
(EE); «sabe deus que os homẽs som 
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mẽtirossos» (VC).
menuir, vb. (do lat. minuere, fazer em 

pedaços). Diminuir; reduzir. Formas: 
menuido (RP, 1); menuyr (RP, 1). 
Contextos: «E despois do sangue 
menuido se for muyto fraco emtom 
podera dormir» (RP); «emtõ ha de 
menuyr o sangue em a parte crucifixa» 
(RP).

meolo, subs. O mesmo que miolo. Formas: 
meollo (VC, 4); meollos (VC, 2). 
Contextos: «pellejã por roer os ossos da 
carne e do meollo como fazem os caães» 
(VC); «que pareça que o ajamos como 
hũa spõgia vaã e de pouco meollo» (VC); 
«e des os meollos sayam e procediã as 
lagrimas» (VC); «e boffes. e os ossos. e 
os meollos delles» (VC).

meor, adj. O mesmo que menor. Formas: 
meor (TC, 6); mẽor (VC, 1); meores (TC, 
2; C, 7). Contextos: «Se alguũ meor que 
ti despreçaste» (TC); «deue consiirar 
o pecado se he grãde, se he meor e a 
pesoa que se lhe cõfesa e se he mãcebo 
se uelho se rico se pobre se he fraco ou 
rigo» (TC); «Leera mais e tu Bethleem 
terra de Judea nõ es mẽor» (VC); «se 
fores clerigo dordeẽs meores» (TC); «se 
desnuou das uestiduras ataa os panos 
meores» (TC); «que falla dos clerigos 
dordẽs meores barregueiros» (C).

meos, adv. O mesmo que menos. Formas: 
meos (TC, 1). Contexto: «Pequei nõ 
ẽsynãdo os simplizes e que meos sabia 
que mi» (TC).

mercadaria, subs. O mesmo que merca-
doria. Formas: mercadaria (VC, 4); 
mercadarias (VC, 3). Contextos: «casa 
de traffego e de mercadaria» (VC); 
«spera cousa de mercadaria» (VC); «E 
qual he aquelle que husa sem enguano 
das mercadarias que nom toque os beẽs 
que lhe som postos em encomenda» 
(VC); «E das partes ethiopissas e de 
Guynee innumerauel conto de ouro e 
doutras mercadarias mui ricas e de grãde 
valor» (VC); «E qual he aquelle que husa 

sem enguano das mercadarias que nom 
toque os beẽs que lhe som postos em 
encomenda» (VC).

mercadejar, vb. (de mercado + -ejar). 
Comerciar; vender no mercado. Formas: 
mercadejar (VC, 1). Contexto: «assi 
como sõ as obras mechanicas e o laurar 
e mercadejar e plãtar» (VC).

mercaderia, subs. O mesmo que mercado-
ria. Formas: mercaderia (TC, 1); merca-
derias (VC, 1). Contextos: «Cometese 
aĩda furto na mercaderia uẽdẽdo algũa 
cousa e dizes a teu proximo que tãto te 
dauã por ela e nõ he asy» (TC); «Nõ 
ha hy tam pequena hora em que homẽ 
nom possa comprar e auer mercaderias 
e guaanhos spirituaaes que vallem 
muyto» (VC).

mercado, subs. (do lat. mercatu-m). Lugar 
público onde se compra e vende; feira. 
Formas: mercado (VC, 10); mercados 
(VC, 1). Contextos: «nẽ foy em algũa 
feira ou mercado» (VC); «E ajũtauãsse 
todos em o mercado que staua na mee-
tade da cidade» (VC); «andã corrẽdo os 
direitos dos mercados e audiẽcias» (VC).

mercador, subs. (do lat. mercatore-m). 
Negociante; comerciante. Formas: 
mercador (S, 3; TC, 1; VC, 5; C, 1; EE, 
3); mercadores (S, 5; TC, 3; VC, 15; 
HV, 1). Contextos: «E o mercador he 
louco que vẽde ho regno dos çeeos» 
(S); «Se foy falso mercador» (TC); 
«De tal mercador fuguamos e vẽdamos 
as nossas almas a Christo» (VC); «o 
artesaão e o caualleyro e o laurador e 
mercador sõ pera aquello que compre 
a todos» (VC); «Outrosy semelhante he 
o regno dos çeeos ao homem mercador 
que busca pedras preciosas» (EE); 
«creendo que fosse alguũ mercador 
que quisesse mercar pescado» (EE); «E 
esto mesmo he dos mercadores e dos 
outros que amdan fora de suas cassas en 
negoçios» (VC); «Item ahos mercadores 
da husura e do emgano e do periuro de 
mercar e do uender» (TC); «mas somos 
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negociadores e mercadores» (VC); «E 
quando o emperador vio a gram pressa 
dos mercadores mãdou que dali adiante 
nõ vẽdessem mais atee que soubessem 
quãtos delles auiã de vẽder» (HV).

mercadoria, subs. (de mercador + -ia). 
Tudo o que se compra e vende. Formas: 
mercadoria (S, 4; TC, 1; VC, 4; C, 3; 
EE, 7); mercadorias (SG, 2; S, 4; VC, 2; 
C, 2); mercadorya (EE, 1). Contextos: 
«fezeste falsidade ẽ mercadoria» (S); 
«Destas cousas se deue de gardar e 
quytar o que quer fazer peemdença 
uerdadeyra, scilicet, de caualaria 
mercadoria mordomadegos» (TC); «nem 
ouuestes vos aquesto por mercadoria ou 
preço» (VC); «e que vsauã e vsam de 
offiçio de mercadoria» (C); «quaaes 
quer mercadorias bẽes bitualhas e 
mantijmentos» (SG); «comety e fiz 
engano ou fraude nas mercadorias que 
fazia» (S); «as boõas mercadorias 
sabe guaançar» (VC); «milhor he esta 
cõquista que a mercadorya» (EE).

mercar, vb. (do lat. mercari). Comprar; 
comerciar; mercadejar. Formas: forõ 
mercados (EE, 1); hey mercado (EE, 
1); merca (EE, 1); mercã (EE, 1); 
mercado (EE, 1); mercam (EE, 1); 
mercando (C, 1); mercar (S, 1; TC, 2; 
VC, 1; HV, 2; EE, 3); mercaras (HV, 
1); mercarẽ no (VC, 1); mercarõ (EE, 
2); mercarom (VC, 1); mercasse (VC, 
1); mercassen (EE, 1); mercaua (HV, 
1); mercauã (VC, 3); mercauam (EE, 
1); mercou (VC, 1); mercou a (EE, 
1); merque (HV, 1); merquey (HV, 1); 
tinha mercados (HV, 1). Contextos: 
«forõ mercados da terra» (EE); «Cinquo 
pares de boys hey mercado e vou veer 
quejandos som» (EE); «ao que merca 
perlas» (EE); «e os que mercã como 
os que nõ possuyen» (EE); «(aquelle 
cãpo) mercado do preço do sangue de 
Christo» (EE); «os que mercam como 
os que non posseem» (EE); «mercando 
pam, vinho e outras mercadorias» (C); 

«E se alguũ mercar a coussa que for 
furtada» (S); «nem mercar nẽ uemder» 
(TC); «Item ahos mercadores da husura 
e do emgano e do periuro de mercar 
e do uender» (TC); «e tu mercaras 
a sua morte e a sua maldade» (HV); 
«e atees mercarẽ no e matarẽ» (VC); 
«mercarõ huũ campo pera çimiterio aos 
estrãgeiros» (EE); «Ouuiam dizer que 
mercarom elles o sangue justo» (VC); 
«nem tijnha mantijmẽto. nẽ de que o 
mercasse» (VC); «e se alguũs nõ teuesen 
dõde mercassen» (VC); «E cada huũ 
assi como o mercaua assi o mataua por 
tirar delles o tesouro» (HV); «lãçou os 
que vendiã e mercauã mais asperamẽte» 
(VC); «comiam e bebiã mercauam e 
vendiã prantauam e edificauam» (EE); 
«E desy Joseph mercou huũ lenço de 
linho muy aluo e linpo» (VC); «e achada 
huũa preciosa pedra foyse e vendeo 
quanto tijnha e mercou a» (EE); «quẽ 
quiser mercar merque por seu dinheyro» 
(HV); «quero meu dinheyro pois o 
merquey» (HV); «E cadahuũ tãto que 
os tinha mercados matauãnos por tirar 
o tesouro que tinhã» (HV).

mercê, subs. (do lat. mercede-m). Graça; 
favor. Formas: merçe (S, 1; VC, 2; EE, 
2); mercee (TC, 2; VC, 2); merçee (S, 1; 
VC, 97; HV, 38; C, 2; EE, 16); mercees 
(VC, 1); merçees (S, 1; VC, 24; HV, 2). 
Contextos: «e pidolhe por merçe que 
me queira perdoar os meus pecados» (S); 
«quaaes sõ as causas de tãta merçe ou de 
tã grãde tormento» (VC); «do rey que 
fez conta cõ seus criados e fez merçe de 
toda a diuida a huũ que lhe deuia muito» 
(EE); «que tenha esperança em Deus e 
na sua madre Sancta Maria que lhe aia 
mercee e por esta rezom perdoarlhesha 
Deus» (TC); «e receberemos delle 
grande mercee» (VC); «e por sua merçee 
nos de forteleza que sejamos em elles 
vemçedores» (S); «grãde merçee de deus 
he aquesta» (VC); «nõ sejaes tomados 
em nẽhũa merçee» (HV); «pedio por 
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merçee a Jhesu que o huũ dos seus filhos 
se assẽtasse aa destra» (EE); «Certamẽte 
aquelle que deseja auer a saluaçom 
eternal e grandes mercees e gualardom» 
(VC); «esperamos da multidõee das tuas 
merçees algũa parte e cõpanhia» (S); «e 
deu lhe graças e merçees do seruiço que 
lhe tinha feito» (HV).

merceeiro, subs. (de mercê + -eiro). 
Servidor; jornaleiro; assoldadado. 
Formas: merçeeiros (VC, 1). Contexto: 
«fazeme assy como a huũ dos teus 
merçeeiros» (VC).

merceiro, subs. O mesmo que merceeiro. 
Formas: merçeiro (VC, 3); merçeiros 
(VC, 2); merceyros (VC, 1); merçeyros 
(VC, 1). Contextos: «(o merçeiro.) 
ou assoldadado he assy nomeado por 
a merçee ou saldada que leua» (VC); 
«merçeiro he aquelle que teẽ lugar 
de pastor mas nõ cura do guaanho 
das almas» (VC); «e estas som as 
soldadas e gualardões do merçeiro e 
asoldadado» (VC); «Quantos merçeiros 
e seruidores de deus por auerem a merçee 
e guallardom eternal em a casa de meu 
padre» (VC); «(assi como huũ dos teus 
merçeiros) e da quelles que te seruẽ por 
as cousas eternaaes» (VC); «E porem 
ameude som estes merceyros castiguados 
per deus em este mundo» (VC); «Poucos 
delles som pastores. mas muytos som 
merçeyros e jornalleiros» (VC).

mercieiro, subs. O mesmo que merceeiro. 
Formas: merçieyro (EE, 1). Contexto: 
«o que he tal he merçieyro cujas nõ son 
propias as ouelhas» (EE).

merecedor, subs., adj. (de merecido + 
-or). Que ou o que merece; que ou o 
que é digno. Formas: merçedor (VC, 
1); merçedora (EE, 1); merçedores (VC, 
1); merecedor (VC, 9); mereçedor (S, 
1; VC, 48; EE, 2); mereçedoras (EE, 
1); merecedores (VC, 2); mereçedores 
(VC, 22; C, 1). Contextos: «porque 
nom foj chamada filha nem merçedor» 
(VC); «obra algũa que seja merçedora 

da eterna vyda» (EE); «porque nõ erã 
merçedores de o veerẽ na voontade» 
(VC); «nõ he merecedor dauer a beençõ 
celestrial» (VC); «ca rezom he que 
o que he gardador da vida alhea seia 
mereçedor da sua que seia gardada» (S); 
«porque o leuauã preso como malfeitor 
e mereçedor de morte» (VC); «nenhuũ 
pode fazer alguũ dom mereçedor» 
(EE); «sõ mereçedoras da eterna vida» 
(EE); «assy como os boõs e perfectos 
sõ merecedores de gualardõ dobrado» 
(VC); «por liurar os que nom som 
mereçedores de mal» (VC); «e a terçeira 
averam esta mesma pena e mays aquella 
de que nos pareçerem mereçedores» (C).

merecemento, subs. O mesmo que 
merecimento. Formas: mereçemento 
(VC,  1) ;  mereçemẽto  (VC,  1) . 
Contextos: «foy leuado sem pecado e 
sem seu mereçemento» (VC); «todos 
que som gloriosos e honrrados açerca 
de ti por o mereçemẽto da justiça» (VC).

merecer, vb. (do lat. vulgar *merescere, 
freq. de merere). Ter o direito a; ser 
digno de. Formas: he merecido (VC, 
1); merçeo (VC, 1); mereça (VC, 82; 
EE, 2); mereçã (VC, 4; C, 1); mereçam 
(S, 1; VC, 3; C, 1); mereçamos (S, 1; 
VC, 23; HV, 1; EE, 2); mereçan (S, 
1); mereças (VC, 17); merece (TC, 
1; VC, 1); mereçe (S, 1; TC, 1; VC, 
44; EE, 3; C, 2); mereçẽ (VC, 25; C, 
1; EE, 2); mereçee (VC, 1); mereçem 
(VC, 14); mereçemos (VC, 8; EE, 1); 
mereçendo (VC, 2); mereçeo (VC, 48; 
EE, 1); merecer (TC, 1); mereçer (S, 1; 
VC, 21; C, 1; EE, 7); mereçera (VC, 9); 
mereçerã (VC, 1); mereçeras (VC, 4); 
mereçerẽ (VC, 2); mereçeremos (VC, 
1); mereçeres (VC, 5); mereçeria (VC, 
1); mereçermos (VC, 4); merecerõ (VC, 
1); mereçerõ (S, 1; VC, 17); mereçerom 
(VC, 9); mereçes (VC, 2); merecesse 
(VC, 1); mereçesse (VC, 5); mereçessem 
(VC, 3; EE, 1); mereçessemos (VC, 1); 
mereçesses (VC, 4); mereçeste (VC, 8); 



215Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

mereçi (VC, 5; EE, 1); merecia (VC, 
2); mereçia (VC, 12; HV, 2; EE, 1); 
mereçiã (VC, 2); mereçiam (S, 1; VC, 
2); mereçida (VC, 1); mereciste (VC, 1); 
mereço (S, 1; VC, 1); meresçamos (S, 1); 
meresçia (S, 1); tenho mereçido (VC, 
1); teuer mereçido (HV, 1). Contextos: 
«Sempre deus gualardoa aalem do que he 
merecido e pune menos do diujdo» (VC); 
«E a segũda razõ por bẽ da obediẽcia 
dos dictos guaffos a qual merçeo de 
seer assy» (VC); «ho homẽ nom pode 
fazer boas obras com as quaaes mereça 
e seja ajudado» (EE); «E emtã mereçã 
aver e reçeber benefiçio dasoluiçã da dita 
escomunhõ em forma da santa ygreja» 
(C); «he dado dentro en na võtade para 
fazer taees cousas que mereçam a gloria 
de Deus» (S); «Ou em outra maneira, que 
nos mereçamos cognoscer seu reygno» 
(S); «em maneyra que os homẽs fazẽdo 
oraçom mereçan rreçeber o que Deus 
tem hordenado de dar ante do começo 
do mũdo» (S); «porque aa fijm mereças 
cheguar a gloria da resurreiçom» (VC); 
«deue de dizer quantas uezes fez o 
pecado porque mayor penitencia merece 
por muytas uezes que por hũa» (TC); 
«fazẽ o cõtrairo fazendo iustiça ou 
cureldade nõ achãdo causa per que 
mereçe morte e tormẽto» (TC); «nõ 
ham aquella pena que elles mereçẽ» (C); 
«obrãdo mereçee ou buscaae» (VC); 
«porque mereçem de os auer melhores» 
(VC); «he o bẽ pello qual mereçemos que 
faz ao homẽ digno da eterna vyda» (EE); 
«perdẽdo a gloria e mereçendo a pena» 
(VC); «agora mereçeo de lhe vnctar 
os pees e a cabeça» (VC); «Pequey 
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 o 
que nesta vida nõ mereçer nõ poderia 
partiçipar cõ elle na gloria» (S); «a 
qual por ello mereçera e reçebera em 

galardõ pera sempre» (VC); «Porque 
aquelles o mereçerã algũa ora veer ẽ a 
alteza dos ceeos» (VC); «nom mereçeras 
escapar e seer liure de ouuires mal» 
(VC); «e mereçerẽ entrar em o prazer 
da bẽaventurada resurreiçõ» (VC); 
«mereçeremos percalçar aquella bem 
auẽturança da gloria» (VC); «quanto 
tu por ella mereçeres de seguir o teu 
meestre» (VC); «e por aquello mereçeria 
que o rey o ponisse» (VC); «Deuemos 
pois de seer pacificos por mereçermos 
de auer em nos verdadeiramẽte o deus 
da paz» (VC); «merecerõ mais que 
lhes aproueitassem» (VC); «mereçerõ 
rreçeber os angeos de Deus» (S); 
«porque as outras mereçerom auer graças 
per partes» (VC); «e quem he aquelle 
que ofendeste e que mereçes» (VC); 
«aquelle que nũca fez cousa per que 
merecesse seer ferido» (VC); «que ella 
fosse a primeyra que mereçesse denũciar 
e euãgelizar o millagre da resurreyçõ» 
(VC); «de cuja vista se alegrarom muito 
que ẽ seu tempo mereçessem veer a 
estrella» (EE); «Se a nos mereçessemos 
nom aueriamos vergonha» (VC); «Oo 
se tu mereçesses de veer per spiritu» 
(VC); «porque tu que antre elles e 
delles foste hũa mereçeste tam grande 
preminencia de dignidade» (VC); «Em 
demasya me allegrey porque mereçi 
seer feyto sacrificio de Christo» (EE); 
«nom merecia seer ajudado» (VC); «e 
que nẽhuũ mal nõ mereçia» (HV); «nõ 
lhes deu signal declarado porque nõ o 
mereçiã» (VC); «enganey algũas pesoas 
que mereçiam pena» (S); «per nom digna 
nem mereçida satisfaçom» (VC); «quãdo 
per cõsentimẽto e ffe que lhe deste 
conçeber mereciste» (VC); «tã grãde he 
a minha maldade que non mereço aver 
perdon» (S); «non mereço aver perdon» 
(S); «asi nos outros que somos na terra 
o meresçamos conheçer» (S); «por que 
meresçia este nome nazarenus» (S); 
«outorgua tu senhor a my que nõ o 
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tenho mereçido» (VC); «e a cada huũ 
dara o galardõ segũdo teuer mereçido e 
feyto» (HV).

merecimento, subs. (de merecer + -mento). 
Qualidade pela qual se é digno de prémio 
ou de castigo. Formas: mereçimemto 
(VC, 1); mereçimemtos (VC, 1); 
merecimento (VC, 3); mereçimento 
(VC, 45; EE, 10); merecimentos (VC, 
2; EE, 1); mereçimentos (S, 2; VC, 45; 
C, 1; EE, 6); merecimẽto (VC, 3; EE, 
1); mereçimẽto (S, 1; VC, 78; E, 8); 
merecimẽtos (VC, 5); mereçimẽtos (S, 3; 
VC, 70; C, 2; EE, 12). Contextos: «nom 
per vosso mereçimemto (conhocerdes) 
abertamente» (VC); «seja indigno 
e sem mereçimemtos» (VC); «da 
bondade quãto aa obra do merecimento e 
gualardõ» (VC); «de mayor mereçimento 
som os subjeitos que os prellados» (VC); 
«daram logar e plaça ao mereçimento da 
eterna vyda» (EE); «por diuersidade de 
merecimentos» (EE); «nom estamdo nẽ 
considerãdo nossos mereçimentos» (S); 
«e querer elle sem nossos mereçimentos 
pera tal offiçio nos escolher» (C); 
«mostrãdo per exenplo e per merecimẽto 
como homẽ deue seer humildoso» 
(VC); «liurou dy todos aquelles que 
erã dignos de seu mereçimẽto» (S); «e 
sejã as moradas mujtas por a multitudõ 
dos merecimẽtos» (VC); «mais que 
por seus mereçimẽtos e plegarias aja 
fecto» (S); «pera que possamos ẽ alguã 
parte mereçer aquillo que sem nosos 
mereçimẽtos nos he dado» (C); «onde 
poõe a glosa contra os que dizẽ que sen 
mereçimẽtos se podẽ saluar» (EE).

merencoria ,  subs.  O mesmo que 
menencoria. Formas: merẽcoria (EE, 
1). Contexto: «ferẽ cõ ho pee com 
merẽcoria cõ ho prouximo» (EE).

merencório, adj. O mesmo que menencório. 
Formas: merencorio (EE, 1). Contexto: 
«E merencorio o senhor entregouo aos 
homeẽs da justiça atee que pagasse toda 
a diuida» (EE).

merescimento, subs. O mesmo que mereci-
mento. Formas: merescimento (EE, 1); 
meresçimento (EE, 1); meresçimẽto (S, 
1); meresçimẽtos (EE, 1). Contextos: 
«por merescimento de ffe recadou ha 
saude pera seu seruo» (EE); «sem ella 
nenhuũa cousa vallem pera o meres-
çimento» (EE); «nem he mayor por o 
meresçimẽto dos boos ministros» (S); 
«pellos meresçimẽtos e virtudes de Jhesu 
Christo» (VC).

meretrix, subs. (do lat. meretrix, icis). O 
mesmo que meretriz: cortesã; prosti-
tuta. Formas: meretrix (S, 1; TC, 1). 
Contextos: «A meretrix molher publica 
do mũdo, se nõ se quer correger do 
pecado, nõ pode casar» (S); «E os reys 
da terra fornicarõ cõ ela e os principes 
e he ia feita ẽ despreço e dada a quẽ na 
quer asy como a meretrix que se da por 
senhorio» (TC).

mericimento ,  subs. O mesmo que 
merecimento. Formas: mericimento (TC, 
1); meriçimento (VC, 1); mericimentos 
(VC, 1); meriçimentos (S, 2); meriçimẽto 
(S, 1; VC, 3); meriçimẽtos (S, 1; VC, 1; 
E, 2); meriçymẽtos (S, 1). Contextos: 
«O seu sãgue braada a mi da terra, em 
que paresce que o sãgue que he spergido 
sem mericimento que braada a Deus e 
pide uĩgança» (TC); «sem meriçimẽto 
de seer chamado discipollo nem por 
meriçimento alguũ de sua pessoa» 
(VC); «e estas forom mericimentos 
de seermos reemijdos» (VC); «tinha 
que era por meus meriçimentos e 
por meu boo recado» (S); «e ssem 
meriçimẽto esperar algũa coussa» 
(S); «e dos meriçimẽtos propios» (S); 
«porque mayores sam acerca delle teus 
meriçimẽtos» (VC); «grande distançia de 
meriçimẽtos e logares e estados» (EE); 
«sse fezermos o que deuemos por sua 
vomtade e miserycordia e nõ por nosos 
meriçymẽtos» (S).

meridiano, subs. (do lat. meridianu-m). 
Médio; mediano. Formas: meridiano 
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(VC, 1). Contexto: «e por temperança 
de lume: splendor meridiano» (VC).

meridional, adj. (do lat. tardio meridiona-
le-m, este de meridies, meio-dia). Do sul. 
Formas: meridional (RP, 2). Contextos: 
«quando he ho vento meridional, ou da 
parte de estrela do Sul» (RP); «E per 
cõseguinte todo o coyto e toda luxuria, 
e tãbem o vẽto meridional ou sul, o qual 
naturalmẽte apeçonhẽta» (RP).

meritamente, adj. (de mérito + -mente). 
Distintamente; com mérito. Formas: 
meritamente (EE, 1); meritamẽte (EE, 
1). Contextos: «e comuũmente se 
chama a festa deste euãgelho anno 
nouo e meritamente» (EE); «e por tanto 
meritamẽte mais que todos deuia seer 
allegrada da sua resurreiçã» (EE).

mérito, subs. (do lat. meritu-m). Valor; 
merecimento. Formas: merito (S, 9; TC, 
1; VC, 62; EE, 7); meritos (S, 2; VC, 
22; EE, 3); meryto (EE, 1). Contextos: 
«abrio a porta do paraiso por merito e 
santificaçon geeral» (S); «que merito 
seria ao religioso que esta ẽçerrado e nõ 
pode fornigar polo ẽcerramẽto ẽpero» 
(TC); «E agora por o merito da paixom 
se guareçem e curam no sacramento da 
peendença que obra no que se confessa» 
(VC); «demãda merito de boõas obras» 
(EE); «avẽdo cõsideraçõ aos meritos e 
deuaçõ do que çelebra» (S); «Muytas 
strellas tẽ o çeeo e o mar hũa a qual 
sobre todas da claridade per meritos e 
sobre todas alumea per exẽplos» (VC); 
«acreçẽtados som os meritos por sua 
graça» (EE); «he priuado do meryto da 
paixam de Christo» (EE).

meritoriamente, adv. (de meritório + 
-mente). Com mérito; merecedoramente. 
Formas: meritoriamẽte (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «em a minha ygreja 
fora da qual nõ ha hy lugar de obrar 
meritoriamẽte» (VC); «E meritoriamẽte 
he deuido o regno aa paciencia» (EE).

meritório, adj. (do lat. meritorius, a, 
um). Que tem mérito; digno de louvor; 

distinto. Formas: meritoria (VC, 23; 
EE, 1); meritorias (S, 3; VC, 14; EE, 
4); meritorio (VC, 5; EE, 1); meritorios 
(VC, 2); merytorias (S, 1). Contextos: 
«mais meritoria he a caridade que 
auemos aos jmijgos que aquella que 
he aos amijgos» (VC); «ha pẽna em a 
presente vida he voluntaria e meritoria» 
(EE); «estonçes as esmolas non som 
meritorias» (S); «outras meritorias 
obras feytas nõ teuesse» (VC); «e por 
tanto nõ he meritorio» (VC); «E este 
cortar he meritorio e de louuar» (EE); 
«nõ som meritorios da vida eternal» 
(VC); «por que as nossas obras nom 
ssom merytorias se nom da graça de 
Deus» (S).

meritrício, subs. (do lat. meretriciu-m). 
O mesmo que meretrício: prostituição. 
Formas: meritricio (S, 1); meritriçio (S, 
2). Contextos: «A ssegũda he meritricio, 
que he quãdo este pecado se comete 
con molher publica que sse da a todos 
por dinheiro» (S); «Esto sse faz em sete 
maneiras: a primeira por adulterio, a 
segũda por fornicaçom, a terçeira por 
meritriçio, a quarta por estrupo» (S); 
«sse com molher que sse da a todos 
os que a querem, entonçes comete 
meritriçio» (S).

mês, subs. (do lat. mense-m). Período de 
28-29, 30 ou 31 dias; cada um dos doze 
meses do ano. Formas: mes (S, 2; VC, 
33; HV, 1; C, 2; EE, 6; RP, 1); meses (S, 
10; TC, 1; VC, 18; HV, 1; C, 12; EE, 7); 
messes (S, 1; VC, 2; HV, 1). Contextos: 
«assy como de huũ mes ou de tres ou 
huũ ano» (S); «Foy feito o dito millagre 
no mes de janeyro» (VC); «e aqueste he 
o seisto mes» (EE); «Sangria huũa vez 
em huũ mes se pode bem fazer» (RP); 
«deue seer suspenso por tres meses» 
(S); «Item quem celebra em outra guysa 
senom como celebra a ygreia arçobispal 
sete meses de peemdẽça» (TC); «auia 
preegado huũ ãno e tres meses» (VC); 
«E a cabo de quatro meses forom juntas 
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as ostes em Roma» (HV); «E depoys 
Elisabeth sua molher cõçebeeo e çinquo 
meses se escõdeo» (EE); «e esteue 
encuberto e escondido dentro ẽ suas 
ẽtradanhas noue messes» (S); Esteue 
acerca de tres messes cõ elles» (VC); 
«nõ pode estar derrador desta çidade 
dous messes cõpridos por mingoa da 
augoa» (HV).

mesa, subs. (do lat. mensa-m). Móvel de 
superfície lisa onde geralmente se come. 
Formas: meesa (VC, 1; EE, 1); meesas 
(VC, 1); mesa (S, 1; TC, 2; VC, 90); 
EE, 24); mesas (VC, 14; EE, 1); messa 
(S, 1; VC, 3). Contextos: «E apareçeo 
aaquelles stãdo asentados aa meesa» 
(VC); «chegou aa meesa. (e tomou o 
pam.)» (EE); «a cõpanha que alli esta aas 
meesas» (VC); «ou se leuantan da mesa 
para trazer vianda ou fructa ou vinho e 
depois tornar a comer» (S); «Quando 
te asentares a mesa ãte geme o que as 
de comer» (TC); «E entrãdo na casa do 
phariseu, assentouse aa mesa» (EE); 
«curaua mujto das mesas e das viãdas» 
(VC); «outros punhã as mesas de noyte 
creẽdo que auia de vĩjr auõdança de 
fruytos» (EE); «significa a messa en que 
Jhesu Christo çeou cõ seus diçipollos» 
(S); «e apanhaua das migualhas da quella 
abastada messa do senhor» (VC).

mesmo ,  pron.  dem.,  adv.  (do lat . 
*metipsimus, a, um, este de met + ipse, 
a, um). O próprio; quase exatamente. 
Formas: meesma (TC, 2; VC, 157; 
EE, 71; RP, 2); meesmas (VC, 29; EE, 
1); meesmo (SG, 1; TC, 21; VC, 1107; 
EE, 346; RP, 9); meesmos (SG, 1; S, 1; 
VC, 180; EE, 19); meessmas (VC, 1); 
meessmo (VC, 3); mesma (S, 15; VC, 
1; C, 7; EE, 2; RP, 2); mesmas (S, 1; C, 
2); mesmo (S, 116; TC, 4; VC, 36; HV, 
2; C, 48; EE, 35; RP, 1); mesmos (S, 13; 
VC, 3; HV, 1; C, 3; EE, 2); messma (S, 
1); messmo (SG, 1; S, 1). Contextos: 
«esta meesma pregunta faça aos homẽs» 
(TC); «Esta meesma peẽdẽça deuẽ a 

fazer as molheres cõ que asy pecarom» 
(TC); «nõ por essa meesma beuerajẽ lhe 
prazer» (VC); «E aquella auctoridade 
meesma se acha na soma dos vicios 
em o cap. da dança» (EE); «Itẽ per esta 
meesma causa se euite e esquiue» (RP); 
«Mas sobre vos meesmas e sobre vossos 
filhos choraae» (VC); «nom podemos 
por nos outras meesmas reuoluela» 
(EE); «nem ysso meesmo sem licẽça 
dos dictos Reis» (SG); «Se iurgou outrẽ 
e nom sy meesmo» (TC); «se em sy 
meesmo spertou luxuria» (TC); «cuidou 
ãtre sy meesmo» (EE); «auia estado ãtre 
os meesmos diçypollos» (EE); «e ysso 
meesmo he muyto boõ ameude lauar 
as maãos cõ augoa e vinagre» (RP); 
«Satisfazẽdo poderã seer abssoltos per a 
cruzada ou por hos meesmos juizes desta 
causa» (SG); «apropiã a si meesmos» 
(S); «e essas meessmas ante que se façã 
sem neeçessidade hã de seer feitas» 
(VC); «Cada huũ sera entõ accusador 
de ssi meessmo auendo nembrança das 
cousas que fez em viuẽdo» (VC); «E 
esta mesma pendença deue fazer o que 
cometer pecado de inçesto» (S); «Item 
per esta mesma causa se deue de euitar 
ho banho» (RP); «em quanto no mosteiro 
esteuerem como as mesmas freiras» (C); 
«Outrosy nom amãdo os meus proximos 
em amor e em caridade nem asy como 
a mĩ mesmo» (TC); «Item saiba da 
pessoa de que estado he se he casada se 
solteira se abarregada e eso mesmo per 
que mester uiue» (TC); «assy mesmo diz 
Guilhermo» (EE); «e em outra nõ como 
dito he mesmo onde se lançã verças e 
caldos podres» (RP); «As vezes jsso 
mesmo veẽ de corpos mortos» (RP); 
«Estas cousas per my mesmo prouey» 
(RP); «non se conheçen a si mesmos» 
(S); «pois que perdem sy mesmos» (VC); 
«ao terçeyro dya moreo em esa messma 
carne em que padeçeo» (S); «E todos 
os famyliares do bispo ou os crerigos 
parrochiaees yso messmo» (S).
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mesquindade, subs. (de mesquinho + 
-dade). Mesquinhez; pobreza; desgraça; 
miséria. Formas: mesquindade (VC, 1). 
Contexto: «a pobreza e mesquindade bẽ 
soportada por Christo faz o martirio» 
(VC).

mesquinho, subs., adj. (do árabe miskin, 
pobre). Infeliz; desgraçado; desditoso. 
Formas:  meesquinho (VC,  1) ; 
mesquinho (VC, 1). Contextos: «e 
enduze aquelle meesquinho» (VC); 
«vẽ a my mesquinho per graça ẽ meu 
coraçõ» (VC).

messageiro, subs. (de messagem + 
-eiro). O mesmo que mensageiro: o 
que é portador de uma mensagem; 
anunciador; medianeiro. Formas: 
mesageiro (S, 2; EE, 1); mesageyro (S, 
4); mesajeiro (S, 2); mesajeiros (S, 3); 
mesajeyro (S, 1); mesajeyros (S, 1); 
messageiro (S, 1; VC, 3); messageyro 
(VC, 1); messajeyros (S, 1). Contextos: 
«asi como por mesageiro» (S); «Que 
nobre offiçio he seer mesageiro ou 
embayxador de Christo» (EE); «sẽdo 
presente o mesageyro do varon» (S); 
«E colecta he dicta por que o saçerdote 
que he mesajeiro emviado a Deus» (S); 
«quaees forom mesajeiros induzidores 
do pecado» (S); «cujo precurador e 
mesajeyro eu som» (S); «enuiandolhe 
mesajeyros ou cartas ou outras coussas 
ssemelhaues» (S); «fiel messageiro e 
secretario he aquelle que sabe bẽ o amor 
dãbas as partes» (VC); «e suas jrmaãs 
emuiarom messageyro a Jhesu» (VC); 
«por que medeaneiros ou messajeyros 
cometeo e tornou a elles» (S).

messagem, subs. (do francês message, 
este do lat. missus, part. passado de 
mittere). O mesmo que mensagem: 
algo que se comunica a outrem; notícia. 
Formas: mesagẽ (VC, 2); messagẽ 
(VC, 1); mesagem (VC, 3); messagem 
(HV, 1); messagens (VC, 1). Contextos: 
«Aqueste foy dia de bõa mesagẽ» (VC); 
«o nome do euãgelho em ladinho he 

enterpretado boõa messagẽ» (VC); «deu 
consentimento aa sua mesagem» (VC); 
«ante pode dizer todo quãto quiser do 
emperador e de quem quer que ho ẽuia 
cõ a messagem» (HV); «as messagens 
que som enuiadas por os angeos maaos» 
(VC).

messajaria, subs. (de messagem + -aria). 
Anunciação; mensagem. Formas: 
mesajaria (VC, 3). Contextos: «a 
bemauenturada virgem Maria alem 
de todolos homeẽs ou molheres era 
louuada e exalçada per a mesajaria do 
ãgeo» (VC); «Esta cõçepçõ foy feita per 
mesajaria de Gabriel» (VC); «e porque 
se mostre que husam de mesajaria de 
Jesu Christo» (VC).

messe, subs. (do lat. messe-m). Seara; 
colheita. Formas: meesses (S, 1); mese 
(S, 1); messe (VC, 19); messes (S, 1; 
VC, 1; EE, 1). Contextos: «põee fogo 
a casas ou vynhas ou meesses» (S); 
«Rogade ao señor da mese que ẽuije 
seus obreiros en ella» (S); «A messe 
he muyta e os obreyros poucos» (VC); 
«O .iiij. o que asçende as messes» (S); 
«fossem leuados ao altar e offereçidos 
dos fructos e messes daquelle anno» 
(VC); «o laurador ama aquella terra que 
depois dos espinhos rende avondossas 
messes» (EE).

messegeiro ,  subs .  O mesmo que 
messageiro. Formas: mesegeiro (VC, 
10; HV, 1); mesegeiros (VC, 4; EE, 
2); mesegeyro (S, 1; VC, 2; HV, 3); 
mesegeyros (S, 1); mesejeiros (S, 
1); mesejeyros (S, 1); messegeiro 
(VC, 3; HV, 1); messegeiros (VC, 6); 
messegeyro (VC, 1; HV, 1); messegeyros 
(HV, 1); messejeyro (EE, 1). Contextos: 
«he toda a trijndade que reçebe o 
mesegeiro de deus» (VC); «e som 
vindo a esta terra por mesegeiro de meu 
senhor» (HV); «Pello qual os mesegeiros 
vierõ de casa e lhe disserom» (EE); «Os 
correos e mesegeyros que ham de andar 
caminhos por os grãdes senhores» (S); 
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«Ca em alguũs logares a escpritura os 
chama deoses e anjos e en outros logares 
ssom chamados mesejeiros de Deus» 
(S); «E estes taees mesejeyros sse eran 
maliçiossos ou sabedores ou simprezes» 
(S); «e assi desapareçeo a visom ao 
dicto messegeiro» (VC); «Senhor Jhesu 
Christo rey da gloria que per teus 
messegeiros .s. per santa scriptura» 
(VC); «Senhor ẽuiae vosso messegeyro 
ao emperador» (HV); «E logo enuiarõ 
ao emperador seus messegeyros cõ 
cartas» (HV); «E escreue o naçimẽto do 
messejeyro» (EE).

messegeria, subs. O mesmo que messaja-
ria. Formas: messegeria (VC, 1). Con-
texto: «Porque a ley a Moysses foy dada 
a qual ley he demostraçõ e messegeria 
da saluaçõ» (VC).

messejaria, subs. O mesmo que messajaria. 
Formas: mesejaria (VC, 3); messejaria 
(VC, 1). Contextos: «emuie diãte hũa 
embaxada ou mesejaria de lagrimas e 
de boas obras» (VC); «E que eu enuie 
sempre a ty a mesejaria ou embaixada 
das lagrimas e de boõas obras» (VC); 
«da sua embaixada e mesejaria tornarõse 
estes .lxxij. discipollos alegres» (VC); 
«porque este vocabulo teue a messejaria 
do saluador» (VC).

messia, subs. O mesmo que messias. 
Formas: messia (VC, 1). Contexto: 
«era signal da vinda de Christo ou do 
messia» (VC).

messias, subs. (do aramaico mexiha, o 
ungido, através do grego μεσσίας, pelo 
lat. messias). Jesus, o messias enviado 
por Deus. Formas: mesias (VC, 2); 
messias (VC, 10; EE, 6); messyas (VC, 
9; EE, 1); mesyas (TC, 1; VC, 2; EE, 
1). Contextos: «E porque alguũs tijnhã 
que Jesu era o verdadeiro mesias» (VC); 
«porque o patriarcha Iacob prophetizara 
que o messias vijrria no tempo que 
falleçesse» (VC); «como ẽuiou Sã Johã 
estãdo preso seus discipollos a Jhesu a 
pregũtarlhe se elle era messias ou outro» 

(EE); «começarõ esso meesmo duuidar 
se seria elle o messyas» (VC); «mais 
porque pola uiinda do mesyas Christo 
Ihesu cesarõ todas las cerimonias» 
(TC); «cryã que mesyas fosse puro homẽ 
empero immortal» (EE).

mess ige i ra ,  subs .  ( f emin ino  de 
messageiro). Mensageira. Formas: 
mesigeira (VC, 2). Contextos: «enuiasse 
paz por mesigeira» (VC); «da mesigeira 
angellical e da alegria de Joham no 
ventre da sua madre» (VC).

messigeiro, subs. O mesmo que messageiro. 
Formas: messigeiro (EE, 1); messigeiros 
(EE, 1); messigeyro (VC, 1; EE, 1); 
messigeyros (EE, 2); messyjeiro (EE, 
3). Contextos: «E assy a cõçeiçõ do 
messigeiro foy denunçiada ao padre» 
(EE); «Terçeira pela sollempnidade dos 
messigeiros qua emuiarõ» (EE); «e foy 
vista per huum leguado ou messigeyro 
da ygreja que fazia seu caminho» (VC); 
«foy messigeyro do nouo testamento» 
(EE); «emuiarom messigeyros a Joham» 
(EE); «a Johã foy messyjeiro do primeiro 
aduento» (EE).

mesteiral, subs. (do lat. tardio ministeriale-
-m). Artífice; artesão; indivíduo com ofí-
cio manual. Formas: meesteyraaes (TC, 
1). Contexto: «Item os meesteyraaes 
quaesquer regatoões das mentiras se as 
dizem» (TC).

mesteiroso, subs., adj. (de mester + 
-oso). Pobre; necessitado. Formas: 
mesteiroso (S, 1); mesteirosos (EE, 1); 
mesteyroso (VC, 1); mesteyrosso (VC, 
1); mesteyrossos (S, 1). Contextos: «e 
omde seu corpo e carne he aflygida no 
corpo e carne de seu proxymo proue 
mesteiroso seja rreyparada» (S); «e eis 
aquy que viuimos, como castigados e 
nõ mortos, como tristes: mas sempre 
folguãdo, como mesteirosos» (EE); 
«e a prata que tu possues he do 
mesteyroso» (VC); «Mas se aquelle 
que for mesteyrosso nõ for em grãde 
necessidade» (VC); «E ho que he escaso 
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detem o pan dos mesteyrossos que 
padeçen fome» (S).

mester, subs. (do lat. ministeriu-m). 
Prof issão;  of íc io;  ar te  manual ; 
necessidade. Formas: meester (VC, 
13; EE, 4); mester (S, 41; TC, 15; VC, 
234; HV, 11; C, 4; EE, 14); mesteres (S, 
2; C, 1). Contextos: «e diziam que nõ 
auiam meester phisico» (VC); «assy he 
meester aleuantarse ho filho da virgem» 
(EE); «Porẽde foy mester que os padres 
sanctos rregedores da ygreja falasem 
outra materia» (S); «e nos da as coussas 
que avemos mester» (S); «Item saiba da 
pessoa de que estado he se he casada 
se solteira se abarregada e eso mesmo 
per que mester uiue» (TC); «e que ha 
mester manjares corporaaes no outro 
mũdo» (VC); «e nõ as partira segundo 
o mester da comunidade» (VC); «e fez 
meter ẽ ella muytas viandas que lhe faziã 
mester» (HV); «E a primeira he ẽsinar a 
quẽ ha mester ẽsino. A segũda cõselhar 
quẽ ha mester cõselho» (C); «quãtas 
cousas ha mester soffrer por meu nome» 
(EE); «non acorrem os rricos aos pobres 
nẽ os proueen en seus mesteres segũdo 
son obrigados» (S); «e outros homeẽs 
e molheres que nõ ham offiçios nem 
mesteres» (C).

mestério, subs. O mesmo que mistério. 
Formas: mesterio (S, 2); mesteryo (S, 
1). Contextos: «ca cõtem en si muy 
grãde mesterio e secreto segũdo dizẽ 
os santos mestres en thiolisia» (S); 
«porende sse diz aquy mesterio por que 
deuemos creer» (S); «por que cõfirmasse 
ho mesteryo que he secreto» (S).

mesto, adj. (do lat. maestus, a, um). 
Lúgubre; sinistro. Formas: mesto (VC, 
1). Contexto: «andãdo elle soo per huũ 
lugar hermo e scuro cõ aruores e mesto 
sẽ caminho» (VC).

mestra, subs. (feminino de mestre). A que 
se dedica a ensinar. Formas: meestra 
(VC, 3; EE, 2). Contextos: «meestra 
e senhora da quellas que sõ humanaaes 

rezoadas e justas» (VC); «e todos elles 
se recorriam a ella assy como a meestra» 
(VC); «he meestra da humildade e regra 
da jgnoçençia» (VC); «ca he meestra da 
ẽsinãça de deus, e escolhe suas obras» 
(EE); «meestra da emsynãça de deus» 
(EE).

mestrado, subs. (do cast. antigo maes-
trado, part. de maestrar, este do lat. 
magistrare). Dignidade ou função de 
mestre. Formas: meestrado (VC, 1); 
meestrados (VC, 1). Contextos: «nom 
sejã per vẽtura leuados per o maligno 
spiritu a alteza da prellazia e aa cadeira 
do meestrado» (VC); «nos leuarõ (aos 
meestrados)» (VC).

mestrairal, subs. O mesmo que mesteiral. 
Formas: meestrayraães (TC, 1). Con-
texto: «Porque esta he senhora da sãcta 
egreia e dos religiosos e dos mercadores 
e de todolos meestrayraães de qualquer 
guisa que seiã e de todolos lauradores e 
asy do mayor ataa o meor» (TC).

mestre, subs. (do lat. magistru-m, pelo 
francês maistre ou o provençal maestre). 
O que ensina; o que guia; superior de 
uma ordem militar; indivíduo versado 
num ofício. Formas: meestre (TC, 2; 
VC, 201; EE, 49); meestres (VC, 35; EE, 
4); mestre (S, 3; VC, 27; EE, 3; RP, 1); 
mestres (S, 6; VC, 1; HV, 1). Contextos: 
«nosso meestre e saluador Ihesu Christo 
disse a huũ mãcebo que lhe pregũtou» 
(TC); «Senhor Jhesu Christo boo meestre 
e regedor tu gouuerna e rege por tua 
piedade todas minhas cousas» (VC); 
«Meestre eu te seguirey honde quer que 
fores» (EE); «aquesto se diz jeeralmẽte 
cõtra os meestres e preeguadores que 
mãdã fazer grãdes cousas e nõ fazẽ as 
pequenas» (VC); «a pedra que ẽgeitarõ 
os meestres foy feita cabeçeira de 
esquina» (EE); «Ho mestre da horden 
ou o prouinçial dos preegadores» (S); 
«ho reuerẽdo padre frey Luys de Ras, 
mestre em sancta theologia da ordẽ de 
Sam Francisco» (RP); «Os doctores e 
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mestres premeyramẽte pecan que por 
dõees ou por rrogo» (S); «e porem deuem 
auer temor os prelados e os mestres e 
preeguadores» (VC); «o emperador 
mandou chamar todos os mestres que 
soubessem fazer vallas» (HV).

mestre-escola, subs. Professor. Formas: 
mestre escola (S, 2); mestre de scolla 
(VC, 1). Contextos: «prior thesorreyro, 
mestre escola» (S); «Ho mestre escola 
peca primeiramente leuando dinheyro 
pella liçẽça que da aos que ha densinar 
gramatica ou outra sçiençia» (S); «prior 
thesorreyro, mestre escola, chãtre e os 
outros conegos» (S); «mestre de scolla e 
ẽsinador dos que nõ sabẽ» (VC).

mestre-sala, subs. Mordomo. Formas: 
mestresalla (HV, 10); mestre sala (HV, 
1); mestre salla (HV, 57). Contextos: 
«E o emperador teue por boõ o conselho 
que lhe deu o mestresalla» (HV); «E o 
mestresalla cõ sua gente ferio tã rejamẽte 
na outra batalha» (HV); «Respondeo o 
emperador ao mestre salla eu vos digo 
e vos mando que se ysso assy he como 
vos dizees que logo agora vos aparelhees 
para passar em Jherusalem» (HV); «o 
mestre salla e cinquo caualleyros e toda 
a outra gente e cõpanha ficou em Jafa» 
(HV).

mestria ,  subs .  (do la t .  medieval 
magistria-m, pelo cast. maestría). 
Saber; conhecimento; perícia. Formas: 
meestria (VC, 3). Contextos: «aquesta 
liçõ de humildade splãdeçe e hẽchea de 
meestria» (VC); «por tal que per sua 
meestria e ensinança nos ensinasse a 
saluaçõ» (VC); «em esta oraçom do 
pater noster abreuiou per sua meestria 
toda nossa petiçom e roguaria» (VC).

mestura, subs. O mesmo que mistura. 
Formas: mestura (VC, 47; C, 1; EE, 1); 
mesturas (VC, 2). Contextos: «nõ creea 
alguẽ que deus seja gerado de mestura de 
macho e femea» (VC); «vida de meores 
clerigos sem mestura de negoçeaçã e 
doutro mundanal vso» (C); «nom os 

geerados por mestura de sangue .s. 
ajuntamẽto de homẽ e de molher, mas 
por graça de doaçõ no baptismo» (EE); 
«e outras mesturas de çumos stranhos» 
(VC); «E nõ sey quaaes mesturas e 
confeiçoões temperẽ o papo» (VC).

mesturamento, subs. O mesmo que 
misturamento. Formas: mesturamẽto 
(S, 2). Contextos: «e por que este 
mesturamẽto significa ho ajuntamento 
do pouoo con Jhesu Christo» (S); «E este 
mesturamẽto significa que ho corpo de 
Jhesu Christo nõ foy sen samgue nem o 
sangue ssem ho corpo» (S).

mesturar, vb. O mesmo que misturar. 
Formas: era mesturada (VC, 1); eram 
mesturados (VC, 1); estaua mesturada 
(S, 1); for mesturada (VC, 1); fosse 
mesturada (S, 1); fostes mesturados 
(VC, 1); foy mesturado (VC, 1); he 
mesturada (S, 3); he mesturado (S, 2; 
VC, 1); mestura (S, 2; VC, 9; EE, 1); 
mesturã (VC, 1); mesturã se (VC, 1); 
mesturaa (S, 1); mesturada (S, 3; VC, 
8; EE, 2; RP, 1); mesturadas (VC, 3); 
mesturado (VC, 9; EE, 2); mesturado he 
(VC, 1); mesturados (S, 1; VC, 3; C, 1); 
mesturados estam (EE, 1); mesturados 
som (EE, 1); mesturallo (VC, 2); 
mesturam (VC, 3); mesturamonos (VC, 
1); mesturamos (VC, 1); mesturan (S, 
2); mesturando (VC, 1); mesturandosse 
(EE, 1); mesturar (S, 4; VC, 9; HV, 1); 
mesturara (VC, 1); mesturaria (VC, 1); 
mesturariã (VC, 1); mesturarõ (VC, 1); 
mesturase (S, 2); mesturasse (VC, 1; EE, 
1); mesturassen (S, 1); mesturate (VC, 
3); mesturaua (VC, 1); mesturauam (VC, 
1); mesturauase (VC, 1); mesturauãse 
(VC, 1); mesture (VC, 1); mesturẽ (VC, 
1); mesturemos (VC, 1); mesturou (S, 
1; VC, 2; EE, 2); seer mesturada (S, 2); 
seer mesturado (VC, 3); seja mesturada 
(S, 1); sõ mesturadas (VC, 1); sõ 
mesturados (VC, 2); som mesturadas 
(VC, 1); som mesturados (VC, 4; EE, 1); 
sta mesturado (VC, 1); stã mesturados 
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(VC, 1); tẽ mesturada (VC, 1); teem 
mesturada (VC, 1). Contextos: «esta 
festa era mesturada com muy grande 
compaixõ» (VC); «os gregos eram 
mesturados cõ judeos» (VC); «sen 
mesturar con elle augua, pois ja estaua 
mesturada» (S); «e se algũa cousa nom 
dereyta for mesturada destruaa com 
ho esguardar de sua descriçom» (VC); 
«se esta augua fosse mesturada ẽ lodo» 
(S); «fostes mesturados aos boõs» 
(VC); «foy mesturado cõ os sacrificios» 
(VC); «Se na augua he mesturada outra 
coussa algũa se pode ser bautizado» 
(S); «quando outro pam he mesturado 
com ho trijgo» (S); «por ysto mestura 
esta parte com o sangue» (S); «a augua 
non se mestura con o vinho» (S); «logo 
se mestura o pẽssamẽto do temporal» 
(EE); «e com ellas se mesturã» (VC); 
«e mesturã se cõ ellas» (VC); «E aquela 
partizinha que tomou da parte que tẽ 
na maão esquerda, dito pax domini, 
mesturaa cõ o samgue» (S); «estabeleçeo 
que fose augua mesturada con ho vinho» 
(S); «agoa rosada mesturada cõ vinagre» 
(RP); «as quaaes duas cousas forõ jũtas 
e mesturadas em Christo» (VC); «mas 
foy lhe dado vinho agro mesturado cõ 
fel» (EE); «porque o pã da verdade 
da sciẽcia mũdanal mesturado he cõ 
muytos errores» (VC); «Este mãdamẽto 
e o deçimo forõ anbos dados jũtamẽte 
e nõ apartados, mas mesturados» (S); 
«Ca na ygreja deste mundo mesturados 
estam os boõs com os maaos» (EE); 
«ca nos beẽs temporaaes mesturados 
som os maaos com os boõs» (EE); 
«he mesturallo cõ vinho nouo boõ 
e forte» (VC); «porque mesturam o 
vinho da profissom christaã com mirra 
e fel» (VC); «fugimos das asperezas e 
mesturamonos com os arroydos» (VC); 
«e cõ Christo mesturamos nossas fallas» 
(VC); «mesturan aquela partizinha da 
hostia com ho sangue» (S); «Mesturando 
o senhor cõ a dicta allegria choro» (VC); 

«o pouoo mesturandosse açendeo de 
desejo de carne» (EE); «ante que ho 
posesen no callez sen mesturar con elle 
augua» (S); «O rijso se mesturara cõ 
door» (VC); «Poderia seer que com a 
escuridade da nocte se mesturaria elle 
com aquelles que leuauã a Christo» 
(VC); «elles meesmos se chorariã e 
mesturariã seu plãto cõ as lagrimas 
dos escolhidos» (VC); «E asijnadamẽte 
mesturarõ fel com vinagre» (VC); «E 
este estabeleçeo que sse mesturase a 
augua con o vinho en este sacrefiçio» 
(S); «porque mesturasse sua carne 
sen mazella por nos outros» (EE); 
«quando aconteçe que alguũs grãaos 
doutro pam sse mesturassen con ho 
trijgo» (S); «Cheguate tu pois se te 
leixarẽ e mesturate a estes prazeres 
e louuores» (VC); «mas mesturaua 
alguũas cousas bem claras e euidentes 
com outras escuras» (VC); «mas a sua 
vijnda era por teer companhia aos com 
que se mesturauam» (VC); «o sangue 
dos mortos mesturauase cõ o sangue 
dos sacrificios» (VC); «e mesturauãse 
aquellas cousas que ficauã do lauamento 
das carnes» (VC); «Tãto ergo quer dizer 
que se nom mesture a entençom dalgũa 
malicia» (VC); «Em aquesta cõparaçõ do 
tẽpo do juyzo e do dilluuio se mesturẽ 
ou ẽtẽdẽ dous juyzos geeraaes» (VC); 
«Fazia elle ajnda aquesto ensinãdo nos 
que nos nõ mesturemos cõtinuadamẽte 
cõ as cõpanhas do poboo» (VC); «E a 
outra parte que mesturou com ho ssangue 
signyfyca os que viuem em este mundo» 
(S); «deue seer mesturada augua con o 
vinho» (S); «porque se entẽdessem per 
ally o baptismo seer mesturado cõ a 
paixõ de Christo que auia de dar a cura 
perfeita spiritual» (VC); «E ãte que a 
augua seja mesturada com o vinho» 
(S); «e em o mũdo todallas cousas sõ 
mesturadas» (VC); «nõ se acabara 
aquesta sexta geeraçõ de homẽs que em 
ella sõ mesturados maaos e boos» (VC); 
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«em toda cõdiçõ e stado som mesturadas 
as booas cousas com as maas» (VC); 
«assy na presente ygreja som mesturados 
os boõs com os maaos» (EE); «e o graão 
que sta mesturado com a palha que he 
pessado cae direyto em monte» (VC); 
«em a qual agora stã mesturados com o 
graão» (VC); «e tẽ mesturada heruilhaca 
e joyo» (VC); «porque teem mesturada 
a consollaçõ de deos» (VC).

mesturosa, adj. (do lat. mênstruo + 
-osa). O mesmo que menstruosa: com a 
menstruação; que se encontra no período 
menstrual. Formas: mesturosa (TC, 1). 
Contexto: «Se cõcebeo sua molher outra 
nas festas ou ẽ dias de domingo ou de 
ieiuũ ou em logar sagrado ou quando era 
mesturosa ciintemẽte» (TC).

mesura, subs. O mesmo que mensura. 
Formas: messuras (VC, 1); mesura (S, 
2; VC, 27; EE, 3); mesuras (VC, 1). 
Contextos: «E cada huũa leua duas ou 
tres messuras. As duas medidas sam o 
temor de auer o fogo infernal» (VC); «A 
quinta a medyda e mesura que o deue 
fazer» (S); «porque esta terceyra mesura 
ou medida nõ he de todos» (VC); «o 
homẽ guarde a mesura em dictos e feitos 
em todallas cousas que ha de fazer» 
(EE); «Emrriqueçeose aquelle homẽ fora 
da mesura» (EE); «cada pia leuaua duas 
mesuras ou tres» (VC).

mesuradamente, adv. (de mesurado + 
-mente). De modo mesurado; pruden-
temente. Formas: mesuradamente (EE, 
2). Contextos: «non saber mais do que 
comvem .s. mesuradamente e a cada 
huum como deos repartyo a mensura 
da ffe» (EE); «e ainda pellos sanctos 
doutores (mesuradamente)» (EE).

mesurado, subs., adj. (do part. de mesurar, 
este do lat. mensurare). Comedido; 
moderado. Formas: mesurada (EE, 2); 
mesurados (VC, 1; EE, 7). Contextos: 
«viuamos neste mũdo mesurada justa 
e piadosamẽte» (EE); «Ouçam aquesto 
os ricos que nõ querem seer mesurados» 

(VC); «se da aos mesurados e castos» 
(EE); «os velhos sejam mesurados: 
castos: sabios» (EE); «nõ soomente aos 
boõs e mesurados: mas ainda aos que 
non reçebem castigo» (EE).

metade, subs. (do lat. medietate-m). Cada 
uma de duas partes. Formas: meetade 
(VC, 29; EE, 10); metade (S, 5; VC, 8; 
C, 7; EE, 3). Contextos: «Ex a meetade 
dos meus beẽs dou aos pobres» (VC); 
«e lhe derõ a meetade de hũ peixe e hũ 
fauõ de mel» (EE); «quãdo a molher 
parir a metade homẽ e a outra metade 
figura de alimaria ou con duas cabeças, 
se deue seer bautizado» (S); «durara per 
tempo e tempos e per a metade do tempo 
(VC); «E seendo clerigo que nõ tenha 
benefiçio pague a metade» (C); «Eis aqui 
senhor aa metade de meus beẽs dou aos 
proues» (EE).

metaforicamente, adv. (de metafórico 
+ -mente). Alegoricamente; figurati-
vamente. Formas: metaphoricamente 
(VC, 1); methaforicamẽte (VC, 3); 
methaphoricamẽte (VC, 1). Contextos: 
«esto se entende aqui per semelhança 
e metaphoricamente de custume que 
tijnham os palestinos» (VC); «cha-
ma lingoa e dedo methaforicamẽte e 
figuratiua» (VC); «e esto entẽde elle 
methaforicamẽte por as entredanhas da 
voõtade» (VC); «porque em Matheu se 
toma methaphoricamẽte» (VC).

metafórico, adj. (do grego μεταφορικός, 
pelo lat. metaphoricus, a, um). Figurado; 
alegórico. Formas: methaforica (VC, 
1). Contexto: «Esta maneira de fallar 
he aqui methaforica e figuratiua» (VC).

metal, subs. (do grego μέταλλον, mina, 
o produto que se extrai da mina, pelo 
lat. metallu-m). Designação de certos 
elementos minerais, como o cobre, o 
estanho, o ferro, a prata e o ouro, ou ligas 
com eles constituídas, como o bronze. 
Formas: metaaes (VC, 5); metaees 
(S, 1); metal (S, 1; TC, 1; VC, 7; EE, 
3). Contextos: «nõ per ouro ou prata. 
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ou metaaes corruptiuees» (VC); «asi 
como ho ouro he melhor que os outros 
metaees» (S); «e os que lauran ferro 
e metal» (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); «E tanto foy acendido 
na chama da cubijça que vendeo deos 
por metal de prata» (VC); «Moyses por 
mandamento do senhor aleuantou huũa 
serpẽte de metal» (EE); «com força e 
rigor grande alĩpa o metal» (EE).

metauro, subs. (do grego μετέωρος, que 
está no alto, pelo lat. meteoru-m). O 
mesmo que meteoro: rasto luminoso 
na atmosfera terrestre quando ocorre 
atrito entre um objeto extraterrestre e 
a atmosfera; estrela cadente. Formas: 
metauros (RP, 1). Contexto: «Quarto 
sinal he quando ha cometa pareçe voar e 
segũdo diz Aristoteles em os metauros» 
(RP).

meter, vb. (do lat. mittere). Introduzir; 
inserir; enfiar; colocar. Formas: for 
metido (S, 1); forom metidos (VC, 1); 
fosse metido (VC, 3); foy metido (VC, 
1); he metido (VC, 3); meta (VC, 9; EE, 
1); metã (VC, 2); metam (C, 1); metamos 
nos (VC, 1); metan (S, 1); metase (TC, 
1); mete (S, 4; TC, 1; VC, 19); metẽ 
(S, 1; VC, 4); metẽ nos (VC, 1); metea 
(S, 1; TC, 1; VC, 1); metẽdo (VC, 3); 
metee (VC, 1); metela (S, 1); metem (S, 
1; TC, 1; VC, 4; EE, 1); metemos (VC, 
1); meten (VC, 1); metendo os (VC, 1); 
metendo se (VC, 1); metendoo (S, 1); 
metendoos (VC, 1); metendose (VC, 1); 
metendosse (VC, 1); meteo (S, 2; VC, 
12; HV, 4); meteose (HV, 1); meteosse 
(HV, 1); meteou lhe (VC, 1); meter (S, 
4; TC, 3; VC, 34; HV, 5; C, 1); meter se 
(VC, 1); metera (VC, 2; HV, 2); meterem 
(VC, 3); meteres (VC, 1); meterõ (VC, 
5; HV, 2); meterom (VC, 1); meterom 
se (VC, 1); meterõse (HV, 1); meterse 
(VC, 1); metersse (VC, 1); metese (S, 
2; VC, 1); metesẽ (TC, 1); metesem 

(S, 1); metesse (VC, 4); metẽsse (VC, 
1); metesseem (VC, 1); meteste (VC, 
1); metestes (VC, 1); metevos (HV, 1); 
meteyo (VC, 1); metia (VC, 3); metiã 
(VC, 2); metiam (VC, 1); metida (VC, 
6); metidas (VC, 1); metido (VC, 9); 
metidos (VC, 3); metija (VC, 1); mety 
(VC, 1); metyã (VC, 1); mitida (VC, 1); 
mitidos (VC, 1); seer metido (S, 1; VC, 
1); seer metidos (VC, 1); seja metido (S, 
2; VC, 1); sejamos metidos (VC, 1); sera 
metido (VC, 1); serã metidos (VC, 2); 
som metidas (VC, 1); som metidos (VC, 
2); tinhã metido (HV, 1). Contextos: 
«quãdo o que ha de ser bautizado for 
metido en na augua» (S); «escolheo de 
guardar as vestiduras dos moços que 
forom metidos no fogo ardente» (VC); 
«Johãne bauptizaua e preeguaua ante 
que fosse metido no carçer» (VC); «em a 
qual o paralitico per o telhado foy metido 
e posto ante os pees do senhor» (VC); «o 
fogo he metido na terra quando a voõtade 
terreal he scamejada e aqueentada» 
(VC); «meta meu dedo en ho logar dos 
pregos» (EE); «mas nõ diz que elles 
se ofereçã e metã sem mãdado» (VC); 
«nem se metam em outras compras 
e negoçios a elles desonestos» (C); 
«Metamos nos pois aa profundeza deste 
peego» (VC); «que ho ponhã e metan en 
proueito da ygreja» (S); «Item se cayr 
goteyra do samgue de Ihesu Christo em 
terra rapẽ o logar omde caer e queymeno 
e metase asy em logar limpo» (TC); 
«Mete a espada na baynha ca quem cõ 
cuytello matar cõ cuytelo perescera» 
(TC); «A primeira que per a mayor 
parte os que sse metẽ em pecados» (S); 
«e metẽ nos em seu senhorio e poder» 
(VC); «E o homẽ que fezer sacrilegio 
se rompe ygreia ou dela tira algũa cousa 
sagrada e metea aqueles husos que nõ 
deue sete anos faça peẽdemça» (TC); 
«em os seus mẽbros abaixãdoos e metẽdo 
sob os pees» (VC); «O qual philosopho 
meesmo se metee em huũ tonel e 
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ally dormia» (VC); «tomar a hostia 
cõsagrada e metela dentro no calez» (S); 
«assi como algũa augua com que lauam 
seus corpos ou dam a comer o lixo ou o 
uedo ou algũas outras cousas que metem 
em seus corpus» (TC); «vinho poõe 
quando lhes metem espanto da morte 
eterna» (EE); «e dellas preguamos e 
colhemos e metemos nas arcas» (VC); «e 
assy meten os homẽs em errores» (VC); 
«stremando os maaos dantre os boos e 
metendo os em chama de fogo» (VC); 
«e algũas vezes elle meesmo vijnha 
correndo e metendo se» (VC); «poeẽ 
estas palauras propiamente metendoo 
na augua forma e fazẽ o bautismo» (S); 
«e metendoos no caminho pera esto» 
(VC); «Depois seendo ençarrados em 
ordeẽs e metendose em na claustra» 
(VC); «Entrou digo nõ metendosse em 
sua alma essencialmẽte» (VC); «E tomao 
nas maãos e meteo debaixo dauga» 
(S); «E quãdo Pilatus o ouio meteose 
no paaço e deitouse na cama» (HV); 
«e meteosse na çidade e fez jũtar seu 
cõselho» (HV); «E tomou Jesu apartado 
da cõpanha e meteou lhe seus dedos nas 
orelhas» (VC); «Itẽ todo homẽ que meter 
sua natura ãtre suas pernas ou doutro 
homẽ e fezer lixo este outrosi he pecado 
muy maao» (TC); «A primeira porque 
por muy grã presumpçõ he meter se o 
homẽ nos perijgos e esto» (VC); «e o 
pay de huũ daquelles que o emperador 
deixara a vida o metera na parede do 
muro de Acre» (HV); «esconderense e 
afastarense que se meterem em perigoo» 
(VC); «e assy como aquello que per a 
boca soo meteres se stẽdesse per todollos 
mẽbros do corpo» (VC); «Como foy 
leuado Pilatus aa çidade de Albana e 
o meterõ em huũ poço» (HV); «e por 
ceptro lhe meterom hũa cana na maão» 
(VC); «meterom se em huũas barchas» 
(VC); «E quando o pouoo o ouuio 
meterõse naquella augoa sagrada cada 
huũ o mais que podia» (HV); «porque 

elle nõ pode meterse nẽ ẽtrar na alma» 
(VC); «Nom deuia alguũ fiell christãao 
que fosse comuidado aas vodas da 
ygreja metersse adeãte» (VC); «e metese 
dentro e lançase en terra detras do bispo 
rrezando os spalmos penitẽçiaes» (S); 
«senhor e mandou que o metesẽ no carcer 
a atees que pagase toda a diuida» (TC); 
«E dizem que se posesem a creatura ẽ 
algũa coussa e com hũa corda o metesem 
na augua» (S); «nẽ defende se que os 
metesse no tẽplo» (VC); «Onde aquelles 
que desejã cheguar a Christo. metẽsse 
no mar» (VC); «e de meu grado me 
metesseem vossas maãos» (VC); «Des 
a plãta do pee atees a mais alta parte da 
cabeça te meteste nas auguas da paixom» 
(VC); «porque vos metestes dẽtro e a 
vos o cõtaae» (VC); «metevos dẽtro na 
augoa» (HV); «e meteyo e lãçaaeyo nas 
scoridades mais defora» (VC); «metia 
cõ elle a maão no bacio» (VC); «emtõ se 
escondiã elles e metiã em mayor medo e 
perijgoo» (VC); «e elles metiam em ella 
os seus pescoços» (VC); «O tronco ou 
pee que staua chantado e metido na pẽna 
em que a cruz staua preguada ou metida» 
(VC); «crues e sem sabores juizes nõ 
veemos as traues que tragemos metidas 
nos olhos nossos» (VC); «cõ razõ forõ 
emgeitados elles e metidos outros em seu 
lugar» (VC); «porque elle nõ metija na 
agoa» (VC); «e te ẽcomẽdei e mety em 
poder das minhas cousas» (VC); «e per 
aly metyã ou puynham o corpo dentro» 
(VC); «e mitida ou lãçada no mar» 
(VC); «aqui sam muytos millagres em 
huũ soo mitidos por cõfirmaçõ da ley» 
(VC); «e ẽ ysto que deue seer metido na 
augua» (S); «os ricos do mũdo que hã de 
seer metidos no forno da pẽna infernal» 
(VC); «ca nõ soomẽte se rrequere no 
bautismo que seja metido na augua, mas 
que seja metido e tirado» (S); «empero 
nom sejamos metidos na temptaçom per 
consentimento de pecado» (VC); «e de 
manhaã sera metido no forno» (VC); 
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«por quanto diz que serã metidos no fogo 
eternal» (VC); «daqueste texto e sentẽça 
som de reprehender aquelles que cuydã 
que as cuydações maas som metidas per 
o diaboo» (VC); «todos som metidos no 
saco ou bolso dos trebelhos» (VC); «na 
qual o tinhã metido por ẽueja» (HV).

metigar, vb. O mesmo que mitigar. 
Formas: metiguar (VC, 1). Contextos: 
«as quaaes ella queria tirar e metiguar 
com lagrimas. mas nom podya» (VC).

metimento, subs. (de meter + -mento). Ato 
ou efeito de meter. Formas: metimẽto 
(VC, 1). Contexto: «as messagens que 
som enuiadas por os angeos maaos este 
metimẽto ou ẽtramẽto per sugestõ he 
porque elle nõ pode meterse nẽ ẽtrar na 
alma» (VC).

metreta, subs. (do grego μετρητής, pelo 
lat. metreta-m). Medida ateniense para 
líquidos. Formas: metreta (VC, 1); 
metretas (VC, 1). Contextos: «E esta 
he a mesura ou metreta terceyra a qual 
elle pos sob duuida» (VC); «E cadahũa 
daquellas pijas leuaua duas ou tres 
metretas» (VC).

metropolitano, subs., adj. (do lat. 
metropolitanus, a, um). Diz-se de uma 
cidade que é capital de uma província; 
diz-se do bispo ou arcebispo de uma 
diocese que tem outros bispos sob a 
sua autoridade. Formas: metropolitana 
(VC, 3); metropolitano (S, 1; C, 1); 
metropollitana (VC, 4). Contextos: «(E 
todos se hiam aa çidade) metropolitana ẽ 
cujo terrẽtorio viuiã» (VC); «(E veeose 
aa sua çidade) .s. da sua prouincia 
metropolitana que era Capharnaũ» (VC); 
«(ensinando em Capharnaum) que era 
çidade metropolitana de Gualilea» (VC); 
«E como quer que segũdo os dereitos 
antijgos o arçebispo ou metropolitano 
podia consagrar ao bispo e aos bispos 
com proujnçiaes  ao arçebispo» 
(S); «Dom Fernando arçebispo de 
Braaga que Deus aja seendo nosso 
metropolitano» (C); «a Jhersuralem. 

Cydade metropollitana de Judea» 
(VC); «cõtra a çidade metropollitana de 
Jherusalem» (VC).

meu, pron. (do lat. meus, mea). Pronome 
possessivo da 1.ª pessoa do singular: 
que pertence à pessoa que fala; que me 
pertence; que me diz respeito. Formas: 
meos (VC, 27; RP, 1); meu (S, 63; TC, 
13; VC, 599; HV, 42; C, 2; EE, 248); 
meus (S, 30; TC, 13; VC, 205; HV, 4; 
EE, 54); mijnha (EE, 2); mijnhas (EE, 
1); mimha (VC, 1); minha (S, 45; TC, 
7; VC, 401; HV, 8; C, 1; EE, 171; RP, 
1); minhas (S, 8; TC, 5; VC, 99; HV, 1; 
C, 1; EE, 42); mjmha (VC, 3); mjnha 
(S, 1; VC, 84; EE, 1); mjnhas (VC, 13); 
mynha (S, 6; VC, 5; EE, 3); mynhas 
(S, 1; TC, 1). Contextos: «todos meos 
ossos se podyam contar» (VC); «os 
meos cõpanheiros nõ podiã creer que eu 
podesse viuer e escapar» (RP); «Pequey 
outrosy nos domingos e festas que nõ 
despendy meu tempo nas cousas que 
me sõ mandadas per Deus» (TC); «tu 
perdoaste a maldade do meu pecado» 
(EE); «Outrosy nom amãdo os meus 
proximos em amor e em caridade nem 
asy como a mĩ mesmo» (TC); «virom 
meus olhos o teu saluador» (EE); «yde 
tã bem vos outros a mijnha vijnha» (EE); 
«por saarar tua duuida te ẽsyno mijnhas 
chagas» (EE); «e em memoria da mimha 
paixom» (VC); «Digo ainda minha culpa 
que pequey ẽ ouuindo muyto mal dizer» 
(TC); «curãdo ẽfermos por causa da 
minha pobreza» (RP); «Meu costume 
he de tomar per força as cousa que nom 
som minhas» (S); «Pequey que presumi 
que as minhas obras erã praziuees e 
aceptas ãte Deus» (TC); «assy deseja a 
mjmha alma a ty deus» (VC); «sse nõ 
me acorres em mjnha neçesidade» (S); 
«outorgua me trazer e referir a ty todas 
mjnhas tristezas em cadahuũ dia» (VC); 
«mynha paz vos dou» (EE); «Senhor as 
mynhas maldades som tantas que me 
carregam e fazem me amerguçar» (TC).
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meúdo, subs., adj. O mesmo que miúdo. 
Formas: mehuda (VC, 1); mehudas 
(VC, 3); mehudo (VC, 2); mehudos 
(VC, 6); meuda (HV, 1; EE, 1); meudas 
(S, 1; VC, 2; C, 2); meudo (VC, 2; C, 
1); meudos (VC, 3; EE, 4); meuhudas 
(VC, 1). Contextos: «e os moços e a 
companha mehuda de Jherusalem como 
souberõ que Christo vijnha» (VC); 
«soẽ as deuoçoões das gẽtes do poboo 
e mehudas seer mais que as deuoçoões 
das outras pessoas de mayor cõta» (VC); 
«por a mealha busques atees ho mais 
mehudo poo» (VC); «dous dinheiros 
mehudos de cobre que valiã a quarta 
parte de huũ siclo» (VC); «E quãdo 
Pilatus vio que a gẽte meuda morria de 
fame» (HV); «a gente meuda» (EE); 
«que ho quebranta em partes meudas» 
(S); «e çarrada no sepulcro com a pedra 
que da cadahũa parte daquelle meudo 
poo» (VC); «E dos bezerros e gaado 
meudo» (C); «assy como nos rayos do 
sol pareçem muytos atomos meudos ou 
poozinhos no aar» (VC); «huũ dinheiro 
de prata vallẽdo dez meudos» (EE); 
«lhe pagauã as dizimas das cousas 
meuhudas» (VC).

mexerico, subs. (regressivo de mexericar, 
este de mexer + -icar). Ato ou efeito de 
mexericar; bisbilhotice; intriga. Formas: 
mexericos (EE, 1). Contexto: «vijra em 
tempo de mexericos e diuisam da ygreja 
de deos» (EE).

mexias, subs. O mesmo que messias. 
Formas: mexias (S, 2). Contextos: 
«Este he nome de dignidade e en abrayco 
quer dizer mexias e en nossa linguagẽ 
quer dizer vngido» (S); «os judeus o 
mexias que he o antechristo» (S).

mezinha, subs. (do lat. medicina-m). 
Remédio;  t ra tamento .  Formas: 
meezinha (S, 3; VC, 59; EE, 1; RP, 3); 
meẽzinha (VC, 1); meezinhas (S, 1; TC, 
2; VC, 10; EE, 2; RP, 1); meezynha (TC, 
1); meezynhas (S, 1); mezinha (S, 7; 
VC, 7); mezinhas (S, 3; HV, 1; RP, 1); 

mezynhas (S, 1). Contextos: «que seja 
meezinha pera ho pecador» (S); «deus 
aja remedio e meezinha aas almas» (VC); 
«non lhe pos a maão nem meezinha 
nenhuũa pera saar» (EE); «ou huũ 
pequeno de pero ou maçaã em lugar de 
meezinha» (RP); «Oo quã doçes palauras 
de oraçõ meẽzinha e remedio pera toda 
aduersidade e cõtra todo pecado» (VC); 
«Tomaste algũas speçias ou leitoayros 
nom por meezinhas mais por te o vinho 
saber melhor» (S); «aquesta poçonha 
suso dita deu meezinhas e leytoayros 
e emprestos muy proueitosos que esta 
peçonha ou emfermidade ouuesem de 
curar» (TC); «E quartamẽte e postumeira 
nom contempte das sobredictas cousas 
e meezinhas. filhou a amargosa purgua 
e beberagẽ» (VC); «sayrom todollos 
sacramẽtos os quaaes som meezinhas 
muito apropriadas pera ha alma enferma» 
(EE); «Em tẽpo da pestilẽcia valẽ mais 
cousas azedas que todalas meezinhas» 
(RP); «Nem per uentura o que o senhor 
Deus nom mande per desfalicimento 
de meezynha hos corpos e has almas 
perca» (TC); «O .xv. que non curan 
dos enfermos e fracos nem lhes dam 
meezynhas nem outras viandas saluo 
as comũas» (S); «qual quer que ha 
de dar saude e mezinha aa sua alma» 
(S); «porque a mezinha spiritual nom 
aproueita sem desejo do que a reçebe» 
(VC); «nõ curẽ nẽ façã mezinhas aos 
emfermos» (S); «sam muyto melhores 
que todas as mezinhas» (RP); «tomar 
despois de comer leytoayros e cõfeytos 
ho dia de jejuũ e esto mesmo das 
mezynhas» (S).

mezquindade, subs. O mesmo que mes-
quindade. Formas: mezquindade (VC, 
1). Contexto: «nõ tee outra cousa em sy 
saluo fedor. e esta he mayor mezquinda-
de» (VC).

mezquinho, subs., adj. O mesmo que 
mesquinho. Formas: meezquinha (VC, 
2); meezquinho (VC, 2); meezquinhos 
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(VC, 2); mezquinha (VC, 7); mezquinhas 
(VC, 1); mezquinho (S, 1; TC, 1; VC, 
19; HV, 1); mezquinhos (VC, 13). 
Contextos: «Oo quã meezquinha 
consciencia he aquella» (VC); «O mal 
auẽturada partida e duro apartamẽto 
o meezquinha condiçõ e stado» (VC); 
«Que te aproueitara meezquinho entõ a 
tua crueldade e auareza» (VC); «outorgua 
a my meezquinho e pequeno que possa 
sobir em a aruor da peendença» (VC); «e 
quitaçom da pena segũdo faz mester aos 
meezquinhos» (VC); «arebatados per a 
morte mezquinha» (VC); «que serua nas 
cousas do mũdo çujas e mezquinhas» 
(VC); «vos rrogo padre spiritual que 
rroges por myn mezquinho pecador» 
(S); «e nos remio pelo seu sãgue 
precioso e nos gouerna e mãtẽ e nos 
liura dos prigoos e caioões deste mũdo 
mezquinho» (TC); «fugo eu mezquinho» 
(VC); «e sayo fraco e mezquinho» (HV); 
«assy como nos mezquinhos fazemos» 
(VC); «por que aquesta he sollaz espeçial 
aos mezquinhos» (VC).

microcosmo, subs. (do grego μικρόκοσμος, 
pequeno mundo, pelo lat. medieval 
microcosmu-m) .  O Homem, em 
contraposição ao macrocosmos, que é o 
Universo. Formas: microcosmo (VC, 
1). Contexto: «Onde ao homẽ chamã 
microcosmo que quer dizer menor 
mundo. como aquelle que contẽ toda 
criatura» (VC).

midir, vb. O mesmo que medir. Formas: 
midir (TC, 1). Contexto: «Itẽ quem 
midir per falsa medida .xx dias a pam e 
augua em peẽdẽça» (TC).

migalha, subs. (do lat. medieval micallia-m, 
este de mica). Porção diminuta de um 
alimento; fragmento; pedacinho; cibo. 
Formas: migalha (EE, 2); migalhas 
(EE, 5); migualha (S, 1); migualhas (VC, 
6); mygalhas (VC, 1); mygualha (VC, 
2); mygualhas (VC, 3). Contextos: «o 
que nenhuũa migalha do pam dar nom 
quis» (EE); «Senhor os cachorrinhos 

comẽ das migalhas que caãe da mesa 
de seus senhores» (EE); «os cadellinhos 
comẽ das migalhas que caaen da mesa 
dos seus senhores» (EE); «se ficase 
alguũ pedaço ou migualha daquello 
que comese antes antre os dentes ou 
na boca e ho outro dia ho comese cõ a 
saliua» (S); «das migualhas que caaẽ da 
mesa de seus senhores» (VC); «nõ deuẽ 
comer das mygalhas» (VC); «da me ao 
menos huũ pedaço ou mygualha» (VC); 
«mas cõtẽte das migualhas som dos 
caãezinhos porque per a humildade das 
mygualhas pequenas e mehudas venha 
ao pã jnteiro» (VC).

mil, num. (do lat. mille). Um milhar. 
Formas: mil (TC, 1; VC, 68; HV, 3; C, 
16; EE, 48); mill (S, 2; VC, 26; HV, 18; 
EE, 1); mjl (EE, 1). Contextos: «huũ 
seruo lhe deuia doze mil marcos de 
prata» (TC); «De como fartou e auõdou 
quatro mil homẽs» (VC); «E em esta 
batalha morrerõ da parte de Pilatus obra 
de quatro mil pessoas» (HV); «E mays 
pague dous mil reaes pera as obras 
da nossa see» (C); «Pedro em huũa 
pregaçom comuerteo tres mil judeus» 
(EE); «foy despois do nassçimento de 
mill e nouenta anos» (S); «De como 
fartou ou auondou cinco mill homeẽs» 
(VC); «forõ por conta cinco mill e de hy 
pera cima» (HV); «hy forom çinquo mil 
homeẽs a comer, e aqui quatro mjl» (EE).

milagre, subs. (do lat. miraculu-m, 
prodígio) .  Ato extraordinário e 
inexplicável pelas leis da Natureza. 
Formas: milagre (VC, 15; HV, 5; EE, 
3); milagres (S, 5; VC, 22; HV, 1; EE, 
1); millagre (VC, 114; HV, 4; EE, 39); 
millagres (VC, 249; HV, 1; EE, 74); 
myllagre (VC, 1). Contextos: «assy 
Elisabeth conheceo o milagre e ẽcarnaçõ 
do verbo» (VC); «entõ logo se moueo 
per milagre» (VC); «pello qual milagre 
se conuerteo ho presidẽte» (EE); «e 
blasfamey dos sanctos e disse mal dos 
seus milagres» (S); «e fallar cousas altas 
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e fazer grandes milagres» (VC); «pollos 
milagres que elle fazia que saraua os 
enfermos de qualquer enfermidade que 
fosse» (HV); «E seẽdo cõplida do spiritu 
sancto ja vija o millagre que auia seu 
filho de fazer» (VC); «Que cousa he esta 
ou que millagre daquelle menino por 
onde entrou» (HV); «mas porque aquelle 
millagre antre os millagres de Christo era 
o primeyro» (VC); «pello seguimento 
daquellas e repairo se demouia a fazer 
millagres» (EE); «Vee como o myllagre 
foy manifesto» (VC).

milagrosamente, adv. (de milagroso 
+ -mente). Por milagre. Formas: 
milagrosamẽte (VC, 1); millagrosamente 
(EE, 3); millagrosamẽte (EE, 3). 
Contextos: «mas milagrosamẽte sairõ do 
corpo morto» (VC); «millagrosamente 
foy nacido de padre e madre velhos e 
maninhos» (EE); «aquelles peixes forom 
ally millagrosamẽte trazidos» (EE).

milagroso, adj. (de milagre + -oso). 
Relativo a um milagre; maravilhoso; 
extraordinário. Formas: millagrosa 
(VC, 1); millagrosas (EE, 1); millagroso 
(EE, 1). Contextos: «Aquella voz pois 
nõ foy natural. mas millagrosa» (VC); 
«em que se contem as millagrosas obras 
e os escrarecidos millagres e doutrina 
perfeita de Christo» (EE); «Aquy se 
mostra seu poderio e per este millagroso 
allumear do çego» (EE).

milésimo, num. (do lat. millesimus, a, um). 
Que corresponde a cada uma das mil 
partes em que se pode dividir um todo. 
Formas: milesima (VC, 1). Contexto: 
«nom poderia complir aqui a milesima 
parte da pẽna que mereçia» (VC).

milha, subs. (do lat. millia, plural neutro 
de mille). Medida romana de distância 
correspondente a mil passos. Formas: 
milha (VC, 4; EE, 4); milhas (VC, 
8). Contextos: «e esta per hũa milha 
de Nazareth» (VC); «estadio he dito 
espaço de hũa carreira e oyto estadios 
fazẽ huũa milha» (EE); «staua açerca de 

Jerusalem quasi per duas milhas» (VC); 
«De Jherusalem a Nazareth sam .xxx. e 
cinco milhas» (VC).

milhão, subs. (do italiano milione, este 
do lat. mille). Mil vezes mil. Formas: 
milhoões (VC, 3). Contextos: «e dez 
centenas de milheyros de milhoões» 
(VC); «Per elle som ẽuiados e passam 
cada dia mil milhoões dãgeos a cõplir 
os misterios do padre» (VC); «Cercado 
pois elle de mil milhoões dangeos» (VC).

milhar, subs. (do lat. medieval miliare-m, 
por milliarium). Conjunto de mil 
unidades; milha. Formas: milhar (VC, 
4; EE, 1); milhares (VC, 18; EE, 1). 
Contextos: «staua de Jherusalẽ per 
spaço de quynze stadios: de que oyto 
fazem huũ milhar: ou hũa milha» 
(VC); «Item foy concebido no seysto 
milhar que he conte e lumiar de todos 
cõtos» (VC); «a cada milhar vynha 
huũ pam» (EE); «erã presentes tantos 
milhares de archãgeos e prophetas» 
(VC); «en aquelle pequeno valle se 
ençerre milhares de homeẽs» (EE).

milheiro, subs. (do lat. milliariu-m). 
Milhar. Formas: milheiro (VC, 1); 
milheiros (VC, 1); milheyros (VC, 
2); milleiros (VC, 1). Contextos: «O 
milheiro que he a mais alta parte dos 
cõtos significa a mais alta e mayor 
perfeyçõ que os homẽs podem auer em 
aquesta vida» (VC); «Per elle cẽ vezes 
dez mil milheiros stã em o sãctuario do 
tẽplo vranico» (VC); «e dez centenas 
de milheyros de milhoões» (VC); «Em 
como aly sejam mais de mill milheyros» 
(VC); «colha cõ o coraçom a tãtos 
milleiros de marteres» (VC).

milho, subs. (do lat. vulgar miliu-m). 
Milho miúdo; painço. Formas: milho 
(VC, 3). Contextos: «nõ falla o texto 
do milho nẽ da eruilhaca» (VC); «e que 
com o byco tirasse e leuasse daquella 
pedra huũ pedaço nõ mayor que a 
deçima parte de huũ graão de milho» 
(VC); «nom minguasse daquella pedra 



231Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

mais de quantidade que huũ graão de 
milho» (VC).

milhor, adj., adv. O mesmo que melhor. 
Formas: milhor (S, 1; TC, 4; VC, 105; 
HV, 8; C, 7; EE, 54; RP, 3); milhores 
(TC, 1; VC, 17; EE, 6; RP, 1); mylhor 
(TC, 1; VC, 3; EE, 2). Contextos: 
«e que o saberias milhor fazer» (S); 
«defendẽdo cada uez milhor» (TC); «a 
alma he milhor que o corpo» (TC); «Esta 
vida he a milhor parte» (VC); «porque 
senhor eu nõ vejo milhor remedio se nõ 
que enuies a Jherusalẽ» (HV); «a qual 
he fundamento pera se milhor gardar a 
obediençia» (C); «E assy pera milhor 
entender leemdo vossa senhoria a glosa 
prosigui o texto» (EE); «Mas em tẽpo de 
pestilencia milhor he estar em casa que 
andar fora» (RP); «e a rainha escreueo 
logo cartas aa cidade õde moraua 
Naboth aos milhores da cibdade» (TC); 
«A poonba scolhe dos milhores graãos 
e come dos limpos» (VC); «todos os 
mantijmentos quãto som de mais leue 
digestam tãto som milhores» (RP); 
«he rezõ auidemte que quanto a alma 
he mylhor que o corpo tamto auemos 
de omrar mais os padres sprituaes» 
(TC); «era achegada a milhores autos» 
(EE); «Mylhor he que nõ tenhas ou que 
soportes a mingoa dos parẽtes» (VC); 
«e se mudarom ẽ mylhor na claridade» 
(EE).

milhoramento, subs. O mesmo que melho-
ramento. Formas: milhoramento (VC, 
1); milhoramẽto (VC, 1). Contextos: 
«Taaes prellados ellegidos desta maneira 
som mais por queeda ou destroyçom e 
escandallo aos subditos mais que por seu 
alleuantamento e milhoramento» (VC); 
«e auẽdo preposito de te seguyr per stado 
de milhoramẽto de vida» (VC).

milhorar, vb. O mesmo que melhorar. 
Formas: milhora (VC, 1); milhorar (VC, 
1); milhoras (VC, 1); sserem milhoradas 
(VC, 1). Contextos: «A segũda na alma 
daquelle que milhora e aproueita em 

sy cada vez» (VC); «e portanto aquelle 
que de milhorar ha per a correiçom que 
lhe fazẽ humildasse» (VC); «por tal que 
vejas cõ dilligẽcia quanto milhoras ou 
pejoras» (VC); «e enclinando as outras 
terras e partes do mundo que sperassem 
porem de sserem milhoradas» (VC).

milhoria, subs. O mesmo que melhoria. 
Formas: milhoria (EE, 1; VC, 1). 
Contexto: «fezerom cõ mayor milhoria 
as cousas do que podia fazer a natureza» 
(EE); «em algũa cousa leua milhoria 
autiua da cõtẽplatiua» (VC).

milhormente, adv. (de melhor + -mente). O 
mesmo que melhormente: em melhores 
condições. Formas: milhormente (VC, 
1). Contexto: «na qual cousa deu forma 
aos prellados que de milhormente 
amoestẽ que mãdẽ e que desejẽ mais seer 
amados que timidos» (VC).

milícia, subs. (do lat. militia-m). Atividade 
militar; exército. Formas: milicia (VC, 
1). Contexto: «pera cõplir a sua milicia 
com escarnehos» (VC).

militante, adj. (do lat. militante-m, part. 
presente de militare). Que milita; 
combatente. Formas: militante (S, 1; 
VC, 3); militãte (VC, 4); millitante 
(VC, 7; EE, 5); millitãte (VC, 12; EE, 
1). Contextos: «deue reçeber os dignos 
e boos e lançar os maaos e indignos da 
ygreja militante» (S); «Creeo a sancta 
ygreja catholica ajnda na terra militante» 
(VC); «por quanto resucitou a ygreja 
militãte que era acerca morta» (VC); «o 
qual he a ygreja millitante dagora» (VC); 
«ho estado da ygreja millitante» (EE); 
«quatro cousas e leuãno fora da ygreja 
millitãte e triũphãte» (VC); «o estado da 
jgreja millitãte» (EE).

militar, vb. (do lat. militare). Servir na 
milícia; combater. Formas: millitar (VC, 
1); millitarmos (VC, 1). Contextos: 
«porque deuem millitar e trabalhar a 
Christo per perfeiçom de obediencia» 
(VC); «quando millitarmos e nos 
trabalharmos de guaançar o regno de 
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deus» (VC).
mim, pron. pes. (do lat. mihi, dativo de 

ego). A minha pessoa. Formas: mi (TC, 
1; VC, 13); mĩ (TC, 7; C, 1; EE, 32); mim 
(VC, 1; EE, 2); min (S, 5; TC, 2; VC, 1); 
mj (VC, 5); mjm (VC, 7; EE, 2); my (VC, 
727; HV, 22; EE, 10; RP, 1); mym (S, 2; 
VC, 23; HV, 2; C, 1; EE, 159); myn (S, 
29; TC, 2; EE, 26). Contextos: «e muito 
mal dizẽdo de muitos e de muitas que 
eu nõ queria que de mi dissesẽ» (TC); 
«saae de mi ca homẽ pecador som» (VC); 
«Outrosy nom amãdo os meus proximos 
em amor e em caridade nem asy como 
a mĩ mesmo» (TC); «e daao por mĩ e 
por ty» (EE); «enuiada e dada por mim» 
(EE); «o mundo he a min cruçificado e 
eu ao mundo» (S); «Outrosy pequey nõ 
estãdo honestamẽte nem dando de min 
boo enxenplo aos outros» (TC); «deus da 
a mj misello o pã cellestrial» (VC); «e 
tu te abaixas ante mjm» (VC); «Elle he 
o que depoys de mjm ha de vijr» (EE); 
«nan toca a my nẽ a ti» (EE); «tomaay 
meu jugo sobre vos outros e aprẽdey de 
my» (EE); «Estas cousas per my mesmo 
prouey» (RP); «a mym o fezestes» 
(S); «A mym tirou e carretou» (VC); 
«Pequey em jazẽdo cõ algũas pesoas na 
cama poẽdolhes as mãaos per logares 
desonestos e ellas a myn cuydando e 
falãdo ẽ maas cousas» (TC); «dey cheyro 
de myn» (EE).

mimo, subs. (talvez do grego μ‹μος, pelo 
lat. mimu-m). Afago; carinho. Formas: 
mjmo (VC, 1). Contexto: «aquelle que 
he fora dos açoutos fora he de auer o 
mjmo ou viços dos filhos» (VC).

mimoso, adj. (de mimo + -oso). Delicado; 
suave. Formas: mimosos (VC, 1). 
Contexto: «vergonha seja aos mẽbros 
seer delicados e mimosos. se a cabeça 
he chea de spinhas» (VC).

mina, subs. (do céltico *mina, pelo 
lat. medieval mina-m). Escavação 
subterrânea; túnel. Formas: minas 
(VC, 2). Contextos: «entram per minas 

e cauas soterranhas» (VC); «entra 
escondidamente: e per minas ao curral» 
(VC).

mina 2, subs. (do grego μιν©, pelo lat. 
mina-m). Antiga moeda de cem dracmas. 
Formas: minas (VC, 1). Contexto: «e 
se foy longua terra e deu a dez seruos 
seus dez minas .s. dez cabedaaes cõ que 
negociassem e trabalhassẽ» (VC).

mindigante ,  subs .  O mesmo que 
mendigante. Formas: mĩdiguãtes (VC, 
1). Contexto: «sõ os sollayros dos 
mĩdiguãtes preeguadores» (VC).

minga, subs. (regressivo de mingar). 
Míngua; carência; falta; escassez. 
Formas: mĩga (TC, 1); minga (TC, 1). 
Contextos: «E dos seus filhos primeyro 
geerados primeyramente do mudamẽto 
da face nace neyciidade e minga de 
iustiça» (TC); «a mĩga de saçardote 
emtom o pode dar o dauangelho se o 
tem consagrado per sacerdote que ele 
nom pode cõsagrar» (TC).

mingar, vb. O mesmo que minguar. 
Formas: mingados (TC, 2); mingalo 
(S, 1); mingar TC, 1); mingou (VC, 6); 
mjngou (VC, 1). Contextos: «Se se 
gouernou muy dilicadamente quando 
auia de ieiũar se uio alguuns pobres 
acerca de sy mingados de comer e nom 
lhes quis acorrer» (TC); «alongar ho 
caminho ou mingalo sem danpno da 
perssoa» (S); «Outras circumstancias 
som que fazem o pecado mingar» (TC); 
«Nom te mingou a ty em tua gloria» 
(VC); «mas a natureza nõ falleçeo nẽ 
mjngou» (VC).

míngua, subs. (regressivo de minguar). 
Carência; falta; escassez. Formas: 
mĩgoa (VC, 15); mĩgoas (VC, 5); mĩgua 
(TC, 2; VC, 2; C, 2); mĩguas (VC, 1; 
C, 1); mĩguoa (VC, 1); mingoa (S, 2; 
VC, 113; HV, 3; EE, 5); mingoas (TC, 
1; VC, 18; EE, 1); mingua (S, 4; TC, 
1; VC, 20; HV, 1; C, 3); minguas (VC, 
7); minguoa (VC, 1); minguoas (VC, 
1); mjngoa (S, 2; VC, 9); mjngua (VC, 
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2); mjnguas (VC, 2); mjnguoa (VC, 4); 
mjnguoas (VC, 2); myngoa (S, 1; VC, 
1). Contextos: «Tu senhor de todas 
cousas que nõ has mĩgoa algũa» (VC); 
«som soportadas per outras suas mĩgoas 
mais ligeiramẽte» (VC); «e todo era 
por mĩgua de deuaçõ e por ir comer 
e falar nas cousas do mundo» (TC); 
«nõ soomẽte cõpre os nossos defeytos 
e mĩguas. mas ajnda os beẽs alheos» 
(VC); «nõ socorrẽ em suas neçessidades 
e mĩguas a seus pays» (C); «por pẽna 
he lhes dado cõ fallicimẽto e mĩguoa» 
(VC); «defẽde o mal feito ou sua mingoa 
nom quer conhecer que tenha errado» 
(S); «alguũ mostrar sua mingoa» (EE); 
«Outrosy peca em este precepto todo 
aquele que descobre os seus segredos 
ou as suas mingoas» (TC); «he como 
o espelho em que o homẽ conheçe suas 
mingoas» (EE); «Mingua de paciẽcia. 
Loucura. Pompa» (TC); «e aquesto 
nõ fez por mingua de poderio» (VC); 
«nõ tornemos aos defeitos e minguas 
do mũdo» (VC); «passauam muyta 
minguoa» (VC); «e he atormentado nas 
desandanças e minguoas ou auersidades» 
(VC); «saluo se estes esposoyros fosen 
nehuũs por mjngoa de consentimento» 
(S); «E que mjngua faz a esto ajnda que 
os euangellistas o nõ ponham ou diguã?» 
(VC); «assy filhou as infirmidades e 
mjnguas humanaaes» (VC); «Oo quanta 
mjnguoa e que lugar pera stada» (VC); 
«encubramos em quanto podemos os 
pecados e mjnguoas dos outros» (VC); 
«pouca coussa que faça pouco dapno e 
myngoa a seu senhor» (S).

minguado, subs., adj. (do part. de minguar). 
Que ou aquele que tem míngua ou falta 
de alguma coisa; pobre. Formas: 
mĩgoada (VC, 3; EE, 1); mĩgoado (VC, 
3; HV, 1); mĩguoado (VC, 2); mingoada 
(VC, 2); mingoadas (VC, 5); mingoado 
(S, 2; VC, 16); mingoados (VC, 14; HV, 
1); minguada (VC, 9; EE, 1); minguadas 
(VC, 2); minguado (S, 2; VC, 9); 

minguados (VC, 13; C, 1); minguoado 
(VC, 2); mjmguados (VC, 1); mjngoadas 
(VC, 1); mjngoado (VC, 1); mjnguada 
(VC, 1); mjnguado (VC, 2); mjnguados 
(VC, 2); mynguado (VC, 2). Contextos: 
«a ygreja dos gentios dos quaaes veem 
a christaãdade que era mĩgoada de 
boõas obras» (EE); «Que cõselho me 
daras Jafel que o araial he mĩgoado 
da augoa» (HV); «o mais deue dar ao 
mĩguoado» (VC); «porque em vaão 
teẽ o homẽ a bolsa vazia e mingoada» 
(VC); «mais diras que graue cousa he 
auer homẽ mingoadas cousas» (VC); 
«ou lhe aconteçeo outra cousa per que se 
fezese ffeo ou mingoado» (S); «Quãdo 
soo abastado de vinho, soo mingoado 
de rrezon» (S); «alguũs som empuxados 
que entrẽ segũdo os pobres de feito e 
que som mingoados» (VC); «porque 
erã mingoados e nõ tijnhã tam grande 
custa como soyã?» (VC); «nos estamos 
muyto mingoados de viandas» (HV); 
«he tornada minguada pella mallicia 
dos moradores» (EE); «as gẽtes fracas e 
ẽfermas e minguadas de doutrina» (VC); 
«o qual he minguado en os juizes que 
podẽ matar sem pecado» (S); «quando 
esquiuou o minguado?» (VC); «Se te 
aguastas cõ pobreza cõssolate dizẽdo 
o senhor aleuãta o minguado que faz 
em terra» (VC); «por os quaaes Christo 
vijnha segũdo aquello do psalmista por 
a misseria dos minguados» (VC); «som 
os minguados de boõa obra» (VC); 
«porque na saudaçom que ella fazia 
nom fossem minguados os louuores de 
deus» (VC); «non menos defeituosos e 
minguados nos estimamos ao conheçer 
com palauras» (C); «mas assy como 
proue minguoado e desuestido de todo» 
(VC); «e sostentamento dos mjmguados» 
(VC); «ouue doo e sentido das cousas 
molles e fracas ou mjngoadas» (VC); «e 
em adendo aquello que pareçia que era 
mjngoado» (VC); «e nõ foy a carne ou a 
sustancia mjnguada» (VC); «he enfermo 
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e mjnguado delle» (VC); «Empero nõ 
fazem outros beẽs nem ham conpaixã 
dos proximos nem dam do seu aos 
mjnguados» (VC); «nõ stẽdiã a maão aos 
mjnguados» (VC); «e todos em comuũ 
som amoestados e requeridos que dem 
ao mynguado» (VC).

minguamento, subs. (de minguar + 
-mento). Ato ou efeito de minguar; 
d iminuição ;  redução .  Formas: 
mĩguamẽto (VC, 1); mingoamento 
(EE, 1); minguamento (VC, 1; RP, 1); 
minguamẽto (VC, 2); mjnguamẽto (VC, 
1); myngoamẽto (S, 1). Contextos: 
«O terçeiro he o signal de scureçer 
per desfazimẽto e mĩguamẽto de seu 
proprio louuor» (VC); «no inferno 
nẽhũa redẽpçom ha nem mingoamento 
de doores» (EE); «pouco minguamento 
de sangue esperta a peçonha» (RP); 
«O segundo signal he minguamẽto da 
cobijça» (VC); «Regra he em theologia 
que a pena ou peendença he resolluçõ 
e mjnguamẽto doutra pena» (VC); 
«A segũda filha he habitudo mẽtis, 
myngoamẽto e desfaliçimento de rrezom 
e de entẽdimento» (S).

minguança, subs. (de minguar + -ança). 
Ato ou efeito de minguar; diminuição. 
Formas: minguança (VC, 1). Contexto: 
«errauã os judeus creendo que a 
minguança era de amar e de desejar por 
razõ de sy meesma» (VC).

minguante, adj. (minguar + -ante). Que 
mingua; que dominui; que tem falta de. 
Formas: mĩgoante (EE, 1); mingoãtes 
(VC, 1). Contextos: «(e sua graça nom 
foy vazia.) .s. mĩgoante de boas obras» 
(EE); «a qual cousa cõcorda que Johãne 
naçeo nos dias mingoãtes» (VC).

minguar, vb. (do lat. minuare). Diminuir; 
reduzir; escassear. Formas: fosse 
mingoada (VC, 1); mĩgoar (VC, 1); 
mĩguamos (C, 1); mĩguar (VC, 1); 
mĩguara (EE, 1); mĩguaras (RP, 1); 
mĩguaria (VC, 1); mĩguoar (VC, 1); 
mĩguoaua (VC, 1); mimguaras (VC, 

1); mingoa (VC, 10); mingoã (VC, 
2); mingoãdoos (VC, 1); mingoar (S, 
1; VC, 6; EE, 1); mingoara (VC, 2); 
mingoas (VC, 2); mingoasse (VC, 1); 
mingoauã (VC, 1); mingoemos (VC, 
1); mingooulhe (VC, 1); mingua (S, 
1; VC, 10; RP, 1); minguã (VC, 4; RP, 
1); minguam (TC, 1; VC, 1; EE, 1); 
minguamte (VC, 1); minguando (VC, 
1); minguando lhe (VC, 1); minguante 
(VC, 1); minguar (S, 1; VC, 4); minguara 
(VC, 4); minguaras (RP, 1); minguarse 
(S, 1); minguase (S, 1); minguasse (VC, 
1); minguaua (VC, 2); minguauã (VC, 
2); mingue (RP, 2); mjnguar (VC, 2); 
myngua (EE, 1); mynguara (VC, 1); seer 
mĩgoadas (VC, 1); seer mĩgoados (VC, 
2); seja mjnguada (VC, 1). Contextos: 
«por se afastar fosse mingoada a sua 
enueja» (VC); «mas como lho começã 
mĩgoar e elles começã se de perder 
cõ tristeza» (VC); «em as quaes nõ 
mĩguamos nẽ acreçẽtamos» (C); «auia de 
destruyr e mĩguar o poderio do demo» 
(VC); «No muyto fallar nõ mĩguara o 
pecado» (EE); «mĩguaras o sangue cõ 
ventosas» (RP); «e que elle mĩguaria 
e seria mais baixo na stimaçõ e cõta 
do poboo» (VC); «porque em taaes 
cousas nõ aproueitar he mĩguoar ou 
desfalleçer» (VC); «e como soube que 
o vinho mĩguoaua stando ja o cõuite 
acerca da fim» (VC); «e mimguaras a 
penna do purgatorio» (VC); «porque 
ou aquy ou nos fogos do purgatorio 
se refara aquello que mingoa» (VC); 
«mas enfadãse e mingoã depois da 
quellas obras ou se alaguã de todo em 
pecado» (VC); «esto mingoãdoos e 
leixãdo aa justiça secullar que os tire 
do mũdo per morte» (VC); «non pode 
mingoar nẽ afear os santos sacramẽtos» 
(S); «E nom lhe falleçera o poder nem 
mingoara a voõtade» (VC); «Pam vinho 
que nunca mingoas. da me este manjar 
spiritual» (VC); «tirasse ou mingoasse o 
escandalo da cruz» (VC); «e mingoauã 
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a virtude de deus» (VC); «porque nõ 
mingoemos no seu mereçimẽto algũa 
cousa» (VC); «e que a Johãne foy 
tirada e mingooulhe a cabeça» (VC); 
«E se for em o espinhaço mingua sobre 
a vea» (RP); e minguã sua vida» (RP); 
«e por aazo de fazerem aquestas cousas 
cõ grande cobiiça nunca lhes minguam 
obras» (TC); «Minguamte as palauras. 
minguante a fortelleza» (VC); «ja hymos 
minguando e falleçendo tempo» (VC); 
«E minguando lhe as forças e acheguando 
se aa morte» (VC); «Exsaminar quer 
dizer anichilar ou euacuar, depremer 
ou minguar» (S); «e os mẽbros seram 
inteiros e nõ minguara alguũ» (VC); «e 
primeiramente minguaras a meaã» (RP); 
«nõ seja outra coussa saluo exsaminarsse 
ou minguarse» (S); «ssaluo por algũa 
rrazom legitima e rrazoauel caussa ou 
pollas çircũstãçias do pecado se mitigase 
e minguase» (S); «de maneira que de 
cẽ mil em cẽ mil ãnos nom minguasse 
daquella pedra mais de quantidade que 
huũ graão de milho» (VC); «quando 
o mantijmẽto lhes minguaua de todo» 
(VC); «E porque les minguauã as 
razoões aleuãtauãsse em vozes dizẽdo 
alto» (VC); «logo naquelle meesmo dia 
mingue ho sangue» (RP); «aquelle que 
ajuda a mjnguar a pẽna de outrẽ mereçe 
que a sua seja mjnguada» (VC); «ho 
copo cheeo nom se myngua» (EE); «E 
em o segũdo mynguara tãto pera baixo» 
(VC); «e por tãto as suas penas nõ deuẽ 
seer mĩgoadas nẽ perdoadas» (VC); 
«Onde Tullio diz que aos velhos deuẽ 
seer mĩgoados os trabalhos do corpo» 
(VC).

minhoto, subs. (do lat. medieval minotu-m). 
Espécie de milhafre. Formas: minhoto 
(TC, 1; VC, 1; EE, 1). Contextos: «asy 
como he o açor ou falcõ ou gauiã nẽ o 
coruo nem o framcelho nem ho minhoto» 
(TC); «tã grãde affecçõ ha aos filhos 
que por a jnfirmidade delles ella he 
ẽferma e choca e deffẽdeos cobrĩdo cõ 

as aas pelleja cõtra o minhoto» (VC); 
«cubrindoos com suas aas pelleja contra 
o minhoto» (EE).

mininho, subs. O mesmo que menino. 
Formas: mininhos (S, 2). Contextos: 
«daua de comer a elle e aos outros 
mininhos» (S); «he limo dõde estã os 
mininhos que morem sem bautismo» (S).

mininice, subs. O mesmo que meninice. 
Formas: mininice (VC, 5); mininiçe 
(VC, 1; EE, 3); mininiçes (EE, 1); 
mi[ni]njçe (VC, 1). Contextos: «Nõ lhe 
falleçeo no tempo da paixõ o assessego e 
mãsidõ da mininice» (VC); «e ajũtastes 
a vossa jgnoçẽcia e mininiçe» (VC); 
«a mininiçe de Christo nõ diminuyo a 
sabedoria sua» (EE); «nos das mininiçes 
criados na ffe de Christo» (EE); «nom 
aquelle que se chama da mi[ni]njçe do 
saluador o qual he apocrifo» (VC).

minino, subs. O mesmo que menino. 
Formas: minino (S, 2; VC, 3; EE, 
81); mininos (S, 6; EE, 21); minyno 
(EE, 1); minynos (EE, 1); mjnjno (VC, 
1); mynino (EE, 2). Contextos: «se o 
minino ouuesse de conversar» (S); «e 
acharomno emuorilhado em trapos vijs 
nom se scandalizarom por seer minino de 
mama» (VC); «os saçerdotes dos ydollos 
fezerõ a ymagẽ da virgẽ que trazia o 
minino na faldra» (EE); «Ca os mininos 
nõ sse saluam en a ffe» (S); «os mininos 
nom saarauam» (EE); «Saltou de prazer 
o minyno» (EE); «tiradas as molheres 
e minynos que nõ se cõtã» (EE); «na 
visitaçõ de Ellisabeth se allegrou o 
mjnjno no vẽtre» (VC); «reendo este 
mynino seer o saluador do mũdo o qual 
buscauam» (EE).

ministério, subs. (do lat. ministeriu-m). 
Serviço;  cargo;  of íc io;  função; 
autoridade. Formas: ministerio (VC, 
19); ministerios (VC, 6); mjnjsterio 
(VC, 1); mynisterio (VC, 1). Contextos: 
«enadeo da vijnda derradeyra e da 
autoridade e ministerio do juyzo 
louuando Christo» (VC); «Dauã os 
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discipollos o ministerio do corpo. e elle 
daua a ajuda da magestade» (VC); «a 
qual se faz e husa per o ministerio ou 
seruidõ do corpo» (VC); «e seja negligẽte 
em ho ministerio da preeguaçõ» (VC); 
«assy acabã seu seruiço e ministerio 
de fora» (VC); «per ministerios dos 
discipollos e dos sacerdotes se faz o 
leuantamento aa ffe» (VC); «pera cõplir 
os ministerios e mandados do padre» 
(VC); «nẽ mjnjsterio ou stormẽto» 
(VC); «crucificou per mynisterio de 
obra» (VC).

ministério 2, subs. O mesmo que mistério. 
Mistério. Formas: ministerio (VC, 
3). Contextos: «porque nom sabia 
o ministerio da rreligiom» (VC); 
«nõ sabendo o segredo de tam grãde 
ministerio» (VC); «o ministerio da 
qual palaura aquelle muy sancto Johã 
confessa nõ seer digno de o declarar» 
(VC).

ministração, subs. (do lat. ministratione-m). 
Ação de ministrar; aplicação. Formas: 
ministraçã (EE, 1); ministraçam (C, 1; 
EE, 1); ministraçõ (VC, 1); ministraçom 
(EE, 1). Contextos: «Ca se a ministraçã 
da morte scripta nas tauoas de pedra foy 
em gloria» (EE); «e aquelles emteiramẽte 
e sem ministraçam alguã deuer aver» 
(C); «e se a ministraçam da morte» (EE); 
«e aa ministraçõ que lhe faziã aguçosa» 
(VC); «a ministraçom do spiritu seera 
em gloria» (EE).

ministrador, subs. (do lat. ministratore-m). 
Administrador; encarregado; aquele que 
foi incumbido de. Formas: ministrador 
(TC, 1; VC, 2); ministradores (VC, 1; 
C, 1); mynistrador (VC, 1). Contextos: 
«E sobre todas cousas he de fugir 
a tal poçonha da qual o diaboo he 
ministrador» (TC); «E elle foy o 
ministrador desta graça» (VC); «mas 
assaz he de creer que lhe apresentauam 
algũa cousa de comer. assy como 
seruidores e ministradores» (VC); «e 
nom olhãdo como son procuradores e 

ministradores dos ditos benefiçios e 
nõ senhores» (C); «Ca eu soomẽte som 
mynistrador e executor da justiça» (VC).

ministrar, vb. (do lat. ministrare). 
Conceder; fornecer; conferir; servir; 
aplicar; administrar. Formas: fosse 
ministrado (VC, 1); fossem ministradas 
(VC, 1); foy minstrado (VC, 1); ministra 
(S, 1; VC, 14; C, 1); ministrã (VC, 
2); ministrãdo (VC, 3); ministrãdo 
vos (VC, 1); ministram (VC, 1; C, 
1); ministrando (VC, 1); ministrando 
as (VC, 1); ministrandolhe (VC, 1); 
ministrar (S, 1; TC, 2; VC, 21; C, 7); 
ministrar lhes (VC, 1); ministrara (VC, 
2); ministrarẽ (VC, 1); ministrarem (VC, 
1); ministrarõ (VC, 1); ministrarom (VC, 
1); ministrasse (VC, 1); ministrassem 
(VC, 3); ministraua (VC, 6); ministrauã 
(VC, 6); ministrauam (VC, 4); ministrava 
(VC, 1); ministre (VC, 1; C, 1); ministrẽ 
(C, 1); ministrou (VC, 5); minystra 
(VC, 1); minystrar (SG, 1); mjnistrar 
(S, 2); mynistrar (S, 1); mynistrauam 
(VC, 1); seer ministrado (VC, 2); sera 
ministrada (VC, 1); sõ ministradas 
(VC, 2). Contextos: «assi como se aly 
aa mesa ou onde come presencialmẽte 
da maão de deus fosse ministrado» 
(VC); «as quaaes poderiam viuer para 
sempre se lhe fossem ministradas» 
(VC); «Per aquelles foy minstrado o 
euangelho ante que fosse scripto» (VC); 
«Se o ssaçerdote ou o que ministra 
este sacramẽto» (S); «Ministrã ou 
seruẽ a Christo os bispos e os clerigos» 
(VC); «ey pois humildoso ministrãdo e 
seruindo» (VC); «na pousada ministrãdo 
vos as necessidades» (VC); «Sabendo 
per muitos dinos de creer com quanta 
ynorançia neste bispado os sacramentos 
da ygreja se ministram» (C); «aquelle 
que anda ministrando e serujndo» (VC); 
«e studando em ellas e ministrando as» 
(VC); «e deuem ajnda seer subjeitas 
ao corpo ministrandolhe aquella parte 
que elle ha mester» (VC); «E o que 
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non sabe obedeçer aos canones non 
he digno de ministrar leal altar» (S); 
«misericordia podes ministrar ẽ aquelas 
que teẽs e fazer penitencia do pecado 
mortal» (TC); «ministrar lhes o leyte 
de humanidade» (VC); «o senhor lhe 
ministrara gram deuoçom» (VC); «e 
lhes ministrarẽ quaaesquer cousas que 
ouuerõ de Christo» (VC); «mais merito 
he de lhe ministrarem as ditas cousas» 
(VC); «porque ministrarõ ao vẽtre 
taaes e tantas yguarias e viandas» (VC); 
«Primeiramente. que entendamos que 
lhe ministrarom» (VC); «ministrasse tã 
fielmente e leal» (VC); «e que elles antre 
ssy o ministrassem» (VC); «Esto he que 
deus ministraua a virtude daquella obra» 
(VC); «e por honrrarẽ o seu poderio 
nem se diz que o ajudauã mas que lhe 
ministrauã» (VC); «Segũdariamente 
poderas entender que lhe ministrauam» 
(VC); «porque daquella guisa lhe partia 
e ministrava o mãtijmẽto» (VC); «e que 
com nossa carta de cura dee e ministre 
os eclesiasticos sacramentos» (C); 
«honde cõpre que se aas vezes os ditos 
sacramentos ministrẽ» (C); «quando 
em a çea ministrou o seu corpo aos 
discipollos» (VC); «e depois minystra 
a beberajem» (VC); «E asij possam 
celebrar e minystrar hij todolos outros 
sacramentos» (SG); «Nehuũ non deue 
mjnistrar nẽ rreçeber este sacramento» 
(S); «A quinta he que tẽ cuydado de 
mynistrar e dar as coussas que som 
neçesarias» (S); «E mynistrauam e 
dauam ao senhor as cousas temporaaes 
e carnaaes por as spirituaaes» (VC); «Eu 
vijm ministrar e nom seer ministrado» 
(VC); «E a graça do spiritu sancto sera 
ministrada e ofereçida» (VC); «se 
aquestas cousas todas que corporalmente 
sõ ministradas aos corpos som de grande 
bẽ auẽturãça que farã aquestas outras 
todas que spiritualmẽte sõ ministradas 
aas almas que stã em perijgoo» (VC).

ministrialmente, adv. (de ministerial 

+ -mente). O mesmo que ministe-
rialmente: de modo ministerial. For-
mas: ministrialmẽte (VC, 1). Con-
texto: «os ministros da ygreja per 
virtude das chaues que pera ello teẽ obrã 
ministrialmẽte» (VC).

ministro, subs. (do lat. minustru-m). Aquele 
que tem um cargo administrativo ou 
executivo; sacerdote que preside a uma 
cerimónia religiosa. Formas: ministro 
(S, 25; VC, 20; C, 9; EE, 4); ministros 
(S, 15; VC, 53; C, 2; EE, 12); minystro 
(S, 2); mynistro (S, 1); mynistros (S, 2). 
Contextos: «quem he ho ministro que 
ho pode dar» (S); «Aquelle ministro da 
trayçõ filhou a resposta de Jhesu como 
por resposta neyçea» (VC); «O ministro 
do bautismo deue seer saçerdote» (C); 
«o sacerdote e ministro he ĩstormẽto das 
almas de deus» (EE); «A deçima que en 
as ygrejas solepnes o que çelebra tem 
muitos ministros asistentes, dyachonos 
e subdiachonos e acholitos» (S); «nõ 
teẽs cuydado de proueer de ministros 
ou custodios» (VC); «e tambẽ aos 
temporaaes que he o Rey da terra e a 
seus ministros da justiça e a todollos 
outros» (C); «os ministros delrey vaam 
aa prisom» (EE); «forma, materia, 
ẽtẽçõ e minystro, asi sse rrequeren na 
pendemça» (S); «por que nom enbarguẽ 
as vertudes do mynistro de Deus» (S); 
«Hos saçerdotes somẽte hã estas chaues 
asi como mynistros pelo misteryo e ho 
ofiçio que administrã» (S).

minoria, subs. (do lat. minor + -ia). 
Condição do que é inferior ou menor. 
Formas: minoria (VC, 1). Contexto: 
«corregera aquella mingua e minoria 
que ha nos que morrerã meninos» (VC).

mintir, vb. O mesmo que mentir. Formas: 
mintam (C, 1); mintindo (S, 1; EE, 2); 
mintir (EE, 1); minto (EE, 1); mĩtir (TC, 
1); mĩtisti (TC, 1); mjntindo (VC, 1); 
mjntiolhes (VC, 1); mynto (S, 1; EE, 1). 
Contextos: «em maneira que nõ mintam 
no que leerem» (C); «louuãdome dos 
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beẽs que avia feytos ou mintindo dos 
que non avia feitos» (S); «non queiraaes 
mintir os huũs aos outros» (EE); «em 
as fijns do mundo sabe que non minto» 
(EE); «e asi quero ẽganar e mĩtir a Deus 
e ao mũdo» (TC); «Visti per aqui hir tal 
homẽ, e tu com piedade lhe diseste nom, 
mĩtisti pecaste» (TC); «ou mjntindo ou 
duujdando» (VC); «mas mjntiolhes a sua 
malicia» (VC); «Pera melhor vender e 
conprar senpre mynto» (S); «Que non 
mynto» (EE).

mintira, subs. O mesmo que mentira. 
Formas: mintira (TC, 1; VC, 1; EE, 
1); mintiras (EE, 1); mĩtira (TC, 3; EE, 
2); mĩtiras (TC, 2; EE, 1). Contextos: 
«Onde em este mãdamẽto se defẽde 
toda mintira» (TC); «e porẽ mintira he 
aquello que se conta das marauilhas e 
millagres que fez» (VC); «non cabe 
mintira» (EE); «por vaã gloria dizes 
mintiras» (EE); «õde deues de saber que 
ha hy mĩtira que he chamada perniciosa 
e outra adulcinis» (TC); «e murmuraçõ 
e mal dizer e brasfemia e mĩtira» (EE); 
«E as outras duas mĩtiras iocosa e 
oficiosa som pecado uenial» (TC); «estã 
ẽcubertas muitas mĩtiras» (EE).

mintiroso, subs., adj. O mesmo que 
mentiroso. Formas: mintirosa (EE, 3); 
mintiroso (EE, 3); mintirosos (S, 1; EE, 
1); mintyroso (EE, 1); mintyrosos (EE, 
1); mĩtirosas (EE, 1); mĩtirosos (EE, 
1); mjntirosas (VC, 3); myntirosas (S, 
1). Contextos: «e da lingua çuja e da 
palaura mintirosa do maao Rey» (EE); 
«Seerey como vos outros mintiroso» 
(EE); «e mostrou seer mintirosos os que 
o disfamarõ» (EE); «Assy seerya min-
tyroso se affirmasse nom ho conheçer» 
(EE); «Como sooes mintyrosos affir-
mando conheçello» (EE); «emgaanãdo 
vos com falsas e mĩtirosas pallauras» 
(EE); «e mostrou seer mĩtirosos os que o 
deffamaron» (EE); «e mjntirosas sandias 
e superfluas» (VC); «e dizen muytas pa-
lauras desonestas e som myntirosas» (S).

miolo ,  subs. (talvez do lat. vulgar 
*medullu-m, este de medulla). A parte 
interior de um alimento; tutano. Formas: 
miollo (VC, 4). Contextos: «e aquelle 
que deseja o miollo brita a noz» (VC); «e 
o amargor da casta se cõpẽsa cõ a duçura 
do miollo» (VC); «E assi faz o homẽ 
carnal e mũdanal em que nõ ha miollo 
de ffe nem virtude de verdade» (VC); 
«assi como homẽ de maao miollo» (VC).

miraculoso, adj. (do lat. miraculosus, a, 
um, maravilhoso). Milagroso. Formas: 
miraculosa (VC, 1); miraculoso (VC, 
1). Contextos: «por quanto era obra 
miraculosa» (VC); «Pareçe pois que 
aquelle eclipsi nõ pode seer natural mas 
miraculoso» (VC).

mirar, vb. (do lat. mirare). Fixar a vista; 
olhar. Formas: mirar (S, 1). Contexto: 
«e nõ queria mirar aos homẽs de menos 
preço» (VC).

mirífico, adj. (do lat. mirificus, a, um). 
Maravilhoso; admirável. Formas: miri-
fico (VC, 2). Contextos: «per Salamão 
rey gloriosissimo e dos ecclesiasticos 
mysterios propheta mirifico diz» (VC); 
«E por mais segurança e tranquillidade: 
como mirifico esclareçedor» (VC).

mirra, subs. (do grego μύρρα, de origem 
semita, pelo lat. myrrha-m). Resina 
balsâmica. Formas: mirra (VC, 52; EE, 
9); myrra (EE, 1). Contextos: «E foy 
feyta hũa gauella ou pauea de mirra» 
(VC); «porque assy como huũa pouca de 
mirra ou de fel dampna e corrõpe o boo 
vinho» (VC); «Pella mirra se significa 
o amargo amortificamẽto» (EE); «ouro 
e ençẽço e myrra» (EE).

mirrado, adj. (do part. de mirrar, este 
de mirra + -ar). Misturado com mirra. 
Formas: mirrado (VC, 8). Contextos: 
«nẽ bebeo senõ fel e vinagre. ou vinho 
mirrado» (VC); «(lhe derom vinho 
mirrado) ou mesturado com fel» (VC); 
«Vinho mirrado apresenta ou da a beber 
a deos» (VC); «quiseste seer abeberado 
com vinagre e vinho mirrado e fel» (VC).
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misclar, vb. (do lat. tardio misculare, este 
de miscere). O mesmo que mesclar: 
misturar. Formas: misclado (VC, 1); 
misclar (S, 1). Contextos: «mas se 
aqueste oleo for aly misclado» (VC); 
«E a augua nõ ha deue misclar com o 
vinho» (S).

miselo, subs., adj. (do lat. misellus, a, 
um, pobrezinho, diminutivo de miser). 
Infeliz; desgraçado; miserável. Formas: 
misella (VC, 2); misello (VC, 7); misellos 
(VC, 5); missellos (VC, 2). Contextos: 
«Esta paixõ tal e door da madre foy 
asaz de misella e poderosa de prouocar 
o choro e as lagrimas» (VC); «pois liure 
foy a misella mãdãdo a misericordia» 
(VC); «por a qual cousa seer misello per 
miseria de culpa mortal para sempre» 
(VC); «e assy daquesta guisa como 
mizquinho e misello ante a porta do juiz» 
(VC); «punẽ aos jnnocentes e os misellos 
cospem da gloria» (VC); «este he o 
sandeu louuamento dalguũs misellos que 
vaãmente se louuã do estado dos seus 
parentes» (VC); «mas porque açerca dos 
missellos tẽ o coraçom piedoso» (VC); 
«por demostrar aos missellos caminho 
de humildade» (VC).

miserável, adj. (do lat. miserabile-m, 
digno de compaixão). Muito pobre; 
desprezível. Formas: miserauees (S, 
1; EE, 2); miserauel (VC, 2; EE, 3). 
Contextos: «saluo sse fossem pobres ou 
miserauees pessoas» (S); «ca estes non 
som bẽauenturados mas miserauees» 
(EE); «E acabo de poucos dias apareçeo 
em a terra ao dicto bispo em visom 
em forma miserauel» (VC); «e assy 
stauam em aquesta contemda pyadosa 
e miserauel» (VC); «e de todo fica muy 
desauenturado e miserauel e proue e 
çego» (EE).

miséria, subs. (do lat. miseria-m, desgraça). 
Desventura; adversidade; penúria; 
pobreza. Formas: miseria (S, 2; VC, 
96; EE, 4); miserias (VC, 40; EE, 6); 
misseria (VC, 1). Contextos: «asy como 

pella sseestra se ẽtende a miseria e a pena 
perpetua que sera dada aos maoos» (S); 
«e a miseria que por nos padeçeo o teu 
ignoscente filho» (VC); «mas dizẽsse 
maaos por accidẽte pella miseria e pena 
que os homees padeçem» (EE); «quiseste 
soffrer miserias e ãgustias escarnehos e 
doestos reprẽssoões e injurias» (VC); 
«aas miserias e defectos deste mundo» 
(EE); «Primeiramẽte porque erã proues 
por os quaaes Christo vijnha segũdo 
aquello do psalmista por a misseria dos 
minguados» (VC).

misericórdia, subs. (do lat. misericordia-
-m). Compaixão; piedade; pesar. For-
mas: misericordia (S, 59; TC, 14; VC, 
551; HV, 2; C, 9; EE, 108); misericordias 
(S, 1; VC, 10); misericordya (S, 5; VC, 
1); miserycordia (S, 5); missericordia (S, 
2); missericordias (S, 1); missericordya 
(S, 1); mysericordia (S, 2); myssericor-
dia (S, 2); myssricordia (S, 1). Con-
textos: «queremos seer julgados com 
misericordia e piedade» (S); «Nõ pode 
bem fazer peẽdẽça saluãte aquele que 
spera na misericordia de Deus» (TC); 
«a benignidade da sua misericordia 
muyto mais appareçeo agora na huma-
nidade» (VC); «e tanta misericordia 
ouue com vosco que vos ha saarado de 
tam forte enfermidade» (HV); «nem as 
obras de misericordia, nem os pecca-
dos mortaaes» (C); «Em o senhor he a 
misericordia e em elle ha redempçom 
abundante» (EE); «Mais dizẽse muitas 
misericordias pelos muitos efectos e 
beẽs que ha hy na sua misericordya» 
(S); «E que as tuas misericordias som 
muytas» (VC); «Oo bẽto he senhor deus 
padre das misericordias e deus de toda 
consollaçom» (VC); «e que queira ele vi-
jnr com paz e com saude e miserycordia 
aa minha pousada non digna de resçeber 
ha elle» (S); «Elymosina quer dizer 
missericordia» (S); «Aqui diz que ssom 
muitas missericordias em Deus, pero a 
misericordia de Deus he hũa ssoo» (S); 
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«A corporal he fazẽdo as ssete obras de 
missericordya corporaees» (S); «pedindo 
humildosamẽte mysericordia a Deus» 
(S); «som as sete obras de myssericordia 
spirituaees» (S); «E por que estes ham 
mester myssricordia de Deus» (S).

misericordiamente, adv. (de misericórdia 
+ -mente). Com misericórdia. Formas: 
misericordiamente (EE, 1). Contexto: 
«diz que deos misericordiamente reçebe 
os pecadores» (EE).

misericordiosamente, adv. (de misericor-
dioso + -mente). De modo misericor-
dioso. Formas: misericordiosa mente 
(VC, 1); misericordiosamente (VC, 6; 
EE, 2); misericordiosamẽte (VC, 16; 
EE, 1). Contextos: «Consijra pois e vee 
o senhor Jesu em como misericordiosa 
mente acorre aaquelles que o ham mes-
ter» (VC); «porque misericordiosamente 
jnspirou em elle» (VC); «e Christo 
misericordiosamente lhe perdoou» 
(EE); «quãdo na meniniçe me chamaste 
misericordiosamẽte aa ffe» (VC); «e 
misericordiosamẽte os reçebe se se 
conuertem» (EE).

misericordioso, subs., adj. (do lat. 
medieval misericordiosus, a, um). Que 
ou o que tem misericórdia; clemente; 
compassivo. Formas: misericordiosa 
(VC, 2); misericordiosas (VC, 4; EE, 2); 
misericordioso (S, 2; VC, 53; EE, 15); 
misericordiosos (S, 1; VC, 21; EE, 12); 
misericordiossa (VC, 1); misericordiosso 
(S ,  1 ;  VC,  1) ;  miser icordyoso 
(VC, 1); missericordiosos (S, 1); 
missericordiosso (S, 1); mysericordiosso 
(S, 1). Contextos: «porque raynha he 
dos ceeos misericordiosa he e madre 
de misericordia» (VC); «tẽ as tripas ou 
entredanhas misericordiosas» (VC); 
«Outros dizem que elimosina tomou 
nome de eleman en grego, que quer 
dizer ẽ latin misericordioso» (S); «Oo 
Jesu misericordioso desçẽda a tua graça 
sobre my» (VC); «Porem deos he dicto 
a nos outros mais misericordioso que 

justiçoso» (EE); «sede misericordiosos 
como ho uoso padre celestial he 
missericordiosso» (S); «Bemauẽturados 
os misericordiosos: ca elles percalçerã 
misericordia» (EE); «raynha dos ceeos 
he. e misericordiossa he» (VC); «porque 
piedosso e misericordiosso he» (VC); 
«Mas tu senhor muy misericordyoso 
nembrate de my em bem» (VC).

misquinho, subs., adj. O mesmo que 
mesquinho. Formas: misquinho (VC, 
2); misquinhos (VC, 2). Contextos: 
«chamame e trage a my misquinho a seer 
teu santo discipolo» (VC); «aue vergonha 
homem misquinho de tam doestado 
officio» (VC); «santa Maria acorre aos 
misquinhos» (VC); «Oo misquinhos. ca 
rey dos judeus e daquelles que creẽ e 
conhoçem deus» (VC).

missa, subs. (do lat. eclesiástico missa-m, 
este de missus, a, um, part. passado de 
mittere, partir). Cerimónia em que os 
cristãos comemoram a última ceia de 
Jesus Cristo. Formas: amysas (S, 1); 
misa (S, 29; TC, 2; C, 2); misas (S, 2; 
TC, 1; C, 1); missa (S, 110; TC, 12; 
VC, 29; HV, 4; C, 14; EE, 18); missas 
(S, 14; TC, 6; VC, 4; C, 7; EE, 1); mysa 
(S, 5); myssa (S, 53; EE, 2); myssas (S, 
1; EE, 1). Contextos: «que lhes digã as 
amysas açerca de suas camas e leytos» 
(S); «deuen dizer a misa mayor da terça 
e ajnda deuẽ dizer a missa matynal 
e parrocheal» (S); «Item quẽ matar 
outrem per sua uontade se he clerigo 
deue a seer desposto das hordens e do 
beneficio e nũca camtar misa e fazer 
peemdẽça sete anos» (TC); «se no dizer 
da misa ou ministrar dos sacramẽtos 
errarẽ» (C); «nõ ouuindo ssuas misas 
nen rreçebẽdo seus sacramentos» (S); 
«Ora seia ẽ beneficios ora ẽ misas ora 
ẽ preegaçoões he somonia» (TC); «se 
se deue dizer missa pellos meninos 
que morrem despois do bautismo ante 
que ajam pecado» (S); «Se se affrigio 
com noio pola solenidade da missa ou 
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pollo sermom seer grãde» (TC); «os 
bispos em fim da missa dam e lançã a 
beençom» (VC); «vierõ a ygreja ouuir a 
missa» (HV); «nõ ouuẽ missa podẽdoo 
fazer» (C); «En a ij. missa do meesmo 
dia. fo.cxxvj.» (EE); «Se leyxou de hir 
a eygreia aos tempos que deuera. Se non 
quis yr ouuir as missas e as pregaçoões 
ao tempo conuinhauel» (TC); «Itẽ se 
mil milhares de missas disessẽ por ty 
e se todollos sanctos do ceeo» (VC); 
«diga cada huũ anno ao menos tres 
missas» (C); «aynda de todallas missas 
e oraçoões» (EE); «reçeber e tomar o 
corpo e sãgue que ha consagrado en na 
mysa» (S); «segundo ja ençima he dyto 
no ssacramento da myssa» (S); «nas 
quaees çelebrauã myssas» (S); «Epistolla 
que se lee nas myssas comuũas pellos 
finados» (EE).

missal, subs. (do lat. eclesiástico missale-
-m). Livro do ofício da missa que os 
sacerdotes usam no altar. Formas: 
missal (S, 1; VC, 1). Contextos: «E aos 
que esta ordẽ rreçebem perteçe saber 
os lyuros dos sacramẽtos que he missal 
lyçionayro» (S); «leuã o liuro missal a 
outro canto» (VC).

missegeiro ,  subs .  O mesmo que 
messageiro. Formas: misegeiro (VC, 
3); misegeiros (VC, 5); misegeyro (VC, 
2); missegeiro (VC, 1); missegeiros (VC, 
1); missegeyro (VC, 1); missegeyros 
(VC, 2); mysegeyro (VC, 1). Contextos: 
«Ajnda que ja fosse cõ a virgẽ empero 
enuiou o nouo misegeiro» (VC); «e porẽ 
disserom lhe aquelles misegeiros» (VC); 
«ha huũ misegeyro muyto fiel» (VC); 
«assy como boo missegeiro vayte a 
Belleẽ cõ os magos» (VC); «ẽuiou seus 
missegeiros» (VC); «De como Johãne 
confessou nom seer Christo mas seu 
precursor e missegeyro» (VC); «e os teus 
discipollos e missegeyros que te nomeã 
e deuulguã» (VC); «mas seu precursor 
e mysegeyro» (VC).

missigeiro, subs. O mesmo que messageiro. 

Formas: misigeiro (VC, 2); misigeiros 
(C, 1); missigeiro (EE, 1); misygeiro 
(VC, 3); misygeiros (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «nẽ como nõ çerta do 
misigeiro que lhe fora ẽuiado» (VC); «e 
assy a nossos mandados e misigeiros» 
(C); «em o .viij. dia do naçimento do 
missigeiro» (EE); «E aquelle Hellias 
ha de seer misygeiro do juyz» (VC); 
«ouuijndo aquelles misygeiros dos judeus 
de Johãne» (VC); «seus misygeiros 
quando anũçiam cousas ligeiras» (EE).

missoria, subs. (do lat. eclesiástico 
missoria-m). Permissão ou licença de 
celebrar missa. Formas: missoria (C, 
3). Contextos: «que nehuum clerigo 
vaa fora do bispado a viuer ou estar ou 
romaria, sem carta de missoria» (C); 
«estar alguũ tẽpo sem carta de missoria» 
(C); «vaa fora delle sem nossa carta de 
liçença, ou de missoria» (C).

misteiroso, subs. O mesmo que mesteiro-
so. Formas: misteyrosos (VC, 1; EE, 
1); mysteyrosos (VC, 1). Contextos: 
«quanto nos som acreçentados os beẽs 
quando accorremos aos misteyrosos» 
(VC); «a caridade he benigna conuem 
a saber liberal aos misteyrosos em caso 
de estrema neçessidade he theudo cada 
huum dar ajuda do neçessario» (EE); 
«Jejũam aquelles com que nõ he Christo 
os que som mysteyrosos de auondãça de 
boos mereçimẽtos» (VC).

mister, subs O mesmo que mester. 
Formas: myster (VC, 1). Contexto: 
«nẽ conhoçi penitẽte que pense nõ auer 
myster» (VC).

misterialmente, adv. (de misterial + 
-mente; misterial, do lat. ministeriale-m). 
Ministerialmente. Formas: misterial-
mente (EE, 1); misterialmẽte (EE, 1). 
Contextos: «he tirado da vida de graça 
ficando a vida de natureza misterialmen-
te» (EE); «E a cura do gaffo sygnifica 
misterialmẽte a limpeza da alma da ga-
ffidade dos pecados» (EE).

mistério, subs. (do grego μυστήριον, pelo 
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lat. mysteriu-m). Coisa secreta; aquilo 
que não se sabe nem se pode saber 
senão em determinadas circunstâncias; 
segredo. Formas: misterio (S, 9; TC, 
1; VC, 53; EE, 5); misterios (S, 3; VC, 
29); C, 1; EE, 4); misteryo (S, 2; EE, 
2); mjsterio (VC, 1); mysterio (VC, 
31; EE, 2); mysterios (VC, 16; EE, 2); 
mysteryo (S, 1). Contextos: «Misterium 
fidey. Misterio, que quer dizer sacreto, 
e dizesse de mystix ou de mysticem em 
Grego, quer dizer en latin secreto» (S); 
«Outras vezes dizen tres a significaçon 
do misterio da trindade» (S); «Outrosy 
se dissesemos que as aues o auiam de 
saber para tal misterio como este tã 
grãde, as mays nobres aues o auiã de 
saber» (TC); «todas cousas que perteeçẽ 
ao misterio e segredo da nossa redẽpçõ» 
(VC); «espertar ho penssamẽto para 
entẽder ho misterio» (EE); «aos quaees 
he dado de saber os misterios de Deus» 
(S); «en a missa som tãtos misterios 
e sacretos como a de augua gotas ẽ 
o mar e estrelas en o çeo e angeos 
en çyma dos çeeos» (S); «ca em ella 
foram complidos e claros os ditos dos 
prophetas e os misterios e segredos que 
em elles eram» (VC); «e ysso mesmo 
maginarẽ em alguũs segredos e misterios 
da ffe» (C); «se mostra como deus por 
meeo dos ãjos reuella seus misterios 
e segredos» (EE); «por rreuerença de 
tan gramde misteryo» (S); «aos quaaes 
ho misteryo da emcarnaçõ e redẽpçom 
foy preegado pellos apostollos» (EE); 
«a qual he significada per Corrozaym 
que quer dizer segredo a my ou meu 
mjsterio» (VC); «E reuelloulhe o senhor: 
o mysterio da sua voõtade» (VC); «A vos 
outros he dado conheçer o mysterio do 
regno de deos» (EE); «no qual se cõtem 
todollos mysterios da ffe catholica» 
(VC); «E se teuer a prophecia e conheçer 
todollos mysterios, e toda a sciẽcia» 
(EE); «non pode ẽtender tan grãde 
mysteryo como he ho corpo de Deus que 

sse ha de çelebrar» (S).
mistério 2, subs. O mesmo que ministério. 

Formas: misterio (S, 4; VC, 15); 
misterios (VC, 8); misteryo (S, 1; EE, 
1); mysterio (VC, 7). Contextos: «Ho 
terçeyro que deuẽ proueer o misterio do 
saçerdote e amynistrarlhe quando diser a 
misa» (S); «e fazerẽ o misterio e seruiço 
da saluaçom das almas» (VC); «e como 
despenseiros dos misterios ou seruiços 
de deus» (VC); «asi como mynistros pelo 
misteryo e ho ofiçio que administrã» (S); 
«e aynda por misteryo dos anjos que te 
seruẽ» (EE); «Do mysterio ou occupaçõ 
de Martha» (VC); «e andaua afanada 
açerca do mysterio ameudado» (VC).

misteriosamente, adv. (de misterioso 
+ -mente). De modo misterioso. 
Formas: misteriosamente (EE, 1); 
mysteriosamẽte (EE, 1). Contextos: «O 
siso da letera chaão he misteriosamente» 
(EE); «Ca as cousas susodictas se deuem 
entẽder mysteriosamẽte que teem o syso 
mystico» (EE).

misteroso, subs. O mesmo que mesteiroso. 
Formas: misterosos (VC, 1). Contexto: 
«porque ajnda que pouco ajamos 
deuemos compartir cõ os misterosos» 
(VC).

misticamente, adv. (de místico + -mente). 
Espiritualmente; devotamente. Formas: 
misticamente (VC, 21); misticamẽte 
(VC, 39); mystica mẽte (VC, 1); 
mysticamente (VC, 7); mysticamẽte 
(VC, 5). Contextos: «se deue saber que 
misticamente per aquello que Christo foy 
conçebido e formado no ventre virginal» 
(VC); «Misticamẽte fallando segũdo 
Alchiuio cada dia» (VC); «Mystica 
mẽte esta naue he a ygreja a qual 
nõ leua os preguiçosos e molles a o 
porto» (VC); «mas mysticamente quis 
entender qualquer dignidade na ygreja 
pera seda mais honrrada as dignidades» 
(VC); «Mysticamẽte per aqueste çego 
e mudo se entẽde geeralmẽte a geeraçõ 
humanal» (VC).
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místico, adj. (do grego μυστικός, pelo lat. 
mysticus, a, um). Referente aos mistérios 
da religião; espiritual; contemplativo. 
Formas: mistica (VC, 3); misticas (VC, 
3); mistico (S, 3; VC, 31); misticos (S, 
1; VC, 2); mistjco (VC, 1); mystico 
(VC, 3; EE, 1); mysticos (VC, 1). 
Contextos: «dando Christo o seu 
corpo e sangue aos discipollos em a 
cea mistica. lauoulhes os pees» (VC); 
«e o honremos cõ joyas misticas» 
(VC); «por que esta fora da vniom do 
corpo mistico dos fiees christãaos» (S); 
«porque som a mais baixa parte do 
corpo mistico» (VC); «Ha outra maneyra 
de mãdamentos que som misticos» 
(S); «ha hy sete paães misticos de 
qualquer dos estados» (VC); «Segundo 
o entendimento mistjco. sayo Jesu fora 
da cidade por significar que nos auemos 
sayr daquestas cousas mũdanaaes» (VC); 
«E este he corpo de Christo mystico» 
(VC); «as cousas susodictas se deuem 
entẽder mysteriosamẽte que teem o syso 
mystico» (EE); «porque ensinasse que os 
seus mẽbros mysticos auiam de naçer da 
virgẽ» (VC).

místigo, adj. O mesmo que místico. 
Formas: mystigo (VC, 1). Contexto: 
«se entende segũdo o mystigo intellecto» 
(VC).

misto, adj. (do lat. mixtus, a, um, part. 
passado de miscere). Misturado. For-
mas: mysto (VC, 1). Contexto: «Em o 
qual feito mysto e consolado foy o corpo 
afigurado e animado e deyficado» (VC).

mistura, subs. (do lat. mixtura-m). Ato 
ou efeito de misturar; mescla. Formas: 
mistura (VC, 2); mystura (VC, 1). 
Contextos: «Nom pode a virtude cresçer 
juntamente de mistura com os vicios» 
(VC); «e sem ajuntamento nẽ mistura 
doutra natura» (VC); «deue seer pura 
sem mystura de ypocrisia» (VC).

misturamento, subs. (de misturar + 
-mento). Ato ou efeito de misturar; 
mistura. Formas:  misturamentos 

(VC, 1). Contexto: «Mas de alguũs 
adulterinos misturamentos» (VC).

misturar, vb. (do lat. mixturare). Juntar 
várias coisas; mesclar. Formas: mistura 
(RP, 1); misturada (1); misturado (VC, 
2; RP, 1); misturarẽ (VC, 2); misturasse 
(VC, 1); misturẽ (RP, 1); mjstura (VC, 
2); mjsturada (VC, 1); mysturate (VC, 
1); seẽdo misturado (VC, 1). Contextos: 
«emtõ toma aquelle çumo e mistura 
ho cõ leyte de molher» (RP); «E esta 
creença misturada ou ajuntamento 
he mais baixa» (VC); «E por tãto se 
offerece o sacrificio do vinho misturado 
com a augua» (VC); «e todo misturado 
cõ vinagre faz muy bõa salsa» (RP); 
«se trabalhos e doores se misturarẽ cõ 
as viciossas dilleitaçoões delle» (VC); 
«Se deus cessasse e nõ misturasse 
algũas amarguras aas bẽavẽturãças do 
mũdo esquecelo yamos» (VC); «tomẽ 
cuminhos e açafram e misturẽ tudo cõ 
vinagre» (RP); «como se algũa cousa 
mjstura cõ a natureza baixa» (VC); 
«he claridade mjsturada com algũa 
cousa» (VC); «Corre eu te rogo corre: e 
mysturate a tã grandes prazeres» (VC); 
«seẽdo misturado cõ ella» (VC).

misturar 2, vb. O mesmo que mostrar. 
Formas: seer misturada (VC, 1). 
Contextos: «E como quer que nõ possa 
seer misturada razõ em especial porque 
leixe este» (VC).

mitigar, vb. (do lat. mitigare). Abrandar; 
aliviar. Formas: mitigase (S, 1); mitigou 
(VC, 1); mitiguãdoos (VC, 1); mitiguar 
(VC, 2). Contexto: «ssaluo por algũa 
rrazom legitima e rrazoauel caussa ou 
pollas çircũstãçias do pecado se mitigase 
e minguase» (S); «e por se partir mitigou 
e ablãdou a sanha» (VC); «hes respondeo 
mitiguãdoos e ablandando doçemente» 
(VC); «podia mitiguar a cobijça e nõ 
fazer outro mal» (VC); «por mitiguar 
e ablandar sua door e cõsolalla» (VC).

mitra, subs. (do grego μίτρα, pelo lat. 
mitra-m). Espécie de diadema que os 
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bispos e outros clérigos colocam sobre 
a cabeça. Formas: mitra (S, 2; VC, 5; C, 
5); mitras (S, 1; VC, 1; C, 3). Contextos: 
«deue teer amito e estolla e capa branca 
e mitra» (S); «tragem mitra na cabeça 
com dous cornos ou pontas» (VC); «que 
os abades e priores çelebrem missa nas 
festas prinçipaaes cõ mitra e baguo» 
(C); «teemdo mitras de ouro e pedras 
preçiossas» (S); «nõ cobijçariã de auer 
as mitras ou barretes das dignidades» 
(VC); «como os abades e priores beẽtos 
venham ao sinado com mitras e bagos» 
(C).

miúdo, adj. (do lat. minutus, a, um, part. 
passado de minuere, fazer em pedaços). 
De tamanho reduzido; pequeno. Formas: 
mihudas (VC, 1); miuda (VC, 1); miudas 
(VC, 1); myhudos (VC, 1); myudas 
(VC, 1). Contextos: «Os scripuaães e 
phariseus dauã as dizimas das cousas 
mihudas e das verças» (VC); «o meu 
corpo foy tornado em cijnza miuda» 
(VC); «nasçẽ muytas burbulhas miudas 
duras e redõdas» (VC); «Per aquestes 
dous dinheiros myhudos entẽde o amor 
de deus» (VC); «o dizimar das cousas 
myudas» (VC).

miugo, adj. Talvez miúdo. Formas: 
myugas (VC, 1). Contexto: «vos sooes 
aquelles que aturastes comigo em as 
tẽptaçoões myugas» (VC).

mizcra, subs. (regressivo de misclar). O 
mesmo que mescla: tecido fabricado 
com tecidos de cores e materiais 
diversos. Formas: mizcra (EE, 2). 
Contextos: «fez hũa vistidura de mizcra 
e teea delgada» (EE); «(hũa vestidura de 
mizcra) que a escritura sancta de toda 
maneira de vertudes e doões trauta» 
(EE).

mizquindade ,  subs. O mesmo que 
mesquindade. Formas: mizquindades 
(S, 1; VC, 3). Contextos: «viue pouco 
tenpo cheo de muitas mizquindades» 
(S); «segũdamente por os pecados e 
mizquindades dos outros» (VC); «era 

atormẽtado e adorado por as nossas 
mizquindades» (VC).

mizquinhamente, adv. (de mesquinho + 
-mente). O mesmo que mesquinhamente: 
de  modo  mesquinho .  Formas: 
mizquinhamente (VC, 1). Contexto: 
«o qual vija tam cruelmẽte tractar e tam 
mizquinhamente morrer» (VC).

mizquinhar, vb. (de mizquinho + -ar). 
O mesmo que mesquinhar: rebaixar. 
Formas:  mizquinhaua (VC, 1) . 
Contexto: «e per toda aquella nocte se 
guastaua e mizquinhaua por o seu amado 
filho» (VC).

mizquinho, subs., adj. O mesmo que 
mesquinho .  Formas:  mizquinha 
(VC, 7); mizquinho (TC, 1; VC, 44); 
mizquinhos (VC, 37); mysquinho (VC, 
1). Contextos: «tenhas por bem auer 
recomemdada a minha alma mizquinha» 
(VC); «Eu mizquinho pecador e errado 
comfesome a Deus e a Virgem Santa 
Maria» (TC); «e o homẽ mizquinho este 
soomẽte nõ ha cõpaixõ» (VC); «mas 
nos mizquinhos por nossa confusom e 
dampnaçõ» (VC); «e atormẽtã muy mal 
os mizquinhos» (VC); «outorgua a my 
mysquinho que sobyndo eu agora a alteza 
da tua perfeyçõ» (VC).

mo, pron. pes. (de me + o). Contração do 
pronome me com o pronome o. Formas: 
ma (S, 1; VC, 4; EE, 1); mo (S, 1; VC, 
10; HV, 3); mos (S, 2; TC, 1). Contextos: 
«com sanha fiz ofenssa e injuria aos que 
ma fezeron e aos que ma non ffezerom» 
(S); «pera te demandarem paz e ma 
tragerẽ» (VC); «pedindo a deus que 
ma desse» (EE); «Non dei cõselho aos 
que mo demãdaron» (S); «pois que mo 
vistes fazer aos vossos menores» (VC); 
«eu te rogo que mo diguas» (VC); «mas 
rogo vos que mo digaaes vosso nome» 
(HV); «e ajnda que cria que Deus mos 
desse» (S); «Pequey pelos cinco sentidos 
nõ usãdo delles ẽ aquelo para que mos 
Deus deu» (TC).

mó, subs. (do lat. mola-m). Pedra onde 
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se trituram os grãos de cereal para 
fazer a farinha. Formas: moo (VC, 9). 
Contextos: «hũa grande pedra ou moo 
tal e tam grande como husam de tirar e 
trager os asnos e cauallos cõ roda ẽ os 
moynhos ou ataffonas» (VC); «Item duas 
ha de mooer a hũa moo» (VC); «Em 
aquello que se diz do agro e da moo e 
do lecto que huũ sera tomado e outro 
leixado» (VC).

mocedade, subs. O mesmo que mocidade. 
Formas: moçedade (VC, 1). Contexto: 
«estas cousas guardaua des sua 
moçedade» (VC).

mocezinha, subs. (de moça + -zinha). 
O mesmo que moçazinha: rapariga. 
Formas: moçezinha (EE, 1). Contexto: 
«era filho de huũ carpenteyro e de 
huũa prouezinha molher e nã nacido 
millagrosamente porque de moçezinha 
ajnda que de padre velho» (EE).

mocidade, subs. (do cast. mocedad). 
Adolescência. Formas: mocidade (EE, 
1); moçidade (VC, 5; EE, 8). Contextos: 
«des a mocidade atee a mamçebia» (EE); 
«E a segũda he a moçidade e dura atee 
os .xiiij. ãnos» (VC); «A esta amei e 
busquei des a minha moçidade» (EE).

moço, subs., adj. (do castelhano mozo). 
Criança; rapaz ou rapariga; jovem. 
Formas: moça (S, 2; VC, 22; EE, 4); 
moças (S, 1; VC, 5; C, 1); moço (S, 7; 
VC, 121; EE, 5); moços (S, 7; VC, 50; 
HV, 1; C, 4; EE, 2). Contextos: «hũa 
moça serua muy humildosa» (VC); «e 
o çeeo seer ençerrado no ventre de hũa 
moça» (VC); «a moça ou a mãçeba e 
mayormẽte a freira e relligiosa raramẽte 
deue fallar» (VC); «E a molher solta e 
moça cuyda em as cousas que som do 
senhor» (EE); «se ha moça se casa nã 
peca» (EE); «E ajnda algũs dizen que 
algũas vezes as molheres moças com 
vergomça non dizẽ as palauras» (S); 
«som ousados sandiamente morar e 
star cõ as moças virgeẽs» (VC); «Corre 
a sposa e corrẽ as donzellas moças» 

(VC); «e em fim moços e moças que 
nom som enganados» (VC); «nẽ de se 
confesar que seja velho nẽ moço» (S); 
«Onde Agustinho diz que o moço que 
naçe começa a chorar» (VC); «Aquy 
esta huũ moço que teem çinquo paães 
de çeuada e dous peixes» (EE); «Hos 
moços pecan en muytas maneiras» (VC); 
«e em fim moços e moças que nom som 
enganados» (VC); «e no cabo deste rool 
faram outro dos moços e moças de sete 
annos atee quatorze» (C); «E disselhes 
moços teẽdes por ventura alguũa cousa 
pera comer» (EE).

moderar, vb. (do lat. moderare). Regrar. 
Formas: modera (VC, 1); moderar (S, 
1). Contextos: «Se aquestas cousas 
sempre reuolluermos na voontade nõ 
nos modera nẽ podera fazer dãpno 
ou cuydado que ajamos das cousas 
presentes» (VC); «sabera melhor 
moderar e temperar as penitençias» (S).

moderno, subs. (do lat. tardio modernu-m). 
Recente; novo; atual. Formas: modernos 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «E posto que 
dos antigos vocablos na presente obra 
algũs se achẽ que aos modernos destes 
nossos tẽpos» (VC); «cõsentissẽ ou 
cõsentã aos modernos dagora» (VC); 
«Assy meesmo se desejaua pellos 
modernos que estauam no mundo 
entom» (EE).

modéstia, subs. (do lat. modestia-m, mo-
deração). Simplicidade; comedimento. 
Formas: modestia (S, 4). Contextos: 
«A tẽperança tẽ tres partes: cõtẽda, 
abstinẽcia e modestia» (S); «Modestia 
he vertude pela qual a vergõça honesta 
faz ao homen auer autoridade amada e 
firme» (S).

modesto, adj. (do lat. modestus, a, 
um, moderado). Simples; comedido; 
humilde. Formas: modesto (S, 4). 
Contextos: «nõ sendo temperado ou 
modesto en meus pẽsamentos e mynhas 
palauras e minhas obras» (S); «A qujnta 
que seja modesto e manso» (S); «A 
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ssegũda maneira de prudẽcia he da boca 
em tenperarse homẽ e seer modesto ẽ 
suas palauras» (S).

modificação, subs. (do lat. modificatione-m). 
Ato ou efeito de modificar; alteração. 
Formas:  modificaçom (VC, 1). 
Contexto: «te affirmo eu com aquella 
modificaçom de que he feita mençom 
emçima» (VC).

modizinho, subs. (de modo + -zinho). 
O mesmo que modozinho: pequeno 
modo ou maneira. Formas: modizinho 
(VC, 1). Contexto: «e nos segũdo 
nosso modizinho trabalhemonos quanto 
podermos de nos conformar a elle» (VC).

modo, subs. (do lat. modu-m). Maneira; 
forma. Formas: modo (TC, 15; VC, 
40; C, 1; EE, 1; RP, 3); modos (TC, 4; 
VC, 8); moodo (C, 12); moodos (C, 
1). Contextos: «Este modo deue teer 
o comfessor cõ aquelles que cõfesar» 
(TC); «ẽmendada e bem corregida em 
ho modo de sentenciar» (VC); «assy 
per o dito modo tem jntitullados» 
(C); «pera reçeber a Christo por sua 
preegaçom derradeyro modo ho gaba» 
(EE); «agora ajamos de veer per que 
modo e como se deue homẽ de guardar 
da pestilẽcia» (RP); «mingue o sangue 
per modo cõtrayro» (RP); «e qualquer 
que se por este modo reger escapara 
muytos perijgos da pestilẽcia» (RP); 
«O qual foy asaz homildoso ataa morte 
mais querome leuantar ẽ soberba e esto 
per muytos modos» (TC); «as quaaes o 
coraçõ reçebe per desuairados modos» 
(VC); «que pello semelhante moodo 
partã de permeyo todos os beẽs» (C); 
«daquello que ganharem per boa parte 
e per liçitos moodos» (C).

moeda, subs. (do lat. moneta-m). Dinheiro 
metálico. Formas: moeda (S, 2; TC, 1; 
VC, 11; C, 3; EE, 3); moedas (VC, 1; 
EE, 2). Contextos: «Ho ssexto que põee 
portagẽs non avendo rrazõ en mudar a 
moeda em prejuizo do pouoo» (S); «Se 
deu maa moeda per engano» (TC); «ou 

remiremos per cinco dinheiros daquella 
moeda chamada ciclos» (VC); «soyam 
pagar no tempo que corria a moeda 
antijga dos Affonsijs» (C); «Mostraayme 
a moeda do tributo» (EE); «e as quaaes 
nõ fez asperas a auareza ẽ trautar 
dinheiros e moedas» (VC); «os que 
reçebiã o foro das duas moedas» (EE).

moedo, subs. (do lat. monetu-m). Dinheiro. 
Formas: moedos (EE, 1). Contexto: 
«porque as medidas, moedos, vistidos, 
arreos» (EE).

moer, vb. (do lat. molere). Triturar; 
esmagar. Formas: mooe (VC, 1); mooẽ 
(VC, 1); mooer (VC, 1); mooyome (VC, 
1); moyo (VC, 1); sejã moydas (HV, 1). 
Contextos: «rooe e mooe» (VC); «O 
graão da mostarda cousa simpriz he e se 
a mooẽ e pisam entõ lança a virtude que 
teẽ» (VC); «Item duas ha de mooer a hũa 
moo» (VC); «confrangome e mooyome 
em my meesmo» (VC); «e aquesto como 
almofariz em que as moyo» (VC); «e as 
pedras preçiosas sejã moydas» (HV).

moestação ,  subs .  O  mesmo que 
amoestação. Formas: moestaçom (VC, 
1). Contexto: demouem os guallardoões 
da gloria ou nouas pera moestaçom de 
virtudes» (VC).

moesteiro, subs. O mesmo que mosteiro. 
Formas: moeesteiros (TC, 1); moesteiro 
(VC, 5); moesteiros (SG, 1; TC, 3; VC, 
7); moesteyro (VC, 9). Contextos: «E 
porem o deuẽ sempre a teer comsygo 
nas ygreias sagrado e eso meesmo nos 
moeesteiros» (TC); «querẽ entrar em 
religiõ ou moesteiro» (VC); «possã 
fũdar e edifficar quaaes quer egrejas e 
moesteiros» (SG); «E eso meesmo os 
moesteiros muy nobres e muy pintados 
e muy grandes» (TC); «e finalmẽte 
os monges quando preguntam por 
alguũs moesteiros» (VC); «ho venerable 
meestre Ludolfo prior do moesteyro muy 
honrrado de Argẽtina» (VC).

moesterio, subs. O mesmo que mosteiro. 
Formas: moesterio (VC, 1). Contexto: 
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«onde steue huũ moesterio ou ygreja de 
todollos sanctos» (VC).

moestrar, vb. O mesmo que mostrar. 
Formas: moestrar (VC, 1). Contexto: 
«Porque per o comer podesse melhor 
moestrar a resurreiçõ» (VC).

mofoso, adj. (de mofo + -oso). Que tem 
mofo; estragado. Formas: mofosso (S, 
1). Contexto: «Dizem que como quer 
que possam çelebrar cõ ho vinho azedo 
ou mofosso que sse quer corronper ou 
mudar» (S).

moimento, subs. (do lat. monumentu-m). 
O mesmo que monumento: edifício 
sumptuoso; mausoléu; túmulo. Formas: 
mojmento (VC, 1); mojmẽto (VC, 2); 
moymemto (VC, 3); moymento (VC, 60; 
HV, 3); moymentos (VC, 12); moymẽto 
(S, 4; VC, 61; EE, 1); moymẽtos (VC, 6). 
Contextos: «(e poserom lhe huũa pedra) 
por çarradura. (em a boca do mojmento)» 
(VC); «(e virom o ãgeo do senhor 
star asentado sobre a pedra) fora do 
mojmẽto» (VC); «tijnha carrego daquella 
orta onde staua o moymemto» (VC); «e 
leuarõno ao moymento» (VC); «reuolue 
a pedra da boca do moymento de deus» 
(VC); «por quanto elle deçera da cruz 
o corpo de Jhesu Christo e o metera no 
moymento que tinha feito pera sy» (HV); 
«vierõ as tres Marias ao moymẽto» (EE); 
«E sayrom dos moymentos e veerom se 
aa sancta çidade de Jerusalem» (VC); 
«Estes sayã dos moymentos dos gentijos 
onde morauã» (VC); «e poseo en seu 
moymẽto nouo» (S); «creẽdo que hya 
ao moymẽto chorar» (VC); «vierõ as 
tres Marias ao moymẽto» (EE); «e as 
pedras se britarã e os moymẽtos forõ 
abertos» (VC).

moinho, subs. (do baixo lat. saxum 
molinu-m, pedra grande, mó). Engenho 
composto de duas mós que serve para 
moer cereais. Formas: moynhos (VC, 
1); mujnho (VC, 1). Contextos: «hũa 
grande pedra ou moo tal e tam grande 
como husam de tirar e trager os asnos 

e cauallos cõ roda ẽ os moynhos ou 
ataffonas em seu collo» (VC); «e assy 
o dyaboo sempre moue o seu coraçõ e 
faze o andar ẽ roda assy como mujnho 
que nũca queda» (VC).

moio, subs. (do lat. modiu-m). Antiga 
medida para sól idos e  l íquidos 
equivalente a 60 alqueires. Formas: 
moyo (VC, 2); moyos (VC, 1; C, 2; EE, 
1). Contextos: «scõdida sob a medida 
do moyo do temor humanal» (VC); «pera 
a meter de fundo da medida do moyo 
ou em outro vaso onde sta escõdida» 
(VC); «e çẽ moyos de trijgo que te deuo 
per obrar» (VC); «Fornos de telha tres 
moyos. Fornos de caal outro tanto quanto 
valler os ditos tres moyos» (C); «o qual 
disse çem moyos de trijgo» (EE).

mole, adj. (do lat. molle-m). Macio; tenro; 
fraco. Formas: molle (VC, 19; EE, 1); 
molles (VC, 25). Contextos: «brãca 
de baixo a caram da carne per que era 
molle» (VC); «mais molle sera que 
çera» (VC); «tẽ o coraçom molle» (EE); 
«e leytos ou roupas de camas molles e 
delguadas ou delicadas» (VC); «e som 
os mẽbros tẽrros e molles e que asinha 
sentẽ as feridas» (VC).

molestar, vb. (do lat. molestare, impor-
tunar). Maltratar; ofender. Formas: 
molestã (VC, 1). Contexto: «por a booa 
obra muytas vezes molestã e anojam os 
seruos de Christo» (VC).

moléstia, subs. (do lat. molestia-m). 
Doença;  enfermidade.  Formas: 
mollestias (VC, 1). Contexto: «guardãdo 
se das mollestias e desprazeres do corpo» 
(VC).

molhamento ,  subs.  (de molhar + 
-mento). Ato ou efeito de molhar; 
humedecimento. Formas: molhamento 
(VC, 1); molhamẽto (VC, 1). Contextos: 
«Perventura per o molhamento ou 
tingimẽto do pam quise dar a entender 
o fingimento» (VC); «e o molhamẽto 
do vellero que se enchia de orualho 
significaua o liuramento dos filhos de 
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Israel de seus jmijgos» (VC).
molhar, vb. (do lat. vulgar *molliare, 

por mollire). Amolecer; humedecer. 
Formas: era molhada (VC, 1); era 
molhado (VC, 1); foy molhado (VC, 
1); molha (VC, 1); molhada (VC, 4; RP, 
1); molhado (VC, 4); molhados (VC, 2); 
molhando (VC, 1); molhar (VC, 1; EE, 
1); molhaua (VC, 2); molhauam (EE, 1); 
molhe (VC, 2; EE, 1); molhẽ (VC, 1). 
Contextos: «a terra que era molhada do 
sangue» (VC); «todo era molhado com 
lagrymas» (VC); «e elle foy molhado na 
agoa» (VC); «aquelle com a sua salyua 
tingida de pecado molha o sacramento 
e o enguolle» (VC); «coma paão ou 
hũa sopa molhada em vinagre» (RP); 
«e emtõ todo o emperador molhado 
cõ lagrimas descalço e desuestido em 
a camisa tomou a cruz do senhor» 
(VC); «por my cõ crauos e molhados de 
sangue» (VC); «bẽ podera elle passar nõ 
molhando pee» (VC); «Ca por o molhar 
dagua da limpeza, era alimpado quãto 
aa limpeza da carne» (EE); «e como se 
molhaua e enchia toda de sangue» (VC); 
«dos quaaes degollauam huum o outro 
molhauam no sangue daquelle» (EE); «e 
ẽuia a Lazaro para que molhe ho cabo do 
seu dedo ẽ ha agoa» (EE); «que se nom 
molhẽ ou barriquẽ» (VC).

molharigo, adj. (de mulher + -igo). O 
mesmo que mulherigo ou mulherico: 
efeminado; fraco. Formas: molhariguos 
(VC, 1). Contexto: «O muyto viço faz os 
coraçoões molhariguos e molles» (VC).

molho, subs. (do lat. *manuculu-m, por 
manipulu-m). Braçado; feixe. Formas: 
moolho (VC, 8); moolhos (VC, 2; C, 7; 
EE, 2). Contextos: «Moolho de mirra 
he a my o meu amado» (VC); «te deça 
e tome da cruz assy como huũ moolho 
de mirra e que te abraçe com os braços 
do amor» (VC); «colhee pera vos este 
moolho tã prezado e enxertayo nas 
cordas e meollo do coraçõ» (VC); «E 
atadea em moolhos ou paueas pera 

seer queimada» (VC); «E bem diz em 
moolhos e nom em huũ feixe» (VC); 
«ẽ algũas partes se pagua o dito dizimo 
em graão na eyra e em outras se pagua 
em moolhos na resteba» (C); «colhee 
primeiro ho joyo e ataayo ẽ moolhos 
cõ vẽçelhos» (EE); «colhee primeiro a 
maa erua e atadea em moolhos para a 
queimar» (EE).

molícia, subs. (do lat. mollitia-m). Moleza; 
masturbação. Formas: molliçias (C, 1). 
Contexto: «A hũa se chama molliçias 
que he peccar na propria carne» (C).

mollo, subs. (regressivo de molhar). 
O mesmo que molho: líquido que 
acompanha diversos pratos nas refeições. 
Formas: mollo (VC, 1). Contexto: 
«Outrossy como na cassa da amendoa 
se sconde o mollo doçe» (VC).

molura, subs. (talvez de mole + -ura). 
Moleza; indolência; languidez; luxúria. 
Formas: mollura (VC, 2); molluras (VC, 
2); molura (VC, 1). Contextos: «e aquelle 
que he coixo per mollura e dellicamẽto» 
(VC); «e querẽ auer a mollura e vicio 
desta vida presente» (VC); «porque 
viuẽdo ẽ molluras e delicaduras e nõ 
contou a doctrina que lhe fora cometida» 
(VC); «a dureza da pẽdença tornemos em 
pã .s. ẽ delectamentos e molluras» (VC); 
«acostumado auia ameude star de nocte 
fora em oraçõ e nõ curar da molura do 
leyto» (VC).

molure, subs. O mesmo que molura. 
Formas: mollures (VC, 1). Contexto: 
«o dessoluto no deleito do mũdo ou per 
mollures e catiuidades da carne» (VC).

momentânio, adj. (do lat. momentaneus, 
a, um). O mesmo que momentâneo: que 
dura apenas um momento; transitório; 
passageiro. Formas: momẽtania (VC, 
1). Contexto: «A quinta he a momẽtania 
quãdo alguũs fazẽ abstinẽçia algũus dias 
e em outros hã muytos viços contra a 
qual diz cada dia» (VC).

momentável, adj. (de momento + -ável). 
Momentâneo; passageiro; fugaz. For-
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mas: momentauees (EE, 1). Contexto: 
«(as paixoões deste mundo.) momen-
tauees e temporaaes» (EE).

momento, subs. (do lat. momentu-m, 
mudança). Espaço de tempo; instante. 
Formas: momento (S, 2; VC, 11); 
momentos (VC, 4); momẽto (VC, 
13; EE, 1); momẽtos (VC, 6; EE, 2). 
Contextos: «deue rrogar a Deus no 
primeyro momento ante da consagraçõ 
pellos viuos que lhe cõfesaron seus 
pecados» (S); «porque o spiritu sancto 
lhe ensinou naquelle momento» (VC); 
«porque em todos momentos nom soo de 
dia mas ajnda de nocte seja presentada a 
oraçõ» (VC); «Em o qual por o prazer de 
huũ momẽto ardera pera sempre cõ o seu 
capitã o demonio» (VC); «pella culpa de 
huũ momẽto nos faz pagar penna eterna» 
(EE); «nõ he dado a vos saberdes os 
tẽpos ou momẽtos que o padre pos em 
seu poderio» (VC); «Non perteençe a 
vos outros saber os tempos ou momẽtos 
que pos o padre no seu poderio» (EE).

momo, subs. (talvez do grego μîμος, 
crítica, pelo lat. momu-m). Representação 
cénica com máscaras. Formas: momos 
(C, 1). Contexto: «baillos, danças, 
joguos, momos nẽ cãtigas» (C).

monacal ,  adj .  (do lat. eclesiástico 
monachale-m). Monástico; relativo à 
vida conventual. Formas: monacal (VC, 
1). Contexto: «e na coroa e çercilho o 
auito monacal despreziuel he» (VC).

monarquia, subs. (do grego μοναρχία, pelo 
lat. monarchia-m, estado em que governa 
um só). Governo de um rei ou monarca. 
Formas: monarchias (EE, 1). Contexto: 
«E porque mais excellente e illustre de 
quantas forom en todas as monarchias 
que ouue» (EE).

monda, subs. (regressivo de mondar, este 
do lat. mundare, limpar). O lixo que resta 
depois de se mondar um campo agrícola. 
Formas: mõda (VC, 1). Contexto: «E 
pode se dizer toda çugidade e mõda que 
ha na messe zizania assi como he o joyo 

e as aueyas vazias e sem proueito e as 
cousas semelhãtes» (VC).

monge, subs. (do grego μοναχός, que vive 
só, pelo lat. eclesiástico monachu-m, 
através do provençal monge). Membro 
de uma ordem religiosa; frade; homem 
que vive num mosteiro. Formas: mõge 
(VC, 8); mõges (S, 1; VC, 8); mõje (VC, 
1); mõjes (S, 3; VC, 8); monge (S, 2; VC, 
8); monges (S, 1; VC, 9); monje (S, 7; 
VC, 4; C, 1); monjes (S, 15; VC, 16; C, 
11). Contextos: «Onde mõge tanto quer 
sooar como soo e triste» (VC); «O mõge 
segundo Gregorio sempre deue fazer 
reuerẽcia a seu habito» (VC); «E por esta 
rrezam antre os mõges e rrellegiossos 
nom sse dan paz» (S); «Estas so aquellas 
que enchẽ as claustras dos mõges e os 
desertos de beguinos» (VC); «dizendo. 
ao mõje que deseja seguir a vida dos 
apostollos» (VC); «son negligentes de 
dar pena aos mõjes e rrelegiosos que 
fogem de seus mosteiros» (S); «çegos 
e aos que han emfermidade perpetua, 
monge clastral (S); «do qual pecado 
nõ acharas scusado e quite homem do 
mundo nem monge alguũ ou relligiosso» 
(VC); «Outra he sagral, asy como 
os monges que som mortos quãto ao 
mundo» (S); «glorificaçõ dos martires. 
e abstinença dos monges» (VC); «como 
fez Sam Bento, que liurou huũ monje 
do spiritu maligno com hũa palmada 
que lhe deu» (S); «e o monje ou conego 
que sem liçença for achado fora do 
mosteiro, mandamos que seja preso» 
(C); «Ho quinto sse tirou alguũs monjes 
ou rreligiosos de seu mosteyro sem causa 
legitima» (S); «os monjes deuẽ auer a 
pureza dos martires» (VC).

monja, subs. (do lat. eclesiástico monacha-
-m, pelo cast. monja). Freira; mulher que 
vive num mosteiro. Formas: mõga (S, 
1); mõja (S, 2); momja (S, 1); monja (S, 
2; VC, 1); monjas (S, 2; VC, 1). Contex-
tos: «A primeira se he abade e rreligioso 
e monge e mõga e outras persoas seme-
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lhauees» (S); «cõ molher casada ou por 
inçesto cõ parenta ou cõ mõja» (VC); 
«qual quer que conheçer mõja ou aa que 
fez voto de castidade faça pemdença 
de dez anos e ella isso mesmo» (VC); 
«mais graue pendença deue aver que se 
com outra momja pecase» (S); «dos que 
ham açesso a algũa monja» (S); «Onde 
hũa monja deuota era tam aficada acerca 
da paixõ de Jesu Christo que jamais nõ 
podia veer a jmagem do crucifixo que nõ 
caesse em terra como morta» (VC); «A 
ssegũda benzer as monjas virgeẽs» (S); 
«assy como se alguũ vay ao collegio das 
monjas con entençõ de lhes preeguar» 
(VC).

monstrar, vb. O mesmo que mostrar. For-
mas: monstrando (VC, 1); mõstra (VC, 
1). Contextos: «respondeo: monstrando 
que nõ era maa nem sospeytosa» (VC); 
«da qual enterpretaçõ se mõstra que 
aquelles veẽ bẽ aquestas vodas» (VC).

monstruoso, adj. (do lat. monstruosus, 
a, um). Extraordinário; descomunal. 
Formas: mostruosa (EE, 1). Contexto: 
«se Christo des de sua moçidade mostrara 
toda sua sabedoria, pareçera huũa cousa 
mostruosa» (EE).

monta, subs. (do lat. medieval monta-m, 
este de mons, montis). Monte; montado; 
moita.  Formas:  mõtas (VC, 1). 
Contexto: «e no pam e comer seu e 
saya e nas mõtas onde jazia sam Beento» 
(VC).

montanha, subs. (do lat. medieval 
montanea-m). Serra; monte alto. 
Formas: montanha (VC, 2; EE, 1); 
montanhas (VC, 3; EE, 1); mõtanha (VC, 
3); mõtanhas (VC, 1; EE, 3). Contextos: 
«e aparecia lhe que de hũa montanha era 
talhada e emuiada hũa pedra sem maãos 
dalguẽ» (VC); «E mel de montanha» 
(VC); «foy aa montanha a Elisabeth a 
seruila» (EE); «e em as montanhas as 
auezinhas e rousinooes chilrando» (VC); 
«O se podesses sobir com tua senhora 
aaquellas montanhas. e veer como a 

manjnha» (VC); «alleuantamdosse foy 
aas montanhas: e emtrou em casa de 
Zacharias» (EE); «e que depois aquella 
pedra cresçia e se fazia grãde mõtanha» 
(VC); «nẽ he tal e tam grãde como he o 
outro mas muyto menor e de mayor mata 
e mõtanha» (VC); «porque na segũda 
vijnda nõ andara deus per os desertos 
nẽ em as couas e mõtanhas» (VC); «e ẽ 
todallas mõtanhas de Judea se diuulgauã 
todas estas pallauras» (EE).

montão, subs. (do lat. medieval montanu-
-m). Pequeno monte; pilha. Formas: 
mõtões (VC, 1). Contexto: «Onde Ber-
nardo diz que ajuntes a mõtões quantos 
mereçimẽtos quiseres» (VC).

montar, vb. (do lat. medieval montare, 
pelo francês monter). Importar; valer. 
Formas: monta (VC, 3); montã (VC, 1); 
mõta (VC, 2). Contextos: «e tanto monta 
como se o fezesse em praça e pubrico» 
(VC); «e tanto monta como se dissesse» 
(VC); «Nom aproueita ou nõ monta nada 
que tu obres aquello que he cousa viciosa 
e maa» (VC); «per acreçentamẽto de 
boas obras que montã tãto como poer 
lenha no fogo» (VC); «porque nõ mõta 
mais husar homẽ mal que bẽ» (VC); «E 
que mõta aquesto se me eu sento muyto 
cheo e avõdado de pecados?» (VC).

monte, subs. (do lat. monte-m). Montanha; 
elevação de terreno; floresta; lugar ermo. 
Formas: monte (S, 3; VC, 73; EE, 14); 
montes (VC, 13; EE, 9); mõte (S, 2; TC, 
2; VC, 71; EE, 16); mõtes (S, 1; TC, 
1; VC, 11; EE, 2). Contextos: «Mons, 
monte por que he monte» (S); «E ajnda 
que Christo muytas vezes na scriptura 
seja chamado monte por razã da alteza 
da sua grande perfeyçõ» (VC); «E em 
o monte da transfiguraçõ quãdo outra 
vez se ouuio a voz do padre» (EE); «se 
alleuantara o mar quorẽta couados sobre 
a alteza dos montes» (VC); «o mar se 
alleuantara sobre a altura dos montes 
quorenta couados» (EE); «A quinta 
quãdo lhes apareçeo no mõte e dalli subio 
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aos çeeos» (S); «Nõ sobira no mõte do 
senhor nẽ stara na sua sãcta seeda o que 
iurar ao seo proximo engano» (TC); 
«sobiose a huũ mõte» (VC); «e ouuese 
tam gram ffe que podese trespasar os 
mõtes» (S); «ãdou sete anos ẽ pees e ẽ 
maãos comẽdo das eruas pelos mõtes» 
(TC); «e scolhẽdo a viuẽda que he nos 
mõtes» (VC); «E teuer toda a ffe tãto que 
faça mudar mõtes» (EE).

monteiro ,  subs. (do lat.  medieval 
montariu-m) .  Caçador.  Formas: 
monteiro (EE, 1); mõteiro (EE, 1). 
Contextos: «Ca tanta agudeza teem em 
veer que de longe vee vijr o monteiro e 
vay sobre os outeyros» (EE); «e nõ he 
vista por o mõteiro, mas ella o vee» (EE).

montesinho, subs. (do lat. medieval 
motesinu-m). Montanhês; aquele que 
vive na montanha. Formas: mõtesinhos 
(VC, 1). Contexto: «sõ assi como 
mõtesinhos nas carreiras e nas sebes da 
aduersidade» (VC).

monturo, subs. (de monte + -uro). Lixeira; 
esterco; local onde se deposita o lixo. 
Formas: munturo (VC, 1). Contexto: 
«as çugidades e sterqueiras de toda a 
cidade no tempo do inverno saaem per a 
porta dicta do munturo e vaãse ao regato 
ou ryo de Cedrom» (VC).

mor, adj. (do lat. maiore-m, comparativo 
de magnus). O mesmo que maior. 
Formas: moor (S, 1; TC, 9; VC, 4; HV, 
7; C, 2; EE, 23); moores (TC, 2; EE, 2). 
Contextos: «quãto mais bebe moor sede 
ha» (S); «E se esto fezer com muytas 
bestas deue dauer moor peemdemça» 
(TC); «e asy este mudamẽto deste 
ĩcestu o faz moor» (TC); «E por moor 
ampleaçom de nobreza e aumentaçam 
de vosso glorioso e christianissimo 
nome» (VC); «quãto moor dano seu 
sera» (HV); «porque as gẽtes teuessem 
moor deuoçom» (HV); «Apos estes ho 
moor he jnçesto, depoys adulterio» (C); 
«fazer moor escandollo» (C); «ouue 
en elles melhoria e auantagem moor 

do que a natureza pode fazer» (EE); 
«pareçia de moor ydade que elle era» 
(EE); «e se fores clerigo dordeẽs meores 
ou depistola ou dauãgelho nõ podes 
ser promouido a moores ordees» (TC); 
«E elle emtam daua moores braados» 
(EE); «as obras que eu faço fara e ajnda 
moores» (EE).

morada, subs. (do lat. medieval morata-m, 
do part. passado de morare). Casa; 
habitação. Formas: morada (S, 8; TC, 
3; VC, 78; EE, 14); moradas (S, 3; 
TC, 1; VC, 34; EE, 6). Contextos: «e 
faremos nossa morada açerca delle» 
(S); «e morre uay fazer morada cõ os 
diaboos por sẽpre» (TC); «e esguardaste 
da morada muy alta em este valle de 
choro e de miseria» (VC); «e faremos 
em elle morada» (EE); «E se ten 
muytas moradas e non pareçe qual he a 
prinçipal» (S); «Por esto uos destroyra 
Deus na fin e punirlosha e mudara as suas 
moradas e as suas riquezas das terras 
dos uiuemtes» (TC); «Sõ outrossy no 
inferno muytas moradas assy como no 
ceeo desuayradas» (VC); «Em a casa do 
meu padre ha muytas moradas» (EE).

moradia, subs. (de morada + -ia). Morada; 
casa; habitação. Formas: moradia (VC, 
1). Contexto: «e que se contẽte da sua 
moradia ou asentamento» (VC).

morador, subs., adj. (do lat. medieval 
moratore-m). Habitante; residente. 
Formas: morador (VC, 6; C, 1; EE, 
1); moradores (VC, 12; C, 1; EE, 11). 
Contextos: «e o homẽ morador na terra 
ajuntouse aos angeos» (VC); «mas foy 
feito seu proximo o morador da gente 
strãgeira» (VC); «despoys que da parte 
da dita ygreja ou do dito morador no 
seu couto for leguado e prouado que 
mora hy» (C); «A qual he feita casa de 
deus por graça do morador» (EE); «per 
cõuersam de muytos princepes e doutros 
da dicta terra naturaes moradores» (VC); 
«e outras pessoas moradores em esta 
çidade» (C); «porque os moradores nõ 
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se apeçonhassen por respeito dos corpos 
mortos» (EE).

moral, adj. (do lat. morale-m). Que é 
conforme às regras e preceitos sociais e 
religiosos; edificante. Formas: mooraes 
(EE, 1); moraaes (VC, 5; EE, 1); moraees 
(S, 1); moral (VC, 13). Contextos: 
«Alguũs nas virtudes mooraes» (EE); 
«hũa he aquella que se cõtẽ em husar de 
virtudes moraaes» (VC); «de vertudes 
ẽtellectuaaes e moraaes» (EE); «Huũs 
mãdamentos forõ moraees, que quer 
dizer que ẽformam os custumes que 
os homens deuem auer acerca de Deus 
e da comverssaçõ de seus proximos» 
(S); «e abito de amjzade moral» (VC); 
«porque o corpo moral se toma aqui por 
o ajuntamẽto das obras» (VC); «Onde 
nõ foy defessa simplezmẽte que nõ 
disessem mas foy moral ensinãça» (VC).

moralidade, subs. (do lat. moralitate-m). 
Qualidade do que é moral; conjunto 
dos princípios morais estabelecidos 
pela sociedade e a religião. Formas: 
moralidade (S, 1; VC, 1); moralidades 
(VC,  2) ;  mora l l idade  (EE,  1) ; 
morallidades (VC, 1). Contextos: 
«ẽ quanto continha moralidade» (S); 
«ligeira cousa he de tornar aquesto 
aa moralidade» (VC); «ca em as 
moralidades e obras dos homeẽs» 
(VC); «ensinou as moralidades e as 
cousas fazedoyras» (VC); «A allegoria 
o que crees. A morallidade o que faças» 
(EE); «E porque nas morallidades mais 
mouem as obras que as pallauras» (VC).

moralmente, adv. (de moral + -mente). 
De acordo com a moral. Formas: moral 
mẽte (VC, 1); moralmente (VC, 41); 
moralmẽte (VC, 53; EE, 1). Contextos: 
«Moral mẽte queria dizer o coraçõ que 
era alimpado de maao pẽsamẽto» (VC); 
«Moralmente o poymento do sol pode 
seer dito o poymento da bẽauenturança 
mundanal» (VC); «Moralmẽte por a 
barca se pode ajnda entẽder a peẽdẽça 
porque per ella vay o homẽ ao porto 

de saluaçõ» (VC); «Empero moralmẽte 
segundo Lyra se poõe do pecador que 
deçe do estado de justiça ao pecado 
mortal» (EE).

morante, subs. O mesmo que ignorante. 
Formas: morantes (VC, 1). Contexto: 
«e dos ydiotas e morantes faz meestres» 
(VC).

morar, vb. (do lat. medieval morare, por 
morari). Habitar; residir; viver em. 
Formas: he morado (VC, 1); moora 
(VC, 32); moorã (VC, 7); mooram 
(VC, 1); mooras (VC, 1); moore (VC, 
5); moorem (VC, 1); mooro (VC, 2); 
mora (S, 2; VC, 45); C, 1; EE, 28); 
morã (VC, 4; EE, 4); moraaes (VC, 1); 
morãdo (VC, 3); moram (S, 1; VC, 5; 
C, 1; EE, 7); moramos (VC, 3; EE, 2); 
moran (EE, 1); morando (VC, 1; EE, 3); 
morar (S, 10; VC, 54; EE, 9); morara 
(VC, 4; EE, 6); morarã (EE, 1); morardes 
(EE, 2); morarẽ (VC, 1; C, 1); morarem 
(EE, 1); moraremos (EE, 2); moraren 
(S, 1; EE, 1); morarey (VC, 1; EE, 2); 
morarmos (VC, 1); morarõ (VC, 4; EE, 
2); morarom (VC, 1; EE, 1); moras (VC, 
1); morase (S, 2; TC, 2); morasem (TC, 
1); morasse (VC, 4); moraste (VC, 1); 
morastes (EE, 1); moraua (S, 1; TC, 1; 
VC, 18; EE, 5); morauã (VC, 13; EE, 4); 
morauam (VC, 2; EE, 7); morauan (EE, 
1); more (S, 2; VC, 14; EE, 3); morẽ (S, 
2; VC, 1; EE, 1); morem (S, 1); moremos 
(VC, 3); mores (VC, 1); morey (VC, 1); 
morou (VC, 14; EE, 9). Contextos: «O 
signal pois pera conhoçer se o comeo 
ou bebeo he se moora e se he morado» 
(VC); «e entrã e moorã ally» (VC); «Ou 
as aues do ceeo som as deuotas almas as 
quaaes vem per ffe e mooram per amor 
em os seus ramos» (VC); «A ty senhor 
aleuãtey eu os meus olhos que mooras 
em os ceeos» (VC); «ou moore sempre 
contigo» (VC); «(venham) estudando 
e (moorem) penssando e obrando» 
(VC); «E aquelle que reçeber a my que 
mooro em aqueste mundo tal como este 
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reçebera aquelle que me emuiou» (VC); 
«ho que huũ tempo do año mora ẽ hũa 
parrochia» (S); «morã nas casas dos 
reys» (EE); «vos virgeẽs que moraaes ẽ 
o parayso» (VC); «quando em o dia do 
juyzo allumia morãdo pera sempre ja 
em ella» (VC); «que demande liçença 
aos bispos donde moram» (S); «Em isto 
conheçemos que moramos em elle: e elle 
em nos» (EE); «semelhante aa dos que 
em os çeeos moran ajnda que estamos 
na terra» (EE); «porque morando com 
elles participem dos seus viçios» (EE); 
«pode estar e morar cõ a molher que 
primeiramẽte tinha» (S); «em aquelle 
logar acustumaua Johan morar preegar 
e baptizar» (EE); «Na qual lomgo tempo 
morara ho diuino sacrifiçio» (EE); «E 
os maaos nõ morarã sobre a terra» 
(EE); «se nõ morardes em mym» (EE); 
«a nos perteeçe a jurdiçã por morarẽ 
nos nossos coutos» (C); «Entom os 
que açerca do mar morarem nos valles 
fugiran pera os montes e taparam as 
orelhas pello arroydo do mar» (EE); 
«(E moraremos em elle) em o presente 
por graça» (EE); «E se os senhores 
moraren en diuersos lugares, a ygreja 
deue costranger ao huũ delles que venda 
ho seruo ao outro» (S); «Em todallas 
cousas busquey folgança, e ẽ sua herdade 
morarey» (EE); «e morarmos em as 
cousas altas e de çyma» (VC); «e morarõ 
em sua terra» (EE); «em semelhança e 
memoria dos tabernaculos e cabanas 
em que morarom seus padres» (VC); 
«E disserõ elles. meestre onde moras» 
(VC); «Asy como se Deus morase nas 
altezas grandes dos moesteiros o nas 
pinturas das paredes e nom morase nas 
almas lĩpas dos pecados» (TC); «Asy 
como mandaua Sant Francisco a seus 
frayres que ouuesem casas de pedra e de 
lodo em que morasem» (TC); «porque se 
ally morasse a promessa que a ti he feita 
nõ seria cõprida» (VC); «e tu moraste 
no seu vẽtre e nas tetas virginaaes» 

(VC); «a rainha escreueo logo cartas aa 
cidade õde moraua Naboth aos milhores 
da cibdade» (TC); «Era Moyses homẽ 
mansso sobre quãtos homeẽs morauã 
no mũdo» (EE); «E em aquella salla 
morauam emtom honze diçipollos» 
(EE); «Todos assy os apostollos como os 
outros diçipollos, e molheres morauan ẽ 
aquella parte de Jherusalem» (EE); «Seja 
sua casa deserta e nõ aja quẽ more nella» 
(EE); «que nõ estẽ nẽ morẽ ẽ huũ» (S); 
«(Quãdo entrardes na pousada saluadea 
dizẽdo. paz seja em esta casa) .s. nos que 
morẽ em ella» (VC); «os que assy obrã 
que morẽ em mym e eu ẽ elles» (EE); 
«O segũdo esta ençima deste e he limo 
dõde estã os mininhos que morem sem 
bautismo» (S); «e moremos com elle» 
(VC); «e jamais nom mores comtigo» 
(VC); «ex que eu me alonguey fugindo 
e morey apartado» (VC); «E a pallaura se 
fez carne e morou em nos outros» (EE).

morbo, subs. (do lat. morbu-m). Doença; 
enfermidade. Formas: morbo (VC, 1; 
RP, 2). Contextos: «e dizẽ que cura o 
morbo caduco ou vagado» (VC); «ou 
lugares çujos se causa ho morbo ou ha 
chagua em ho homẽ» (RP); «e tal morbo 
ou jnfirmidade as vezes he febre» (RP).

mordadura, subs. O mesmo que morde-
dura. Formas: mordaduras (VC, 1). 
«porque nõ pereçã cõ as mordaduras dos 
lobos infernaaes» (VC).

mordedura, subs. (de morder + -dura). Ato 
ou efeito de morder; dentada. Formas: 
mordeduras (VC, 2). Contextos: «nom 
se guasta nem come per bocados nẽ 
mordeduras nem da o seu corpo per 
a maneira que vos pensaaes» (VC); 
«e nõ curemos das mordeduras muy 
peçonhẽtas» (VC).

mordente, adj. (do lat. mordente-m, part. 
presente de mordere). Que morde ou 
fere; mordaz. Formas: mordente (VC, 
1). Contexto: «e quã mansso em as 
repostas nõ studaua de se vingar com 
pallaura mordente ou enjuriosa» (VC).
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morder, vb. (do lat. mordere). Ferir ou 
dilacerar com os dentes. Formas: for 
mordido (VC, 1); morde (EE, 1); mordẽ 
(VC, 3; EE, 1); mordeo (VC, 1); morder 
(S, 1; VC, 4); mordera (VC, 1); morderẽ 
(VC, 2); mordesse (VC, 1); mordessem 
(VC, 1); mordia (VC, 1); mordiam (VC, 
1; EE, 1); seer mordido (VC, 1); seja 
mordido (VC, 1). Contextos: «Quẽ 
curara do encantador se for mordido da 
serpẽte onde lhe podẽ dizer phisico cura 
de ty meesmo» (VC); «E porẽ sayba nõ 
seer ouelha de Christo o que morde cõ os 
dentes deffamãdo» (EE); «mordẽ com os 
dẽtes: como ho cam e lobo» (EE); «assy 
mordeo Christo o inferno» (VC); «meu 
costume he de morder» (S); «os vermeẽs 
que sooẽ de morder o coraçõ do paciẽte» 
(VC); «e por tãto se poder mordera: e se 
nã fugira» (VC); «ou os dragos e serpes 
cõ lingoas de fogo veerẽ cõtra ty pera 
te morderẽ e matarem» (VC); «como a 
cam rayuoso que mordesse e engulisse 
a alma do justo» (VC); «porque nom 
auia hy alguũ que o visitasse ou que 
teuesse cuydado de lho tirar ajnda que o 
mordessem» (VC); «E assy como aquelle 
que mordia a serpente» (VC); «emuiou 
contra elles serpentes de fogo e ao que 
mordiam logo morria» (EE); «e nõ seer 
mordido de rãcor ou door algũa que 
tenha contra elle» (VC); «que nõ seja 
mordido e ferido delles» (VC).

mordimento, subs. (de morder + -mento). 
Ato ou efeito de morder; mordedura. 
Formas:  mordimento  (VC,  1) . 
Contexto: «Assy comtra o mordimento 
e temptaçom do dyaboo nom ha hy 
melhor meezinha que paramẽtes ao 
saluador» (VC).

mordomadego, subs. (de mordomado 
+ -ego). Mordomado; mordomia; 
vedoria; cargo de mordomo. Formas: 
mordomadegos (TC, 1). Contexto: 
«Destas cousas se deue de gardar e 
quytar o que quer fazer peemdença 
uerdadeyra, scilicet, de caualaria 

mercadoria mordomadegos» (TC).
mordomado, subs. (de mordomo + 

-ado). Mordomia; vedoria; cargo de 
mordomo. Formas: moordomado 
(VC, 6). Contexto: «Da cõto do teu 
moordomado» (VC); «A segũda pallaura 
he pera tomar grãde door quando diz 
da cõta do teu moordomado» (VC); 
«ca o senhor me tira a veedoria ou 
moordomado» (VC).

mordomaria, subs. (de mordomo + 
-aria). Mordomia; vedoria; cargo de 
mordomo. Formas: moordomaria (EE, 
1). Contexto: «eu sey o que farey pera 
quãdo for reuogado da moordomaria» 
(EE).

mordomia, subs. (de mordomo + -ia). 
Mordomado; vedoria; cargo de mordo-
mo. Formas: moordomia (VC, 3); moor-
domya (EE, 1). Contextos: «porque 
quãdo for tirado da moordomia» (VC); 
«porque aquelle tẽpo he pera dar cõta e 
nõ pera husar da veedoria e moordomia» 
(VC); «diz que depois que nos he tirada 
a moordomia» (VC); «Reuogado da 
moordomya» (EE).

mordomo, subs. (do lat. maiore-m + 
domu-m). Vedor; administrador da 
casa. Formas: moordomo (S, 1; VC, 
24; EE, 14); moordomos (S, 2; VC, 1). 
Contextos: «nõ querẽ teer moordomo 
nẽ procuradores que gouernen as cousas 
da ygreja segũdo dereito» (S); «nõ querẽ 
teer moordomo nẽ procuradores» (S); 
«e que elle era o guiador e moordomo» 
(VC); «Era huũ home ryco que tijnha 
huũ moordomo e este foy defamado ãte 
elle» (EE); «aynda que sejan moordomos 
nẽ despẽseyros» (S); «Muytos outrosi 
moordomos e offiçiaaes que teẽ os 
correos ou bolssos dos moesteiros para 
os husos dos frades despendem nos com 
quẽ nom deuẽ» (VC).

moreira, subs. O mesmo que amoreira. 
Formas: moreira (VC, 1); moreyra (VC, 
1); morreira (VC, 1). Contextos: «assi 
como moreira ou se scriue sicomoro 
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por ficomoro por viçio dos scripuaães» 
(VC); «E por tanto a moreyra significa 
a cruz» (VC); «Sicomoro he hũa aruor 
semelhauel nas folhas aa morreira» 
(VC).

mormente, adv. (de mor + -mente). 
Maiormente; principalmente; sobretu-
do. Formas: moormente (TC, 3; EE, 
2); moormẽte (TC, 2; VC, 1; EE, 8). 
Contextos: «Item, porque o sacramemto 
do corpo de Deus he muy necesario a 
aqueles que som repẽdidos mandelhes 
que o recebam e moormente a aqueles 
que forem emfermos» (TC); «Pello qual 
auiã mester de seer socoridos dos outros 
catholicos. Moormente em tempo de 
fame» (EE); «e fazer esmolas por suas 
almas moormẽte a aqueles que ficarom 
moitos bẽes de seus padres» (TC); e muy 
graues de auer e moormẽte aos pobres» 
(VC); «das quaaes he recreada a alma e 
moormẽte o sacramento do altar» (EE); 
«non deuemos demasiadamẽte chorar 
nossos finados moormẽte quãdo forom 
boõs homeẽs» (EE).

morrer, vb. (do lat. vulgar morire, este de 
mori). Falecer; desaparecer; extinguir. 
Formas: moira (VC, 1; EE, 2); moirã 
(TC, 1); moiram (VC, 1; HV, 1); morẽ 
(VC, 2; EE, 1); morem (S, 1; VC, 1); 
moren (S, 1); moreo (S, 5; VC, 1); morer 
(S, 3; TC, 1; VC, 4; EE, 1); morera (S, 
1; VC, 1); morerẽ (VC, 1); moreria (VC, 
1); morerõ (VC, 1); morerom (S, 1); 
moresse (VC, 3); morra (S, 1; EE, 3); 
morrã (EE, 1); morras (EE, 1); morre (S, 
1; TC, 3; VC, 26; EE, 13; RP, 1); morrẽ 
(VC, 18; C, 1; EE, 3; RP, 3); morrẽdo 
(TC, 1; VC, 9; C, 1; EE, 2); morrees 
(EE, 1); morrem (S, 2; VC, 7; EE, 3); 
morremdo (VC, 2); morremos (VC, 6; 
HV, 1); morren (S, 2); morrendo (VC, 
10; EE, 3); morreo (S, 4; VC, 53; HV, 6; 
EE, 18); morrer (S, 15; TC, 2; VC, 160; 
HV, 6; C, 2; EE, 35); morrera (VC, 22; 
HV, 1; EE, 5); morrerã (VC, 7; EE, 1); 
morreram (EE, 2); morreras (TC, 1; VC, 

2); morrerẽ (VC, 1); morrerees (VC, 1; 
EE, 2); morrerei (EE, 1); morrerem (VC, 
2); morreres (S, 3; TC, 1; VC, 2; EE, 
2); morrerey (VC, 1); morreria (VC, 3); 
morrermos (VC, 1; HV, 1); morrerõ (S, 
1; VC, 6; HV, 8; EE, 8); morrerom (TC, 
1; VC, 2; EE, 6); morreron (S, 1; EE, 
4); morres (VC, 3); morrese (S, 3; VC, 
2); morresem (VC, 1); morresse (S, 1; 
VC, 23; HV, 3; EE, 3); morressem (VC, 
4); morresses (VC, 1); morria (VC, 9; 
HV, 1; EE, 3); morriã (VC, 1; HV, 6; 
EE, 2); morriam (EE, 1); morrya (VC, 
1); morryam (VC, 1); morryas (VC, 1); 
moura (VC, 1); mouram (S, 1); moyra 
(S, 1; VC, 21; HV, 1; EE, 5); moyrã (VC, 
2); moyramos (VC, 4); moyras (VC, 
2); moyro (EE, 1). Contextos: «Posto 
que moira de morte corporal» (EE); 
«mandelhes que o recebam e moormente 
a aqueles que forem emfermos em guysa 
que nõ moirã sem ele» (TC); «que por 
mingoa daugoa lhes cõuem que moiram 
de sede» (HV); «que as almas sempre 
viuẽ e que nõ morẽ cõ os corpos» (VC); 
«antre tãta multidõ daquelles que morẽ 
ẽ pecado» (VC); pregũta se morẽ mais 
asinha os homeẽs de muito prazer ou 
de muita tristeza» (EE); «podẽ seer 
mortos dos maaos. mas Christo por o 
qual morem nũca podera seer arrãcado 
dos seus corações ora moyramos ora 
viuamos de deus somos» (VC); «A 
quinta he dos que moren e para estes 
he a estrema vnçõ» (S); «ao terçeyro 
dya moreo em esa messma carne em 
que padeçeo» (S); «e digalhe que como 
quer que lhe esto mande fazer, que o 
nom quytara do inferno se morer em 
aquel pecado de que se asy nom parte 
se nõ fezer peemdẽça dele» (TC); «e 
he perpetua e nũca morera» (S); «se 
mester for que nõ recusẽ de morerẽ por 
saluarẽ seus menores» (VC); «E nom 
disse Jhesu que nom moreria» (VC); 
«Todollos phisicos do spiritu falleçerõ 
e morerõ ẽ ty e tu nõ es curada» (VC); 
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«e ainda que pecarõ, morerom en 
pendença» (S); «qualquer que chamasse 
rey se nom fosse sobgeito ao emperador 
que moresse» (VC); «estõçes pode omẽ 
furtar pã por que nõ morra» (S); «e 
assy nenhuũa ley pareçe que teem e os 
taaes sem ley morrã» (EE); «Se dizendo 
ao maao: ou maluado morte morras» 
(EE); «Item sacerdote que castiga seu 
discipolo e o fere em guysa que morre 
deue ser desposto» (TC); «he assy que 
huũ morre e ho outro nom» (RP); «em 
tal casa como esta morrẽ os homẽs mais 
azinha» (RP); «E he priuado da sua 
graça morrẽdo em aquel pecado perde 
a gloria eternal» (TC); «Ca se segundo 
a carne viuerdes morrees» (EE); «se se 
deue dizer missa pellos meninos que 
morrem despois do bautismo ante que 
ajam pecado» (S); «cadahuũ christaãos 
em morremdo deue guardar aquellas 
cinquo cousas que Christo guardou em 
quamto poder» (VC); «e curemos de nos 
que morremos de fame» (HV); «como 
os que morren quãdo lhes aquesçe 
algũas ẽfermidades» (S); «non fallando 
mas morrendo» (EE); «por que alguũs 
a çellebran o dia que foy martirizado 
e nõ morreo e outros o dia seginte 
que morreo» (S); «que ẽdusesẽ duas 
testemunhas falsas que o acusasẽ que 
disera mal de Deus e delrey e segundo 
ley que deuia morrer apedrado» (TC); 
«cõ aquelle que se nõ morrera eu nom 
fora viuo» (VC); «e em aqueste meo 
morrerã todos os homeẽs boõs e maaos» 
(EE); «e os dous supitamente morreram» 
(EE); «Do lecto em que sobisti, nõ 
descemderas mas morte morreras porque 
quiseste saber do ydolo hos sacretos de 
Deus» (TC); «todos os de boõa voõtade 
que morrerẽ quanto a este mũdo» (VC); 
«Em qualquer dia comerdes delle morte 
morrerees» (EE); «eu morrerei primeiro 
por ty» (EE); «enuiauam os judeos 
com licẽça e mãdado de Pyllatus pera 
cortarẽ as pernas aaquelles enforcados 

por morrerem mais aginha» (VC); «se 
morreres daquesta door que seias asolto 
mas se saares que tornes a myn pera te 
dar peẽdẽça segundo teus pecados» (TC); 
«se morer deuo morrerey» (VC); «Nom 
te acorre Pedro que disse que morreria 
por ty» (VC); «milhor he que morrermos 
todos de fame» (HV); «ouuerom ffe 
sem obras e morrerõ en pecado» (S); 
«depois que lhes morrerom seus padres 
e suas madres nunca lhes mais ueo a 
memoria deles senõ ẽ aquelas cousas 
que sõ pecado» (TC); «E ysto rresponden 
que estes que dormẽ en paz sse entende 
que estan en purgatorio e morreron en 
caridade» (S); «porque nõ morres ao 
mũdo» (VC); «e por que a creatura nom 
morrese sen bautizar» (S); «portanto 
o empreguarom em huso dos mortos. 
e strangeiros que morresem» (VC); 
«por tanto consentio que elle morresse 
aquella morte» (VC); «porque ajnda 
que elles nom morressem aa sperada do 
perseguidor ou perseguidores» (VC); 
«pera te auer merçee se morresses ẽ 
pecado mortal» (VC); «Pilatus vio que 
a gẽte meuda morria de fame» (HV); «E 
se morriã pequenos ante do custume do 
liure aluidro» (EE); «por quãto morriam 
menos prezando a vyda presente» (EE); 
«se elle veo a deos quamdo em carne 
morrya» (VC); «porque morryam os 
crucificados» (VC); «De ty senhor Jesu 
quãdo morryas ouue o sol cõpaixom» 
(VC); «Conuẽ que huũ homẽ moura. 
porque nõ se perca toda a gente» (VC); 
«e deuen rreçeber este sacramento ante 
que mouram» (S); «E aynda que moyra o 
marido ou a molher» (S); «que moyrã de 
fame ou de lazeira» (VC); «Moyramos 
todos cõ elle» (VC); «vee que nõ moyras 
tu ẽ querẽdo soterrar o morto» (VC); «Nõ 
moyro por que tenho culpa» (EE).

mortal, subs., adj. (do lat. mortale-m). 
Causador de morte; que ou o que morre; 
cada um dos sete pecados mortais. 
Formas: mortaaes (S, 1; TC, 5; VC, 27; 
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C, 7; EE, 6); mortaees (S, 22); mortaes 
(S, 2; TC, 1; EE, 1; C, 1); mortal (S, 
70; TC, 17; VC, 112; C, 13; EE, 50); 
mortall (S, 2). Contextos: «dos pecados 
mortaaes e das vertudes e das obras 
de miserycordia» (S); «Primeyramẽte 
apregũte polos sete pecados mortaaes 
que som estes» (TC); «passemos per 
os cantares mortaaes das sereas cõ 
as orelhas çarradas» (VC); «nem as 
obras de misericordia, nem os peccados 
mortaaes» (C); «todos jaziamos doemtes 
e mortaaes» (EE); «se entendẽ os .vij. 
pecados mortaaes» (EE); «A primeira 
que algũs pecados veniaees som tanto 
vsados e ẽ custume que se tornã ẽ 
mortaees» (S); «E os pecados mortaes 
son muytos e ẽ diversas maneiras que 
non se poden contar» (S); «Titulo dos 
pecados mortaes» (TC); «teemos armas 
contra todos os pecados mortaes» (EE); 
«todo pecado mortal he criminal» (S); 
«teu ẽmiigo mortal que te quer tolher a 
uida»; «Ho outro he mortal e outro he 
uenial» (TC); «Se comungou stamdo 
em pecado mortal» (TC); «e que nõ 
regne pecado no teu corpo mortal» 
(VC); «todos jaziamos en terra de mortal 
doença» (EE); «de eterno temporal e de 
jmmortal mortal» (EE); «dizem que os 
beẽs que se fazen en pecado mortall nõ 
aproueitã» (S).

mortalha, subs. (do lat. mortualia, roupas 
de luto, plural de mortualis, e, fúnebre). 
Pano que encobre um cadáver que vai a 
sepultar; sepultura; exéquias. Formas: 
mortalha (VC, 2); mortalhas (VC, 6). 
Contextos: «cõprida primeiro a obra 
piedosa da sepultura ou mortalha de 
seu padre» (VC); «nom embargãdo a 
mortalha de teu padre» (VC); «porque 
aĩda que merito seja fazer as mortalhas 
ao padre» (VC); «Nõ se defende pois 
a sepultura e feitura das mortalhas 
paternaaes» (VC); «E stauã aparelhãdo 
as exequias ou mortalhas» (VC).

mortalidade, subs. (do lat, mortalitate-m). 

Condição do que está sujeito à morte. 
Formas: mortalidade (VC, 10; EE, 1); 
mortallidade (VC, 3; EE, 1). Contextos: 
«o primeiro dia foy o dia da mortalidade» 
(VC); «açendeo o lume da diuijndade 
em a candea da nossa mortalidade» 
(VC); «pella mirra a mortalidade do 
homẽ» (EE); «emtõ filharom vestiduras 
de pelles em signal de mortallidade» 
(VC); «do tẽpo da nossa mortallidade 
nos leuasse aa sua visom magnifesta» 
(VC); «Onde he de notar que em aqueste 
tempo Christo passou da mortallidade aa 
ĩmortallidade» (EE).

mortalmente, adv. (de mortal + -mente). 
De modo mortal; de forma a causar a 
morte; fatalmente. Formas: mortalmente 
(S, 11; TC, 5; VC, 7; C, 4; EE, 1); 
mortalmẽte (S, 7; TC, 6; VC, 4; C, 6; 
EE, 5). Contextos: «ca este a tal non 
quebranta ho jejuũ nen peca mortalmente 
nen trespasa ho mandamẽto» (S); 
«se peccou mortalmente amte que a 
aquabasse» (TC); «Outra maneira he de 
aquelles que nom pecarom mortalmente» 
(VC); «E pecam mortalmente em ho 
denegar e reteer ou nõ dar a seus abades 
a que perteeçe» (C); «com voõtade 
de pecar mortalmente no vyndoiro ou 
non se arepẽdendo do passado» (EE); 
«e sse cõ outra entẽçon o tomar peca 
mortalmẽte» (S); «ãte que acabaua 
hũa ãte pecaua outra uez mortalmẽte» 
(TC); «entõ pequã aquelles que as teẽ 
mortalmẽte» (VC); «E que aquelle que 
diz a algũa molher algũa mĩtira burlãdo 
cõ proposito a traer que faça mal peca 
mortalmẽte» (EE).

morte, subs. (do lat. morte-m). O fim da 
vida; homicídio. Formas: morrte (S, 
1); morte (S, 117; TC, 31; VC, 1203; 
HV, 41; C, 14; EE, 262; RP, 5); mortes 
(S, 1; TC, 2; VC, 19; C, 1; EE, 3; RP, 
1). Contextos: «todo christaão o deue 
rreçeber en saude e depois ao tempo 
da morrte» (S); «Mortuus. Morte se 
diz em muytas maneiras» (S); «Se lhe 
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desseiarom morte ou perigoo» (TC); «E 
ajnda quãdo a virtude do fallar na hora 
da morte cesar e falleçer» (VC); «vos 
soees vindo por vingar a morte do santo 
profeta» (HV); «Nem parte algũa delles 
em sua vida em suas jmfirmidades nẽ 
depoys de sua morte» (C); «Tarde he a 
morte do homem: ou tarde he o tempo 
do juyzo» (EE); «nẽguẽ nõ tema morte» 
(RP); «aquelle he mays desposto aa 
morte que aqueloutro» (RP); «queria ser 
en homeçidios e en mortes e en outros 
muytos males» (S); «Seguese o quinto 
mandamẽto em no qual se emtemdẽ 
duas mortes, scilicet, morte corporal 
e morte spritual» (TC); «assy como 
fame. perseguiçoões. Mortes» (VC); «E 
assy as que hordenam as ditas mortes e 
fferidas» (C); «em perijgos de mortes 
som estado» (EE); «quando ha cometa 
apareçe acõteçẽ mortes de gẽtes em 
bathalhas» (RP).

mortífero, subs. (do lat. mortifer, a, um). 
Que causa a morte; mortal. Formas: 
mortiferas (VC, 1). Contexto: «e as 
delleytaçoões mortiferas. e os consenti-
mentos e obras peruersas» (VC).

mortificação, subs. (do lat. mortificatione-
-m, morte). Ato ou efeito de mortificar; 
tormento; repressão; refreamento. For-
mas: mortifficaçom (VC, 1); mortificaçõ 
(VC, 12); mortificaçom (VC, 5; EE, 
1). Contextos: «per mortifficaçom da 
carne» (VC); «e mortificaçõ da carne. 
e desprezamẽto dos beẽs mũdanaaes» 
(VC); «per cõpaixõ ou por mortificaçõ de 
carne» (VC); «se entende a total mortifi-
caçom e subieiçõ do homẽ defora .s. do 
corpo» (VC); «O pr[i]meyro he mortifi-
caçom dos vicios» (VC); «o peixe assado 
pela mortificaçom da carne» (EE).

mortificamento, subs. (de mortificar + 
-mento). Ato ou efeito de mortificar; 
mortificação. Formas: mortificamento 
(VC, 1); mortificamẽto (VC, 2). 
Contextos: «sejamos cada dia atados 
e postos por sacrificio no altar do 

mortificamento da propria voontade» 
(VC); «nẽ a abstinencia e jejuũ dos 
manjares quãto o mortificamẽto dos 
pecados» (VC); «E apaguamẽto ou 
mortificamẽto dos artijgos da ffe» (VC).

mortificar, vb. (do lat. mortificare, dar a 
morte a). Atormentar; afligir; castigar; 
reprimir. Formas: foy mortyficado 
(EE, 1); eram mortyficados (S, 1); 
mortifficar (VC, 1); mortifica (VC, 2); 
mortificã (VC, 1); mortificada (VC, 
3); mortificadas (VC, 1); mortificado 
(VC,  2) ;  mor t i f icãdo  (VC,  1) ; 
mortificãdonos (VC, 1); mortificamos 
(VC, 1); mortificando (VC, 1); mortificar 
(VC, 4); mortificar se te ha (VC, 1); 
mortificou (VC, 2); mortifique (VC, 3); 
sã mortificadas (VC, 1); seja mortificado 
(VC, 1); som mortificados (VC, 1). 
Contextos: «e foy mortyficado na 
paixõ» (EE); «todolos beẽs que forom 
feitos ante do pecado mortal que eram 
mortyficados rreuiuem e tornam no 
premeiro estado que estauam» (S); 
«como quer que hũa speçia de marteiro 
seja mortifficar os feitos da carne per 
spiritu» (VC); «e cõ o sancto temor da 
tua reuerẽcia mortifica tu ẽ elles todollos 
malles cõ o uẽçelho ou leguadura da tua 
delicada caridade» (VC); «empero nõ 
se mortificã per a guarda e obseruãcia 
della» (VC); «e aparta ou salga a carne 
mortificada» (VC); «stã aa primeira 
mortificadas per pecado» (VC); «agora 
tragemos o corpo mortificado» (VC); 
«subjugãdo sua carne ao spiritu e 
mortificãdo o ençẽtiuo e apetito della» 
(VC); «paguemos as decimas e primicias 
ao nosso fazedor mortificãdonos per 
abstinencia» (VC); «e por a qual todos 
dias nos mortificamos e marteiramos» 
(VC); «mortificando o argulho» (VC); 
«nos quaaes he a seeda da luxuria por 
mortificar a ella» (VC); «mortificar se te 
ha o entendimẽto» (VC); «e mortificou 
sy meesmo no coraçom e no corpo» 
(VC); «e mortifique seu corpo» (VC); 
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«e entã as obras sã mortificadas» (VC); 
«ante que per os delectos e a infirmidade 
delles seja mortificado» (VC); «aquelles 
beẽs que alguem em pecado faz que som 
mortificados seram dados» (VC).

morto, subs., adj. (do lat. mortuus, a, um, 
part. passado de mori, morrer). Falecido; 
defunto. Formas: morta (S, 5; TC, 1; 
VC, 53; EE, 10); mortas (TC, 1; VC, 
10; HV, 1; EE, 4); morto (S, 16; TC, 6; 
VC, 261; HV, 9; C, 1; EE, 38); mortos 
(S, 23; TC, 7; VC, 220; HV, 10; C, 3; 
EE, 75; RP, 3). Contextos: «o marido 
desta molher morta bẽ pode casar com 
aquela que era comadre de sua molher» 
(S); «foylhe perdoado o pecado e ẽcima 
a filha do emperador que era morta foy 
resuscitada» (TC); «A molher morta seu 
marido case cõ quẽ lhe aprouuer» (VC); 
«Ha ffe sem obras morta he» (EE); «e 
por esta som feitas grandes guerras e 
batalhas e mortas muytas gentes» (TC); 
«Onde de taaes voõtades perfeitas assi 
mortas assi meesmas diz o apostollo» 
(VC); «acharõnas mortas de fame em 
sua casa» (HV); «e as vacas e aues 
grossas ja sõ mortas» (EE); «E despois 
que foy morto, sepultado, desçendeo 
aos infernos» (S); «O terceyro he: 
Creer que recebeo payxom e foy morto 
e soterrado» (TC); «Por este pecado foy 
morto rey Saul» (TC); «e resuscitou o 
filho da viuua que era morto» (VC); «e 
soube que de tal guisa Pilatus era morto 
fezese muyto marauilhado» (HV); «A 
primeyra se disse alguma cousa de morto 
ou de uiuo» (TC); «foy cruçificado, 
morto e sepultado» (C); «como se 
Christo podesse saarar ao doente e 
non resuscitar ao morto» (EE); Jacome 
jrmaão de Joham por elles foy morto» 
(EE); «O septimo e deradeiro que ha 
de vijnr a julgar os viuos e os mortos» 
(S); «como os monges que som mortos 
quãto ao mundo» (S); «Aqueles que as 
cousas abrirem por fazerem mal com os 
ossos dos mortos» (TC); «O seytimo he: 

Creer que ha de uiinr iulgar os uiuos e os 
mortos» (TC); «e crija que elle resurgira 
dante os mortos» (VC); «e resoçitaua os 
mortos» (HV); «A seitima he soterrar 
os mortos» (C); «eu saarey doentes e 
resucitei mortos» (EE); «As vezes jsso 
mesmo veẽ de corpos mortos» (RP); 
«donde ha hi corpos mortos e podres» 
(RP).

mosca, subs. (do lat. musca-m). Inseto 
voador de duas asas, importuno e 
considerado imundo. Formas: mosca 
(S, 1; VC, 4); moscas (S, 1; VC, 6; EE, 
3; RP, 1). Contextos: «Se aranha ou 
outra coussa ou mosca ou outra coussa 
maa e ffea cayr no vinho ou peçonha 
mesturada con elle» (S); «o vallor da o 
pã e os toruoões o vinho e a traça o sayo 
aos pobres e a mosca o caldo» (VC); 
«Ou se por afeiçõ e amorio de parentes 
que lhe rrõee a vida como moscas» (S); 
«Ora se queres fugir das moscas das vaãs 
cuydações» (VC); «e Berzebuth he dicto 
e intrepetado homẽ de moscas ou que teẽ 
moscas» (EE); «ha hy muytas moscas em 
ha terra» (RP).

mosquito, subs. (do castelhano mosquito, 
este de mosca + -ito). Melga. Formas: 
mosquito (VC, 2). Contextos: «Cullex 
em latĩ quer dizer ẽ linguajẽ tãto como 
mosca pequena que teẽ huũ aguylhã 
porque na boca teẽ hũa trõba a maneira 
de aguylhã e cõ aquella pũge a carne 
e çugua o sangue per a qual animalia 
ou mosquito» (VC); «e sẽ fe coãdo o 
mosquito e ẽ gullindo o camello» (VC).

mostarda, subs. (do francês antigo 
moustarde, este do lat. mustum). Planta 
medicinal e culinária da família das 
crucíferas. Formas: mostarda (VC, 
7; RP, 1). Contextos: «em o terceiro 
exemplo que he do graão de mostarda» 
(VC); «empero per virtude grãde era e 
feruente aa maneira da mostarda» (VC); 
«E nõ assi como graão de mostarda 
porque nõ çenã cõ deuudo feruor» (VC); 
«Toma folhas de sabugo pisadas e cõ 
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mostarda pisada e faze emprasto» (RP).
mosteiro, subs. (do grego μοναστήριον, 

pelo lat. monasteriu-m). Casa onde vive, 
segundo uma regra, uma comunidade de 
religiosos. Formas: mosteiro (S, 7; TC, 
1; VC, 2; C, 8); mosteiros (S, 3; VC, 2; 
C, 29); mosteyro (S, 5); mosteyros (S, 1; 
C, 1). Contextos: «deuian seer lançados 
do mosteiro por que nom dapnassem aos 
boos» (S); «E se for molher a que se 
confessa pregũtelhe se ouue alguũ auer 
dalguũ homem que perteecese a ygreia 
ou o mosteiro» (TC); «e elles começarõ 
logo no mosteiro a seer mingoados» 
(VC); «o auemos por cõdepnado em 
tres cruzados douro se for mosteiro 
cõuentual» (C); «ou por que ajan de 
ẽleger sepulturas em feeos mosteiros 
en prejuizo das ygrejas parrochiaees» 
(S); «som auydos por pastores os bispos 
e sacerdotes e reitores das ygrejas e 
mosteiros» (VC); «que nehuã pessoa 
nam emtre nos mosteiros das freiras 
desta çidade, nẽ molheres nos dos 
frades» (C).

mosto, subs. (do lat. mustu-m). Sumo 
da uva esmagada antes de completar 
a fermentação. Formas: mosto (S, 3; 
VC, 5). Contextos: «sse o sacramẽto 
sse pode fazer con vinho de agraço ou 
com mosto ou com ho que ssay do azeo 
ẽpremydo» (S); «mais desque as huuas 
son maduras que se podẽ fazer de mosto» 
(S); «stauã cheos de mosto ou de vinho» 
(VC); «porque mais forte he a beuedice 
do mosto que do vinho lĩpo» (VC).

mostra, subs. (regressivo de mostrar). 
Ato ou efeito de mostrar; exposição. 
Formas: mostra (VC, 1). Contexto: «A 
mostra deste dinheiro se faz na morte» 
(VC).

mostração, subs. (do lat. monstratione-m). 
Ato ou efeito de mostrar. Formas: 
mostraçõ (VC, 1). Contexto: «porẽ os 
signaaes e mostraçõ de fora do amor 
geeral sõ asy como fazer alguũ bẽ» (VC).

mostramento, subs. (de mostrar + 

-mento). Ato ou efeito de mostrar; 
mostrança. Formas: mostramento 
(VC, 1). Contexto: «reprehẽdeo seu 
mostramento fingido amerçeando os 
cõ ho ve ou confusom da pena eternal» 
(VC).

mostrança, subs. (de mostrar + -ança). 
Ato ou efeito de mostrar; apresentação; 
exposição; aparência. Formas: mostrãça 
(VC, 6); mostrãças (VC, 1); mostrança 
(VC, 5); mostranças (C, 1). Contextos: 
«veendo elles pois Christo cõ seus 
discipollos auer geesto e mostrãça» 
(VC); «e por mostrãça de simplicidade» 
(VC); «entendiã que nõ erã defesos salvo 
os signaaes e mostrãças de fora» (VC), 
«mas foy mostrança de misericordia» 
(VC); «e todo esto bem soubesse por 
mostrança de sua gram piedade» (VC).

mostrar, vb. (do lat. monstrare). Fazer ver; 
dar a conhecer; indicar; revelar. Formas: 
auer mostrado (EE, 1); auja mostrado 
(VC, 1); for mostrada (VC, 1); fora 
mostrado (VC, 1); forem mostradas (C, 
1); forõ mostrados (VC, 2); fosse 
mostrada (VC, 4); fosse mostrado (VC, 
1); foy lhe mostrado (VC, 1); foy 
mostrada (VC, 3); foy mostrado (VC, 1; 
EE, 1); he mostrada (EE, 1); he mostrado 
(VC, 4; EE, 1); he nos mostrada (VC, 1); 
mosstra (S, 1); mostra (S, 2; VC, 375; C, 
1; EE, 383); mostrã (VC, 28; C, 1; EE, 
3); mostra lhes (VC, 2); mostra me (VC, 
1); mostra nos (VC, 2); mostra o (VC, 
1); mostra se (VC, 4); mostra te (VC, 1); 
mostraae (VC, 1); mostraae me (VC, 1); 
mostraaeme (VC, 1); mostraando lhes 
(EE, 1); mostraayme (EE, 1); mostrada 
(VC, 4); mostradevos (VC, 1); mostrado 
(VC, 2; HV, 1; EE, 2); mostrãdo (TC, 1; 
VC, 29; EE, 4); mostrado he (VC, 1); 
mostrãdo lhes (VC, 1); mostrãdo me 
(VC, 1); mostrãdo nos (VC, 1); 
mostrãdoa (VC, 1; EE, 1); mostrãdolhe 
(VC, 1); mostrados (VC, 1); mostrallo 
(VC, 3); mostram (S, 3; VC, 8; EE, 2); 
mostramdo (VC, 1); mostrame (EE, 1); 
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mostramos (VC, 4); mostrando (VC, 15; 
EE, 1); mostrando lhe (VC, 2); mostrando 
lhes (VC, 1); mostrando nos (VC, 2); 
mostrando se (VC, 1); mostrandolo (TC, 
1); mostrandome (EE, 1); mostrandose 
(VC, 1; EE, 1); mostranos (EE, 1); 
mostranse (VC, 1); mostrao (VC, 1); 
mostrar (S, 2; TC, 1; VC, 176; HV, 1; 
EE, 12); mostrar lhe (VC, 1); mostrar 
nos (VC, 1); mostrar se (VC, 1); mostrar 
te ham (VC, 1); mostrara (S, 1; VC, 20; 
EE, 5); mostrarã (VC, 2); mostrara se 
(VC, 1); mostrarẽ (VC, 6; C, 1); 
mostrarees (EE, 1); mostrarem (VC, 4; 
EE, 1); mostrares (VC, 2); mostrarey 
(VC, 5; HV, 1; EE, 1); mostraria (VC, 
7); mostrarlhe (VC, 1); mostrarmos (VC, 
4); mostrarõ (VC, 8); mostrarom (VC, 
8); mostrarse (EE, 1); mostrarsse (EE, 
1); mostras (VC, 4); mostrase (VC, 12; 
EE, 4); mostrasẽ (VC, 1); mostraselhes 
(VC, 1); mostrasen (S, 1); mostrasse (S, 
2; VC, 86; EE, 21); mostrassẽ (VC, 1); 
mostrassem (VC, 3); mostrasses (VC, 
2); mostraste (VC, 4); mostrasteas (VC, 
1); mostrastes (VC, 1); mostrate (EE, 2); 
mostraua (S, 1; VC, 42; EE, 9); mostrauã 
(VC, 7);  mostraualhes (VC, 2); 
mostrauam (VC, 1); mostrauasse (VC, 
1); mostray me (VC, 1); mostray vos 
(EE, 3); mostrayme (EE, 1); mostrayvos 
(EE, 2); mostre (S, 1; VC, 17; EE, 1); 
mostrẽ (C, 1); mostrees (VC, 2); mostrei 
(VC, 1); mostrem (VC, 1); mostremos 
(VC, 5); mostremus (HV, 1); mostres 
(VC, 2); mostresse (VC, 1); mostrey (S, 
1; VC, 1); mostro (S, 1; VC, 1); mostrou 
(S, 5; VC, 114; HV, 3; EE, 26); mostrou 
lhes (VC, 2); mostrou se (VC, 1); 
mostroulhe (VC, 1; EE, 5); mostroulhes 
(VC, 7; EE, 4); mostroulho (VC, 1); 
mostrounos (VC, 1); mostrouse (VC, 1; 
EE, 3); ouue mostradas (VC, 1); seer 
mostrada (VC, 1); seer mostrado (VC, 
2); seja mostrada (VC, 2); sera mostrado 
(HV, 1); tinhase mostrado (EE, 1). 
Contextos: «E assy depois de se auer 

mostrado senhor de todallas cousas» 
(EE); «segundo lhes ja auja mostrado no 
lauamento dos pees» (VC); «quãdo 
aquesta muy cruel besta for mostrada 
aos olhos dos ellectos e escolhidos» 
(VC); «e o angeo lhe reuelou que esto 
lhe fora mostrado» (VC); «se lhes nõ 
forem mostradas as ditas cartas» (C); 
«Em a sua paixõ foy o filho glorifficado 
per os signaaes que forõ mostrados» 
(VC); «e que fosse mostrada seer 
conprida a prophecia» (VC); «mas 
ousadamẽte dizia e prometya de o leuar 
como lhe fosse mostrado» (VC); «e foy 
lhe mostrado que aquelle frade era do 
cõ to  dos  dãpnados»  (VC) ;  «A 
rresurrecçom foy mostrada aos apostollos 
per muytos argumẽtos» (VC); «Assy 
meesmo foy mostrado a Sam Joham» 
(EE); «nos he mostrada que nõ teẽ alguũ 
mayor caridade que pooer a uida» (EE); 
«pello qual he mostrado o pecador que 
torna a graça de deos» (EE); «Mas he 
nos mostrada» (VC); «Esta maneira de 
bẽzer sse mosstra pello versso do hynno 
da naçença de Jhesu Christo» (S); «e a 
rezõ lhe mostra que nom deue tal cousa 
de desejar» (C); «no qual se mostra a 
benignidade de Christo» (EE); «pello 
mesmo juyzo se mostrã condempnados» 
(EE); «e mostra lhes todollos regnos do 
mũdo e a sua gloria» (VC); «mostra me 
a tua fe per as tuas obras» (VC); 
«Amerçeate de nos deus de todos e 
mostra nos a luz da tua misericordia» 
(VC); «E que o deuemos seguir em sua 
payxõ mostra o per razõ dizẽdo» (VC); 
«mostra se pois das cousas sobre dictas» 
(VC); «Mostra te e faze te primeiramẽte 
boo a ti meesmo» (VC); «como vos que 
me querees matar mostraae o pecado per 
que mereço a morte» (VC); «O quã 
temerosa pregũta mostraae me a moeda 
do çenso ou do t r ibuto» (VC); 
«mostraaeme o homẽ de dentro que steue 
aadefora cuberto no saco da carne» 
(VC); «Subindo diante delles mostraando 
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lhes ho caminho» (EE); «Mostraayme a 
moeda do tributo» (EE); «e per os 
euãgellistas offerecida e mostrada» 
(VC); «Idevos e mostradevos aos 
saçerdotes» (VC); «e foy lhe semelhãte 
ou mostrado em sonho que fosse em huũ 
paaço» (HV); «Pequey ainda mostrãdo 
de mi sanctidade e honestidade» (TC); 
«E em fim cõcludindo a hystoria diz assi 
.s. como mostrado he» (VC); «e ledo hya 
ante elles: mostrãdo lhes o caminho» 
(VC); «em seendo deus mostrãdo me e 
apareçendo como homẽ» (VC); 
«mostrãdo nos taaes gestos» (VC); «ou 
dizẽdoa: ou mostrãdoa com os ypocritas» 
(EE); «mostrãdolhe signaaes de mayor 
familliar[i]dade e mais special amor» 
(VC); «por os beneficios mostrados ou 
feitos acerca delle» (VC); «atees que 
aprouue a deus mostrallo ao poboo de 
Jsrael» (VC); «ajnda que mostram o 
consentimento» (S); «allegãdo elle e 
mostramdo que em crucifigar Christo era 
deshonrra delles» (VC); «mostrame teu 
rostro» (EE); «em estas cousas que 
perteẽçẽ aos corpos tãto mostramos que 
o nom auemos das cousas spirituaaes» 
(VC); «mostrando que non engeytaua os 
pecadores» (VC); «mostrando lhe algũas 
obras do tẽplo» (VC); «mostrando lhes 
elle as chaguas que por elles padeçeo» 
(VC); «mostrando nos aqui e em todo 
lugar sua marauilhosa paçiẽcia» (VC); 
«E mostrando se por ignoscente de tam 
grãde mal lauou suas maãos» (VC); «E 
que ainda seia maa cousa aquesta 
mostrandolo  a emtrepetaçom do 
uocauolo»  (TC);  «(me guiaua) 
mostrandome como deuia fazer» (EE); 
«mostrandose verdadeiro deos» (EE); 
«mostranos  ho padre» (EE); «e 
mostranse que som chorosos e tristes por 
os pecados seus e dos outros» (VC); «e 
descobrio e mostrao aos que som 
paruoos de malicia» (VC); «Item o 
sacerdote emquãto se confessa o pecador 
nom lhe deue mostrar  sua cara 

espamtosa» (TC); «como por hũa alma 
soo quis vinr mostrar lhe todas suas 
chaguas» (VC); «que tenha por bẽ 
mostrar nos  a morada donde sta 
eternalmente» (VC); «e nõ quis mostrar 
se queyxoso cõtra os ẽuejosos» (VC); 
«porque mostrar te ham grande signal 
da perfeiçom em muytas pallauras e 
cousas» (VC); «A primeira por que, 
estando posto en ella, se mostrara seer 
medianeiro ãte Deus e ho homẽ» (S); 
«porque ẽ elles auera cousas que 
assignarã e mostrarã que o dia do juyzo 
he açerca» (VC); «Se se elle callara pois 
que os outros todos preguntauã mostrara 
se sospeito a elles» (VC); «e em qual 
quer e quaes quer delles que se em ello 
mostrarẽ culpados em estes escritos» 
(C); «a tristeza ẽtranhauel do pẽsamẽto 
mostrarees de fora cõ synaaes» (EE); 
«ou ainda outras flores da terra colhiam 
por mostrarem prazer e allegria» (EE); 
«E se lhe mostrares triste sẽblãte» (VC); 
«e eu vos mostrarey boa pousada» (HV); 
«entõ se mostraria seer cruel» (VC); «e 
por mostrarlhe mayor afeiçom» (VC); 
«nõ fazendo cousa por mostrarmos a nos 
meesmos» (VC); «e mostrarõ auer em 
sy paciencia» (VC); «os judeus 
discipollos do dyaboo se mostrarom seer 
peores que seu mestre» (VC); «(querendo 
justificarse) .s. mostrarse justo» (EE); 
«Em vontade de Christo estaua 
mostrarsse ha fraqueza humana que 
tomou» (EE); «Mostras amizade no 
signal e na obra fazes trayçom» (VC); 
«porque em aquella maneira se mostrase 
madre do minino» (VC); «que por o auito 
e vestiduras que trouuessẽ mostrasẽ 
quanto erã allonguados do desejo das 
riquezas» (VC); «elle veo e entrou cõ o 
poboo todo a preeguar lhe e mostraselhes» 
(VC); «por juizo dos quaees mãdou que 
mostrasen ser limpos» (S); «A quarta por 
que claramẽte se mostrasse por que 
padeçia» (S); «porque se mostrassẽ seer 
yguaaes em aquella meesma culpa» 
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(VC); «como se mostrassem que 
cobijçauã mudar se em melhor stado» 
(VC); «mas porque milhor me mostrasses 
mjnha inperfeiçã» (VC); «O qual com o 
teu sancto dedo mostraste ao poboo» 
(VC); «quãdo aquellas cousas que na 
scriptura da ley velha pareçiã carnaaes 
mostrasteas seerem spirituaaes» (VC); 
«mostrastes obras damor e amizade» 
(VC); «mas vayte e mostrate  ao 
saçerdote» (EE); «pellos quaees se 
mostraua que consentia» (S); «por que 
a taaes se mostraua amigauel» (EE); 
«mais mostrauã Christo seer sem culpa 
que culpado» (VC); «mostraualhes o 
caminho segũdo auia dicto Micheas 
propheta» (VC); «e lhe mostrauam e 
faziam muytas cousas con sanha» (VC); 
«mostrauasse que todas as linguageẽs 
auiã de creer» (VC); «mostray me a 
moeda do tributo ou da peita» (VC); 
«hyde e mostray vos aos sacerdotes» 
(EE); «Mostrayme a moeda etc.» (EE); 
«Hyde e mostrayvos aos sacerdotes» 
(EE); «por que mostre e traga sua 
semelhãça» (S); «aynda que lhes mostrẽ 
nossos aluaraes de liçença» (C); «nõ 
mostrees o amor que me teendes em 
chorar» (VC); «muytas boõas cousas vos 
mostrei» (VC); «porque mostrem que 
som amadores dos corpos e nõ som 
amadores das almas» (VC); «mas 
requerẽ que mostremos o que dizemos» 
(VC); «e vamolos cometer e mostremus 
tantas armas para que se elles arrepẽdam» 
(HV); «e que na vida e husãça nossa tu 
te mostres seer sancto» (VC); «Vaa 
dauante a bandeyra del rey que he aa 
cruz. e mostresse o sangue de Christo 
aos caualleyros» (VC); «per palauras 
vaãs me mostrey e me louuey» (S); «por 
que pareça boa mostro verdade de fora 
a qual nom tenho na vontade» (S); 
«aynda outro caminho mais exçelẽte uos 
mostrou que he a caridade» (S); «Em a 
qual cousa nõ se mostrou serẽ ignoscẽtes 
e sem culpa mas mostrou se sua maliciosa 

sanha» (VC); «E mostrou lhes as maãos 
furadas» (VC); «e mostroulhe todollos 
regnos do mũdo» (EE); «e mostroulhes 
o loguar dizẽdo» (VC); «E mostroulho 
em aquella vestidura» (VC); «Desy 
mostrounos em aquello que auiamos de 
guardar» (VC);  «Assy meesmo 
mostrouse senhor do inferno» (EE); 
«Apres que o senhor ouue mostradas 
algũas cousas que vijnham ante do 
juyzo» (VC); «esta graça auia seer 
mostrada e preeguada ao mundo» (VC); 
«quiseste seer mostrado aos judeus» 
(VC); «e seja mostrada a sanctidade sua 
eternal» (VC); «e poem teu coraçom 
nisto que te sera mostrado» (HV); 
«tinhase mostrado senhor do aar e das 
cousas que sam em elle» (EE).

motete, subs. (do lat. medieval motetu-m, 
pelo francês motet). Mote breve; dito; 
expressão. Formas: motetes (VC, 
2). Contextos: «quem me desse seer 
quinhoyro daquelles motetes da esmolla» 
(VC); «diz que esta principalmẽte em 
tres motetes» (VC).

motivo, subs. (do lat. tardio motivu-m). 
Razão de ser; fundamento; justificação; 
causa. Formas: motiuo (VC, 2). 
Contextos: «E o seu motiuo foy menos 
maao» (VC); «o meo viuo tẽ o motiuo 
vidal» (VC).

moto, subs. (do lat. mutu-m, som, pelo 
provençal mot). Mote; sentença breve; 
epígrafe. Formas: moto (VC, 1). 
Contexto: «depois a morte de huũ 
semelhãte como por moto ou epitaphe 
scriueo» (VC).

moto próprio, subs. (do lat. motu proprio). 
Iniciativa própria. Formas: moto proprio 
(VC, 1). De sua própria iniciativa. 
Contexto: «e per voontade graçiosa e 
do teu moto proprio nos chamaste aas 
tuas vodas» (VC).

moura, subs. (do lat. maura-m). Feminino 
de mouro. Formas: moura (S, 1; TC, 1); 
mouras (TC, 1). Contextos: «Item o que 
ha coytu com judia ou moura» (S); «se 
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ela he stranha ca per uemtura sera sua 
parenta ou sua cunhada ou moura ou 
iudia por este pecado deue ieiũar todas as 
quoartas feyras» (TC); «O dozeno he os 
que dormẽ com iudias ou mouras» (TC).

mouro, subs. (do lat. mauru-m). Natural 
da Mauritânia; sarraceno; africano. 
Formas: moro (S, 1); moros (TC, 1); 
mouro (S, 7; TC, 1; EE, 1); mouros (SG, 
2; S, 9; TC, 1; VC, 3; EE, 7). Contextos: 
«e despois algũ delles se tornar moro 
ou judeu» (S); «O .xxv. os que dam 
armas ou outras cousas aos moros» 
(TC); «cristãa que durme com mouro 
ou iudeu» (TC); «Que possã leuar aos 
mouros e inffiees das dictas partes de 
Guinee quaaes quer mercadorias» (SG); 
«E se alguũ for aa batalha de mouros ou 
a outras longas terras» (S); «Se comeo 
uiamda que fezessem mouros ou iudeus 
ou se comeo ou bebeo com elles» (TC); 
«e os mouros per a ley de Mafamede» 
(VC); «E como os mouros confessã que 
Mafamede nẽhuũ millagre fez» (EE).

mouta, subs. (do lat. medieval monta-m, 
este de mons, montis). O mesmo que 
moita: matagal; silvedo. Formas: 
moutas (VC, 3). Contextos: «e de 
arrãcar as moutas e spinhas e fazer as 
outras cousas semelhantes» (VC); «os 
quaaes deuem arrãcar os viçios assy 
como moutas ou spinhos e enxertar 
virtudes» (VC); «mas foy morta a 
humanidade que cõ os cornos staua 
apeguada antre as moutas .s. ãtre os 
ẽuorilhamẽtos e lazos dos pecados» 
(VC).

movediço, adj. (de movido + -iço). 
Que se move com facilidade; volúvel; 
instável. Formas: mouediça (VC, 2); 
mouediço (VC, 3); mouediços (VC, 
1). Contextos: «porque toda criatura 
he mouediça» (VC); «(e eu que som) 
verdade nõ mouediça» (VC); «Item o 
meyo he loguar de firmeza porque o 
meyo do mũdo fixo he e nõ mouediço» 
(VC); «e sobre fundamẽto mouediço e 

nõ duradoyro» (VC); «ella os mostra 
mouediços e fracos» (VC). 

movedor, subs. (de movido + -or). Aquele 
que move; excitador. Formas: mouedor 
(VC, 1). Contexto: «porque se allegre o 
atiçador e mouedor dellas» (VC).

móvel, adj. (do lat. mobile-m). Que se 
move; movível. Formas: mouees (C, 3). 
Contextos: «nem embarguem seus beẽs 
mouees nem de rayz» (C); «enbargar ou 
esbulhar dos nossos beẽs e possissoões 
ou parte dellas mouees ou rayz» (C); 
«dos seus beẽs proprios ou dos seus 
benefiçios e ygrejas, assy mouees como 
rayz per elles possuydos» (C).

movente, adj. (do lat. movente-m, part. 
presente de movere). Que move ou que 
se move; móvel. Formas: mouẽte (VC, 
1). Contexto: «a quarta segũdo a causa 
effiçiẽte e mouẽte» (VC).

mover, vb. (do lat. movere). Agitar; 
movimentar; expulsar; produzir; alterar; 
revoltar; incitar. Formas: era mouida 
(VC, 1); era mouido (VC, 1); erã 
mouidos (EE, 1); es mouido (VC, 1); for 
mouida (VC, 1); fora mouida (VC, 1); 
forõ mouidos (VC, 2); forom mouidos 
(VC, 3; EE, 1); fose mouida (S, 1); 
fosse mouida (S, 1; VC, 1); foy mouida 
(VC, 1); foy mouido (VC, 5; EE, 2); he 
mouida (VC, 2); he mouido (VC, 4; EE, 
1); moua (S, 1; VC, 9); mouã (VC, 1; 
EE, 1); mouã se (VC, 1); mouaaes (VC, 
2); mouam (VC, 2); mouamos (VC, 5); 
mouas (VC, 2); mouase (VC, 1); mouate 
(VC, 1); moue (S, 6; VC, 38; EE, 2); 
mouẽ (VC, 7; RP, 1); moue se (VC, 1); 
mouẽdo (VC, 1; EE, 1); mouẽdo se (VC, 
1); mouẽdoos (S, 1); moueeo (EE, 3); 
moueevos (VC, 1); mouem (VC, 4; EE, 
2); mouemdo (VC, 1); mouemos (VC, 
2); mouen (S, 1); mouendo (S, 1; VC, 1); 
mouendonos (VC, 1); mouendoos (VC, 
1); mouendosse (VC, 1); moueo (S, 1; 
TC, 2; VC, 16; EE, 2); moueo se (VC, 1); 
mouer (S, 3; TC, 1; VC, 48; HV, 1; EE, 
4); mouer nos (VC, 2); mouer se (VC, 
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1); mouer se hã (VC, 1); mouer se ham 
(VC, 1); mouera (VC, 2; EE, 2); mouerã 
(VC, 5); moueram (EE, 2); mouerẽ (VC, 
2); mouerem (VC, 1); moueria (S, 1; VC, 
1); moueriam (VC, 1); mouerõ (VC, 4); 
mouerõ se (VC, 1); mouerom (VC, 2); 
moueromse (VC, 1); mouerõsse (VC, 
1); mouerse (S, 1; VC, 1); mouerseha 
(VC, 1); mouersse (EE, 1); mouerte 
(VC, 1); moues (VC, 1); mouese (S, 2); 
mouesse (VC, 4); mouessem (VC, 3); 
moueste (S, 4); mouete (VC, 2); mouia 
(S, 1; VC, 12; EE, 1); mouiã (VC, 2); 
mouiam (VC, 3); mouiase (VC, 2); 
mouiasse (VC, 1); mouida (VC, 8; 
EE, 5); mouido (S, 1; VC, 24; EE, 7); 
mouidos (VC, 20; EE, 1); moujã (VC, 1); 
mouuer (VC, 1); mouy (S, 1); mouyam 
(VC, 1); mouyda (VC, 1); seer mouido 
(VC, 1; EE, 1); sejamos mouidos (VC, 
1); sejas mouido (VC, 1); som mouidas 
(VC, 2); som mouidos (VC, 2); somos 
mouidos (VC, 1); tẽdes mouidos (EE, 
1). Contextos: «entraua ẽ aquella augoa 
depois que era mouida» (VC); «e por 
tãto a todas cousas que auia de fazer era 
mouido delle» (VC); «Disse Lyra que erã 
mouidos a ysto de cõpayxan» (EE); «mas 
per deus es mouido pera orares» (VC); 
«quãdo a agoa for mouida me meta em a 
poça» (VC); «E quasi repetindo a questõ 
que fora mouida per elles em outras 
pallauras aquella meesma pregũta fez 
a elles» (VC); «forõ mouidos a tractar 
publicamente da morte de Christo» 
(VC); «forom mouidos a cuydarem 
elle seer Christo» (EE); «sse nom fose 
mouida por homẽ» (S); «assy esta 
chave sse nõ fosse mouida per aquelle 
que ha poderyo que he saçerdote» (S); 
«foy mouida de dentro cõ tã grande 
door» (VC); «e veendo foy mouido de 
piedade» (EE); «e per a sua firmeza nõ he 
mouida por tãto em hũa sentẽça o senhor 
cõprehendeo todo» (VC); «e ainda assy 
meesmo que he mouido de diuersos 
pẽsamentos» (EE); «por que moua ao 

pouoo a deuaçom» (S); «por as quaaes 
mouã naturalmente suas operaçoões» 
(EE); «mouã se eu te peço as tripas ou 
entredanhas da tua misericordia» (VC); 
«e speraae nõ vos mouaaes nẽ do logar 
nẽ da voõtade» (VC); «os poderios da 
alma se mouam de virtude em virtude» 
(VC); «nem os prouoquemos e mouamos 
contra nos per nossas palauras» (VC); 
«nõ te mouas contra elles cõ sanha 
ou desprezo» (VC); «mouase cõ todo 
trabalho que tenha o spiritu por guiador» 
(VC); «Onde Ãbrosio diz mouate o 
desejo da sabedoria assi como moueo 
a Maria» (VC); «Pecado venial senpre 
procede de vontade que moue ou leixa 
de resestir» (S); «Aqui se mouẽ duas 
questões» (RP); «moue se a soberba a 
respõder outras mais cruees e pyores» 
(VC); «Mouẽdo suas cabeças disserom, 
vay que destrues o tẽplo de deus» (EE); 
«primeiramẽte mouẽdo se de culpa em 
culpa» (VC); «fuy desobediẽte a elles 
mouẽdoos a sanha e yra» (S); «Judas 
Machabeo moueeo seu arreal contra 
Gorgia» (EE); «moueevos por razom de 
vosso doesto» (VC); «porem com mayor 
força mouem ho animo» (EE); «Omde 
Crisostomo mouemdo aquy questom diz 
assy» (VC); «mas ay de nos mezquinhos 
que nõ nos jnclinamos com preceptos 
nẽ nos mouemos per exẽplos» (VC); 
«por pouca coussa mouen guerras» (S); 
«dizendo palauras torpes, mouendo 
baralhas» (S); «segundo em ante auia 
dicto mouendonos aaquello meesmo 
dizendo» (VC); «e mouendoos a fazerem 
o que lhes nom era outorguado» (VC); 
«e auiam doo delle mouendosse com 
compaixom» (VC); «Se se moueo a 
sanha contra seu proximo» (TC); «A 
sexta he porque fez aquel pecado ou 
quem o moueo a fazelo» (TC); «e moueo 
se per misericordia» (VC); «asi como 
fazẽ as molheres que beuẽ beuerageẽs 
para auerẽ de mouer e pecã grauemẽte» 
(TC); «ca de nos elle amar se segue 
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ajudar nos e mouer nos a cõplir seus 
mandados» (VC); «se quiserẽ mouer 
se ou reuoluer sy meesmos» (VC); 
«Item mouer se hã a filhar vingança dos 
pecados» (VC); «item mouer se ham per 
voontade de deos a fazer marauilhosas 
mudanças nos ellementos» (VC); «e he 
temor aos que mal obrã o justo nũca 
se mouera» (VC); «assy como em a 
vijnda do juyzo se mouerã as virtudes 
corporaaes» (VC); «ca as virtudes 
dos çeeos se moueram» (EE); «e starẽ 
fixas e nõ se mouerẽ» (VC); «Onde 
Crisostomo diz que razom era de se 
mouerem ou aluoroçarem» (VC); «saluo 
ẽ quãto dando a esmola aos proues os 
moueria a rrogar a Deus pellos fynados» 
(S); «e outras que mujto moueriam as 
voontades dos que ouuissem a deuoçom 
e compunçom ou conpaixom» (VC); 
«e desaly os discipollos de Johãne se 
mouerõ cõ enueja» (VC); «Mouerõ 
se elles a esto por quanto Christo tam 
ligeiramẽte proueera a tanta companha» 
(VC); «Aa voz de Christo se mouerom 
os ellementos» (VC); «e moueromse 
todas as suas entradanhas sobre sua 
madre» (VC); «e mouerõsse e tremerõ 
os infernos» (VC); «nũca ẽtẽdeo que 
podesse mouerse a auer ajũtamẽto» (S); 
«E porem mouerseha o corpo aa voontade 
do spiritu e ao seu mandamemto» (VC); 
«assy o homẽ deue mouersse a relleuar 
a miseria do proximo» (EE); «nõ deues 
mouerte a sanha cõtra aquelle que ta fez» 
(VC); «E se per ventura nom te moues 
per affeiçom de compaixom» (VC); «E 
da gula pello formẽto do vẽtre leuantase 
e mouese luxuria» (S); «como alli fora 
feyto se mouesse a gẽte popullar ao 
reçeber hõrradamẽte em Jerusalẽ» (VC); 
«ca este estormento mouese contra a 
uontade do prinçipal que he Deus» (S); 
«por tal que por a nobreza e magnificẽçia 
dos hedefiçios feitos a seruiço de deus 
se mouesse a auer misericordia» (VC); 
«e que assy se mouessem a cõpaixom» 

(VC); «ençẽdeste ou moueste algũa 
molher aa luxuria» (S); «Mouete agora 
pois discipollo de Christo cõ teu piedoso 
meestre» (VC); «Porque o dyaboo que 
he principe das treeuas os mouia e 
aguçaua pera fazerem aquesto» (VC); 
«auiã cõpaixõ della e se mouiã a chorar» 
(VC); «e aquestes per odio se mouiam 
contra Christo» (VC); «e mouiase a 
agoa» (VC); «e mouiasse a aguada» 
(VC); «Acharõ mouida a pedra» (EE); 
«saystes ao deserto para ver por vẽtura 
a cana mouida pello vẽto» (EE); «yra 
he mouimẽto de coraçõ mouido a pena» 
(S); «(aremeterõ de consuum para 
elle.) nõ mouidos per rezam mas per 
furia» (EE); «E muytas outras cousas 
que moujã a amor dizia aqui o senhor» 
(VC); «E sabe chegar aa camara del 
rey. e de mouuer ou inclinar o coraçõ 
do rey pijedosso» (VC); «e quantas 
vezes mouy a molher doutro pera que 
fezesse adulterio» (S); «se doyam e 
mouyam assy que faria o coraçõ e alma 
de Maria?» (VC); «quando a voontade 
he ameude mouyda e cuyda em elle» 
(VC); «ca o que he grande cõuem a saber 
poderoso na ffe e caridade nõ pode seer 
mouido» (EE); «nõ sejamos mouidos per 
a mudãça e mouimento das cousas que 
passam» (VC); «sejas mouido a me dares 
e lançares outra mayor graça» (VC); «e 
todas tuas entradanhas som mouidas 
com doo e amor seu» (VC); «e ajnda 
nõ som mouidos aaquello por amor de 
deus» (VC); «e per esto outrosy somos 
mouidos nõ desesperarmos do senhor» 
(VC); «nom tẽdes mouidos os corações 
nẽ os ouuidos» (EE).

movidiço, adj. O mesmo que movediço. 
Formas: mouidiças (VC, 1); mouidiço 
(VC, 2); mouidiços (VC, 1). Contextos: 
«per a qual se entendẽ as potencias 
mouidiças e executivas» (VC); «demoue 
ao homẽ nõ assessegado e mouidiço que 
entre em relligiõ» (VC); «assy como se 
dissesse nõ foy elle mouidiço e leue assi 



267Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

como cana» (VC); «somos amoestados 
e reprẽdidos de fraqueza e que somos 
mouidiços por tal que se nõ exalçe alguẽ 
soberuosamẽte» (VC).

movimento, subs. (de mover + -mento). 
Ato ou efeito de mover; ação; agitação. 
Formas: mouimento (VC, 34; EE, 6; 
RP, 1); mouimentos (TC, 1; VC, 9); 
mouimẽto (S, 5; VC, 52; C, 1; EE, 3; 
RP, 1); mouimẽtos (S, 1; VC, 21; EE, 1); 
mouymento (VC, 2; EE, 1); movimẽtos 
(VC, 1). Contextos: «nunca a ella 
chegou alguũ mouimento corrupto de 
luxuria» (VC); «e tal sayr de quentura 
empide o mouimento nos membros, e 
causa en elles deminuyçom» (EE); «sera 
em continuo mouimento» (RP); «Razõ 
porque os primeiros mouimentos nõ sõ 
eno home» (TC); «nem outorguaras a ti 
meesmo quaaes quer mouimentos que te 
assi veerem» (VC); «que he o primeiro 
mouimẽto» (S); «mas nas jnjurias de 
palauras e no mouimẽto e determinaçã 
da vontade» (C); «(aquillo façaaes) 
empedidos do mouimẽto do apetito» 
(EE); «a qual cousa nõ se faria se o 
homẽ andar em mouimẽto» (RP); «Ca 
os primeiros mouimẽtos nom ssom em 
poderio do omẽ» (S); «e agora seẽdo ja 
leda e florida perseguea per mouimẽtos 
nõ conuinhauees» (VC); «Refreãdo 
os maaos mouimẽtos da carne» (EE); 
«mouymento .s. quando a voontade he 
ameude mouyda e cuyda em elle» (VC); 
«ca em deus nom caae mouymento de 
yra» (EE); «os movimẽtos e desejos da 
sensualidade que som desordenados» 
(VC).

movível, adj. (do lat. movibile-m). Que se 
pode mover; móvel. Formas: mouiuees 
(S, 1); mouiuel (VC, 1; EE, 2); mouyuel 
(S, 1). Contextos: «pera saber quando he 
a septuagessyma e a pascoa e as outras 
festas mouiuees» (S); «e em toda virtude 
mais perfeita era firme e nom mouiuel» 
(EE); «ca foy mouiuel e portatil de huũ 
logar a outro» (EE); «ho qual non foy 

mouiuel no pensamento» (EE); «Ca faz 
ao omen ser mouyuel e nom firme» (S).

moxão, subs. (do lat. mustione-m). O 
mesmo que muchão: mosquito do vinho. 
Formas: moxã (VC, 2); moxam (VC, 2); 
moxom (VC, 1). Contextos: «acoauã e 
alimpauã o moxã» (VC); «Estes som 
os que ensinauã per seu exẽplo a coar 
o moxã e engullyr o camello» (VC); 
«Coauã o moxam e engulliã o camello» 
(VC); «assy como aquelles que coam o 
moxom. e engullem o camello» (VC).

mozinho, subs. (do lat eclesiástico 
monachellu-m, diminutivo de monachus, 
monge, pelo cast. monacillo). Monacilho; 
jovem acólico. Formas: mozinhos (HV, 
1). Contexto: «E mãdou a seus clerigos 
e mozinhos que aparelhassem suas fõtes 
do bautismo» (HV).

mu, subs. (do lat. mulu-m). Mulo; macho; 
animal híbrido de burro e cavalo. 
Formas: muu (VC, 1). Contexto: «E 
conta desto huũ exẽplo de fabula do muu 
que seendo pregũtado quẽ era seu padre? 
respondeo que seu tijo era huũ cauallo 
que leuauã aa destro» (VC).

muchar, vb. (de mucho + -ar). O mesmo 
que murchar: perder o viço; pender; 
fenecer. Formas: muchanse (VC, 
1); mucharom (VC, 1); muschã (VC, 
1); muschando (VC, 1); muschou 
(VC, 1). Contextos: «A qual caaẽ as 
filhas e muchanse os froles» (VC); 
«percalçaremos coroas que nũca se 
mucharom» (VC); «colhendo vyollas 
que nũca se secã. nem muschã» (VC); 
«secando se e muschando em my as 
cobijças humanaaes» (VC); «As cousas 
que a queentura do sol queymou de dia 
ou muschou de nocte se refrescã» (VC).

mucho, adj. (do lat. murcidus, a, um, 
frouxo, lasso). O mesmo que murcho: 
que perdeu a frscura; sem viço; flácido. 
Formas: muscha (VC, 1); muschas (VC, 
2). Contextos: «mas se for corrupto 
e enferma a ffe he muscha e seca» 
(VC); «tijnha as folhas amarelhas e 
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muschas» (VC); «teẽ as folhas amarellas 
e muschas» (VC).

mudação, subs. (do lat. mutatione-m). Ato 
ou efeito de mudar; mudança; alteração. 
Formas: mudaçam (VC, 1); mudaçõ 
(VC, 8); mudaçom (VC, 5); mudaçoões 
(VC, 1). Contextos: «Da mudaçam da 
augoa em vinho» (VC); «e o mudaçõ da 
deestra do muy alto ho poboo que dãtes 
fora perseguidor do poboo primogenito» 
(VC); «e assi foy verdadeira mudaçõ 
na façe mas nom na vestidura» (VC); 
«nõ per mudaçom de lugar» (VC); «e 
perijgos de viuer e mudaçom da ventura» 
(VC); «outrosi o homẽ sera jnnouado per 
tres passos ou mudaçoões» (VC).

mudadiço, adj. (de mudado + -iço). 
Mudável. Formas: mudadiça (VC, 2); 
mudadiças (VC, 1); mudadiço (VC, 3). 
Contextos: «que a rrazom seja dereyta 
e a voontade firme. e a sensualidade 
nom mudadiça» (VC); «porque quis 
que a nossa natureza que he mudadiça» 
(VC); «e partido do amor das cousas 
mũdanaaes e mudadiças» (VC); «em 
lugar tã perijgoso e tã mudadiço e 
fedorẽto» (VC); «Nõ deue Christo pois 
seer auido por nõ stauel e nõ firme ou 
mudadiço» (VC); «e assy descende 
do bem que he duradoyro ao bem 
mudadiço» (VC).

mudamento, subs. (de mudar + -mento). 
Ato ou efeito de mudar; mudança, 
alteração. Formas: mudamento (VC, 3; 
EE, 3); mudamentos (VC, 1); mudamẽto 
(S, 1; TC, 2; VC, 4; EE, 2). Contextos: 
«e porẽ aquestas seram ennouadas. 
mas nom purguadas. Em nouaçom he 
mudamento de huũ stado velho em 
outro nouo» (VC); «Eu som deus e 
non faço mudamento» (EE); «E ajnda 
soffrera algũas scatimas e padiçimentos 
e mudamentos de tempos» (VC); «sem 
começo e sẽ fin e sẽ mudamẽto e 
medida» (S); «E dos seus filhos primeyro 
geerados primeyramente do mudamẽto 
da face nace neyciidade e minga de 

iustiça» (TC); «ajnda nota que assi como 
passamẽto e mudamẽto do çeo e da terra» 
(VC); «A palma estreita antre as flores 
emxalçãdo se sobe açima Cades he 
jnterpretada do mudamẽto» (EE).

mudança, subs. (de mudar + -ança). Ato 
ou efeito de mudar; alteração. Formas: 
mudãça (VC, 14; EE, 1); mudança (VC, 
10; EE, 3; RP, 1); mudanças (VC, 3). 
Contextos: «por fazer a nos quinhoeiros 
da sua firmeza e nõ mudãça» (VC); «de 
todo em todo e sem mudãça» (EE); 
«Guallilea quer dizer traspassamento 
ou mudança feita» (VC); «no qual nõ 
ha mudança» (EE); «pareçe aos homẽs 
mudança do aar» (RP); «quãdo de taaes 
mudanças que som feitas» (VC); «item 
mouer se ham per voontade de deos 
a fazer marauilhosas mudanças nos 
ellementos» (VC).

mudar, vb. (do lat. mutare). Modificar; 
alterar; transformar. Formas: auia 
mudada (VC, 1); es mudado (VC, 1); 
fora mudado (VC, 1); forõ mudadas (S, 
1; VC, 2); forõ mudados (VC, 1); forom 
mudados (S, 1); fose mudado (S, 1); 
foy mudada (S, 1; VC, 4); foy mudado 
(S, 2; VC, 2); he mudada (VC, 2); he 
mudado (S, 1; VC, 1; EE, 1); muda (S, 
14; TC, 2; VC, 15; EE, 3; RP, 2); mudã 
(VC, 11); muda me (VC, 1); mudaa (S, 
1; VC, 1); mudaae (VC, 2); mudada 
(S, 1; VC, 6); mudado (VC, 3; EE, 1); 
mudãdo (S, 2; VC, 7); mudãdo a (VC, 
1); mudãdo me (VC, 1); mudãdo se 
(VC, 1); mudãdoa (VC, 1); mudãdolhe 
(EE, 1); mudãdoos (VC, 1); mudados 
(VC, 1); mudallos has (VC, 1); mudam 
(VC, 3; EE, 1); mudamdosse (S, 1); 
mudamos (VC, 1); mudando (S, 2; VC, 
4); mudando se (VC, 1); mudar (S, 9; 
TC, 1; VC, 37; EE, 8; RP, 3); mudar se 
(VC, 2); mudar se hã (VC, 1); mudar 
se ham (VC, 1); mudara (S, 1; TC, 1; 
VC, 6; EE, 2); mudarã (VC, 1; EE, 1); 
mudaram (VC, 2; EE, 1); mudaras (VC, 
2; EE, 4); mudardes (EE, 1); mudarẽ 
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(VC, 2); mudares (VC, 1); mudarey (S, 
1; VC, 2); mudaria (VC, 1); mudarõ (VC, 
4; HV, 2; EE, 1); mudarom (VC, 1; HV, 
1; EE, 1); mudaron (S, 1); mudarse (VC, 
3); mudarsehã (VC, 1); mudas (VC, 1); 
mudase (TC, 1; VC, 2); mudasen (S, 1); 
mudasse (S, 2; VC, 4); mudassem (S, 1; 
VC, 2); mudassen (S, 1); mudaste (VC, 
3); mudaua (VC, 4); mudauam (VC, 1); 
mudauãse (VC, 1); mude (S, 2; VC, 8); 
mudẽ (VC, 3); mudees (VC, 1); mudem 
(VC, 1); mudemos (S, 1; VC, 5); mudes 
(VC, 1); mudese (VC, 1); mudou (S, 4; 
TC, 3; VC, 20; EE, 4); mudou se (VC, 
1); mudoulhe (VC, 1); mudousse (VC, 
1); sam mudados (VC, 1); seer mudadas 
(S, 1); seeras mudado (EE, 2); seerẽ 
mudadas (VC, 1); seja mudado (S, 1; 
VC, 1); sejã mudados (VC, 2); serã 
mudadas (VC, 1); serã mudados (VC, 
1); seras mudado (VC, 1; EE, 1); som 
mudadas (VC, 1); som mudados (VC, 
1). Contextos: «auia mudada agua em 
vinho» (VC); «se tu de cruel e nõ piedoso 
que eras es mudado a fazeres smollas» 
(VC); «nõ he duuida que milhor natureza 
e sabor era a daquelle vinho que fora 
mudado que a do outro vinho natural» 
(VC); «Amen, aleluya son palauras 
dabrayco e nũca forõ mudadas en 
outra lingoajem» (S); «e tanto forom 
andejos em esto que forõ mudados em 
a angellical cidade» (VC); «Outros que 
forom mudados, asy como o sabado 
que foy mudado en domingo» (S); «ou 
en altar cõsagrado que fose mudado de 
huũ logar a outro» (S); «foy mudada 
em domingo pella rresurrexçõ de Jhesu 
Christo» (S); «asy como o sabado que 
foy mudado en domingo» (S); «mas per 
virtude de deus a augoa he mudada em 
vinho» (VC); «Ca ho pam he mudado 
em verdadeiro corpo de Christo» (EE); 
«crece em sy e fazese moor per ela ou se 
muda em outro pecado doutra maneyra 
moor» (TC); «o formẽto se muito esta na 
massa ante que façam o pam corrompe e 

muda toda a massa» (EE); «ho regno se 
muda» (RP); «do alto veraão se muda a 
manhaã muytas vezes» (RP); «ho regno 
se muda» (RP); «Mas esta ordem mudã e 
reuoluem os ricos» (VC); «e muda me a 
voontade aas cousas cellestriaaes» (VC); 
«mais mudaa en outra cousa proueytosa» 
(S); «mudaae os custumes» (VC); «e que 
nom seja leyxada palaura nẽ adyda, nem 
mudada, nem trasportada» (S); «mas seer 
sustãçialmẽte mudado em verdadeiro 
corpo de Christo» (EE); «Conffissom 
tomou nome de con e fasion mudãdo .a. 
em .e.» (S); «Onde e tornãdo a pallaura 
e mudãdo a em outra diziã antre si 
(beẽto) .s. glorioso» (VC); «por tal que 
eu te sigua mudãdo me dos peccados 
aas virtudes» (VC); «esto he mudãdo se 
de maneira que o nõ conheçerõ» (VC); 
«ou callãdoa cõ medo ou mudãdoa em 
mentira ou nom a defendendo» (VC); 
«trabalhauam onde o enganar mudãdolhe 
ameude sua soldada» (EE); «fazeos 
ascẽder mudãdoos ou trasmudãdo 
aas cousas superiores» (VC); «som 
outrossy mudados e tornados em guarda 
spiritual» (VC); «Tu mudallos has e 
serã mudados» (VC); «E estes muitas 
vezes se mudam do bem ao mal» 
(EE); «podense rredemijr mudamdosse 
em outra coussa melhor» (S); «e nos 
mudamos em melhores costumes e 
obras» (VC); «Viuificas, mudando ha 
ssustançia do pam e do vinho en corpo 
e en ssangue» (S); «e mudando se pera 
melhores obras e vida» (VC); «e outras 
circũstãcias som que agrauã ese pecado 
ẽ tãto que o fazẽ mudar em outro» (TC); 
«he boõ por alguũs dias mudar a camera» 
(RP); «como a fe auia de passar e mudar 
se dos judeus aos gentios» (VC); «mas 
mudar se hã ẽ melhor» (VC); «mudar 
se ham da maneira que ora som quanto 
aa sua claridade e quanto aa ymagẽ» 
(VC); «Por esto uos destroyra Deus 
na fin e punirlosha e mudara as suas 
moradas e as suas riquezas das terras 
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dos uiuemtes» (TC); «mas quanto aa 
substãçia e essẽçia sempre duraram e 
nõ se mudarã» (VC); «e se tornaram 
e mudaram aos dellectos carnaaes» 
(VC); «nõ me mudaras em ty como 
mantimento da tua carne» (EE); «e assy 
disselhes Christo se non vos mudardes e 
fordes feitos como mininos» (EE); «assy 
o relligioso nõ deue murmurar quando 
o mudarẽ de huũ moesteiro em outro» 
(VC); «porque ajas por boõa cousa 
areuezes mudares os studos destas duas 
vidas» (VC); «Nom mudarey o que na 
võtade tenho e cometo» (S); «Eu disse 
que na minha avondãça nom falleceria 
nem me mudaria jamais» (VC); «pello 
qual se mudarõ algũas vestiduras de 
molheres» (EE); «mas nõ lhe mudarom 
o seu nome» (HV); «ou en outra maneira 
se se mudaron cõ entẽçõ de leixar ho 
premeiro logar» (S); «pode muy asinha 
mudarse daquello que prometeo» (VC); 
«e mudarsehã daquella qualidade a 
pureza» (VC); «e mudas o filho meestre 
em discipollo» (VC); «Item se homem 
faz este pecado com casada mudase 
este pecado de fornizio em adulterio» 
(TC); «E sse enadese palauras outras da 
forma que mudasen ho entendimento 
dellas» (S); «Pero se mais fosse o trijgo 
e non sse mudasse a sustançia, sseria 
ssacramento» (S); «Pero sse emadesse 
taaes palauras que nõ mudassem ha 
significaçom» (S); «sse tantos forem 
os grãaos que mudassen a sustãçia do 
trijgo» (S); «e mudaste a agoa em vinho» 
(VC); «e se mudaua dos judeos para os 
gentios» (VC); «por quanto mudauam o 
entendimento e as palauras de Christo» 
(VC); «e os outros mudauãse em termos 
e tẽpos determinados» (VC); «seja mais 
que ella nẽ a mude ẽ outra sustançia» (S); 
«mas o senhor defende que se nõ mudẽ» 
(VC); «assy mudees os custumes» (VC); 
«ajnda que nõ mudem o auito» (VC); 
«nõ por que mudemos o que elle tem 
ordenado, mais por que ganhemos que 

elle cũpra sua ordenãça» (S); «Auisate 
que te cõuertas e que te mudes porque 
possas seer cõprido e perfeito» (VC); 
«mudese e seja amador de Christo» 
(VC); «Se os marcos alheos dos agros 
mudou» (TC); «e mudou se ao costume 
dos judeos» (VC); «e mudoulhe o seu 
entẽdimẽto» (VC); «fez passamẽto e 
mudousse do loguar dos ladroões e 
dos tormentos» (VC); «porque sam 
mudados e fora daquello que a razom 
requere» (VC); «som, forõ, ou seram 
se dizem seer mudadas» (S); «mas tu 
seeras mudado em mym» (EE); «o 
manjar e beber da pascoa seerẽ mudadas 
e tornadas em comer e beber spiritual» 
(VC); «a ygreja estabeleçeo que ho 
Corpo de Deus non seja mudado em 
vinho» (S); «e ãte que os çeeos e a terra 
sejã mudados e os allementos» (VC); 
«e per marauilhosa glorificaçõ serã 
mudadas» (VC); «mas tu seras mudado 
ẽ my que deçy do çeeo» (EE); «as quaaes 
todas som mudadas em pena» (VC); 
«porque ja som mudados» (VC).

mudável, adj. (do lat. mutabile-m). Que 
muda; mutável; volúvel. Formas: 
mudauel (VC, 6). Contextos: «sejã 
mudados e os allementos desta forma 
mudauel em a forma que se nõ podera 
ja mudar» (VC); «por deos eternal e 
senhor nom mudauel» (VC); «assy sera 
cõtinuada e cotidiana. e nom mudauel» 
(VC).

mudeza, subs. (de mudo + -eza). Mudez; 
perda ou diminuição da capacidade 
de falar. Formas: mudeza (VC, 1). 
Contexto:  «e depois seguesse a 
mãqueria em a obra e em fim seguesse 
a mudeza e fallicimẽto de falla em louuar 
a deus» (VC).

mudo, subs., adj. (do lat. mutus, a, um). 
Que ou o que não fala, ou perdeu a 
capacidade de falar. Formas: muda (VC, 
4); mudas (VC, 1); mudo (S, 12; VC, 
46; EE, 11); mudos (S, 1; VC, 13; EE, 
5); muudo (VC, 1; EE, 3). Contextos: 
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«eras ja tal como bruta anjmallia e 
muda» (VC); «Abre senhor outrosy 
a mjnha boca muda» (VC); «e sey tu 
das anjmallias mudas e limpas» (VC); 
«nosso señor deu saude con a saliua 
ha mudo e ssordo e çego» (S); «Fizime 
mudo e foy abaixado e calleyme de fallar 
algũas cousas boõas» (VC); «e como 
cordeiro estara mudo diãte do tosador e 
nom abrira sua boca» (EE); «o çego vee, 
e o mudo falla» (EE); «sordos, mudos, 
çegos» (S); «e aos mudos deu falla» 
(VC); «veẽdo fallar os mudos, e andar 
os tolheitos» (EE); «e a todo se calaua 
como se fosse muudo» (VC); «como 
fosse feito muudo» (EE).

mui ,  adv. (por apócope de muito). 
Excessivamente; em grande quantidade. 
Formas: moy (TC, 3; VC, 1); mui (S, 
6; TC, 2; VC, 9; C, 1; EE, 1); muj (VC, 
80; HV, 2); muy (S, 79; TC, 21; VC, 
1146; HV, 57; C, 3; EE, 57; RP, 4). 
Contextos: «o sacerdote ha dauer moy 
grãde descriçõ ẽ sua pregunta» (TC); 
«e por muytas moraaes ensinãças moy 
proueytosas» (VC); «ssaluo huũ poço 
mui alto» (S); «E este tall por este pecado 
deue a receber mui grãde peemdemça» 
(TC); «mercadarias mui ricas e de grãde 
valor» (VC); «e a virtude do mui alto 
te asõbrara» (C); «Neesta meesma mui 
alta pedra quadrada» (EE); «e per vida 
sancto e muj sabedor ẽ doctrina» (VC); 
«ella era muj bem çarrada sem freesta 
e sem furaco» (HV); «de algũas muy 
grãdes» (S); «estes pecados sõ muy 
graues e torpes e deueos a confessar e 
nom auer delhes uergonha» (TC); «a sua 
cõclusom he muy defusamẽte e cõprida» 
(VC); «atormẽtou muy mal» (HV); 
«que as gardẽ muy bẽ» (C); «primeiros 
e muy apurados som os seus fruytos» 
(EE); «perexil e todo misturado cõ 
vinagre faz muy bõa salsa» (RP); «beber 
muy boõ vinho ou bõa çerueja» (RP); 
«diz Auicena no quarto liuro que muy 
ligeyramẽte se ẽpeçonhẽtã os corpos da 

jndisposiçã» (RP); «sam cõtagiosas e 
apegã se muy asinha» (RP).

muimento, subs. O mesmo que moimento. 
Formas: muimento (EE, 3); muimẽto (S, 
2; EE, 4); muymeẽto (EE, 1); muymento 
(S, 1; VC, 1; EE, 3); muymentos (EE, 
1); muymẽto (S, 2; EE, 5). Contextos: 
«ajũtoulhe hũa pedra aa porta do 
muimento» (EE); «despois que foy 
posto o corpo no muimẽto» (S); «pello 
qual deuees saber que ho muimẽto estaua 
fechado ẽ tres maneiras» (EE); «por que 
a virgẽ Maria nõ veeo cõ estas molheres 
ao muymeẽto» (EE); «poseron a pedra en 
çima do muymento e ho enterrarom» (S); 
«em a completa das guardas que forom 
postas ao seu muymento» (VC); «todos 
os que estam nos muymentos ouuirom 
sua voz» (EE); «o corpo de nosso senhor 
Jhesu Christo esteue no muymẽto» (S); 
«conuem a saber dentro da fechadura 
que estaua açerqua do muymẽto» (EE).

muito, pron. ind., adv. (do lat. multus, 
a, um). Como adv., excessivamente; 
em grande quantidade. Como pron., 
abundante; que é em grande número; 
grande porção de. Formas: moitos (TC, 
1); moytas (TC, 2; VC, 1); moyto (TC, 
8; EE, 1); moytos (TC, 3; VC, 1); muita 
(S, 2; HV, 2; C, 10; EE, 12); muitas (S, 
74; TC, 4; C, 21; EE, 37); muito (S, 
32; TC, 9; VC, 3; C, 14; C, 2; EE, 66); 
muitos (S, 62; TC, 3; VC, 3; C, 15; EE, 
66); mujta (VC, 10); mujtas (S, 1; VC, 
105; HV, 1; RP, 1); mujto (S, 1; HV, 5; 
VC, 146; RP, 3); mujtos (VC, 96; HV, 
2; EE, 1; RP, 1); muynto (S, 1); muyta 
(S, 1; TC, 1; VC, 91; HV, 3; EE, 20); 
muytas (S, 84; TC, 22; VC, 8; HV, 12; 
EE, 67; RP, 8); muyto (S, 33; TC, 39; 
VC, 899; HV, 43; C, 1; EE, 122; RP, 28); 
muytos (S, 52; TC, 12; VC, 709; HV, 
13; C, 2; EE, 130; RP, 8). Contextos: 
«moormẽte a aqueles que ficarom moitos 
bẽes de seus padres» (TC); «Em este 
precepto sõ defesos todolos iuramẽtos 
õde deues saber que os iuramentos sõ 
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per moytas maneiras» (TC); «Moytas 
grandes cousas foram feitas per o senhor 
este dia» (VC); «Se per moyto comer e 
beber ueo a pecado de luxuria ou a yra 
ou a baralha ou a desornados prazeres ou 
a cãtares e a baylares» (TC); «pareçesse 
moyto ha erua do trijgo» (EE); «Moytos 
emxenplos auemos ca o amgeo como 
pecou asy foy logo caregado que logo 
cayo do ceeo no inferno» (TC); «Mas 
agora ajnda moytos que som entrados e 
andam nas cortes dos senhores» (VC); 
«me dey a muita abstinẽçia no corpo» 
(S); «saya da çidade muita gente para 
batalha» (HV); «do que se segue aos 
ditos litigantes muita despesa» (C); 
«E allegria muita logo mata» (EE); 
«E esto aparece per muitas razooẽs e 
semelhãças» (TC); «muitas vezes se 
muda» (EE); «Gargãtuice de muito 
comer e beber» (TC); «sõ beẽs muy 
muito boos» (EE); «Se por teer muytos 
discipolos. Se por teer muitos liuros e 
boõs» (EE); «auiã a muitos jnduzido 
aaquella ffe» (EE); «e mujta afljçõ auia 
de cõpaixõ que auia aos seus» (VC); «Ca 
mujtas coussas os evangelistas leyxarõ 
por abreuiar» (S); «he quando se fazẽ 
mujtas relãpados e trouoadas» (RP); «nõ 
come mujto» (RP); mas eu rogo mujto 
que se nõ ponha» (RP); «çarrados de 
mujtos humores» (RP); «en hũa maneyra 
ao muynto velho» (S); «Achaz ouuio 
esto, ronpeo sua uestidura de purpura e 
uestiose de saco e lãçouse ẽ ieiuũ e em 
oraçõ e outra muyta peẽdẽça aspera que 
fez per tempo» (TC); «A .x. se comeo 
muyto. A .xi. se muytas uezes» (TC); 
«E muytas vezes vencido per cobijça 
negao» (VC); «e muytas vezes teer as 
frestas pera ho norte» (RP); «e non 
queyra muyto escoldrinhar» (S); «Digo 
ainda minha culpa que pequey ẽ ouuindo 
muyto mal dizer» (TC); «por muyto que 
tenham nunca som contentes» (TC); 
«E assy adormeçaras aos seus muyto 
beẽtos pees» (VC); «taes vẽtosidades 

sam muyto çujas e muyto velhacas» (RP); 
«aproueyta muyto tomar muyto prazer» 
(RP); «mas qualquer cõ muyto prazer 
e alegria» (RP); «Pequey nos pecados 
sobre ditos e outros muytos de que me 
non acordo» (S); «Mas fizelhi ser per 
muytos desprazimemtos con pecados e 
maldades» (TC); «mas porque muytos 
sem grãde perda nõ podẽ mudar o lugar» 
(RP).

mula, subs. (do lat. mula-m). Animal 
híbrido de burro e cavalo. Formas: mula 
(VC, 1); mulas (TC, 1; VC, 1); mulla 
(EE, 1). Contextos: «nẽ em mula nẽ 
em a asna» (VC); «Nõ queirades seer 
feytos como caualos e mulas enos quaes 
nõ ha ẽtẽdimẽto» (TC); «nõ he forçado 
teermos cauallos nẽ mulas em que 
andemos» (VC); «como he ho cauallo e 
a mulla» (EE).

mulato, subs. (de mulo + -ato). Mulo ou 
mula; animal híbrido de burro e cavalo. 
Formas: mullatos (C, 1). Contexto: «E 
tambẽ de mullatos e burros» (C).

mulher, subs. (do lat. muliere-m). Fêmea 
humana; pessoa adulta do sexo feminino. 
Formas: molher (S, 323; VC, 357; HV, 
26; C, 17; EE, 130; RP, 1); molheres 
(S, 63; VC, 178; HV, 4; C, 24; EE, 65; 
RP, 19); mulher (S, 6; HV, 1; EE, 1); 
mulheres (S, 2). Contextos: «Outros 
dizẽ quando teẽ molher sospeitosa ẽ 
cassa» (S); «Nom deseiaras a molher 
de teu proximo» (TC); «A molher que 
sta ençarrada em sua casa ligeyramẽte 
caae em pecado de forniguaçõ» (VC); 
«Molher da me esse pano cõ que alimpe 
o rostro» (HV); «ouue por bẽ polla 
molher o marido leixar o pay e mãy» 
(C); «Homem nado de molher o qual 
viue breue tempo» (EE); «emtõ toma 
aquelle çumo e mistura ho cõ leyte de 
molher» (RP); «ca vy muytas molheres 
e as acatey com cobijça de luxuria» 
(S); «Se olhou as molheres con maa 
emtẽçom» (TC); «nõ casauã nẽ auiã 
ajũtamẽto cõ as molheres» (VC); «a 
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todos lhe vinha seu tẽpo bẽ assi como 
se fossem molheres» (HV); «Nem se 
vistam homẽs ẽ vistiduras de molheres» 
(C); «beẽta es antre as molheres» (EE); 
«assy como he em as molheres que som 
prenhes» (RP); «ca a luxurya da mulher 
pior he que ha do homen» (S); «o qual 
me mostrou hũa mulher» (HV); «nom 
cometamos acto alguũ luxurioso, saluo 
com a mulher propia» (EE); «Ho terçeiro 
que viuen en luxuria teendo mulheres 
publicamente» (S).

multidão, subs. (do lat. multitudine-m). 
Grande quantidade de pessoas ou de 
coisas. Formas: moltidom (EE, 1); 
multidõ (VC, 83; EE, 18); multidoẽ (VC, 
1); multidõee (S, 3); multidoem (VC, 1); 
multidõem (S, 1); multidom (VC, 52; 
HV, 1; EE, 25; RP, 1); multidon (S, 3; 
EE, 7); multydõee (S, 1); multydom (EE, 
2); multydon (EE, 1). Contextos: «se 
alargara teu coraçam quãdo se cõverter 
a ty a moltidom do mar» (EE); «por tal 
que a multidõ vençessem aquelle que per 
razõ vençer nõ podiã» (VC); «por quãto 
em ella se trauta multidõ dos sanctos» 
(EE); «e a multidoẽ das obras como a 
quallidade e maneyra da rrayz donde 
procedem» (VC); «A nos pecadores teus 
seruos que esperamos da multidõee das 
tuas merçees» (S); «Segũdo a multidoem 
das mjnhas doores» (VC); «noso señor 
fartou a multidõem da gente» (S); «e 
a multidom e fantasmas da companha 
veem de golpe sobre os que assi oram» 
(VC); «E he muyto longe a augoa para 
tanta multidom de gẽte» (HV); «em 
multidom de pouoos que vyerom a 
elle com seus doemtes» (EE); «toda 
multidom de pouoo e comunidade em 
tal tempo se deue de euitar» (RP); 
«ssegũdo ffealdade e multidon de meus 
pecados» (S); «pella multidon dos 
peixes» (EE); «E o coro que rresponde 
singifica a multydõee dos angeos» (S); 
«e seguyanno grande multydom» (EE); 
«e me liuraste segũdo a multydon da 

misericordia do teu nome dos que braadã 
cõ rayua de comer» (EE).

multiplicação, subs. (do lat. multiplica-
tione-m). Ato ou efeito de multiplicar; 
ampliação de um número; propagação. 
Formas: multiplicaçã (VC, 1; EE, 1); 
multiplicaçõ (S, 1; VC, 3); multyplica-
çom (S, 2). Contextos: «e por quãto he 
sem fruyto dessy per multiplicaçã de 
booas obras» (VC); «tam grande e tanto 
craro e tam neçessario na multiplicaçã 
dos paães» (EE); «Porẽde dicto e trac-
tado do sacramento da ordẽ que he orde-
nado a multiplicaçõ spiritual da ygreja» 
(S); «E a primeira vez que aquesto fez 
foy em a multiplicaçõ dos cinco paães» 
(VC); «os quaees han começo de tres por 
multyplicaçom» (S); «cõuen aqui tractar 
do sacramẽto que he ordenado a multy-
plicaçom spiritual dos fiees christaãos 
que ssom nella» (S).

multiplicaçar, vb. ( de multiplicação + 
-ar). O mesmo que multiplicar. Formas: 
multiplicaçou (VC, 1). Contexto: «e 
tambẽ doblou ou multiplicaçou a uisitaçõ 
dos discipollos» (VC).

multiplicar, vb. (do lat. multiplicare). 
Aumentar; acrecentar; ampliar. Formas: 
for multiplicada (VC, 1); multiplica 
(S, 1; VC, 4); multiplicã (VC, 4); 
multiplicada (VC, 3); multiplicadas (VC, 
3); multiplicade (VC, 1); multiplicado 
(VC, 2; EE, 1); multiplicãdo (VC, 1); 
multiplicados (S, 1; TC, 1; VC, 3); 
multiplicam (VC, 1); multiplicando 
(VC, 1); multiplicar (VC, 7; C, 1; 
EE, 1); multiplicara (VC, 1; EE, 2); 
multiplicarẽ (VC, 1); multiplicares (VC, 
2); multiplicarom (EE, 1); multiplicaua 
(EE, 1); multiplicou (VC, 1; EE, 2); 
multipliquẽ (EE, 1); multyplicou (EE, 
1); seja multiplicada (VC, 1); sejam 
multiplicados (VC, 1); sera multiplicada 
(VC, 1). Contextos: «Quando a maldade 
for multiplicada e acreçẽtada a refeeçera 
o amor» (VC); «O ssexto que acreçenta 
e multiplica os rrogadores» (S); «porque 
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atees dez cheguã e multiplicã os cõtos» 
(VC); «por razom da multiplicada 
companhia e gente que o seguia» (VC); 
«per eu auer de soportar segũdo o teu 
precepto tã multiplicadas pressuras 
como som no mũdo» (VC); «creede e 
multiplicade e enchede a terra» (VC); 
«por tal que o louuor da sancta cruz 
acreçẽtado e multiplicado fique por 
sempre comigo» (VC); «e dobrãdo e 
multiplicãdo as alleluyas» (VC); «e que 
grãdes rayzes e ragos tẽ e quanto sõ 
estendidos e multiplicados ẽ toda a terra 
crecẽ e cõrrõpem e cõprẽdẽ» (TC); mas 
per obra spiritual multiplicam muyto em 
si» (VC); «multiplicando e acreçentando 
os prophetas por corregerẽ o poboo» 
(VC); «E por nõ multiplicar pallavras 
as quaes muitas uezes offendẽ as orelhas 
dos ouuĩtes» (C); «e multiplicara vossa 
semẽte e acreçentara os renouos dos 
agros de vossa justiça» (EE); «pequenos 
pera se multiplicarẽ per o tangimẽto das 
bẽauẽturadas maãos» (VC); «por que se 
tu multiplicares onze vezes sete acharas 
este cõto de setẽta e sete» (VC); «os 
paães e peixes quanto ao seu mãdado 
se multiplicarom» (EE); «E com todo 
nunca poderom destruyr e tirar a ffe 
de Jhesu Christo ante cada dia crescia 
e multiplicaua» (EE); «Ca multiplicou 
estes marcos» (EE); «no qual deos da seus 
doões pera que se multipliquẽ por fruitos 
de booas obras» (EE); «Multyplicou 
Christo os paães bẽzendoos prymeiro» 
(EE); «E faze que a nossa saluaçõ 
cada dia seja multiplicada» (VC); «ou 
em lhes guaançando de deos beems 
spirituaaes ou empetrando que lhe sejam 
multiplicados os temporaaes» (VC); 
«seendo eu morto em a humanidade sera 
multiplicada a ffe dos gemtios» (VC).

multipricação, subs. O mesmo que 
multiplicação. Formas: multipricaçõ 
(VC, 1); multipricaçom (VC, 1). 
Contextos: «da virtude da multipricaçõ 
dos paães» (VC); «a virtude da oraçõ nõ 

sta em a multipricaçom de pallauras. mas 
na deuoçom da voontade» (VC).

multipricar, vb. O mesmo que multiplicar. 
Formas:  mult ipricada (VC, 2); 
multipricando (VC, 1); multipricar (VC, 
3); multipricarem (VC, 1); multipricou 
(VC,  1) ;  fossem mul t ipr icados 
(VC, 2); seer multipricado (VC, 1). 
Contextos: «quanto foy mais antigua 
e mais multipricada a preeguaçom e 
denunciamento delle» (VC); «dobrando 
e multipricando os pecados e guabandose 
delles» (VC); «se trabalhã afficadamẽte 
de encorporar e multipricar» (VC); 
«entom lhes deu virtude natural de se 
acreçentarẽ e multipricarem» (VC); «E 
de tal guisa multipricou o senhor aquelles 
paães e peyxes que todos comerom» 
(VC); «porque per o tãgimento das 
sagradas maãos fossem multipricados» 
(VC); «E assy se semeaua aquelle graão 
o qual auia de seer multipricado» (VC).

multitudão, subs. O mesmo que multidão. 
Formas: multitudõ (VC, 1). Contexto: 
«e sejã as moradas mujtas por a multitudõ 
dos merecimẽtos» (VC).

mulura, subs. O mesmo que molura. 
Formas: mulura (VC, 1). Contexto: 
«desataua sua carne e soltaua a mulura 
e a luxuria» (VC).

mundaira, subs. O mesmo que mundária. 
Formas: mũdairas (VC, 4); mũdayra 
(VC, 1); mũdayras (VC, 2); mundayras 
(VC, 2). Contextos: «por tal que 
tu per meu exemplo leyxes entrar e 
abras o parayso aos pubricanos e aas 
mũdairas» (VC); «E em pessoa de 
todas as molheres que peccam som 
nomeadas as mũdairas» (VC); «Em 
como aqui digua que os publicanos e 
as mũdairas som primeiros que vos ẽ 
o regno de deus» (VC); «filho de hũa 
mũdayra» (VC); «virõ os publicanos 
e as mũdayras tornados a peẽdẽça» 
(VC); «os publicanos e mũdayras que 
se derom aos delectos carnaaes e viços» 
(VC); «Em verdade vos digo que os 
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publicanos e as mundayras» (VC); 
«porque os publicanos e as mundayras 
se arreprehenderõ e fezerõ peendẽça» 
(VC).

mundairo, adj. (de mundo + -airo). O 
mesmo que mundário: mundanário; 
mundano. Formas: mũdaira (VC, 2). 
Contextos: «E se tirares os olhos da 
molher mũdaira e da fremosura alhea 
entõ abriste tu e fezeste veer os olhos 
cegos» (VC); «porque mujtas vezes 
a molher mũdaira lhe leuara auãtajẽ» 
(VC).

mundanairo, adj. (de mundano + -airo). 
O mesmo que mundanário: mundano. 
Formas: mũdanairas (VC, 1). Contexto: 
«forõ guãçadas per maa maneira da 
voõtade ou de obra assi como daquello 
que guãça mũdanairas» (VC).

mundanal ,  adj.  (do lat .  medieval 
mundanale-m). Que diz respeito ao 
mundo material; mundano. Formas: 
mũdanaaes (VC, 55; EE, 2); mũdanaees 
(S, 1); mũdanaes (TC, 1; VC, 4); 
mũdanal (TC, 1; VC, 33); mundanaaes 
(VC, 20; EE, 1); mundanal (VC, 16; 
C, 1). Contextos: «assy como os ricos 
mũdanaaes que curã muyto da limpeza 
dos corpos» (VC); «nẽ se ocupã em 
cousas e negocios mũdanaaes» (VC); 
«os peccadores mũdanaaes viuẽtes» 
(EE); «nom deue antremetersse em 
negoçios mũdanaees» (S); «Nem 
reuerença falando corrutamente nas 
cosas mũdanaes e çuias e torpes» (TC); 
«por mostrar que todas cousas mũdanaes 
pouco som desprezar» (VC); «e asy 
nos dias das festas nos mãdã cessar 
de todo trabalho corporal e mũdanal e 
que nos ocupemos nas obras uirtuosas 
e de misericordia» (TC); «por amor e 
amizade mũdanal» (VC); «aqueste modo 
falla deos aos peccadores e aos homẽs 
mundanaaes» (VC); «Taaes son os 
homeẽs mundanaaes e peruersos» (EE); 
«aa cobijça mundanal ou em a cõpanha 
dos pecadores» (VC); «sem mestura de 

negoçeaçã e doutro mundanal vso» (C).
mundanalmente, adv. (de mundanal + 

-mente). De modo mundano. Formas: 
mũdanalmente (EE, 1); mũdanalmẽte 
(VC, 2; EE, 1); mundanalmẽte (EE, 
2). Contextos: «os que mũdanalmente 
viuen» (EE); «por que elle seja senhor 
da substãçia do mũdo mas dos homẽs que 
viuẽ mũdanalmẽte» (VC); «nõ que seja 
principe das riquezas do mundo: mas 
dos homeẽs que viuem mundanalmẽte» 
(EE).

mundano, subs., adj. (do lat. mundanus, 
a, um). Relativo ao mundo; profano; 
dado aos prazeres do mundo. Formas: 
mũdana (VC, 2; EE, 1); mũdanas (VC, 
1); mũdano (EE, 1); mũdanos (EE, 
7); mundana (EE, 4); mundanos (EE, 
2). Contextos: «em fim de todo passa 
a vida mũdana» (VC); «Mas ay ca 
muytos teẽ rostro de molher mũdana e 
hã pouca vergonha das mentiras» (VC); 
«nom vos dou paz mũdana: a qual he 
breue» (EE); «por tal que todo feyto 
sem sentimento das cousas mũdanas» 
(VC); «por vaã gloria e louuor mũdano» 
(EE); «amigo dos mũdanos peccadores» 
(EE); «aa mesa vierõ muytos mũdanos 
e pecadores» (EE); «Que de hy em 
diante nõ vou buscando cousa alguũa 
mundana» (EE); «os homeẽs mundanos» 
(EE).

mundária, subs. (do mundo + -aria). 
Mulher mundana; prostituta. Formas: 
mũdarias (VC, 1). Contexto: «as 
mũdarias e os publicanos precederã os 
da sinagoga no reyno de deus» (VC).

mundial, adj. (do lat. mundiale-m). O 
mesmo que mundanal: relativo ao 
mundo. Formas: mũdiaães (VC, 1). 
Contexto: «as cousas tẽporaaes e 
mũdiaães desemparõ e leixã a justiça» 
(VC).

mundificação, subs. (do lat. medieval 
mundificatione-m). Ato ou efeito de 
mundificar; purificação. Formas: 
mũdificaçõ (VC, 1). Contexto: «mas 
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porque deuulguassem que lĩpos erã. e da 
sua mũdificaçõ dessem a deus o sacrificio 
que na ley era determinado» (VC).

mundo, subs. (do lat. mundu-m). O 
universo; a terra habitada. Formas: 
mũdo (SG, 1; S, 66; TC, 22; VC, 1125; 
HV, 4; C, 3; EE, 148); mũdos (VC, 1; 
EE, 4); mumdo (S, 4; EE, 1); mundo 
(S, 27; TC, 14; VC, 507; HV, 1; C, 13; 
EE, 222); mundos (EE, 6); muũdo (EE, 
3). Contextos: «Deffende pera sempre 
a todalas pessoas do mũdo» (SG); «cõ 
que possã en este mũdo pasar» (S); «Se 
quando esta a missa ou a pregaçom tem 
o coraçom nas cousas do mũdo» (TC); 
«Primeiramẽte que elles morrẽ ao mũdo» 
(VC); «que valentia era ao rey dos segres 
ou mũdos fazer se rey dos homẽs» (VC); 
«des do começo e ante dos mũdos fuy 
criada» (EE); «por themor ou por fauor 
do mumdo caley ha verdade» (S); «Mas 
por que ho mumdo conheça que amo ao 
padre e assy ho faço» (EE); «veuua ou 
molher de mundo» (S); «Primeyramente 
se pecou em ueendo as cousas do mundo 
e sem proueyto» (TC); «despẽdia a 
fazẽda ou beẽs do mundo» (VC); «diz 
a glosa que nũca falleçera o sacramẽto 
do altar ẽ quãto o mundo durar» (EE); 
«Mas escriptas som pera castigo nosso: 
nos quaaes vierom as fijns dos mundos» 
(EE); «conheçeo ante que no muũdo 
fosem» (EE).

mundo 2, adj. (do lat. mundus, a, um; 
Houaiss fá-lo derivar do japonês mondo, 
mas, como se vê pela cronologia 
histórica, essa origem é absurda). Limpo; 
puro. Formas: mũda (VC, 1); munda 
(VC, 1); mundas (VC, 1). Contextos: 
«sera mũda e nõ ousara de fallar» (VC); 
«a madre logo era feita munda quanto aa 
participaçom dos homẽs» (VC); «assy 
tam bem quis que lhe offerecessem os 
primogenitos dos homẽs e das animalias 
mundas. e das immundas que matassem 
os primogenitos ou dessem por elles 
outra cousa» (VC).

mungido, subs. (do lat. mugitu-m). O 
mesmo que mugido: voz dos animais 
bovinos. Formas: mungidos (VC, 2). 
Contextos: «nõ cessando de poer os 
geolhos em terra e dar mungidos» (VC); 
«e nom ouues os mungidos do boy que 
conheçe o seu senhor» (VC).

mungir, vb. (do lat. mulgere). Tirar o leite; 
ordenhar. Formas: mũge (VC, 1); mũgir 
(VC, 1). Contextos: «e nõ disse trosquia. 
ordenha ou mũge» (VC); «em trosquiar. 
e mũgir. e matar ou comer» (VC).

murado, adj. (do part. de murar). Rodeado 
de muros; fortificado. Formas: murado 
(VC, 1). Contexto: «vaaom a alguũ 
lugar murado e guardado» (VC).

murça, subs. (do lat. myrtea-m, este de 
myrta-m, murta). Vestimenta de cor 
avermelhada usada pelos cónegos e 
bispos por cima da sobrepeliz. Formas: 
murças (C, 1). Contexto: «Traram se 
quiserem na cabeça: capelos de rabo de 
limguado, ou murças» (C).

murcego, subs. (do lat. murem caecum, rato 
cego). O mesmo que morcego: mamífero 
voador noturno. Formas: murcego (S, 
1). Contexto: «donde o enuejoso he 
cõparado aa coruja e ao murcego que 
aborrecem a claridade» (S).

múrice, subs. (do lat. murice-m). O mesmo 
que múrex: molusco marinho de que 
se extraía a púrpura. Formas: muriçes 
(VC, 1). Contexto: «A purpura da 
viola nõ pode seer vençida per alguũs 
daquelles pexes que se chamã em latim 
muriçes do sangue dos quaaes se tinge 
a purpura» (VC).

murmuração, subs. (do lat. murmuratione-
-m). Dito mordaz e ofensivo. Formas: 
murmuraçã (EE, 1); murmuraçõ (VC, 4; 
EE, 2); murmurações (TC, 1); murmu-
raçom (S, 1); murmuraçoões (VC, 1). 
Contextos: «reçebee em vossas pousa-
das os huũs aos outros: sem murmuraçã 
comunicando a graça» (EE); «por a qual 
razõ dereitamẽte he reprehẽdido de tal 
murmuraçõ» (VC); «Se ouuio murmu-
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rações do proximo» (TC); «Malquerẽça, 
alegria do mal de outro, murmuraçom, 
tristeza do bem de outro, dizer mal» (S), 
«e as murmuraçoões dos scripuaaães e 
phariseos» (VC).

murmurar, vb. (do lat. murmurare). 
Cochichar; ciciar; difamar; maldizer. 
Formas: murmura (TC, 1; VC, 6); 
murmurã (VC, 4); murmuraaes (VC, 
1); murmurãdo (S, 1; TC, 3; EE, 3); 
murmurãdo (VC, 2); murmuram (VC, 
1); murmurando (S, 2; TC, 1; VC, 1; 
EE, 1); murmurar (S, 3; TC, 1; VC, 14; 
EE, 3); murmurarẽ (VC, 1); murmurarõ 
(VC, 1; EE, 1); murmurarom (EE, 1); 
murmuras (VC, 1); murmurassẽ (VC, 1); 
murmurassem (VC, 1); murmuraste (TC, 
1); murmuraua (S, 1; VC, 4); murmurauã 
(VC, 17; EE, 4); murmurauam (VC, 3; 
EE, 4); murmuravam (EE, 1); murmure 
(VC, 3); murmurẽ (VC, 1); murmurees 
(EE, 3); murmuremos (VC, 1); murmures 
(VC, 1); murmurey (S, 1); murmurou 
(TC, 1; VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«todo aquel que detrauta murmura diz 
mal de seu proximo» (TC); «asinha se 
enfadã nas auersidades que lhes acõteçẽ 
murmurã» (VC); «como se dissesse 
sẽ porque murmuraaes?» (VC); «Itẽ 
pequey outrosi rindo e escarnecendo e 
aremedando e murmurãdo e profaçãdo» 
(TC); «Outrossy aquelles escarneçem e 
murmuram do senhor» (VC); «Pequey 
per muytas uezes murmurando contra 
Deus e contra os seus sanctus» (TC); «e 
temy de ho começar em murmurar contra 
Deus» (S); «Seguese desprazimento de 
todo bem, prazerlhe com o mal doutrem 
e odio a aqueles cõ que uiue e murmurar 
de todalas cousas que uee» (TC); 
«solueo lhes aquello que os mouia a 
murmurarẽ» (VC); «de my murmurarõ 
da boca e abanarõ cõ a cabeça» (VC); 
«Tãbem murmurarom cõtra Moyses e 
Aarom, e assy dos outros» (EE); «e assi 
pareçe que fazẽ como se murmurassẽ 
da liberdade e misericordia de deus» 

(VC); «E em como o rreprehendessem 
e murmurassem daquello que obraua 
no sabado» (VC); «Se murmuraste. Se 
scarneceste» (TC); «ãte murmuraua 
cõtra Deus» (S); «agrauarõ se desto e 
murmurauã» (EE); «Ante os apostollos 
non soomente non murmurauam nas 
persecuçoões e tribullaçoões» (EE); 
«os judeus murmuravam daquella 
pallaura que Christo disse» (EE); «e 
ajnda que se assanhe e murmure Judas 
do vnguẽto despeso» (VC); «sõ aqui 
ensinados os velhos e ançiaãos que viuẽ 
nas claustras que nõ murmurẽ se virẽ 
que alguũs mais mãçebos na ordẽ sõ a 
elles yguaaes ou mayores nos officios» 
(VC); «Nom murmurees antre vos» 
(EE); «nõ murmuremos se somos em 
poucas cousas atormẽtados» (VC); «Pẽsa 
tu assy meesmo que es vil em a vista de 
deus. nẽ murmures nẽ te asanhes» (VC); 
«E murmurey contra Deus por algũas 
tribulaçõees e azoutes que por meus 
pecados me deu» (S); «Se murmurou 
de alguum por o seu boom proposyto» 
(TC); «Murmurou todo o ajũtamento dos 
filhos de Israel contra Moyses» (EE).

muro, subs. (do lat. muru-m). Parede. 
Formas: muro (VC, 14; HV, 13; EE, 
1); muros (S, 1; VC, 13; HV, 3; EE, 2). 
Contextos: «e çercado darredor de muro 
de endureçimẽto» (VC); «e que sobissem 
pedras por çima do muro que era muy 
grãde» (HV); «e por huũa janelle pello 
muro fuy pẽdurado pera fora» (EE); 
«non som obrygados de gardar a uilla 
nẽ a çidade nẽ os muros en tempos 
de guerras» (S); «E logo o emperador 
mãdou derribar os muros tãto que a pedra 
de baixo nẽ a de çima nõ ficou pedra 
sobre pedra» (HV); «huũ logar perto 
dos muros do templo honde sobian os 
saçerdotes para preegar ao pouoo» (EE).

música ,  subs. (do grego μουσική, 
relativa às musas, pelo lat. musica-m). 
Combinação harmónica e artística 
de sons. Formas: musica (VC, 1); 
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musicas (EE, 1). Contextos: «Oo se 
todollos doçes stormẽtos da musica» 
(VC); «ensynando e amoestando a 
vos meesmos com psalmos cantigas e 
musicas espirituaaes» (EE).

músico, subs., adj. (do grego μουσικός, 
relativo às musas, pelo lat. musicus, a, 
um). Tocador de instrumento musical; 
relativo à música; musical. Formas: 
musico (EE, 1); musicos (VC, 2). 
Contextos: «Se o musico tira muito 
pela corda da violla quebrase» (EE); 
«soõ de todollos menestrees e musicos 
ou tangedores dos instrumentos» (VC); 
«assi como nos estormentos musicos» 
(VC).

mutabilidade, subs. (do lat. mutabilitate-
-m). Qualidade do que é mutável; insta-
bilidade. Formas: mutabillidade (VC, 
1). Contexto: «Elle tomou carne por nos 
chamar aas cousas do spiritu fezesse qui-
nhoeiro da nossa mutabillidade» (VC).

mutação, subs. (do lat. mutatione-m). 
Ato ou efeito de mudar; alteração; 
transformação. Formas: mutaçom 
(EE, 1). Contexto: «segundo Sancto 
Thomas feita ja ha mutaçom cuja potẽcia 
vniuersal ja mudara ha agua em vinho» 
(EE).

mútuo, adj. (do lat. mutuus, a, um). 
Recíproco. Formas: mutua (VC, 1). 
Contexto: «e he ygual a deus em na 
ensistencia e seer mutua junta» (VC).

muxão, subs. (do lat. mustione-m). O 
mesmo que muchão: mosquito do vinho. 
Formas: muxõ (EE, 1). Contexto: 
«porque coaaes o muxõ e engullijs o 
camello» (EE).

N

nabal, subs. (do lat. medieval nabale-m). 
Plantação de nabos. Formas: nabaaes 
(C, 1). Contexto: «ou de dez partes 
desses campos nabaaes e alcaçeres» (C).

nabo, subs. (do lat. napu-m). Tubérculo 
comestível. Formas: nabos (C, 1). 
Contexto: «pagarã o dizimo de toda 
ortaliça ou chousa e dos nabos, alcaçeres, 
fferrães» (C).

nação, subs. (do lat. natione-m). País; 
grupo de indivíduos que constituem 
uma sociedade política e/ou cultural 
autónoma; geração. Formas: naçã 
(VC, 1); naçam (VC, 1; EE, 3); naçõ 
(VC, 9; EE, 1); naçõees (S, 1); nações 
(VC, 1; EE, 2); naçom (VC, 4; EE, 3); 
naçon (EE, 1); naçoões (VC, 11; EE, 5). 
Contextos: «non beberey daqui adeãte 
da geeraçã ou naçã da vide» (VC); «a 
naçam portuguesa conheçe» (VC); «De 
toda naçam que esta sob o çeeo» (EE); 
«Empero os ouuidores da maa naçõ nõ 
ho quiserõ scuytar nem reçeber» (VC); 
«(Gallileus) de naçõ que he Gallilea» 
(EE); «E segundo esta postumeira 
maneira de iudeus e de mouros e de todas 
as outras naçõees que nõ sson christaãos 
ssom nossos proximos» (S); «e porque 
he couto seguro e por a dignidade do 
priuillegio que teẽ em respecto das outras 
nações» (VC); «a qual nehuũ podia cõtar 
de todalas nações de todallas linhageẽs 
e pouoo e lingoas» (EE); «as suas obras 
booas de sua naçom» (VC); «huũa 
naçom cõtra outra» (EE); «E morauam 
em Jherusalẽ judeus homeẽs religiosos 
de qualquer naçon que esta de fundo do 
çeeo» (EE); «quãdo o poboo das naçoões 
leixadas os costumes dos gẽtios recebeo 
cõ obediẽcia as peegadas de Christo e 
as seguio» (VC); «os judeus estauam 
derramados por todallas naçoões» (EE).

nacença, subs. O mesmo que nascença. 
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que vos fossees naçidos diz vos stã 
aparelhadas aquestas cousas» (VC); «da 
costella de Adam foy nacida Eua madre 
de todos os homeẽs» (EE); «por que 
millagrosamente foy nacido de padre e 
madre velhos e maninhos» (EE); «donde 
aquelle que rreçebe as ordeẽs foy naçido 
ou tem benefiçio ou cassa de morada» 
(S); «em os quaaes a saude de todo o 
mũdo he naçida» (VC); «sera a todo 
pouoo que he nacido o saluador e senhor 
Christo na cidade de Dauid» (EE); «ca he 
naçido o filho de deus» (EE); «pois nõ 
pode forçar o homẽ a mal que do bẽ que 
faz naça o mal da vaã gloria» (VC); «nõ 
se podem fazer que outras vergonteas 
naçam se nom segundo a raiz que jaz 
chantada na terra» (VC); «E dos seus 
filhos primeyro geerados primeyramente 
do mudamẽto da face nace neyciidade e 
minga de iustiça» (TC); «e deste door 
naçe a enueja» (S); «E da acidia nacẽ 
muytos males» (S); «A terçeira por que 
delle naçẽ outros muitos que som ẽueja 
segũdo he dito» (S); «sem corrompimẽto 
da virgyndade de nossa senhora naçeeo 
ho filho» (EE); «e trabalhamse moyto ẽ 
como aiã maniares custosos e delicados 
dos quaaes nacem luxuria» (TC); «huũ 
he original o qual auemos de Adã e 
Eua cõ o qual nacemos» (TC); «pecado 
original he aquele que todos temos e 
cõ que naçemos de Adã» (S); «E ajnda 
que he grande amor aa terra donde os 
homẽs naçen que som criados ẽ ella» 
(S); «O segũdo he: Como naceo de Sãcta 
Maria Virgẽ» (TC); «Primeiramente 
naçendo da virgẽ sem corrõpimẽto» 
(EE); «que se despojs que naceo lhos 
cortarõ ou os perdeo» (S); «O segũdo 
que naçeo da virgem Maria» (S), «E se 
pella vẽtura naçer a apostema de bayxo 
do braço direyto» (RP); «e aquy nom 
faz mençom de Adam do qual naçera 
ho amte chrysto» (EE); «nom naçeria 
porẽde cunhadez» (S); «todollos outros 
homeẽs naçerõ de padre e madre» 

Formas: nacẽça (VC, 1); naçẽça (S, 5; 
VC, 12; C, 2); naçẽças (VC, 1); nacença 
(VC, 3); naçença (S, 8; VC, 24; C, 3). 
Contextos: «pero a nacẽça de nẽhuũ 
delles foy sancta» (VC); «E asi da 
testimunho da sua naçẽça o saçerdote» 
(S); «por se marauilharẽ das cousas que 
forã feitas acerca da naçẽça de sam Johã» 
(VC); «passante os dous annos depoys de 
sua naçẽça» (C); «E por cõseguinte por a 
sua nacença tẽporal diziã que nõ era de 
sempre nẽ ante de sancta Maria» (VC); 
«premeiro que foy despois da naçença de 
Jhesu Christo» (S); «a qual he primeyro 
que a sua naçença» (VC); «amoestem 
seus freigueses que tiuerẽ filhos pera 
bautizar que do dia de sua naçença ao 
mays tardar ataa oyto dias» (C).

nacer, vb. O mesmo que nascer. Formas: 
era naçido (VC, 1; EE, 1); es naçido (VC, 
2); fosse naçido (VC, 1; EE, 2); fossees 
naçidos (VC, 1); foy nacida (EE, 1); foy 
nacido (EE, 2); foy naçido (S, 1; EE, 3); 
he naçida (VC, 1; EE, 1); he nacido (EE, 
2); he naçido (S, 2; EE, 9); naça (VC, 
2); naçam (VC, 2); nace (S, 2; TC, 1); 
naçe (S, 33; VC, 16; C, 2; EE, 6); nacẽ 
(S, 1); naçẽ (S, 1; VC, 2; C, 2); naçeeo 
(EE, 10); nacem (TC, 1); naçem (S, 5; 
C, 1); nacemos (TC, 1); naçemos (S, 2); 
naçen (S, 1); naçendo (EE, 1); naceo (S, 
1; TC, 2); naçeo (S, 14; VC, 14; C, 1; 
EE, 12); naçer (S, 11; VC, 14; C, 1; EE, 
13; RP, 1); naçera (EE, 9); naçeria (S, 2; 
EE, 2); naçerõ (VC, 4; EE, 1); naçerom 
(EE, 1); naçese (VC, 1); naçesse (VC, 
3; EE, 3); naçeste (VC, 3); naçida (EE, 
2); naçidas (EE, 1); naçido (S, 4; VC, 
11; EE, 9); naçidos (C, 1; EE, 1); seer 
naçido (EE, 2); sõ naçidos (VC, 1); 
som naçido (VC, 1); som naçidos (EE, 
2); somos naçidos (VC, 1). Contextos: 
«apareçeo aos magos que os gujou ao 
menjno que era naçido» (VC); «Jesu 
doçe que da serua humildosa humildoso 
es naçido» (VC); «Como fosse naçido 
no tempo delrrey Herodes» (EE); «Ante 
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(EE); «os apostollos os quaaes segundo 
a carne naçerom dos judeus ẽ quem 
os deitarom» (EE); «pera que naçesse 
çego» (EE); «donde naçeste preguntãdoo 
per aquesto» (VC); «e naçida fez fruyto 
de çẽto por huũ» (EE); «e as folhas 
naçidas e as eruas floreçem» (EE); 
«emuiou Deus o seu filho naçido da 
molher» (S); «E ho autual he aquelle que 
nos cometemos depoys de naçidos» (C); 
«annũçiãdolhes seer naçido o saluador 
do mundo» (EE); «sõ naçidos da geeraçõ 
delles» (VC); «Ex que eu em aquesto 
som naçido» (VC); «mas de deus som 
naçidos» (EE); «porque pera os auermos 
somos naçidos» (VC).

nacessário, adj. O mesmo que necessário. 
Formas: nacessaria (EE, 1); nacessarias 
(VC, 1). Contextos: «dizẽdo que seja 
nacessaria pera a eterna saude» (EE); 
«curamos dauer cõ dereita entençõ as 
cousas nacessarias aa vida tẽporal» 
(VC).

nacido, subs. O mesmo que nascido. 
Formas: naçido (VC, 1); naçidos (VC, 
1). Contextos: «Onde quer se conta que 
huũ naçido he em ella o qual homem 
muy alto» (VC); «as suas virtudes diz 
adiante antre os naçidos das molheres» 
(VC).

nacimento, subs. O mesmo que nasci-
mento. Formas: nacimento (EE, 5); 
naçimento (S, 4; EE, 25); nacimẽto 
(EE, 5); naçimẽto (S, 5; VC, 3; EE, 
32). Contextos: «Na segunda missa do 
nacimento de Christo» (EE); «E este foy 
despois do naçimento de Jhesu Christo» 
(S); «E como o dia do naçimento de 
Christo a Sibilla esteuesse na camara do 
ẽperador fazẽdo oraçõ» (EE); «E como 
por muytos millagres se demostrou ho 
nacimẽto Christo» (EE); «o qual lhe 
foy posto por ho angeo ante do seu 
naçimẽto» (S); «nõ deue pareçer nouo de 
chamar naçimẽto ao passamẽto daquesta 
vida pera a outra» (VC); «se quer alguũ 
saber a indiçom que corre cõta desde o 

naçimẽto de nosso senhor atee a xxiiij. 
de setembro» (EE).

nada, adv., pron., subs. (do lat. tardio res 
nata, coisa nascida). O que não existe; 
coisa nenhuma. Formas: nada (S, 1; TC, 
2; VC, 42; HV, 3; EE, 6). Contextos: «ca 
faz ao omẽ ser nada e desfalesçer do seu 
verdadeiro seer» (S); «tolhe ao pomo a 
fremusura e tolhelhe a color que nom ual 
nada pera comer» (TC); «Moyto mais 
auemos de homrar o padre dos padres 
que he nos ceeos que criou e fez o mũdo 
de nada» (TC); «a qual sem duuida ante 
foy sancta que nada» (VC); «assy seja 
que elle nada he» (VC); «nõ sabiã nada 
da vinda do emperador» (HV); «estauan 
na praça que nõ faziã nada» (EE); «som 
quasy nada» (EE); «O qual era nada em 
respeito de tãta multidom de gẽte» (EE); 
«teem pouco ou nada dellas» (EE).

nadar, vb. (do lat. natare). Mover-se na 
água. Formas: nada (EE, 1); nadãdo 
(VC, 1); nadar (VC, 1); nadou (VC, 
2). Contextos: «o azeite nada sobre 
todallas virtudes» (EE); «Nom he pero 
de entender que Pedro veesse sobre as 
ondas a pee assy como que ãdasse sobre 
a terra mas ou vijnha nadãdo» (VC); «e 
veo a nadar andãdo ẽçima da augoa» 
(VC); «e nadou para çima pera o lenho» 
(VC); «e per o baptismo da augoa nadou 
ao parayso» (VC).

nadível, adj. (de nado + -ível). Que nasce 
ou brota; corrente. Formas: nadiuel 
(VC, 3). Contextos: «e o spiritu sancto 
que he mais doçe que mel sera feito 
em ti fonte de augua nadiuel e corrẽte» 
(VC); «e mãdou que se fosse a augua 
nadiuel de Silloe» (VC); «pouca na 
augoa nadiuel alli esta a fonte donde a 
virgẽ Maria tiraua augoa para si e pera 
seu filho» (VC).

nado, adj. (do lat. natus, a, um, part. 
passado de nascor, nascer). Nascido; 
nato. Formas: nado (TC, 1; VC, 10; EE, 
20); nados (VC, 5; C, 1). Contextos: 
«Cuias obras fazes seu filho es chamado 
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e se asy perseuerar milhor lhe fora nõ 
seer nado» (TC); «adorou seu filho 
quãdo foy nado» (VC); «segũdo a 
diuijndade he nado de nobre linhajem» 
(VC); «vierom adorar a Christo nado» 
(EE); «Ca nado vos he ho saluador» 
(EE); «e todollos homẽs sõ nados 
geeralmẽte de hũ padre» (VC); «aquelles 
meninos forõ de todo bemauenturados 
dagora nados» (VC); «eram daquella 
meesma geeraçom e nados e criados em 
hũa cidade» (VC); «dos freigueses que 
nados forẽ sobre a terra» (C).

namorada, subs. (do part. de namorar). 
Mulher amada; apaixonada. Formas: 
namorada (VC, 3). Contextos: «e tracta 
andãdo antre o amigo e a namorada» 
(VC); «e algũas vezes ajnda que 
raramente os ajũta ãbos ou arebatando 
a namorada ou tragẽdo a ella o amigo» 
(VC); «Eu vos rogo e requero filhas 
de Syõ que nõ espertes a namorada 
emquanto ella quiser dormijr» (VC).

namorado, subs. (do part. de namorar). 
Homem com que se namora; apaixonado; 
amante. Formas: namorado (VC, 5); 
namorados (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«assy como per porta damor e de 
namorado quãdo dizia que Longuinhos 
lhe abrira com a lança o lado de Christo» 
(VC); «ao que ama ou ao namorado. 
nom abasta veer hũa vez» (VC); «O meu 
namorado a my. e eu a elle» (VC); «nõ 
ha hy cousa dura nẽ maa de fazer aos 
amãtes e namorados» (VC); «tu teueste 
que fazer con muytos namorados» (EE).

namoramento, subs. (de namorar + 
-mento). Ato ou efeito de namorar; 
galanteio. Formas: namoramẽto (VC, 
1). Contexto: «mas a fornicaçom e a 
luxuria e namoramẽto çujo e a maa 
cobijça» (VC).

namorar, vb. (de enamorar). Apaixonar; 
cortejar; galantear. Formas: he namorado 
(VC, 1); namorarem (VC, 1). Contextos: 
«ha tal propriedade que faz no coraçõ 
daquelle que assy he namorado tal em 

prisom e maginaçõ» (VC); «deuẽ seer 
em alguũ sposo pera seer desejado e se 
namorarem delle» (VC).

nao, subs. (do lat. nave-m, pelo catalão 
nau). O mesmo que nau: navio de 
grande porte com vela redonda. Formas: 
naao (HV, 1; EE, 2); naaos (S, 1; HV, 
4; EE, 2); nao (HV, 1); naos (HV, 3). 
Contextos: «todos quantos forõ em hũa 
naao a todos lhe vinha seu tẽpo» HV); 
«estando na naao com os apostollos» 
(EE); «ou lhes venden galeeas ou naaos 
e handan a rroubar e fazen guerras ẽ seus 
nauios» (S); «E mãdou a Gays seu mestre 
salla que aparelhasse naaos e galees e 
doutros nauios» (HV); «Herodes hyrado 
queymou as naaos dos tarsientes» (EE); 
«e veo arribar hũa nao a Jngraterra» 
(HV); «E feito ysto mãdou aparelhar 
tres naos» (HV).

não, adv. (do lat. non). De modo nenhum. 
Formas: nã (VC, 25; C, 4; EE, 40); 
nam (SG, 1; VC, 18; C, 42; EE, 106); 
nan (EE, 15); não (VC, 4); no TC, 2); 
nõ (S, 1038; TC, 335; VC, 11200; HV, 
218; C, 306; EE, 1234; RP, 41); nom 
(SG, 3; S, 718; TC, 168; VC, 4526; HV, 
15; C, 111; EE, 549; RP, 2); non (S, 
854; TC, 7; VC, 41; C, 16; EE, 790). 
Contextos: «que nã auia hy outro lugar 
onde o podesse lançar» (VC); «nã se han 
de cõplir» (EE); «pertençã pera sempre 
aos reis de Purtugal e aseus legitimos 
socessores e aalguũs outros nam» (SG); 
«nam erã assy allumeados» (EE); «nan 
eram custumados de ouuir taaes cousas» 
(EE); «não auiã por seu senhor» (VC); 
«Pequey em seendo carnal no me 
tiramdo das cousas do mundo» (TC); 
«certamente no lhe deue de obedecer» 
(TC); «nõ ha pecado venial que nõ seja 
feito mortal quãdo aplaze» (S); «nõ foy 
dada em vaão» (EE); «tal iuiz como 
este nõ he dereito iuiz» (TC); «Se sabe 
que per ell sera liure e se nõ peca se nõ 
da sẽtença cõtra ell segũdo as razooẽs 
que forem alegadas ante ell» (TC); «se 
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ho senhor Deus todo poderoso ho nõ 
quitar e estoruar» (RP); «cõtanto que 
nom sejam ferramẽtas» (SG); «Nom 
iurar per o seu nome ẽ uãoo» (TC); «Se 
iurgou outrẽ e nom sy meesmo» (TC); 
«de guisa que nom ousaua estar antre 
as gentes» (HV); «cousas que nom se 
veem» (EE); «Porque he assy que huũ 
morre e ho outro nom» (RP); «ca sse 
estonce non jejũase pecaria mortalmẽte» 
(S); «e non se inclina mais da hũa parte 
que da outra» (TC); «E se uir que se non 
sabe confessar leuelhe este modo que se 
segue» (TC).

não embargante, loc. conj. Sem embargo. 
Formas: nõ ẽbargãte (TC, 2); nom 
ẽbargante (TC, 1); nõ embargante (EE, 
2; TC, 1); nõ embargãte (EE, 1); nom 
ẽbargãte (TC, 1); non enbargante (S, 1). 
Contextos: «Nõ ẽbargante que polos 
mays aueras mayores penas» (TC); 
«Porque dizem os doutores que penas do 
inferno nõ embargante seemdo eternaaes 
nõ som por isso todas iguaaes» (TC); «e 
nõ embargante quis que Mathias fosse 
ante posto» (EE); «e nõ embargãte isto 
foy perfeito» (EE); «Nom ẽbargãte este 
modo de peẽdẽças que manda o dereyto, 
deues saber que as peẽdẽças som em 
aluidro no cõfesor» (TC); «deue casar 
com ha primeira, non enbargante o 
juramẽto» (S).

não obstantes, loc. conj. (de não + 
obstante, este do lat. obstante-m, part. 
presente de obstare). Apesar de. Formas: 
nõ obstãtes (C, 1). Contexto: «A qual 
constituiçã queremos que se cumpra 
e se pratique nas nosas audiençias, nõ 
obstãtes as ditas constituições de nossos 
predeçessores» (C).

naquele, prep. + pron. dem. (de em + 
aquele). Formas: na quela (VC, 2); na 
quella (VC, 8; HV, 1); na quellas (VC, 
1); na quelle (VC, 3; HV, 5); na quelles 
(VC, 2); na quello (VC, 1); naquela (S, 
1); naquele (S, 3); naquella (S, 2; VC, 
12; HV, 4; EE, 2; RP, 1); naquellas (VC, 

2; C, 1); naquelle (S, 2; VC, 15; HV, 2; 
RP, 1); naquelles (VC, 4; HV, 2; C, 2; 
EE, 3); naquello (HV, 1; C, 1); naquillo 
(S, 1; C, 1); naquylo (S, 1). Contextos: 
«E como estas palauras forom ditas da 
virgem logo na quela hora» (VC); «na 
quella stallagem ou casa de comũ» (VC); 
«se affiguraua na quellas duas pessoas» 
(VC); «tendo firme fee e creença na 
quelle santo profeta» (HV); «nomeando 
o emperador que era na quelles tẽpos» 
(VC); «e sta na quello que per elle he 
feito» (VC); «se nom poseron naquela 
parte» (S); «foy companheiro naquele 
pecado» (S); «E assy fez huũa grande 
allegria naquella çidade» (EE); «sempre 
naquella meesma parte do corpo» (RP); 
«sempre çelebrem missa e os diuinos 
ofiçios cõ mitra e bago naquellas festas» 
(C); «logo naquelle meesmo dia mingue 
ho sangue» (RP); «segũdo os doutores 
naquelles tres dias foy alleuantado em 
spiritu atee o terçeyro çeeo» (EE); «e 
auia moor pressa naquello que pareçia 
tauerna de boõ vinho» (HV); «Sã Tiago 
estabeleçeo este sacramento naquillo 
que disse» (S); «E esta decraraçon se 
faz naquylo que dysse San Marcos» (S).

nardo, subs. (do grego νάρδος, pelo 
lat. nardu-m). Planta medicinal e 
balsâmica. Formas: nardo (VC, 2; 
EE, 1). Contextos: «de vnguẽto nardo 
prezado e derramou o vnguento sobre 
a cabeça de Jhesu que staua ẽcostado» 
(VC); «as minhas defemaduras do nardo 
derom odor de cõforto» (VC); «Maria 
Magdallena abrio huũa pequena caixa de 
allabastro de vnguento de nardo» (EE).

nariz, subs. (do lat. vulgar naricae, este 
de naris, is). Parte saliente do rosto 
com duas cavidades por onde se respira; 
ventas. Formas: nariz (S, 2; VC, 1); 
narizes (S, 10; TC, 3; VC, 13; RP, 2). 
Contextos: «E limpado ho nariz ou ha 
boca» (S); «Do nariz e da boca nom auia 
tacha nẽ reprehendimento alguũ» (VC); 
«os olhos e as orelhas e os narizes» (S); 
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«Deus deu ao homẽ a boca para falar e 
os narizes para cheirar e espirrar» (TC); 
«mas çarram os narizes por o teu grande 
fedor» (VC); «E tal fumo entre per a 
boca e por os narizes» (RP); «e sempre 
ho punha nos narizes e na boca» (RP).

narração, subs. (do lat. narratione-m). 
Exposição verbal. Formas: narraçam 
(C, 1). Contexto: «E todo este proçesso 
suso escrito com toda sua narraçam, 
amoestações» (C).

nasção, subs. O mesmo que nação. 
Formas: nasçõ (VC, 2); nasçom (VC, 
3); nasçoões (VC, 3). Contextos: «nõ 
querendo que ouuessẽ reys de sua nasçõ 
por britarẽ sua soberua» (VC); «Entõ a 
ygreja toda era ẽ hũa gentẽ. e em hũa 
nasçõ» (VC); «de toda nasçom que de 
sob o ceeo seja» (VC); «como a ley 
da gente doutra nasçom» (VC); «asy 
como viuiã outras nasçoões» (VC); «e 
a terra que sta derredor he loguar comũ 
e medyaneiro a todallas nasçoões» (VC).

nascença, subs. (do lat. nascentia-m). 
Nascimento. Formas: nascẽça (VC, 
15); nasçẽça (VC, 8); nascença (VC, 
23); nasçença (VC, 14); nascenças 
(VC, 1); nasçensa (VC, 4). Contextos: 
«E diz em ella porque a nascẽça he 
de duas guisas» (VC); «razoada cousa 
foy que ante da sua nasçẽça enuiasse 
paz por mesigeira» (VC); «Alegramsse 
os angeos da nascença de Christo» 
(VC); «porque no dia da sua nasçença 
appareçeo aos judeos nas pessoas dos 
pastores» (VC); «Estas tres nascenças 
de Christo representa a ygreja no dia da 
sua nascença» (VC); «e da visitaçom dos 
homeẽs na humildade da sua nasçensa» 
(VC).

nascer, vb. (do lat. vulgar *nascere, este 
de nascor). Vir ao mundo; originar; 
suscitar; provir; formar-se. Formas: era 
nascido (VC, 6); era nasçido (HV, 1); 
foe nascido (VC, 1); for nascida (VC, 
1); fora nascido (VC, 1); fosse nasçida 
(VC, 1); fosse nascido (VC, 1); fosse 

nasçido (VC, 1); fossem nasçidos (VC, 
1); foy nascida (VC, 2); foy nascido 
(VC, 8); foy nasçido (VC, 3; EE, 1); 
fuy nasçido (S; 1); he nascido (VC, 5); 
he nasçido (VC, 1); nasça (S, 1; VC, 
6); nasçam (VC, 1); nasçamos (VC, 
1); nasce (VC, 18); nasçe (S, 5; VC, 
20; EE, 1); nascẽ (VC, 3; EE, 1); nasçẽ 
(VC, 7); nascẽdo (VC, 2); nascees (VC, 
1); nascem (EE, 1); nasçem (S, 1; VC, 
2); nascem (VC, 3); nascemos (VC, 2); 
nascen (EE, 1); nasçen (S, 1); nascendo 
(VC, 3); nasceo (VC, 37); nasçeo (S, 1; 
VC, 16; HV, 2; EE, 1); nascer (VC, 17; 
EE, 1); nasçer (VC, 20); nascera (VC, 
6); nasçera (VC, 5); nasçerem (VC, 
1); nasceria (VC, 2); nasçeria (VC, 
1); nascerõ (VC, 2); nasçerõ (VC, 3); 
nascerom (VC, 1); nasçerom (VC, 3); 
nascese (TC, 1; VC, 1); nasçese (VC, 
2); nascesse (VC, 5); nascessemos (VC, 
1); nascia (VC, 3); nasçia (VC, 2); nasciã 
(VC, 1); nascida (VC, 3); nasçida (VC, 
1); nasçidas (VC, 2); nascido (VC, 27; 
EE, 1); nasçido (VC, 4); nascido era 
(VC, 2); nascido es (VC, 1); nascido for 
(VC, 1); nascido he (VC, 5); nascidos 
(VC, 13); nasçidos (EE, 1); seendo 
nascido (VC, 1); seer nascido (VC, 2); 
seer nasçydo (EE, 1); sera nascido (VC, 
1); seres nascido (VC, 1); som nascidas 
(VC, 1); som nasçidos (VC, 1); somos 
nasçidos (VC, 1). Contextos: «em signal 
que era nascido o sol da justiça» (VC); 
«os seus sabedores lhe disserõ, que o 
Rey dos judeos era nasçido do que elle 
ouue grãde pesar» (HV); «e porque 
depois de my foe nascido aquelle que 
per dignidade he ante my» (VC); «E 
se tu criares esta depois que assy for 
nascida cõ a palaura de deus» (VC); 
«boo fora a elle se nom fora nascido 
homem» (VC); «por tal que a flor do 
cãpo fosse nasçida de flor das virtudes» 
(VC); «fosse nascido Jesu em Bethleem 
de Judea» (VC); «como quer que ajnda 
nõ fosse nasçido nẽ aparecesce sobre 
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a terra» (VC); «chamou apostolos que 
fossem nasçidos de baixo lugar» (VC); 
«a sua carne nõ he ja sabida nẽ conhoçida 
em o stado em que foy nascida» (VC); 
«aos quaaes em sua vilheçe foy nascido 
filho desy a elle meesmo» (VC); «de 
cuja geeraçom foy nasçido o saluador» 
(EE); «pera o qual fuy nasçido» (S); 
«Nõ he nascido çego por seer aquella 
pena do pecado» (VC); «onde he o rey 
dos judeus que he nasçido» (VC); «mais 
nom que seja compadre nẽ nasça dyuido 
spiritual de compadradego que embargue 
o matrimonio» (S); «aquestas cousas 
por razom de sua amargura tolhem os 
vermẽs que nom venham nem nasçam 
nos corpos dos mortos» (VC); «por tal 
que nom nasçamos daquello» (VC); «por 
tal que nom nasçamos daquello» (VC); 
«e hũa nasce da outra» (VC); «Se alguũ 
nasçe em esta loucura» (S); «nestas 
terras nascẽ os taaes animaaes fortes» 
(EE); «o qual deue seer tirado e corto dos 
coraçoões onde nasçẽ todollos malles» 
(VC); «tu que vieste ao mũdo nascẽdo 
has de descender e vijnr aos infernos 
morrẽdo» (VC); «segũdo a natureza em 
que nascees» (VC); «nom sam se nam 
conclusões que nascem e dependem 
deste principio» (VC); «quãdo os 
mininos nascem entõ fazem grãde 
pranto» (EE); «O septimo que hos filhos 
que nasçem do legitimo matrimonyo 
herdam os beẽs que leixan seus padres 
despois de sua morte» (S); «Nascemos 
no vẽtre quando somos cõçebidos» (VC); 
«nom podem fazer coor alguũa tan verde 
como natureza da nas cousas que nascen 
da terra» (EE); «E destes e dos que delles 
nasçen susso he dyto larguamente» 
(S); «porque em nascendo bauptizãdo 
e preeguando e morrẽdo» (VC); «A 
ygreja de Christo primeiramẽte nasceo e 
cresceo per perseguiçoões e de pois foy 
coroada per marteyros» (VC); «Jhesu 
Christo que nasçeo ẽ meo da nocte» 
(S); «o sol depois que se pooẽ torna 

a nascer» (VC); «porque a escriptura 
dizia que Christo auia de nasçer em 
Bethleẽ» (VC); «e vija que ella nascera 
e descendera da geeraçom de Dauid» 
(VC); «quis saber per os magos o tempo 
em que nasçera» (VC); «E porque nõ 
maginassem alguũs que esta naçença 
dos homeẽs em nasçerem filhos de deus 
era carnal» (VC); «denũcioulhe que lhe 
nasceria huũ filho» (VC); «prophetizou 
que hũa strella nasçeria de Iacob» (VC); 
«porque os outros todos depois que 
nascerõ e forõ de ydade dalguũ tẽpo per 
fe forã chegados a deus e feytos sanctos» 
(VC); «os apostolos que delles nasçerõ 
e desçẽderõ» (VC); «e as spinhas que de 
mestura nascerom» (VC); «quaaesquer 
magoas de pecados que elles trouxerom 
daquelles de que nasçerom» (VC); «A 
quarta se tyrou por agoyros. A quinta 
se tyrou por synos em que nascese» 
(TC); «nẽ pecou este nẽ seus parẽtes 
porque elle por ello nasçese çego» 
(VC); «ante que nascesse em o tempo 
cõuinhauel» (VC); «Nasceo elle segũdo 
carne. porque nos nascessemos segundo 
o spiritu» (VC); «porque donde nascia 
a morte que daly nascesse a vida» 
(VC); «demostrou a rayz dõde nasçia 
a sua falsidade» (VC); «dos filhos que 
nasciã auiã hy dous preceptos» (VC); 
«A diuina sapiencia ante toda creatura 
do eterno padre gerada: eternalmente 
nasçida» (VC); «porque donde nascia a 
morte que daly nascesse a vida» (VC); 
«e a ygreja foy começada e nascida» 
(VC); «e destruyçõ das cousas nasçidas 
na terra» (VC); «como deu Christo ao 
çego nascido» (EE); «hide e pregũtaae 
com diligencia por o menino nasçido 
e como o achardes» (VC); «e desse 
testimunho da nascença daquelle que 
nascido era por saluaçom de todos» 
(VC); «Iesu piedoso que nascido es 
da virgem de soo a ley e quiseste ser 
circũciso» (VC); «E o que nascido 
for teu ou de ty» (VC); «(Aquello que 
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nascido he em) ella do spiritu sancto 
he» (VC); «por auer muytos jrmaãos 
que fossẽ outra vez nascidos ou geerados 
per o spiritu sancto» (VC); «forom 
outra vez nasçidos» (EE); «mas segũdo 
Marcho veerõ ja seendo nascido o sol» 
(VC); «O bemauẽturada virgem Maria 
porque Christo nõ quis seer nascido 
sem ella» (VC); «Em synal do qual quis 
seer nasçydo do trybo de Juda» (EE); 
«E assy aquello que nascido he delle. 
sera nascido teu» (VC); «e aquesto 
por nos outros. e seres nascido della 
sem corrupçõ» (VC); «assy como se 
dissesse das frores que som nascidas 
pera serẽ vistas» (VC); «mas de deus 
som nasçidos» (VC); «e nos nõ somos 
nasçidos de fornicaçõ» (VC).

nascida, subs. (do part. de nascer). 
Aquela que nasce; humana; mortal. 
Formas: nascidas (VC, 1). Contextos: 
«E sijgnadamẽte diz antre os nascidos e 
nõ nascidas» (VC).

nascido, subs. (do part. de nascer). Aquele 
que nasce; humano; mortal. Formas: 
nascidos (VC, 7); nasçidos (VC, 1). 
Contextos: «E depois o affirmou o 
saluador dizendo antre os nascidos das 
molheres nõ se aleuantou mayor» (VC); 
«do qual nõ foy outro ãtre os nascidos 
das molheres» (VC); «e mayor do qual 
nom se leuãtou alguũ antre os nasçidos 
das molheres» (VC).

nascimento, subs. (de nascer + -mento). Ato 
ou efeito de nascer; nascença. Formas: 
nascimento (VC, 5; EE, 2); nasçimento 
(S, 1; VC, 7; HV, 1); nascimẽto (VC, 
5; EE, 3); nasçimẽto (VC, 2; EE, 
1); nascimẽtos (VC, 1); nassçimento 
(S, 1). Contextos: «o nascimento 
da diuijndade a nos he scondido» 
(VC); «Primayramente ho oytauairo 
do nascimento de Christo» (EE); «os 
angeos cãtarõ en no nasçimento de Jhesu 
Christo» (S); «E o santo homẽ começou 
de preeguar da ẽcarnaçõ de Jhesu Christo 
e do nasçimento e da circũçisam e do 

bautismo» (HV); «e ajnda que elle 
ja era vijndo per nascimẽto» (VC); 
«porque em ho nascimẽto do minino 
ho prazer que sobreuem tira pera sy a 
tristeza» (EE); «Ca aos oyto dias do 
nasçimẽto de Christo ante do começo 
deste euangelho» (EE); «ensinou o 
depois da sua diuijndade e dos seus 
nascimẽtos ãbos» (VC); «que foy 
despois do nassçimento de mill e nouenta 
anos» (S).

natal, subs. (do lat. natale-m). O dia do 
nascimento de Jesus Cristo. Formas: 
natal (S, 10; TC, 3; VC, 3; C, 10; EE, 1); 
natall (S, 1). Contextos: «Ho premeiro 
he dia de natal que pode çelebrar tres 
missas» (S); «ieiũe as sestas feyras a 
pam e agoa tirãdo dia de natal» (TC); 
«e assy verdadeiramente he dia de natal 
e nascença do rey eternal filho de deus 
viuo» (VC); «faleçẽdo alguũ abade de 
Sam Joham ataa natal» (C); «passarõ 
des ho dia de natal atee a pascoa» (EE); 
«quando disese tres missas o dya de 
natall» (S).

natatória, subs. (do lat. natatoria-m). 
Reservatório de água; tanque. Formas: 
natatoria (VC, 1). Contexto: «o qual 
chaffariz ou a ajũtamẽto de augoa he 
chamada na scriptura per algũas vezes 
piscina e outras natatoria» (VC).

natineu, subs. (do lat. eclesiástico 
nathinaeu-m). Servo ou criado entre 
os hebreus. Formas: natineus (VC, 1). 
Contexto: «os natineus que acarretauã 
augoa ao tẽplo primeiramẽte lauauã ẽ 
aquella poça as cabeças e pees e as tripas 
das animallias» (VC).

natividade, subs. (do lat. nativitate-m). 
Dia do nascimento; natal. Formas: 
natiuidade (S, 1; VC, 2; EE, 3); 
natyuidade (S, 1). Contextos: «en 
dia de nosso señor Jhesu Christo que 
he a natiuidade» (S); «Ou segũdo o 
homẽ que es eu te clarificarei em tua 
natiuidade» (VC); «a qual enfloreçeo em 
sua natiuidade» (VC); «En ha missa j. 
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de natiuidade que he en cantãdo o gallo» 
(EE); «e assy desde natiuidade atee ally 
ha ix. meses» (EE); «Empero donde sse 
faz mençom da natyuidade he de creer 
que foy feyta cõ grande autoridade» (S).

natura, subs. (do lat. natura-m). Natureza; 
sexo. Formas: natura (S, 57; TC, 
2; VC, 56; EE, 5); naturas (VC, 1). 
Contextos: «tres pesoas e huã essençia 
e huã sustãçia, huã natura» (S); «mas 
soomẽte pella culpa da natura estauam 
aly» (S); «ssegũdo a calidade de sua 
natura» (S); «Item todo homẽ que 
tomar sua natura na maano e faz lixo» 
(TC); «Itẽ todo homẽ que meter sua 
natura ãtre suas pernas ou doutro homẽ 
e fezer lixo este outrosi he pecado muy 
maao» (TC); «(O spiritu) de sy meesmo 
e de sua natura (promto he) em my» 
(VC); «e auera per natura que podera 
seer palpado» (VC); «porque a natura 
diuinal he indeuisiuel» (VC); «pera 
doçura da natura diuina» (EE); «tomou 
as paixoões da natura humana» (EE); 
«e quanto aos beẽs de natura, como ha 
saude e cousas taaes» (EE); «e per esto 
demostra duas naturas em hũa pessoa de 
Christo diuinal segundo o qual he filho 
de deus. e humanal» (VC).

natural, adj. (do naturale-m). Que pertence 
ou se refere à nartureza; inato; ingénito; 
originário. Formas: naturaaes (S, 2; VC, 
23; C, 1; EE, 4); (VC, 2); naturaees (S, 
3); natural (S, 20; VC, 106; C, 2; EE, 24; 
RP, 2). Contextos: «Ha .ij. maneyra he 
antre os filhos naturaaes daquelle que 
adopta e ho filho adoptiuo» (S); «e faziã 
as cousas muy espaciosas e saborosas 
ou fremosas mais que aquellas que 
som naturaaes» (VC); «nõ socorrẽ em 
suas neçessidades e mĩguas a seus pays 
naturaaes» (C); «segundo os phisicos 
naturaaes dizem» (EE); «por que os 
deleites carnaees som naturaees» (S); 
«A prymeira he natural que geera» 
(S); «e mais aa cousa que era de graça 
que aa natural» (VC); «o filho de deus 

natural quis seer filho de Dauid» (VC); 
«tirandoas de seu natural e raçional 
cursso» (C); «he hũa semelhãça de 
afilhaçam diuina que he natural» (EE); 
«que fara homẽ se teuer o sõno natural» 
(RP); «em modo que o sõno natural se 
possa tomar por hũa hora despois de 
comer» (RP).

naturaleza, subs. (do lat. medieval 
naturalesia-m, pelo cast. naturaleza). 
O mesmo que natureza. Formas: 
naturaleza (TC, 1). Contexto: «toda 
naturaleza de bestas maliciosas se 
podem amãsar mas a lingua do home 
nom pode amãsar nẽhuũ» (TC).

naturalmente, adv. (de natural + -mente). 
De forma natural. Formas: naturalmente 
(S, 1; VC, 10; EE, 6; RP, 2); naturalmẽte 
(S, 5; VC, 19; C, 1; EE, 3; RP, 1). 
Contextos: «ẽ maneyra que poderia 
seer seu padre ou madre naturalmente» 
(S); «mas naturalmente cresçeo depois 
no ventre» (VC); «Ca non pareçia auer 
conualleçido naturalmente» (EE); «faz 
podridõ em a casa ou em lugar onde 
dormẽ, e ysso naturalmente» (RP); 
«Naturalmẽte o bẽ do omẽ plaz a Deus 
e ao ẽuejoso despraz» (S); «naturalmẽte 
os homẽs cobijçã de veer marauilhas» 
(VC); «por que naturalmẽte somos 
obrigados a os guardar» (C); «o qual 
empero he naturalmẽte boõ» (EE); «o 
qual naturalmẽte apeçonhẽta» (RP).

natureza, subs. (do cast. naturaleza). 
O conjunto das coisas criadas por 
Deus; o conjunto das características de 
determinado ser; qualidade; carácter; 
essência. Formas: natureza (S, 6; TC, 
1; VC, 383; HV, 1; C, 5; EE, 77; RP, 2); 
naturezas (VC, 17; EE, 1). Contextos: 
«ha huũa he natureza e a outra he de 
costume» (S); «O quinto he os que 
dormem coas animalias brutas, ou que 
dormem com as molheres per outra 
maneira saluo como a natureza demãda» 
(TC); «nẽ se afastẽ por a fraqueza da 
natureza» (VC); «mas polla fraqueza da 
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natureza chorauã e auiã grande doo de 
seus filhos» (HV); «O segundo sodomia 
que he peccar na alhea, e porẽ da propria 
natureza» (C); «assy cõfessa a verdade 
da natureza diuina e humana» (EE); 
«emtãto que ha natureza he por muytas 
manejras agrauada» (RP); «mas ajnda 
tã sobejamẽte se agraua ha natureza que 
nõ sinte sy ser ferida nẽ emferma» (RP); 
«som duas naturezas diuinal e humanal» 
(VC); «E o fauo do mel se demostra per 
mujtas cousas cadahũa das naturezas 
da sua pessoa» (VC); «confessa as duas 
naturezas em Christo» (EE).

nave, subs. (do lat. nave-m). Navio; 
embarcação. Formas: naue (VC, 29; EE, 
14); naues (VC, 4; EE, 4). Contextos: 
«E descenderõse ao mar em hũa naue» 
(VC); «Estes leixarõ a naue por serẽ 
feitos gouernadores da naue .s. da 
ygreja» (VC); «Sayrom e sobiã na naue» 
(EE); «Podẽse ajnda per estas duas 
naues entender duas carreiras per as 
quaaes vaão ao regno» (VC); «e depois 
queymou as naues que achou daquella 
terra» (VC); «vierõ e emcherõ ãballas 
naues» (EE).

navegação, subs. (do lat. navigatione-m). 
Ato ou arte de navegar; circulação 
marítima. Formas: nauegaçam (VC, 1). 
Contexto: «traz aos dictos regnos com 
arte de nauegaçam muy trabalhosa e de 
grãde perigo» (VC).

navegante, subs. (do lat. navigante-m). 
Navegador; marinheiro. Formas: 
nauegãtes (EE, 1). Contexto: «Diz 
Jeronimo que non os diçipollos: mas os 
nauegãtes» (EE).

navegar, vb. (do lat. navigare). Viajar no 
mar; dirigir um navio no mar. Formas: 
nauega (VC, 1); nauegãdo (VC, 3; EE, 
1); nauegando (EE, 1); nauegar (S, 1); 
nauegas (VC, 1); nauegastes (VC, 1); 
naueguẽ (VC, 1). Contextos: «nauega 
fazẽdo bõo viagẽ per o mar deste segre» 
(VC); «Mas adormeçe o senhor antre 
os outros andãdo nauegãdo assy como 

dormia ãtre o soõ e arroydo do mar» 
(VC); «seguiron no seus discipollos 
nauegãdo com elle alleuãtou se tã grande 
tẽpestade» (EE); «nauegando a diuersas 
partes da terra firme e ylhas» (EE); «ou 
se ouuese de nauegar por elle» (S); 
«Certas sy quando nauegas e passas esta 
vida como peego em que ha tormenta e 
perigoo» (VC); «Nõ nauegastes no navio 
da cruz e por tanto nõ chegares ao porto 
mas aueres a pena do dãpno e do sẽtido» 
(VC); «e que cõ bonãça naueguẽ aqueste 
peego» (VC).

naveta, subs. (do francês navette, este do 
lat. navis, is). Pequeno barco. Formas: 
naueta (VC, 7). Contextos: «sobio com 
os discipollos em hũa naueta ou barca» 
(VC); «Que cousa ha hy de mayor 
benignidade saluo que deus do çeeo 
veesse a esta naueta e steuesse cõ os 
homẽs em dilleitos» (VC); «E Christo 
entrou logo em a naueta» (VC); «Senhor 
Jhesu Christo que na tua paixõ sobiste na 
naueta do lenho da cruz» (VC).

navezinha, subs. (de nave + -zinha). 
Pequeno barco. Formas: nauezinha 
(EE, 1). Contexto: «Christo sobio ẽ hũa 
nauezinha, e leuãtouse a tormẽta» (EE).

navio, subs. (do lat. navigiu-m). Barco. 
Formas: nauio (S, 1; VC, 2; EE, 8); 
nauios (SG, 1; S, 1; HV, 5); naujo 
(VC, 1); nauyo (S, 1; EE, 6); nauyos 
(EE, 1); navio (VC, 1); navyo (EE, 1). 
Contextos: «Se alguũ nauio ou fusta 
for quebrãtado ou perdydo no mar» (S); 
«O sabedor e leal marinheiro nõ leixa 
o nauio ateesque nõ chegue cõ elle ao 
porto» (VC); «Em aquelle tẽpo sobindo 
Jhesu em huũ nauio seguiromno seus 
discipollos» (EE); «madeiras cordas 
nauios ou quaes quer outros generos e 
quallidades darmaduras» (SG); «e fazen 
guerras ẽ seus nauios comtra crystãaos» 
(S); «mãdoulhes que corregessẽ todas as 
armas nos nauios e os aparelhassem muy 
bẽ de viãdas» (HV); «Onde Hercolles se 
fez atar a huũ masto de naujo e çarrou 
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as orelhas por tal que nõ podesse seer 
enguanado per os cãtos das sereas» 
(VC); «deueo rrestytujr hao senhor do 
nauyo» (S); «e alleuãtou se tam grãde 
tẽpestade no mar que o nauyo se alagaua 
com as ondas do mar» (EE); «vyo estar 
dous nauyos açerqua da lagoa» (EE); 
«Nõ nauegastes no navio da cruz» (VC); 
«e fezerõ sinal aos cõpanheiros que 
estauã no outro navyo para que viessem 
e lhes ajudassen» (EE).

nazareno, subs., adj. (do lat. nazarenus, 
a, um). De Nazaré, ou Nazareth, cidade 
da Galileia; Jesus, o nazareno. Formas: 
nazareno (VC, 4; EE, 2). Contextos: 
«Em a qual palaura se declara o seu 
nome proprio (Nazareno) quamto aa 
terra domde era» (VC); «E aquesto que 
diz nazareno que quer dizer. florido» 
(VC); «e era dador da graça. porque era 
nazareno» (VC); «(nazareno) E assy 
toca o nome da terra donde era e de que 
condiçõ» (VC); «he dicto nazareno: ca 
em Nazareth naçeo e foy criado» (EE).

nazareu, subs., adj. O mesmo que naza-
reno. Formas: nazareos (S, 1; VC, 4); 
nazareu (VC, 5). Contextos: «na qual 
auya alguũs homeẽs que chamauam 
nazareos que en sinal de continẽçia 
deixauam creçer os cabellos e despoys 
rapauãnos e faziã sacrifiçio delles» (S); 
«E no meo da cabeça tijnha hũa sparta-
dura segundo custume dos nazareos» 
(VC); «nazareu foy Christo chamado 
assy por razõ do lugar em que fora 
cõçebido» (VC); «segũdo o qual nazareu 
queria dizer sancto o nome do qual era 
demostraçõ» (VC).

neçassário, adj. O mesmo que necessário. 
Formas: neçassarios (C, 1). Contexto: 
«Item achamos que çertos sacramentos 
sam neçassarios a qual quer fiel 
christaão» (C).

necessairo, subs., adj. O mesmo que 
necessário. Formas: necessairo (VC, 2); 
neçessairo (VC, 1; EE, 1); necessayras 
(VC, 1). Contextos: «necessairo he 

que ouça de boõamẽte a pallaura de 
deus e que ou faça» (VC); «aquello 
que vos sobejar aalẽ do que vos he 
necessairo dadeo ẽ esmolla» (VC); 
«om era neçessairo de fazer os celleyros 
mayores» (VC); «Dalhe o neçessairo na 
extrema necessidade» (EE); «ensinou 
quatro cousas que som necessayras ao 
penitẽte» (VC).

necessariamente, adv. (de necessário 
+ -mente). Indispensavelmente; sem 
falta. Formas: necessariamẽte (VC, 1); 
neçessariamẽte (VC, 1); neçessariamente 
(EE, 1). Contextos: «em esse deus que 
de todos he auydo por primeiro principio 
necessariamẽte» (VC); «em cuja maão 
e poder tu es posto neçessariamẽte 
quãdo as de seer julguado» (VC); 
«neçessariamente se segue a esto o 
escandallo dos outros» (EE).

necessário, subs., adj. (do lat. necessarius, 
a, um). Preciso; essencial; indispensável. 
Formas: neçesareo (EE, 1); necesaria 
(TC, 1; VC, 2); neçesaria (S, 8; C, 
1); necesarias (S, 2; TC, 1; VC, 6); 
neçesarias (S, 18; C, 3); necesario 
(TC, 1; VC, 3); neçesario (S, 12; VC, 
4; C, 3; EE, 2); neçesarios (S, 1; EE, 
1); neçesaryas (S, 6); neçesaryo (S, 3); 
neçessareo (EE, 1); necessaria (VC, 37; 
EE, 5); neçessaria (S, 1; VC, 14; EE, 2); 
necessarias (VC, 64; EE, 7); neçessarias 
(S, 7; VC, 26; C, 6; EE, 9); necessario 
(TC, 1; VC, 129; EE, 10); neçessario (S, 
4; VC, 76; HV, 1; C, 8; EE, 29; RP, 4); 
necessarios (VC, 7; EE, 1); neçessarios 
(VC, 7; C, 5; EE, 1); neçessarya (EE, 3); 
neçessaryas (EE, 1); neçessaryo (EE, 5); 
neeçessario (VC, 8). Contextos: «como 
dizes tu neçesareo he seer exalçado o 
filho da virgẽ» (EE); «ẽ tal caso nõ he 
necesaria a despẽsaçõ do papa» (TC); 
«he neçesaria a saude de sua alma» (S); 
«E asy dos auitos e das camaras muyto 
bem pintadas e das cousas necesarias 
desta uida fossem a tam nobres que nom 
podesem ser achadas outras taaes» (TC); 
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«Tres cousas sõ neçesarias ẽ cada hũu 
dos sacramẽtos» (S); «Item, porque o 
sacramemto do corpo de Deus he muy 
necesario a aqueles que som repẽdidos» 
(TC); «ẽ as quaees se contem o neçesario 
a alma e ho corpo» (S); «como quer 
que o padrynho ou padrinhos som 
neçesarios para rrespõder e prometer a 
ffe» (S); «e as outras coussas que som 
neçesaryas para a myssa» (S); «pareçe 
que todo homẽ deue dar esmola de 
neçesaryo» (S); «Ca neçessareo he que 
aconteçã primeyro estas cousas mas nõ 
seera logo a fim» (EE); «e a sĩpleza he 
necessaria no fazer dos beẽs» (VC); 
«em qual quer casso que he neçessaria 
despenssaçom do bispo» (S); «E ambas 
estas cousas nos som necessarias» (VC); 
«quaees ssom as pallauras neçessarias 
pera a conssagraçõ» (S); «Outros dizẽ 
que ẽ tal caso como este he necessario 
despẽsaçõ do papa» (TC); «necessario 
he breuemente fallar algũas cousas 
della» (EE); «e cuydando de filhar 
o neçessario» (VC); «pollo qual he 
neçessario que lhe mãdees logo dar 
della» (HV); «Começase huũ boõ 
regimẽto muyto neçessario» (RP); 
«e se for neçessario que saya» (RP); 
«Ergo he neçessario que todo ẽfermo 
se proueja de boõ fisico» (RP); «e 
husam das cousas sobejas assy como se 
fossem necessarios» (VC); «as obras dos 
millagres em o começo da ygreja foron 
neçessarios» (EE); «(ẽ alguũa graça) 
neçessarya para a saude» (EE); «(nõ 
nos deu todalas cousas) neçessaryas aa 
saluaçan» (EE); «e nom he neçessaryo 
que alguũ te pregunte» (EE); «e jaz 
encuberto de fundo do neeçessario» 
(VC).

necessidade, subs. (do lat. necessitate-m). 
O que tem de ser; carência; falta 
do necessário para viver. Formas: 
neçeçidade (S, 1); necesidade (S, 2; TC, 
11; VC, 3); neçesidade (S, 90; VC, 4; C, 
10; EE, 2); necesidades (TC, 1; VC, 1); 

neçesidades (S, 3; C, 1); necessidade 
(TC, 4; VC, 121; EE, 6); neçessidade 
(VC, 58; C, 11; EE, 19); necessidades 
(TC, 1; VC, 30); neçessidades (VC, 
16; C, 3; EE, 1); necessydade (S, 2); 
neçessydade (S, 8; EE, 7); neçesydade 
(S, 3); neçisydade (S, 3); neeçessidade 
(VC, 15); neeçessidades (VC, 2); 
nesçecidade (S, 1); nesçesidade (S, 1). 
Contextos: «E certas pessoas som que de 
neçeçidade deuem correger e castigar» 
(S); «qual quer que cometer homeçideo 
por necesidade ou defendendose» (S); 
«A quinta se os seruio ou lhes deu 
aquelo que auiam mester quãto em si foy 
quamdo os uio em necesidade» (TC); 
«posto ẽ neçesidade» (EE); «deues he 
acorrer a todas suas necesidades, ca 
es theudo a fazelo ao estranho quãto 
mais ao teu» (TC); «Primeiramente das 
necesidades que ouue em na meniniçe» 
(VC); «como quer que estes deuen 
despender en boos vsos e pera suas 
neçesidades» (S); «Nem carapuças de 
linho se nõ de baixo de seus barretes por 
suas neçesidades» (C); «Se nõ acorreo 
na necessidade ao pobre» (TC); «porque 
ao que posto he em tal neçessidade som 
deuydas de dereito» (VC); «Contra este 
precepto uay todo aquel que lhes nom 
acorre nas suas necessidades quanto 
pode abrãger o seu poder» (TC); «nõ 
socorrẽ em suas neçessidades e mĩguas 
a seus pays naturaaes» (C); «Ha huũa 
sem necessydade sua ou doutrem» (S); 
«ca a uondade do menistro nõ he de 
neçessydade neste sacramẽto» (S); «e os 
que me forom dados en pendença mais 
por vontade que por neçesydade» (S); 
«E qualquer que en tempo de neçisydade 
nõ da de comer ao faminto» (S); «e por 
tãto nom cõstrãgendo nem forçando 
per neeçessidade mas enduzendo e 
bẽ fazendo a carreta» (VC); «e tiraste 
cruelmẽte aas neeçessidades dos que 
mester o auiã» (VC); «as quaees todo 
homem he obligado de ffazer en tempo 
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de nesçecidade poendo as a fazer» (S); 
«por quãto se conta en os çinco que sõ 
de nesçesidade» (S).

necessitade ,  subs.  O mesmo que 
necessidade. Formas: necessitades (EE, 
1); neçessitades (EE, 1). Contextos: «e 
acorrẽdo aas necessitades dos sanctos» 
(EE); «(ẽ tribullaçoões) muytas (em 
neçessitades) de comer e vistir» (EE).

necessitado, adj. (do part. de necessitar. 
Este do lat. medieval necessitare). Que 
tem necessidade de; precisado. Formas: 
nesesitadas (VC, 1). Contexto: «e a 
muytas e muy nesesitadas pessoas 
corporal e spiritualmẽte viuentes» (VC).

nécio, subs., adj. O mesmo que néscio. 
Formas: neçia (EE, 1); neçios (VC, 
1). Contextos: «tomou ha huũa proue 
e fraca neçia» (EE); «porque nõ fosse 
desprezada a doutrina da ffe por seer 
reçebida solamente per os neçios sem 
saber» (VC).

nédeo, adj. (do lat. nitidus, a, um). O mesmo 
que nédio: gordo; luzidio. Formas: 
nedeos (VC, 1). Contexto: «paramẽtes 
como andã nedeos e ornados» (VC).

negação, subs. (do lat. negatione-m). Ato 
ou efeito de negar; recusa. Formas: 
negaçã (VC, 1); negaçõ (S, 1; VC, 11); 
negaçom (VC, 3); negaçoões (VC, 5; EE, 
1); neguaçõ (VC, 7); neguaçom (VC, 1); 
neguaçoões (VC, 4). Contextos: «poõe 
primeiro hũa negaçã» (VC); «cada 
huũ cõtẽ em si afirmaçõ e negaçõ e 
mãdamẽto e defẽdimẽto» (S); «a magoa 
e nodoa que tijnha do pecado da negaçõ» 
(VC); «nem podia ficar nas treeuas da 
negaçom aquelle que alumeara a luz e 
claridade do mundo» (VC); «E todas 
estas tres negaçoões remijo e lauou o seu 
choro e a memoria de Christo que ouue» 
(VC); «mostrasse o pecado das tres 
negaçoões» (EE); «por nõ desesperar 
de seer recõcilliado por a grãdeza do seu 
pecado da neguaçõ» (VC); «emmendou 
a neguaçom que primeiro fezera» (VC); 
«Onde Agustinho diz. que aas tres 

neguaçoões se dã tres cõfessoões» (VC).
negamento, subs. (de negar + -mento). Ato 

ou efeito de negar; negação. Formas: 
negamẽto (VC, 3). Contextos: «nem o 
error do negamẽto de que he feita mençõ 
na payxõ» (VC); «Algũs dizẽ que todo 
aquesto pecado e negamẽto foy feito no 
adro ou salla de Ãnas» (VC); «assy por o 
pecado do negamẽto como por memoria 
da doçura da cõuersaçõ do senhor» (VC).

negar, vb. (do lat. negare). Recusar; 
contestar; dizer não. Formas: auia 
negado (EE, 1); auia neguado (VC, 1); 
fora neguada (VC, 1); forõ negados (VC, 
1); fosse negado (VC, 1); foy negado 
(VC, 1); he negada (VC, 1); he neguada 
(VC, 3); he neguado (VC, 1); nega (S, 1; 
TC, 2; VC, 6; EE, 2); negã (EE, 5); negã 
no (VC, 2); negaaes (VC, 1); negadas 
(S, 1; VC, 1); negãdo (VC, 1); negados 
(VC, 1); negãho (EE, 1); negalla (EE, 
1); negam (VC, 4; EE, 4); negamos 
(VC, 2); negan (EE, 1); negando (VC, 
1); neganno (VC, 1); negãno (VC, 1); 
negao (VC, 2); negar (S, 3; VC, 18; EE, 
4); negar me as (VC, 1); negara (VC, 
11; EE, 1); negaras (VC, 1); negardes 
(VC, 1); negarẽ (VC, 2); negarey (VC, 
3); negaria (VC, 6); negariã (VC, 1); 
negarõ (VC, 3); negaron (EE, 1); negas 
(VC, 1); negase (S, 2); negasse (S, 2); 
negassem (EE, 1); negaste (VC, 2); 
negastes (EE, 1); negaua (S, 1; VC, 1); 
negauã (VC, 2); negauam (EE, 1); nego 
(VC, 3); negou (S, 2; TC, 1; VC, 34; 
EE, 5); negouo (VC, 1); negua (VC, 15); 
neguã (VC, 4); nẽguã (VC, 1); neguã 
no (VC, 1); neguada (VC, 1); neguãdo 
(VC, 4); neguallo (VC, 2); neguallo ey 
(VC, 1); neguallo ha (VC, 1); neguamos 
(VC, 1); neguando (VC, 2); neguar (VC, 
26); neguara (VC, 10); neguaras (VC, 
1); neguaria (VC, 1); neguarõ (VC, 2); 
neguarom (VC, 2); neguasse (VC, 2); 
neguastes (VC, 1); neguaua (VC, 2); 
neguauã (VC, 2); neguauã no (VC, 1); 
neguauamno (VC, 1); negue (VC, 17; 
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EE, 2); negue se (VC, 1); neguei (VC, 1); 
negues (VC, 2; EE, 1); neguey (VC, 2); 
seer negado (VC, 2); seer neguado (VC, 
1); seja neguada (VC, 2); sõ negadas 
(VC, 1); teẽs negado (HV, 1). Contextos: 
«nom declarasse ao que auia negado 
ao mestre» (EE); «nõ fora ousado de 
pareçer em presença do senhor: que 
auia neguado tres vezes» (VC); «a 
qual cousa lhe ante fora neguada. ou 
perlongada» (VC); «pois que os officios 
dos homẽs cruelmẽte forõ negados» 
(VC); «ajnda que lhe fosse negado elle 
nõ se quise dalhy partir» (VC); «e aly 
foy negado tres vezes» (VC); «porque 
a graça nõ he negada aos que a querẽ» 
(VC); «e portanto he neguada merçee 
e misericordia ao rico» (VC); «quando 
a deos he neguado aquello que a elle 
perteençe» (VC); «Itẽ o sacerdote que 
nega a peendemça he tihudo a alma da 
que o nega» (TC); «ho peccador aas 
vezes por huũ dinheiro nega a Christo» 
(EE); «e com os feitos ho negã» (EE); 
«e negã no per obras» (VC); «porque 
negaaes a resurrecçõ e nõ sabees as 
scripturas» (VC); «nõ deuẽ ser a elle 
negadas» (S); «afirmando simprezmente 
a verdade e negãdo a falsidade» (VC); 
«algũus beẽs tẽporaaes começarẽ de lhes 
seer tirados ou negados» (VC); «empero 
negãho en o seruiço deuido» (VC); «e 
desprezalla e negalla con maas obras» 
(EE); «Confessam conheçer a deos e 
com os feytos o negam» (EE); «porque 
cõsentindo ao demo negamos Christo» 
(VC); «Aqui se demostra que negan elle 
seer deos dizendo elle seer puro homẽ» 
(EE); «cõfessando logo chãmẽte ou 
negando o que lhe preguntaua» (VC); 
«Aqui se demostra que negan elle seer 
deos» (EE); «mas neganno per as obras» 
(VC); «confessam deus per a boca e 
negãno per as obras» (VC); «e agora 
fugindo do seruiço de Christo negao» 
(VC); «E se o marido negar que nõ he 
fryo e dizesse que a conheçeo, deue 

ser crijdo» (S); «mas disse: negar me 
as» (VC); «porque nom desesperasse 
porque o negara» (EE); «tres vezes 
me negaras» (VC); «trazẽdo cõtra vos 
acusaçoões e maginãdo cousas que 
digã cõtra vos por me negardes» (VC); 
«quando forẽ acusados e reprehẽdidos nõ 
negarẽ Christo ou a sua ffe per medo ou 
spãto» (VC); «e ajnda se conplir que eu 
moyra com tigo nom te negarey» (VC); 
«Entendia elle que Christo dizia que 
por o medo da morte o negaria» (VC); 
«quando fossem postos aos tormẽtos per 
vẽtura ho negariã» (VC); «os apostollos 
que o viram fazer millagres per virtude 
diuinal o negarõ» (VC); «e muitos 
outros que negaron seer ho messyas» 
(EE); «aproueita chamallo per voz se o 
negas per obras» (VC); «aynda que ho 
soubesse, negase que o nõ sabia» (S); 
«E se o marido chegasse o embargo de 
frialdade e a molher o negasse» (S); 
«emxemplo se dous homeẽs negassem 
a obediẽcia deuida a el rey» (EE); 
«Arremeda pois tu Pedro que per tua 
voontade ou per palaura ou obra negaste 
a Christo» (VC); «ao qual vos outros 
trouuestes e negastes em presença de 
Pillatos» (EE); «E por maliçia ouue 
vergõça dos parẽtes pobres e negaua que 
nom aviã diuodo comigo» (S); «estes 
negauã aquelles feitos de deus que 
neguar podiã» (VC); «por conseguinte 
negauam a resurreiçõ dos corpos» (EE); 
«e no asseseguo eu nego Christo» (VC); 
«Item se ama muyto as riquezas se as 
negou aos pobres» (TC); «e negouo cõ 
juramẽto» (VC); «Onde nõ negua elle 
que he rey mas ante o outorgua» (VC); 
«os quaaes per pallauras confessam a 
Christo e per obras blasfemã e nẽguã» 
(VC); «e per obras blasfemã e nẽguã» 
(VC); «mas neguã no per obras» (VC); 
«nom por seer palaura neguada. mas 
porque nõ fosse arefeçada em seendo 
desuestida» (VC); «E porque os homẽs 
na perseguyçõ nõ oolhẽmẽtes atras 
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neguãdo a ffe» (VC); «falã de quãdo auia 
de começar a neguallo» (VC); «neguallo 
ey eu em presẽça de meu padre» 
(VC); «neguallo ha Christo no tẽpo 
da necessidade» (VC); «quando com 
verdade dobra e do coraçom e da boca 
afirmamos ou neguamos» (VC); «Este 
faz proueytosa força aa sua perdiçom 
neguando lhe as suas voontades» (VC); 
«e os scriuaães e phariseos trabalhauã 
se ou de as neguar ou de as enffamar 
per maa interpretaçom» (VC); «Nem 
neguara elle aaquelles que por elle 
piadosamẽte chorarem a sua gloria» 
(VC); «ante que o guallo cante tres 
vezes me neguaras» (VC); «ajnda que 
fose perjuro nũca lhe neguaria perdõ» 
(VC); «per o qual os judeus neguarõ 
a verdade da resurreyçõ» (VC); «Dos 
samaritanos que neguarom a pousada 
ao senhor» (VC); «aquelle que lhe auia 
ditto que o negaria ãte que o neguasse» 
(VC); «Vos neguastes e nõ quisestes o 
varõ sancto e justo» (VC), «elle nom 
lha neguaua» (VC); «porque neguauã 
a resurecçõ» (VC); «e neguauã no seer 
filho de deus» (VC); «crucificarom 
aquelle que entendiam seer filho de deos 
e neguauamno» (VC); «Se algũ quiser 
vijr depos mĩ negue a assy mesmo e tome 
sua cruz e sigua me» (EE); «e negue se 
em a bẽ auenturança a afastando se do 
mal» (VC); «se britar o meu proposito 
neguei a Jesu Christo» (VC); «Em 
verdade te digo nõ cantara ho gallo atee 
que tres vezes me negues» (EE); «tantas 
vezes te neguey» (VC); «e os demonios 
os quaaes requerem de seer negado 
Christo» (VC); «Jesu que tres vezes seer 
neguado per sam Pedro principe dos 
apostollos soportaste» (VC); «Nõ que 
seja neguada perdoãça aos que fezerẽ 
peendẽça» (VC); «e se sõ negadas aos 
fiees» (VC); «E agora me teẽs negado o 
senhorio» (HV).

negativo, adj. (do lat. negativus, a, um). 
Que exprime negação ou recusa; nulo; 

prejudicial. Formas: negatiua (S, 1; 
VC, 3; EE, 1); negatiuo (S, 3; VC, 2); 
negatiuos (S, 6; VC, 1; C, 3); negativos 
(S, 1); negatyuos (S, 1). Contextos: «E 
assy parece que todos os mandamentos 
contem em si negatiua e afirmatiua 
e mandamento» (S); «por quanto na 
defessa se contem esta palaura geeral 
depois da negatiua» (VC); «Outra cousa 
he negatiua» (VC); «Esta demanda he 
vaã e a resposta negatiua significã que 
nenhuũ podera a outro» (EE); «Como 
quer que alguũs poeem o primeiro 
negatiuo, e os negatiuos defendem fazer 
alguũa coussa» (S); «assy por o dicto 
precepto affirmatiuo concludir em sy o 
negatiuo como por obligar homẽ a mayor 
perfeyçam» (VC); «porque os doutores 
dos judeus diziã que por os preceptos da 
ley negatiuos se defendiã solamẽte as 
obras e actos de fora» (VC); «E destes 
mandamẽtos ha hy tres afirmatiuos e sete 
negatiuos» (C); «este que he o premeiro 
he afirmatiuo e hos seis son negativos» 
(S); «asi afirmatiuos como negatyuos, 
reduziu a afirmatiuos» (S).

negligência, subs. (do lat. negligentia-m). 
Indiferença culposa; esquecimento dos 
próprios deveres; desleixo. Formas: 
negligẽcia (TC, 2; VC, 18; EE, 1); 
negligẽçia (S, 6; VC, 12; C, 2; EE, 1); 
negligẽcias (VC, 2); negligẽçias (S, 1; 
VC, 1); negligemcia (TC, 1); negligencia 
(TC, 2; VC, 4); negligençia (S, 3; VC, 2; 
C, 4); negligencias (VC, 3); negligençias 
(VC, 1). Contextos: «Se leyxou de saber 
os artigos da fe per sua negligẽcia» (TC); 
«Esta dormiçom nõ soomente significa 
a negligẽcia dos superiores acerca da 
guarda do gaado e poboo» (VC); «a tal 
negligẽcia he pecado mortal» (EE); «e 
suprir a negligẽçia do abade ou rector» 
(C); «ao que ouue a pallaura de deus com 
negligẽçia» (EE); «e alimpa me de todas 
magoas de meus pecados e perdoados 
todos meus pecados e negligẽcias no dia 
da morte sejam cõfusos meus imijgos» 
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(VC); «e de muytas negligẽçias e cassos 
que aqueçem en ella» (S); «porque as 
mĩgoas e negligẽçias dos prelados algũas 
vezes veẽ por os pecados dos subdictos» 
(VC); «Pregũtelhe mais se leixou de 
saber o pater noster e aue maria e o credo 
in deum por negligemcia» (TC); «Item 
quem fala com herege e husa com ele 
per negligencia huũ ano de peemdença» 
(TC); «lãça fora de ty toda presumpçõ e 
desconfiança e toda negligencia» (VC); 
«ca por negligençia e nojo de ben» (S); 
«E tambem muitos faleçem sem serem 
vngidos aa mingua dos ditos olios e 
negligençia dos ditos arçediagos» (C); 
«e fallas e obras e negligencias» (VC); 
«a sanha de deus com as negligençias 
dos homẽs he a pena do pecado» (VC).

negligente, subs., adj. (do lat. negligente-m, 
part. presente de neglegere). Desleixado; 
descuidado; preguiçoso. Formas: 
negligente (S, 1; VC, 3); negligentes 
(S, 5; VC, 7); negligẽte (S, 2; VC, 9; C, 1; 
TC, 1); negligẽtes (VC, 13). Contextos: 
«foste negligente no seruiço fiel de teu 
senhor» (S); «ty seras negligente e nom 
curas dos nossos beẽs» (VC); «Ho .xvij. 
que som negligentes em defender as 
viuuas e os horphõos e os pobres» (S); 
«e aos que som negligentes por pẽna 
he lhes dado cõ fallicimẽto e mĩguoa» 
(VC); «se foy prelado negligẽte, sse era 
sobdito e deçipolo desobediẽte» (S); «Se 
he pessoa eclesiastica e foy negligẽte ẽ 
cõfessar e pregar e missas dizer» (TC); 
«E estes se forẽ achados por negligẽtes 
ou pecadores e desobedientes a Christo 
serã reprehendidos mais asperamente 
e mais pugnidos» (VC); «he cõtra os 
negligẽtes que nõ querẽ hir» (VC).

negligentemente, (de negligente + -mente). 
Com negligência; desleixadamente. 
Formas: negligentamẽte (VC, 1); 
negligentemẽte (S, 1); negligẽtemente 
(TC, 1; VC, 1); negligẽtemẽte (TC, 
1). Contextos: «e porque pellejamos 
negligentamẽte  somos fortemẽte 

feridos» (VC); «maldyto seja ho homẽ 
que negligentemẽte faz ha obra de Deus» 
(S); «Se negligẽtemente et nom com 
deuaçom rezou as oras canonicas» (TC); 
«se em aqueste pequeno tempo viuermos 
negligẽtemente elle nos demãdara cõto 
desta nossa negligẽçia» (VC); «Se 
negligẽtemẽte uay a comfissom nom 
cuydando bem nos pecados que fez» 
(TC).

negociação, subs. (do lat. negotiatione-m). 
Ato ou efeito de negociar; negócio; 
ocupação. Formas: negoçeaçã (C, 1); 
negociaçõ (VC, 1); negoçiaçõ (VC, 
1); negoçiaçõees (C, 1). Contextos: 
«viuem honestamẽte em auto e tonsura 
vida de meores clerigos sem mestura 
de negoçeaçã e doutro mundanal vso» 
(C); «e ajnda no adro delle defendeo 
a negociaçõ que pareçe seer honesta» 
(VC); «Em aquestes seruos pois se 
entendẽ todas as geeraçoões desuajradas 
dos homẽs que perteẽçe aa negoçiaçõ 
da vida actiua» (VC); «mas ante lhes 
sam pellos santos degredos e outros 
dereitos defesas taaes compras, regatias, 
negoçiaçõees» (C).

negociador, subs. (do lat. negotiatore-
-m). Aquele que negoceia; negociante; 
mercador. Formas: negoçeador (C, 2); 
negoçeadores (S, 1; C, 1); negociador 
(VC, 1); negociadores (VC, 2); ne-
goçiadores (VC, 4). Contextos: «que 
nehuũ clerigo nõ seja negoçeador nem 
regatam» (C); «Dos negoçeadores e 
mercadores he de saber quãdo deuẽ 
rrestituyr o que ganharon» (S); «Item 
por que nos foi denunçiado que alguũs 
clerigos dordeẽs sacras, e benefiçiados 
da dita çidade e bispado san negoçea-
dores e que vsauã e vsam de offiçio de 
mercadoria» (C); «Item bemauẽturado 
he o negociador que sabe buscar nom 
cousas empeeçiuees» (VC); «Per Mar-
tha som reprehẽdidos os sacerdotes 
negociadores e tresfeguadores» (VC); 
«por o studo e ocupaçõ da auareza ou 
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engano que sooe a seer comunal pecado 
dos mercadores e negoçiadores» (VC); 
«e aqui mais asperamẽte obrãdo lançou 
fora ajnda os que cõprauã. e alli chamou 
lhes negoçiadores» (VC).

negociar, vb. (do lat. negotiare). Fazer 
negócio; comerciar; ajustar. Formas: 
negoçear (C, 1); negociado (EE, 2); 
negociar (VC, 3); negoçiar (VC, 1); 
negociarmos (VC, 1); negociassem (VC, 
1); negoçiassem (EE, 1). Contextos: «E 
ysto queremos que se guarde en todollos 
logares em que esteuerem dasento ou 
forem negoçear» (C); «Quãto auia 
cada huũ negociado» (EE); «assy como 
aquelles que vaaom por negociar e por 
auer guaanho tẽporal» (VC); «outorga 
a my jndigno seruidor teu aguçosamẽte 
negoçiar e aguçar cõ os teus doões» 
(VC); «Em prestou nos pois deus alguũs 
doões para negociarmos cõ elles» (VC); 
«dez cabedaaes cõ que negociassem e 
trabalhassẽ» (VC); «e lhes deu çerto 
dinheiro pera que negoçiassem e 
tractassem mercadoria com elle» (EE).

negócio, subs. (do lat. negotiu-m, este 
de nec + otium). Ocupação; atividade; 
ofício; comércio; assunto. Formas: 
negoceo (EE, 1); negoçeos (S, 2; EE, 2); 
negocio (VC, 9); negoçio (S, 2; VC, 2); 
negocios (S, 3; VC, 16; EE, 1); negoçios 
(S, 8; VC, 14; C, 3; EE, 1). Contextos: 
«por força. (negoceo) segredo» (EE); 
«em vsuras e em proueytos feeos e 
emganos por ganho de dynheyro e 
em ofiçios e negoçeos do mũdo» (S); 
«occupado em taaes negoçeos» (EE); 
«he o fim e o acabamento do negocio 
de que tractamos» (VC); «ataa que este 
negoçio fose determjnado per sentença» 
(S); «porque muytas vezes este negoçio 
de orar se faz milhor per gemidos que 
per pallauras» (VC); «assj como em 
os outros negocios que tangẽ a jurdiçõ 
spiritual» (S); «nẽ se ocupã em cousas 
e negocios mũdanaaes» (VC); «andã 
ẽ caminho ou ẽ negoçios fora de suas 

casas» (S); «se tremeta dos negoçios 
mundanaaes» (VC); «nem se metam 
em outras compras e negoçios a elles 
desonestos» (C); «mays astuçiosos 
e feruẽtes em trautar os negoçios 
temporaaes» (EE).

negrecer, vb. (de negro + -ecer). Enegre-
cer; tornar negro; escurecer. Formas: 
negreçe (VC, 1). Contextos: «E em 
branqueçe e negreçe» (VC).

negridão, subs. (de negro + -idão). 
Negrura. Formas: nigridoões (VC, 1). 
Contexto: «he aly chea de plagas toda 
e feridas ĩchaços nigridoões em que 
brãduras» (VC).

negrigência, subs. O mesmo que negli-
gência. Formas: negrigẽcia (VC, 5); 
negrigẽçia (VC, 1; C, 1); negrigẽcias 
(VC, 1); negrigencia (VC, 6); negrigen-
çia (S, 1); negrigencias (VC, 1). Con-
textos: «nõ se escusam da negrigẽcia 
das suas ygrejas» (VC); «torna a yr per 
negrigẽçia» (VC); «O septimo peccado 
mortal he açidia e nelle peccã todos 
aquelles que per tristeza, negrigẽçia e 
preguiça leixam de hir aa ygreja» (C); «E 
cada hũa das negrigẽcias aseyta o diaboo 
pera semear zizania nos coraçoões dos 
homeẽs» (VC); «Mas ajnda per meu 
requerimento exemplo e negrigencia e 
occassyom muytos caerom em pecados 
por os quaaes» (VC); «se por negrigen-
çia do ssaçerdote ho sangue do corpo 
de Deus sse derramar fora do altar» 
(S); «mas que som lixosos de muytas 
negrigencias» (VC).

negrigente, subs., adj. O mesmo que 
negligente. Formas: negrigente (VC, 
6); negrigentes (VC, 1); negrigẽte (VC, 
1); negrigẽtes (C, 1). Contextos: «e 
viuẽdo negrigente nõ fyz aquello que 
deuia senhor» (VC); «ẽ os dilleixados e 
negrigentes nem os dillicados e tenrros» 
(VC); «e nõ se pode purificar este dito do 
meestre torpe e negrigẽte se perventura 
o meestre for neyçio» (VC); «E porẽ nõ 
som negrigẽtes ẽ reçeberẽ os çẽssos e 
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luitosas que lhes per a dita clerizia sam 
dados» (C).

negro, adj. (do lat. nigrus, a, um). Preto; 
escuro. Formas: negra (S, 1; VC, 8; EE, 
1); negras (VC, 1); negro (TC, 1; VC, 
2; EE, 1); negros (VC, 4). Contextos: 
«a façe deles he feyta negra mais que 
caruõees» (S); «a coruaã ou a gralha 
negra se mudou em alua poomba» 
(VC); «A menina do olho quãto mais 
negra he tãto mais luzida» (EE); «Item 
aquellas treeuas eram palpauees e 
escuras e negras» (VC); «nẽ per a tua 
cabeça porque nõ podes em ela fazer 
huũ cabello negro nẽ outro blãco» (TC); 
«porque tu nom podes fazer huũ cabello 
aluo nẽ negro» (VC); «O sol foy feito 
negro como saco de silicio» (EE); «m 
que soyam star monjes negros cõ huũ 
abade» (VC).

neiceadade, subs. O mesmo que neicidade. 
Formas: neiçeadade (VC, 1). Contexto: 
«ouçam os que som em este mundo e 
aprẽdam a neiçeadade e sandiçe de deus 
auisada e prudẽte» (VC).

neicedade, subs. O mesmo que neicidade. 
Formas: neiçedade (VC, 1). Contexto: 
«pois que nos toque e tangua e que 
nos acorde de sompno do spanto e da 
neiçedade» (VC).

neiciamente, adv. (de néscio + -mente). O 
mesmo que nesciamente: sandiamente. 
Formas:  neiçeamente  (VC, 2) ; 
neiçeamẽte (VC, 1); neiçiamente (VC, 
1); neiçiamẽte (VC, 3); neyçeamẽte 
(VC, 1) ;  neyciamente (VC, 1) ; 
neyçiamente (VC, 1); neyçiamẽte 
(VC, 2). Contextos: «pensarõ que 
Christo fallaua neiçeamente» (VC); 
«Vos neiçeamẽte a reprehẽdees da 
quelle feito de que se as de saluar» 
(VC); «e nõ julguar neiçiamente das 
cousas escõdidas» (VC); «nõ queyramos 
neiçiamẽte escoldrinhar os cõselhos 
de çima» (VC); «nem nos enguane a 
bõa andança delle neyçeamẽte. nem 
nos çuje a sua luxuria» (VC); «que 

deus aja de julgar a nos per aquella 
guisa .s. neyciamente ou sandiamente» 
(VC); «mas assy como cõ dez mil saae 
neyçiamente contra deus aquelle que 
lhe ofereçe que obrou e guardou os dez 
mandamentos» (VC); «por tal que nẽhuũ 
confie neyçiamẽte de sua fe nem virtude 
ou esforço» (VC).

neicidade, subs. (do lat. tardio nescietate-
-m, pelo cast. necedad). Nescidade; 
qualidade do que é néscio; sandice; ig-
norância; estupidez. Formas: neicidade 
(VC, 1); neiçidade (VC, 1); neycidade 
(VC, 1); neyçidade (VC, 1; EE, 2); 
neyciidade (TC, 1); neyçijdade (VC, 1). 
Contextos: «E que segundo a neicidade 
per que tu pugnes ou das pẽna a outrẽ 
que per aquella te aja deus de pugnir» 
(VC); «e criar sua locura ou neiçidade 
per teus guabamẽtos» (VC); «Que ney-
cidade he a nossa auorreçermos a cousa 
que he a nossa propria» (VC); «E os 
phariseus cõpridos de neyçidade .s. de 
sanha desrazoada» (VC); «Prouuesse a 
deus que soportasses huũ pouco minha 
neyçidade» (EE); «primeyramente do 
mudamẽto da face nace neyciidade e 
minga de iustiça» (TC); «Oo sandia 
neyçijdade. ou neyçia» (VC).

neicio, subs., adj. O mesmo que néscio. 
Formas: neiçea (VC, 3); neiçeas (VC, 
1); neiçeo (VC, 3); neiçeos (VC, 8); 
neicio (VC, 1); neiçio (VC, 2); neiçios 
(VC, 1; EE, 1); neyçea (VC, 1); neyçeo 
(VC, 1); neyçia (VC, 1); neyçias (EE, 
1); neycio (VC, 4); neyçio (VC, 4; EE, 
2); neycios (TC, 1; EE, 1); neyçios 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «diz que 
sãdia ou neiçea he a queyxia do homẽ 
cõtra a bõdade de deus» (VC); «entõ es 
cõparado aas bestas neiçeas» (VC); «o 
amor desordenado e sandeu ou neiçeo» 
(VC); «Ajnda muytos christaãos neiçeos 
trabalhã ẽ aqueste viçio» (VC); «Nõ 
sabes phariseu sandeu nõ sabes e neicio 
es» (VC); «nom preguntaua elle como 
neiçio e que nõ soubesse a sua ffe» (VC); 
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«Pareçerã aos olhos dos neiçios morrer» 
(EE); «Aquelle ministro da trayçõ filhou 
a resposta de Jhesu como por resposta 
neyçea» (VC); «e o doctor neyçeo. e 
o caminheiro çopo» (VC); «Oo sandia 
neyçijdade. ou neyçia» (VC); «som 
como as virgeẽs neyçias que tijnham 
seus copos sem azeyte» (EE); «onde ho 
sabedor se for açoutado o mallicioso e 
malfeitor e o sãdeu ou neycio farsea mais 
auissado» (VC); «o reputã por neyçio 
por que nõ busca sçiençia de gaanhar» 
(EE); «Outrosy se curar podesem ou 
deuesem os sabedores hyriam a eles 
mays nõ uaã a eles saluante os neycios» 
(TC); «(Os neycios) pella çeguidade do 
entendimẽto» (EE); «pois que muytas 
vezes me acõteçeo seer louuado dos 
neyçios injustamẽte» (VC); «nom como 
neyçios mas como sabedores» (EE).

nele, prep. + pron. (de em + ele). Formas: 
neella (EE, 1); neelle (EE, 1); nela (S, 3); 
nele (S, 10); nella (S, 16; HV, 1; C, 5; EE, 
5); nellas (SG, 1; S, 3; C, 5); nelle (S, 20; 
HV, 2; C, 15; EE, 4); nelles (S, 4; C, 2; 
EE, 1); nello (S, 1; EE, 1). Contextos: 
«Neella cõfia o coraçõ de seu marido» 
(EE); «Qual quer que neelle cree nom 
seera confundido» (EE); «A quinta que 
seja banhado nela» (S); «por muitas 
prerrogatiuas e cousas espiçiaees que 
nele ha» (S); «nõ aja quẽ more nella» 
(EE); «podẽ proceder contra os que 
nellas encorrerem» (SG); «pois que 
nella nom som» (S); «nem estee nellas 
pedra nem paao» (C); «caya nelle outra 
vez» (S); «como se deue guardar deles 
e de cayr nelles» (S); «e como se nelles 
pecca» (C); «e se nello ha alguũ defeito 
por culpa do saçerdote» (S); «porque o 
senhor non reçebesse gloria nello» (EE).

nem, conj., adv. (do lat. nec, o mesmo 
que et non). E não. Formas: nẽ (S, 
247; TC, 62; VC, 1884; HV, 39; C, 83; 
EE, 117; RP, 3); nem (SG, 14; S, 104; 
TC, 52; VC, 1276; HV, 16; C, 98; EE, 
181; RP, 2); nen (S, 130; TC, 2; VC, 1; 

C, 1; EE, 19). Contextos: «e non dan 
ençẽsso na maneyra que deuen nẽ teen 
cuidado da pya» (S); «nẽ por periigoo 
que lhe ende posa uiir, nem por amor 
nẽ por peita nẽ por odio» (TC); «Nõ o 
pedirey nẽ tentarey ao senhor» (EE); 
«nẽ he saão andar pera villa ou çidade» 
(RP); «porque nõ conheçẽ taes febres 
serẽ pestilẽçiaes, nẽ ho creẽ» (RP); 
«que nom leuem nem mãdem aas 
dic[tas] partes de Guinee» (SG); «nem 
poendo paz nen cõcordia ẽtre os mal 
auindos nem cõprindo as outras obras 
de misericordia» (TC); «non curam de 
doutrina nem de rrezar nen de dizer as 
oras e os ofiçios deuinaees» (S); «nem 
poendo paz nen cõcordia ẽtre os mal 
auindos nem cõprindo as outras obras 
de misericordia» (TC); «nem tentarey ao 
senhor» (EE); «non eram perteencentes 
nen concordauã nem conuijnham» (VC); 
«nõ pode andar ẽ cauallo ou besta, 
nem andar grãde caminho» (RP); «E 
alen disto pecam por que non julgam 
nen fazen cousa justa» (S); «se nom es 
Chrysto nen Helyas nen propheta» (EE).

nembrança, subs. (de nembrar + -ança). 
Lembrança. Formas: nẽbrãça (VC, 37); 
nẽbrãças (VC, 1); nẽbrança (VC, 20); 
nembrãça (VC, 15); nembrança (VC, 
21); nembranças (VC, 2); nenbrãça 
(VC, 2); nenbrança (VC, 1). Contextos: 
«Pode ajnda o homẽ per jmaginaçõ auer 
nẽbrãça» (VC); «Antre todos os me-
moriaaes e nẽbrãças de Christo» (VC); 
«ouuia cãtar o gallo e auia nẽbrança da 
negaçõ que fezera» (VC); «aja nembrãça 
de seus pecados» (VC); «aja homẽ nem-
brança do que se fez em elle» (VC); «E 
mais ameude se recorra aas principaaes 
nembranças de Christo» (VC); «e fazer 
nenbrãça aa virgẽ de tã grande prazer» 
(VC); «Em a primeira jgreja deuem auer 
nenbrança que he aquello que Christo 
padeçeo ante Ãnas» (VC).

nembrar, vb. (do lat. memorare). Lembrar; 
recordar; trazer à memória. Formas: 
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fores nẽbrado (VC, 1); foste nembrado 
(VC, 1); foy nẽbrado (VC, 1); he 
nẽbrado (VC, 1); nẽbra (VC, 8); nẽbrã 
(VC, 1); nẽbra te (VC, 6); nẽbradevos 
(VC, 1); nẽbrãdo (VC, 4); nẽbrados 
(VC, 1); nẽbram se (VC, 1); nẽbrando 
(VC, 1); nẽbrandome (S, 1); nẽbrar 
(VC, 4); nẽbrares (VC, 3); nẽbrarõse 
(VC, 1); nẽbrasse (VC, 1); nẽbrassẽ 
(VC, 1); nẽbrãsse (VC, 1); nẽbrassem 
(VC, 1); nẽbrate (VC, 6); nẽbraua (VC, 
2); nẽbrayvos (VC, 1); nẽbre (VC, 3); 
nẽbre nos (VC, 2); nẽbremonos (VC, 1); 
nẽbremos (VC, 1); nẽbrese (S, 1); nẽbrou 
(TC, 1; VC, 2); nẽbrou se (VC, 1); 
nembra (S, 2; VC, 6); nembrã (VC, 1); 
nembra te (VC, 2); nembraaevos (VC, 1); 
nembrado (VC, 1); nembrãdose (VC, 1); 
nembrando lhe (VC, 1); nembrar (VC, 
1); nembrar te (VC, 1); nembrasse (VC, 
1); nembraste (VC, 1); nembraste te (VC, 
1); nembrate (VC, 11); nembraua (VC, 
3); nembraua se (VC, 1); nembrauam 
(VC, 1); nembre (VC, 5); nembre vos 
(VC, 1); nembres (VC, 1); nembresete 
(S, 1); nembrete (TC, 1); nembrou (VC, 
3); nenbrayvos (VC, 1); nenbre (S, 
1); nenbrese te (S, 1); nenbresse (VC, 
1); nenbrou (TC, 1); seede nẽbrados 
(VC, 1); seẽdo nẽbrados (VC, 1); 
seer nembrados (VC, 1); seja nẽbrada 
(VC, 1); sejamos nembrados (VC, 1); 
sejas nẽbrado (VC, 2); sejas nembrado 
(VC, 2); seras nẽbrado (VC, 1); serey 
nẽbrado (VC, 1); sey nẽbrado (VC, 1); 
sey nembrado (VC, 1). Contextos: «se 
sempre fores nẽbrado delle» (VC); «assy 
como foste nembrado daquelle stando no 
lenho» (VC); «porque nõ foy nẽbrado 
doutra cousa» (VC); «de tal guisa que nõ 
he nẽbrado de sy» (VC); «Zacharias quer 
dizer cousa que se nẽbra de deus» (VC); 
«os homẽs em quanto ham infirmidade 
sempre se nẽbrã de deus» (VC); «nẽbra 
te ergo senhor que assy como a graça de 
deus te exalçou» (VC); «E nẽbradevos 
outrossy meu filho de todos aquelles que 

vos seruirom» (VC); «e nõ se nẽbrãdo 
da misericordia que achara» (VC); 
«mas nẽbram se da mingoa e fraqueza 
da mininice» (VC); «demostrãdo lhe 
e nẽbrando como todos os beẽs aqui 
ficã» (VC); «Pequey por ha luxuria do 
coraçom, por maaos e feos pẽsamẽtos e 
por delectaçõees nẽbrandome do delecte 
dos pecados pasados» (S); «Quando 
te queres nẽbrar dos malles que te 
forõ feitos» (VC); «E aueras doo. se 
consijrares e te nẽbrares das lagrimas que 
por elle lançauam as molheres» (VC); «e 
nẽbrarõse os seus discipollos que era 
scripto» (VC); «Aquelle rogaua que o 
senhor se nẽbrasse delle quando fosse 
no seu regno» (VC); «e que seẽdo assy 
mouidos se nẽbrassẽ dos mãdamẽtos e 
benefiçios de deus» (VC); «e leẽno e 
nẽbrãsse della» (VC); «Mãdauanlhes 
que se nẽbrassem das palauras ja dictas» 
(VC); «Nẽbrate que he aquelo que diz 
sam Johã» (VC); «ella nõ se nẽbraua 
nem auia sentido como era molher e 
que era fraca» (VC); «e a door nõ vos 
forçe nẽbrayvos que Simeõ o tomou 
nos seus braços» (VC); «e nõ se nẽbre 
dellas mas olhe ante sy» (VC); «e nẽbre 
nos de o amar» (VC); «Nẽbremonos dos 
trabalhos que ouuerõ os sanctos que ja 
forõ» (VC); «E porem mãdando Christo 
que nos nẽbremos delle» (VC); «senhor 
nẽbrese te dos teus seruos e seruas» (S); 
«Na nossa homanidade que he a nossa 
carne se nẽbrou de nos o senhor Deus» 
(TC); «e nẽbrou se de seus jrmaãos» 
(VC); «E algũas vezes se diz que Deus 
se nembra para aver mysericordia» (S); 
«e sempre se nembrã que lhes fallesçẽ 
alguũs beẽs» (VC); «Nembra te senhor 
da tua criatura» (VC); «E se pervẽtura 
a my nõ creedes. nembraaevos das 
palauras que elle disse» (VC); «Mas em 
reteer as enjurias e seer dellas nembrado 
ha o muy grãde» (VC); «e nembrãdose 
da preytezia» (VC); «nembrando lhe 
como lhe foy mandado per o senhor» 
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(VC); «daquelle que com diligencia 
se nembrar de tam grande beneficio» 
(VC); «nom queyras senhor eu to peço 
nembrar te das minhas maldades» (VC); 
«oo se se nembrasse Jhesu de my no 
conto do seu poboo» (VC); «e ajnda o 
nembraste da amizade antigua dizendo 
amjgo a que veeste?» (VC); «Nembraste 
te da tua muy auondosa misericordia» 
(VC); «Senhor Jesu Christo nossa 
esperança e fiuza nembrate das cousas 
que reçebeste por nosso remijmẽto» 
(VC); «o qual nom se nembraua que 
auia sentimento das doores que tijnha 
de tãtas chaguas» (VC); «mas nembraua 
se da fame» (VC); «nem se nembrauam 
das suas obras e benefficios» (VC); 
«por tal que per ela o homem se nembre 
alguãs vezes com spiritu de contriçom 
dos seus pecados passados» (VC); 
«Nembre vos em que maneira vos elle 
falou» (VC); «eu te rogo que se fores 
em outra hydade que te nembres desto» 
(VC); «Tu que as misericordia de 
todollos fiees e sabes suas conçiẽçias 
e deuaçõees, nembresete» (S); «Em 
logar de cubiçar requezas nembrete a 
pobreça que prometeste a Deus» (TC); 
«Em o stado da morte e estreyto juyzo 
aquellas cousas de que se homẽ nunca 
nembrou» (VC); «Nenbrayvos disse 
da palaura e sermõ que vos disse e fiz» 
(VC); «por que diz en este memẽto que 
sse nenbre de nos» (S); «Nenbrese te de 
guardar e santificar ho dia do sabado» 
(S); «Item nenbresse como elle cobrio e 
escurẽto[u] em sy a luminosa e clara face 
da ymagẽ de deus cõ pecados» (VC); 
«Se se nenbrou dos pecados ia feytos 
tomãdo em eles prazer» (TC); «seede 
nẽbrados da molher de Loth» (VC); «e 
deuulguemos aos outros seẽdo nẽbrados 
daquello que diz» (VC); «deuemos seer 
nembrados do sermõ do senhor» (VC); 
«mas seja nẽbrada de deus» (VC); «E 
porẽ sejamos nembrados das cousas 
scriptas e occupemo nos em oraçõ» 

(VC); «primeiro nõ sejas nẽbrado de 
deus» (VC); «que sejas nembrado de 
mym em o teu reyno» (VC); «Aa hora 
da cõpleta seras nẽbrado daquelle 
ajuntamento» (VC); «Eu serey nẽbrado 
na minha memoria» (VC); «mas sey 
nẽbrado da tua benignidade» (VC); «Se 
es castiguado por frio ou per quẽturas 
sey nembrado que a scriptura diz» (VC).

nembro, subs. O mesmo que membro. 
Formas: nẽbro (S, 2; TC, 1); nẽbros 
(VC, 3); nembro (S, 2); nembros (VC, 
3). Contextos: «aquela uestidura brãca 
posta na cabeça era sinal de coroa 
do rregno de Deus, do qual he feito 
nẽbro» (S); «e nõ he naçido de todo ou 
este mẽbro he a cabeça ou outro nẽbro 
alguũ» (S); «Outrosy todo homẽ que 
faz aquela poluçõ cõ sua maão ou cõ 
outro nẽbro» (TC); «Per a quinta nos 
ensinou de legarmos nossos nẽbros com 
os mandados de deus» (VC); «ou pello 
corpo de Deus, ou por alguũ nembro» 
(S); «E se por seu ocasiõ perder nembro, 
deue fazer pendemça tres quoremtenas» 
(S); «e as maãos que lhe pos som 
nembros postos aa defora no corpo» 
(VC); «ajnda que tu cortasses as orelhas 
ou nembros de cada huũ daquelles» 
(VC); «adur se emxergaria a deferença 
dos nembros per vista de homem» (VC).

nenguém, pron. ind. O mesmo que 
ninguém. Formas: neguẽ (VC, 2); 
nẽguẽ (VC, 15; C, 1; RP, 1); nẽguem 
(VC, 3; C, 1; E, 1); nemguẽ (VC, 3); 
nemguem (VC, 6; EE, 1); nenguẽ 
(VC, 3; EE, 1); nenguem (VC, 1; C, 
1); nenguen (EE, 1). Contextos: «e 
cuydaua ãtre sy fallãdo quẽ no ouuisse 
neguẽ» (VC); «porque a neguẽ deuemos 
fazer mal» (VC); «Como achara nẽguẽ 
graça se nõ mediãte a humildade» 
(VC); «e tã pouco arrẽde nẽguẽ seu 
benefiçio sen a dita confirmaçam» (C); 
«que nẽguẽ nõ tema morte» (RP); «A 
qual respõdeo. nẽguem senhor» (VC); 
«e se nom fossem cõseruadas por 
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deus em seu seer a nẽguem tornariã» 
(EE); «Por tanto nemguẽ daquelles 
quis leuallo nem soomente tangello» 
(VC); «E porque teuesse escusaçom de 
nom pedyr a nemguem» (EE); «pois a 
lingoa a qual nenguẽ toca trilhasme» 
(VC); «mãdoulhes que o nõ dissessem a 
nenguẽ» (EE); «porque nom se acha per 
nenguem expressamente» (VC); «e tam 
pouco arrende nenguem seu benefiçio 
sem a dita cõfirmaçam» (C); «a alma 
morta nõ acõpanha nenguen» (EE).

nemigalha, subs., adv. (de nem + migalha). 
Nada; coisa nenhuma. Formas: nemiga-
lha (VC, 2). Contextos: «assi como som 
feitas de nemigalha» (VC); «nõ te liurou 
e remijo de nemigalha» (VC).

nenhum, pron. ind. (segundo uns, de nem + 
um; segundo outros, do lat. nec unu-m). 
Nem um; nenhuma pessoa; ninguém. 
Formas: nẽ hũa (VC, 3); nẽ huũ (VC, 
3); nehũ (S, 4; TC, 1; C, 1; EE, 2); nẽhũ 
(S, 1; TC, 1; VC, 8; HV, 1); nehũa (S, 
12; VC, 4; C, 10; C, 4; EE, 26); nẽhũa 
(TC, 3; VC, 52; HV, 10; EE, 3; RP, 2); 
nehũas (EE, 2); nẽhuas (VC, 1); nẽhũas 
(VC, 1; HV, 1); nehũs (S, 1); nehuũ (S, 
43; TC, 1; C, 32; EE, 38); nẽhuũ (S, 4; 
TC, 13; VC, 73; HV, 25; EE, 14; RP, 1); 
nehuuã (C, 1); nehuũa (S, 1; EE, 12); 
nehũua (EE, 1); nẽhuũa (VC, 5); nehuum 
(S, 1; TC, 1; C, 18; EE, 5); nẽhuum (VC, 
3); nehuũs (S, 3; C, 2); nẽhuũs (VC, 2); 
nem huũ (VC, 2); nemhũ (TC, 1; VC, 
1); nemhũa (VC, 20); nemhũas (VC, 1); 
nemhum (TC, 1); nemhuũ (VC, 20; EE, 
1); nemhuũa (VC, 3; EE, 2); nemhuum 
(EE, 1); nemhuũs (VC, 2); nenhũ (S, 
1); nẽnhũ (TC, 2); nenhũa (S, 2; TC, 6; 
VC, 6; HV, 1; EE, 15); nenhũas (VC, 1); 
nenhum (TC, 1); nenhuũ (S, 11; TC, 1; 
VC, 19; EE, 59); nẽnhuũ (S, 6); nenhuũa 
(VC, 1; EE, 53); nenhuum (VC, 2; EE, 
12); nenhuũs (EE, 1); nennhuũ (S, 1). 
Contextos: «e ouuesse a virgijndade 
sem nẽ hũa corrupçõ» (VC); «Nẽ huũ dos 
caualleiros de deus ou dos que seruẽ a 

deus» (VC); «Os que iuram testemunho 
falso nom fincara nehũ sem sua pena» 
(TC); «as quaaes ha nehũ podẽ dãpnar» 
(EE); «Item nom pode nẽhũ despensar 
con clerigo que casou duas uezes» (TC); 
«que he nehũa coussa por tres razõees» 
(S); «Item se o samdeu matar outrem nõ 
lhe iaz hy pena nẽhũa» (TC); «nẽhũa 
maneyra nõ deue de dormir per todo o 
dia» (RP); «Ergo ẽ nehuũ modo nõ curã» 
(TC); «nehũas vertudes ou obras prazem 
a deus» (EE); «e nõ aja afeyçõ a nẽhuas 
temporalidades» (VC); «e nẽhũas 
viãdas nõ teemos nesta çidade» (HV); 
«e non desesperar por nehũs e graues 
pecados» (S); «a qual nehuũ podia cõtar 
de todalas nações de todallas linhageẽs 
e pouoo e lingoas» (EE); «nõ adeuinhã 
hu iazẽ os thesouros escõdidos os quaes 
nẽhuũ nom sabe e saairã de pobreza» 
(TC); «em o tẽpo pestilençial nẽhuũ nõ 
deue de star em ajũtamento do pouoo» 
(RP); «ataa oyto dias sem outra nehuuã 
excusaçam hos façam bautizar» (C); 
«nõ me aproueitaria cousa nehuũa» (S); 
«nehũua pallaura he jmposiuel a deus» 
(EE); «e em nẽhuũa dellas per sy soo 
nom» (VC); «Item se garde o sacerdote 
que nom receba confissom de nehuum 
que souber que he escomungado» (TC); 
«por tal que nẽhuum se escuse per 
jgnorança» (VC); «avendo feito muy 
poucos meritos ou nehuũs» (S); «faz 
mençõ daquelles que podẽ seer leues ou 
nẽhuũs» (VC); «e nem huũ daquelles que 
aly stauã aseentados ao comer ousaua 
de lhe pregũtar quem era» (VC); «Item 
nemhũ sacerdote nõ deue de beber em 
tauerna» (TC); «e sem elle feita he 
nemhũa cousa» (VC); «Porque nemhũas 
temptaçoões nem contrariedades de 
imijgos me poderã teer ou deteer» 
(VC); «Item nemhum nõ deue de leyxar 
seus clerigos e hirse confessar a outros 
saluo» (TC); «Nunca liurou a nemhuũ 
corporalmente que nom ho liurasse 
spiritualmente» (EE); «outorguame que 
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por nemhuũa dyabollica ou humanal 
jnclinaçom» (VC); «Agora craramente 
fallas e nemhuum emxemplo dizes» 
(EE); «Por nemhuũs meus merecimẽtos 
nẽ por santidade religion nẽ nobresa 
algũa eu foy merecedor de tãta honra» 
(VC); «e fora della nenhũ nom pode seer 
saluo» (S); «E deuẽ seer ẽ tal logar que 
nẽnhũ que mal queira fazer nom posa 
meter a maão» (TC); «deue asi seer 
dereito que em nenhũa maneyra nem 
por nenhũa rezom nõ se inclinar mais 
a hũa parte que a outra» (TC); «saluo 
aquelle a que se nõ podẽ sconder cousas 
nenhũas emcubertas» (VC); «Item 
nenhum sacerdote que seia sospenso ou 
emtridito ou escomungado nom deue 
este sacramento dar» (TC); «deuea dar 
por Deus segũdo conselho de seu cõfesor 
porque nenhuũ nõ deue tomar o que seu 
nom he» (TC); «nenhuũ dos sobredictos 
pode seer absoluto» (EE); «nẽnhuũ non 
deue seer constrãgido vijnr a fee» (S); 
«Ho qual ferido da bibora en nenhuũa 
cousa foy dampnado» (EE); «nenhuum 
he deytado do regno de deos» (EE); 
«como poucos ou nenhuũs em respeyto 
da ẽcarnaçõ» (EE); «ainda que nẽnhuũ 
nõ sse auia enterrado nella» (S).

neófito, subs. (do grego νεόφυτος, pelo 
lat. neophytu-m). Recém-convertido. 
Formas: neofito (S, 1). Contexto: «Ha 
.xiij. que nom seja neofito que he o que 
ha pouco tempo que se conuerteo aa 
ffe» (S).

nequícia, subs. (do lat. nequitia-m). Mal-
dade; perversidade; inclinação para o 
mal. Formas: nequicia (VC, 1). Con-
texto: «nem em formento de nequicia 
esto quãto ao segũdo nẽ em formẽto de 
malicia» (VC).

nervo, subs. (do lat. nervu-m). Cordão 
formado de fibras com funções sensitivas 
e motoras que conduz inpulsos de e 
para o cérebro. Formas: neruos (VC, 
5; EE, 1). Contextos: «Stendidas pois 
as veas e os neruos e stendidos os ossos 

e as junturas» (VC); «e partiam o coyro 
e a carne. e os neruos e as veas e as 
junturas» (VC); «e o sangue dos neruos 
e das veas lançou em o crauamento das 
maãos e dos pees» (VC); «o dromedairo 
he animal ligeiro em demasya gracioso: e 
de muytos neruos menor que o camelo» 
(EE).

néscio, subs., adj. (do lat. nescius, a, um). 
Ignorante; que ou que não sabe; sandeu. 
Formas: nescio (VC, 1); nescios (EE, 
1); nesçios (VC, 3). Contextos: «E 
aquelle que he nescio folga quando o 
louuam na façe.» (VC); «O nescios e 
tardios no coraçom a crer ẽ todallas 
cousas que fallarom os prophetas» 
(EE); «Como forom tã nesçios os 
homeẽs tam sabedores que adorauam 
huũ menino tam dispreziuel» (VC); 
«scolheo simplezes e nesçios» (VC); 
«mas scolheo pescadores nõ letrados nẽ 
ensinados. mas nesçios» (VC).

nesse, prep. + pron. dem. (de em + esse). 
Formas: niso (C, 1). Contexto: «por 
que o trabalho corporal que se niso pode 
leuar e reçeber he grande fundamento e 
causa da limpeza da alma» (C).

nessidade, subs. O mesmo que necessidade. 
Formas: nessidade (VC, 1). Contexto: 
«porque em nos som que per nessidade 
e forçadamẽte em quanto veem por as 
cousas de fora» (VC).

neste, prep. + pron. dem. (de em + este). 
Formas: neesta (VC, 1; EE, 5); neeste 
(EE, 2); neestes (EE, 2); nesta (S, 11; 
HV, 4; C, 12; EE, 21); nestas (HV, 1; 
C, 1; EE, 1); neste (S, 32; HV, 2; C, 10; 
EE, 30); nestes (VC, 1; C, 2; EE, 2); 
nesto (S, 1; EE, 9); nisto (HV, 3; EE, 1); 
njsto (EE, 1); nysto (S, 1). Contextos: 
«em quanto aqui viuemos neesta vida 
mortal» (VC); «ho apostollo neesta 
epistolla achegua ha sancta escriptura» 
(EE); «neeste mundo vieste» (EE); «mas 
dizẽsse maaos por accidẽte pella miseria 
e pena que os homees padeçem neestes 
dias» (EE); «Ca o que nesta vida nõ 
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mereçer nõ poderia partiçipar cõ elle na 
gloria» (S); «e logo nesta hora foy saão 
e limpo de sua doẽça» (HV); «Estando 
nestas pallauras Titus cõ seu padre 
vierom os azemees que pensauã das 
bestas» (HV); «pero por quãto neste sse 
rreçebe mais conpridamẽte» (S); «que 
se nõ cree neste santo profeta» (HV); 
«e visto como nestes regnos som muyto 
mais os vulgares que os que a lingua 
latina conheçem» (VC); «os auemos por 
cõdenamos nestes presentes escritos» 
(C); «E nesto peor he o auarento que 
Judas» (S); «nesto mostra Christo que 
quer que huũ homẽ seja ensynado per 
outro» (EE); «por onde aquelle menino 
entrasse cuydando nisto foyse atee o 
cabo do paaço» (HV); «mas poẽdo se 
nisto açeso com voontade de dampnar» 
(EE); «njsto que cuida elle seer o mesmo 
no coraçõ que nõ he na obra» (EE); 
«porende nysto sse afirmã a mayor 
parte» (S).

neta, subs. (do lat. vulgar nepota-m). Filha 
de filho ou de filha em relação aos avós. 
Formas: neta (S, 4). Contextos: «asi 
como madre e auoo e bisauoo e fylha 
e neta e bisneta» (S); «A primeyra he 
diuido ãtre ho padre que adoptar e ho 
filho ou filha neto ou neta que asy he 
adoptiuo» (S); «ou com sua neta ou 
madrasta» (S); «assy como cõ irmaã, 
ou cõ madrasta, ou con neta, ou con tya 
irmaã de seu padre ou de ssua madre» (S).

neto, subs. (do lat. vulgar nepotu-m). Filho 
de filho ou de filha em relação aos avós; 
descendente. Formas: neto (S, 4); netos 
(S, 7; TC, 1; VC, 2). Contextos: «A 
segũda dos que deçẽdem como filho, 
neto e visneto e asi dos outros» (S); «ca 
ben podẽ casar con qual quer neto de seu 
padrinho» (S); «hos hyrmãaos e os filhos 
delles e os netos e bisnetos e asi dos 
outros» (S); «Item estes sõ netos ẽ que 
os homes caẽ» (TC); «dizẽdo que elles 
som netos ou sobrinhos» (VC); «na qual 
cousa os segundos ou os netos debatem 

e contendẽ de auer auantagẽ dos filhos 
que som primeyros» (VC).

neutro, adj. (do lat. neuter, neutra, 
neutrum, nem um nem outro). Género 
gramatical que se opõe ao masculino e 
ao feminino. Formas: neutro (VC, 1). 
Contexto: «em theologia per o genero 
neutro se diz a substancia diuinal» (VC).

neve, subs. (do lat. nive-m). Pequenos 
cristais de água congelada que se 
precipitam da atmosfera; flocos brancos 
de gelo. Formas: neue (S, 1; VC, 8; 
HV, 2; EE, 3); neues (VC, 4; EE, 3). 
Contextos: «E diz o rraçional que se 
pode fazer en augua rresoluida de neue 
ou de rregelo, ou no mar, ou en rrijo» 
(S); «E as suas vestiduras se fezerõ aluas 
como neue» (VC); «nosso senhor deus 
deitou tãta de neue e de vẽto que o nõ 
podiã sofrer no araiall nẽ no castello» 
(HV); «nõ temera na sua casa ho fryo da 
neue» (EE); «Onde dize se em Job que 
das augoas das neues passara a muj grãde 
queẽtura» (VC); «passaram das aguas 
das neues aa grande quentura» (EE).

névoa ,  subs .  (do la t .  nebula-m ) . 
Condensação do vapor de água na 
atmosfera; neblina; nevoeiro. Formas: 
neuoa (VC, 5; EE, 1; RP, 1); neuoas (VC, 
2). Contextos: «E os olhos de Pedro 
eram como neue ou geada e neuoa» 
(VC); «o sol que ante staua encuberto e 
em neuoa» (VC); «(neuoa) dos pecados» 
(EE); «de manhaã pareçe chuuosa e chea 
de neuoa» (RP); «e derrama as neuoas 
da cobijça» (VC); «e vẽçidas per graça 
de deus as neuoas das aduersidades andã 
de dia claro» (VC).

nevoeiro ,  subs.  (do lat .  medieval 
nebulariu-m). Condensação do vapor 
de água na atmosfera; neblina. Formas: 
neuoeiro (RP, 1). Contexto: «em tẽpo de 
neuoeiro e chuuoso» (RP).

nevoento, adj. (de nóvoa + -ento). Coberto 
de névoa; nebuloso; enovoado. Formas: 
neuoenta (VC, 1); neuoẽtos (VC, 1). 
Contextos: «e toda cousa neuoenta foge. 
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e torna clara» (VC); «E aquestes spaços 
neuoẽtos do aar vẽtoso» (VC).

nigl igência ,  subs .  O mesmo que 
negligência. Formas: nigligemçia (S, 
1); nygligençia (S, 1; EE, 1). Contextos: 
«E sse por sua nigligemçia for ha hostya 
toda comida de gussanos ou de traça» 
(S); «Aqueçesse algũas vezes que por 
maa guarda e nygligençia do saçerdote» 
(S); «o qual se pode emtender de aquelle 
espeçialmente que com nygligençia 
ligeira leixasse cayr em terra a hostia 
cõsagrada» (EE).

nigligente, adj. O mesmo que negligente. 
Formas: nigligentes (S, 1). Contexto: 
«e os outros pecan por nigligentes en 
seu ofiçio» (S).

nigrigência, subs. O mesmo que negligên-
cia. Formas: nigrigẽçia (S, 1); nigrigen-
çia (S, 1). Contextos: «e por sua culpa e 
nigrigẽçia fosẽ furtadas as hostias» (S); 
«Se por grande frialdade ou nigrigençia 
ha hostia ante que seja partida se cayr 
dẽtro no sangue» (S).

nigrigente, adj. O mesmo que negligente. 
Formas: nigrigentes (EE, 1). Contexto: 
«esto se emtẽde do penitẽte com feruor e 
dos justos nigrigentes e nom feruentes» 
(EE).

nimigalha, subs., adv. O mesmo que 
nemigalha. Formas: nimigalha (VC, 
1); nimigualha (VC, 3); nimygalha 
(VC, 1); njmigalha (EE, 1). Contextos: 
«teue poder de criar todallas cousas de 
nimigalha» (VC); «o qual te criou de 
nimigualha» (VC); «e a cousa que assi 
nom he nimygalha he» (VC); «estaaes 
aquy todo ho dia sem fazer njmigalha» 
(EE).

ninguém, pron. ind. (do lat. nec + quem). 
Nenhuma pessoa. Formas: ninguẽ (VC, 
1); njnguẽ (VC, 1). Contextos: «(que 
deus em) quanto a diuijndade (ninguẽ) .s. 
ninhũa criatura» (VC); «porque nõ quis 
que se njnguẽ gloriasse por seer de nobre 
çidade terreal nascido» (VC).

ningum, pron. ind. (do cast. ninguno). O 

mesmo que nenhum. Formas: ningũa 
(VC, 1). Contexto: «e porque ningũa 
euersidade pode vencer os sanctos» 
(VC).

ninho, subs. (do lat. nidu-m). Estrutura 
normalmente circular onde as aves põem 
e chocam os ovos. Formas: nijnhos (EE, 
1); ninho (VC, 3; EE, 1); ninhos (VC, 3); 
njnhos (VC, 1). Contextos: «as raposas 
ten couas: e as aues do aar nijnhos» (EE); 
«e sey tal como poomba que faz ho ninho 
em o mais alto» (VC); «a tarde torna o 
homem a sua casa, e a aues ao ninho» 
(EE); «as rapossas teẽ couas. e as aues 
do ceeo ninhos» (VC); «as raposas teẽ 
couas. e as aues do çeeo njnhos» (VC).

ninhum, pron. ind. O mesmo que nenhum. 
Formas: nĩhũa (VC, 1); ninhũ (TC, 1); 
ninhũa (VC, 3); ninhuũ (VC, 1); ninhuũa 
(VC, 1); njmhũa (VC, 1). Contextos: 
«nĩhũa cousa destas demoueo os 
baroões magos» (VC); «nom deue este 
sacramento dar a ninhũ nem o receber 
em sy» (TC); «mas per ninhũa maneyra 
destas he cõprehendida dos maaos» 
(VC); «e que ninhuũ duuidasse que 
ella era muy fora de maldiçõ» (VC); 
«sem ninhuũa composiçom e muy 
splandecente» (VC); «porque njmhũa 
obra nossa cõ soberba pode prazer a 
deus» (VC).

niquilação, subs. O mesmo que aniqui-
lação. Formas: nichillaçõ (VC, 1). 
Contexto: «Primeiramente em auer 
sentimento da jnperfecçom e nichillaçõ 
de si» (VC).

niquilar, vb. (do lat. nihilari). O mesmo 
que aniquilar: humilhar. Formas: 
nichillarem (VC, 1). Contexto: «e tam 
bem por o mais auiltarem e nichillarem» 
(VC).

no, prep. + art., prep. + pron. pes., prep. + 
pron. dem. (de em + o). Formas: na (SG, 
1; S, 414; TC, 77; VC, 2260; HV, 60; C, 
52; EE, 1123; RP, 5); nas (SG, 4; S, 76; 
TC, 31; VC, 600; HV, 5; C, 40; EE, 165); 
no (S, 619; TC, 85; VC, 2623; HV, 49; 
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C, 63; EE, 1288; RP, 3); nos (SG, 1; S, 
115; TC, 36; VC, c. 199; HV, 8; C, 34; 
EE, 196; RP, 1). Contextos: «E asij na 
ygreja da cidade de Sam Jorge da Mina» 
(SG); «E asy se lee na escriptura» (S); 
«Se stamdo na ygreia falou palauras 
ouciosas e uaãs» (TC); «na tua paixõ 
sobiste na naueta do lenho da cruz. e 
na resurreiçõ passaste o mar» (VC); 
«Leese na primeira aos Corinthyos no 
primeiro capi.» (EE); «e despois poõe 
tudo na apostema» (RP); «Se husou 
emtrar nas tauernas» (TC); «nos ensinou 
que nõ fossemos prigujçosos nas obras 
de deus» (VC); «nas quaaes lhe faziã a 
saber» (HV); «foy lançado nas treeuas 
de fora» (EE); «Pregũtelhe ainda se ouue 
ramcor em no coraçom ou sanha» (TC); 
«e acharees folguança pera vossas almas 
em este segre e no que ha de vijnr» (VC); 
«os lançarõ no tẽplo de Salamõ» (HV); 
«toma se ergo duas vezes no dia» (RP); 
«diz Auicena no quarto liuro» (RP); 
«Se negligẽtemẽte uay a comfissom 
nom cuydando bem nos pecados que 
fez» (TC); «preeguaua nas çidades mas 
ajnda nos castellos» (VC); «nõ deuẽ 
ministrar e seruir a Deus nos offiçios 
deuinos» (C); «entam estarã nos çeeos» 
(EE); «e sempre ho punha nos narizes e 
na boca» (RP).

no 2, pron. pes. (do antigo lo). Forma 
enclítica do pronome pessoal o precedido 
de palavra terminada em nasal. Formas: 
na (S, 2; TC, 1; VC, 1; EE, 1); nas (TC, 
1); no (S, 9; TC, 8; VC, 4; HV, 4). 
Contextos: «e despois nõ na ouue en 
tanta honrra» (S); «he ia feita ẽ despreço 
e dada a quẽ na quer» (TC); «assy como 
nõ na auia em traher o senhor» (VC); «nõ 
na podiã tirar» (EE); «nom nas dizemdo 
todas quamdo se comfessam» (TC); 
«o que nõ querias pera ty nõ no faças 
a outro» (S); «nõ no diz ho diachono» 
(S); «De Deus nõ no ha porque nõ ha 
hy escriptura que o diga de sy nõ no 
ha porque carece de razom» (TC); 

«nõ no absolua e nom despreze porem 
sua confissom» (TC); «E esto acõtece 
quando o homẽ pode fazer algũ bem 
nom no faz» (TC); «nõ no deues tolher» 
(VC); «o emperador nõ no queria tomar 
em sua merçee» (HV).

nó, subs. (do lat. nodu-m). Atadura; laçada; 
ligamento. Formas: noo (VC, 1; EE, 1); 
noos (VC, 5). Contextos: «e noo das 
amizades e leguamento de coraçoões» 
(VC); «assy como o noo ajunta antressy 
as cousas atadas, assy a paz e repouso 
conseruam ha vnidade» (EE); «tres 
ataduras ou noos deue teer a verdadeira 
obediẽcia» (VC); «Senhor desatemos 
pois algũas vezes estes muy maaos e 
apertados noos» (VC).

noa, subs. (do lat. nona hora). A nona 
hora do dia. Formas: noa (S, 5; VC, 13; 
HV, 2; EE, 4); nooa (S, 1); noõa (VC, 
1). Contextos: «E na hora da noa sse 
çelebrara» (S); «e aa terça apregoado. e 
aa sexta crucificado. e aa noa cõ clamor e 
braados e lagrimas deste o spiritu» (VC); 
«e durou a peleja des a hora de terça atee 
a hora de noa» (HV); «cõ hũs aa hora da 
terça e cõ outros aa sexta e cõ outros aa 
noa» (EE); «a ora de noa» (EE); «O dia 
de jejuum e de quatro temperas en ha 
ora da nooa» (S); «em a noõa fazemos 
nembrãça da sua morte» (VC).

noble, subs., adj. O mesmo que nobre. 
Formas: noble (VC, 3); nobles (VC, 
1). Contextos: «he duuida scapar de sua 
voõtade se mete em poder dalguũ gentil 
ou noble homẽ e benigno» (VC); «esta he 
hũa cousa muy noble e muy splãdeçẽte» 
(VC); «a fim mais noble he que aquellas 
cousas que som por ella» (VC); «e taaes 
como estes se mostrã seer homẽs vijs e 
nõ nobles e nõ senhores» (VC).

nobleza, subs. O mesmo que nobreza. 
Formas: nobleza (VC, 1). Contexto: 
«e ajnda por a nobleza do seu stado 
secullar elle podera tirar aquelle corpo 
da cruz» (VC).

nobre, subs., adj. (do lat. nobile-m). 
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Importante; superior; que ou aquele 
que faz parte da classe da nobreza. 
Formas: nobre (S, 6; TC, 1; VC, 49; 
HV, 7; EE, 15); nobres (TC, 5; VC, 
18; HV, 5; EE, 6). Contextos: «sse era 
nobre ser soberbo, sse pobre enuejoso» 
(S); «De todalas criaturas nõ ha hy mays 
nobre nem mays excilente que o homẽ» 
(TC); «nõ ha hy cousa mais alta nem 
mais nobre ou mais semelhauel a deos 
que o coraçõ humanal» (VC); «em huũ 
portal que hi estaua muy nobre huũ dos 
caualleiros começou a dizer» (HV); «ho 
logar çujo este longe do nobre» (EE); «as 
mays nobres aues o auiã de saber» (TC); 
«outros ornamentos que fosem tantos e 
tam nobres» (TC); «porque erã nobres 
donas» (VC); «assi como os nobres e 
fidalgos e algũus por dar seruiços e dões» 
(VC); «e todos os nobres e grãdes que cõ 
elle erã e disserõ» (HV); «guarneçida de 
tantas e tam nobres inclinaçoões» (EE); 
«E de todollos nobres e prinçipes se nom 
a tres» (EE).

nobremente, adv. (de nobre + -mente). 
Com nobreza. Formas: nobrememte 
(EE, 1); nobremẽte (TC, 1). Contextos: 
«vistem se tam nobrememte que sobejã 
os vistidos reaaes» (EE); «diz que uio 
hũa raynha muy nobremẽte corregida» 
(TC).

nobrez, subs. (de nobre + -ez). Nobreza. 
Formas: nobrez (VC, 1). Contexto: 
«Ajnda tu senhor a mjnha fraqueza 
e mingua por nobrez e gloria da tua 
paixõ» (VC).

nobreza, subs. (de nobre + -eza). Qualidade 
do que é nobre; dignidade; grandeza. 
Formas: nobresa (VC, 1); nobreza (S, 
2; TC, 1; VC, 24; EE, 4). Contextos: 
«Por nemhuũs meus merecimẽtos nẽ 
por santidade religion nẽ nobresa algũa 
eu foy merecedor de tãta honra» (VC); 
«sse este error da nobreza e dignidade se 
torna en error da persoa» (S); «saber ho 
homem o que ha de uiinr he de gramde 
nobreza e santidade» (TC); «e a nossa 

nobreza seja per elas» (VC); «non 
vos possamos percalçar da nobreza da 
linhagem» (EE).

nobricimento, subs. (de nobrecer + 
-mento). O mesmo que enobrecimento: 
ato ou efeito de enobrecer. Formas: 
nobriçimentos (VC, 1). Contexto: «e 
dos nobriçimentos que nas çidades e 
villas de vossos regnos cõ fabrica de 
spirituaes e tẽporaaes hedificios muy 
sumptuosos» (VC).

noção ,  subs.  (do lat .  notione-m) . 
Conhecimento que se tem de algo; 
conceito. Formas: noçoões (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).

nocte, subs. O mesmo que noite. Formas: 
nocte (S, 16; VC, 227; C, 1); noctes (S, 
1; VC, 23). Contextos: «e cada huũ 
destes ouue hũa nocte que preçedese, 
ca a sesta feira ouue a nocte de quinta 
feyra ãtes e o sabado a nocte da sesta 
feyra e o domingo a nocte do sabado» 
(S); «quando veeo aa mea nocte do dia 
do domingo» (VC); «Porem se alguã 
pessoa por sua deuaçam quiser vigiar 
de nocte na dita ygreja» (C); «e estoue 
tres dias e tres noctes em ho sepulcro» 
(S); «E quorenta dias e quorẽta noctes 
jejuũou» (VC).

noda, subs. O mesmo que nódoa. Formas: 
noda (VC, 2); nodas (VC, 6). Contextos: 
«sera offereçida a deus padre sem noda 
e sem verruga» (VC); «entõ serei sem 
magoa e sem noda» (VC); E das magoas 
ou signaaes e nodas dos pecados per 
a augua» (VC); «lauar suas redes das 
nodas dos pecados» (VC).

nódoa, subs. (do lat. notula-m, pequeno 
sinal). Mancha. Formas: nodoa (VC, 
6); nodoas (VC, 5). Contextos: «muytas 
vezes se çujam e tomã nodoa do pedir 
das cousas tẽporaaes» (VC); «por tãto se 
diz que nõ tornã pois quanto aa nodoa 
ou magoa nẽ quanto aa quella culpa 
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mas quanto aa quantidade e grãdeza» 
(VC); «e os que muy boõs som nõ teẽ 
nodoas algũas de dẽtro» (VC); «eu çujo 
de nodoas de pecados e humildoso te 
rogo que tenhas por bem lauar a minha 
enfirmidade e o meu fedor» (VC).

noite, subs. (do lat. nocte-m). Período 
que decorre entre o pôr e o nascer do 
Sol; trevas; escuridão. Formas: noite 
(VC, 15; HV, 5; EE, 4); noites (VC, 
1); noyte (S, 2; TC, 2; VC, 12; HV, 2; 
EE, 48; RP, 1); noytes (VC, 1; EE, 7). 
Contextos: «e as treeuas de fora sõ 
chamadas por aquella noite e scoridõ 
eternal de dãpnaçõ que para sempre ha 
de durar» (VC); «E toda a noite esteue 
a sancta molher na dita oraçam» (HV); 
«ẽpero a noite que a uirgẽ paryo o tẽplo 
de todo cayo» (EE); «faz mẽçom das 
noites» (VC); «qual quer que amdar de 
noyte pague çerta pena» (S); «Pequey 
en muyto dormir sem mẽsura e iazẽdo 
de noyte mal corregido tractãdo algũas 
partes de meu corpo desonestamẽte» 
(TC); «nom soomente de dia: mas de 
noyte» (VC); «e desque veo a noyte 
dormirom e folgarõ» (HV); «huã fõte 
dauga ẽ aquella noyte se tornou ẽ lyquor 
de olyo» (EE); «pela manhaã sejam os 
manjares cozidos, e de noyte assados 
caldos» (RP); «e quarẽta noytes nom 
comendo em elles cousa que fosse» 
(VC); «esteue tres dias e tres noytes sem 
comer e beber» (EE).

noiva, subs. (do lat. hispânico novia-m, 
este do lat. nupta). Mulher recém-
casada; aquela que é prometida em 
casamento. Formas: noyua (VC, 1; EE, 
1). Contexto: «A .xvj. das .xij. strellas 
que auia na coroa da noyua» (VC); «o 
noyuo e a noyua eram proues, e por tanto 
conuidauã proues» (EE).

noivo, subs. (masculino de noiva). Homem 
recém-casado; futuro esposo. Formas: 
noyuo (VC, 6; EE, 1); noyuos (S, 1; VC, 
1; C, 1). Contextos: «sejã semelhãtes 
na vestidura ao noyuo ou sposo que 

vestio vestidura de caridade» (VC); 
«o noyuo e a noyua eram proues, e 
por tanto conuidauã proues» (EE); 
«sse alguũ rreligyosso sen liçẽça do 
propeo saçerdote ou do bispo cassa 
alguũs noyuos» (S); «stam prestes pera 
seer noyuos» (VC); «os auemos por 
cõdenamos nestes presentes escritos os 
noyuos que assy reçeberẽ» (C).

nojo, subs. (regressivo de anojar com 
aférese).  Repulsa;  pesar;  tédio; 
aborrecimento; dano. Formas: noio 
(TC, 5); noios (TC, 1); nojo (S, 16; 
VC, 50; HV, 1; C, 2); nojos (S, 2; 
VC, 12). Contextos: «Se se affrigio 
com noio pola solenidade da missa ou 
pollo sermom seer grãde» (TC); «Mais 
fyzeles per muytas uezes muytos noios 
e eniurias» (TC); «enueja he nojo da 
ben avẽturança» (S); «A quĩta por nom 
auer homem enfadamento e nojo em a 
dizer» (VC); «se per vẽtura a alguũ de 
vos outros fiz alguũ nojo» (VC); «se per 
vẽtura a alguũ de vos outros fiz alguũ 
nojo» (HV); «sem fazerẽ huũs a outros 
nojo e escandallo ẽ ello» (C); «Tristeza 
he meu geerar nojos senpre buscar» 
(S); «nem abaixar e seer dejeyto com as 
aduersidades e nojos» (VC).

nojoso, adj. (de nojo + -oso). Que tem 
nojo; desgostoso; pesaroso. Formas: 
nojosas (VC, 2); nojoso (VC, 1); nojosos 
(VC, 1). Contextos: «E as Marias ficarõ 
aly. e seẽdo nojosas e quebrãtadas 
espãtadas daquello que virõ» (VC); 
«temor e cobijça. o temor faz fogir 
todas as cousas que som nojosas aa 
carne» (VC); «nõ podia errar ẽ o que 
auia descolher scolheo aquello que pera 
a carne he mais triste e nojoso» (VC); 
«alguũs ajnda hy ha que quãdo som 
nojosos e queixosos dalguẽ nõ querẽ 
comer cõ perfia e pertinacia» (VC).

nolo, pron. pes. + pron. pes. obl. / pron. 
dem. (de nos + lo). Formas: nolla 
(VC, 7); nollas (VC, 9); nollo (VC, 7; 
C, 1; EE, 1); nollos (VC, 3; C, 1); nolo 
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(S, 1). Contextos: «e por soportar a 
maldiçom em que emcorreramos e nolla 
tirar» (VC); «Todallas outras artes nõ 
sabemos sem nollas ensinarẽ» (VC); 
«elle meesmo nollo ensina» (VC); «que 
logo nollo notefiquẽ» (C); «E se fallas 
de outro dize nollo» (EE); «ca elle os 
fez e elle nollos deu» (VC); «os quaaes 
por tãto nollos deuulgou o senhor» (VC); 
«ou nollos reteuer per qual quer outro 
moodo» (C); «e rogamos que nolo de 
oje» (S).

nome, subs. (do lat. nomine-m). Termo 
com que se designa e distingue qualquer 
pessoa ou coisa. Formas: nome (S, 
127; TC, 13; VC, 579; HV, 25; C, 3; 
EE, 222); nomes (S, 12; VC, 27; HV, 
1; C, 3; EE, 12). Contextos: «e ssaber 
que cousa he chaue e honde ouue este 
nome» (S); «Nom iurar per o seu nome 
ẽ uãoo» (TC); «Segundo que diz huum 
doutor da Espanha chamado per nome 
Sancto Ysidro» (TC); «e teem o nome 
da hõra mas nõ a virtude» (VC); «a qual 
auia nome Clarissa» (HV); «O segundo 
nõ tomaras o nome do teu senhor em 
vaão» (C); «Pollo qual deus o emxalçou 
e lhe deu nome» (EE); «E este pecado 
tem dous nomes, conuẽ a saber: tristeza 
e açydia» (S); «Os nomes dos ydollos 
ouuerom nascimento e começo de huũ 
principe chamado Bello» (VC); «em 
que ponham os nomes de todollos homẽs 
casados e molheres casadas» (C); «o 
apostollo poõe aquy tres nomes» (EE).

nomeação, subs. (do lat. nominatione-m). 
Ato ou efeito de nomear; designação; 
denominação. Formas: nomeaçã (VC, 
1); nomeaçõ (VC, 5); nomeaçom (VC, 
2). Contextos: «E porẽ per nomeaçã 
daquestes mẽbros se entẽde o corpo 
todo» (VC); «ella sentyo em aquella 
nomeaçõ hũa singular duçura per a 
qual conhoçeo bem que aquelle que a 
chamaua era o meestre» (VC); «onde 
deue aproueytar a cõfissam e nomeaçõ 
do meu nome» (VC); «e na cõfissom e 

nomeaçõ della nõ sejamos subjugados 
e postos ẽ obras terreaaes» (VC); «por 
tal que a nomeaçom e confissom de tam 
alto e tam grande nome nom pareça 
seer desfeita e em vaão» (VC); «E per 
nomeaçom assy como som os ydollos e 
demonios que se appellidam e nomeam 
por deoses» (VC).

nomeada, subs. (do part. de nomear). 
Reputação; fama. Formas: nomeada 
(TC, 1; VC, 14); nomeadas (VC, 1). 
Contextos: «se deu dano alguem na 
pessoa ou no auer ou na nomeada per 
sy ou per outro» (TC); «porque nõ seja a 
nomeada damjgos sem proueyto» (VC); 
«mas ajnda queriã matarlhe a nomeada» 
(VC); «e cobijçã de auer nomeadas e 
louuor de vẽçimẽto e vinguãça stranha» 
(VC).

nomeadamente, adv. (de nomeado + 
-mente). Sobretudo; especificamente. 
Formas: nomeadamente (VC, 1); 
nomeadamẽte (EE, 1). Contextos: «E 
pera oje nomeadamente per este dito 
e palauras se tolhe a cobijça e auare-
za» (VC); «porque o negara que se 
nomeadamẽte nom declarasse ao que 
auia negado ao mestre nõ ousaria vijr 
aos discipollos» (EE).

nomear, vb. (do lat. nominare). Designar 
pelo nome; denominar; pronunciar; 
citar. Formas: era nomeado (S, 1); 
forã nomeados (VC, 1); fosse nomeado 
(VC, 2); foy nomeada (VC, 3); foy 
nomeado (VC, 1); he nomeada (VC, 
4); he nomeado (VC, 4; EE, 1); nomea 
(S, 1; VC, 34; EE, 7); nomeã (S, 2; VC, 
9; EE, 1); nomeada (VC, 5); nomeadas 
(VC, 2; EE, 1); nomeado (VC, 12); 
nomeãdo (VC, 4); nomeado era (VC, 
1); nomeãdo lhes (VC, 1); nomeãdo os 
(VC, 1); nomeãdoos (VC, 1); nomeados 
(VC, 7; EE, 1); nomeallas (VC, 1); 
nomeam (VC, 3; EE, 1); nomeando 
(VC, 4); nomeandoo (VC, 2); nomeanos 
(VC, 1); nomeanse (S, 1); nomeansse 
(S, 1); nomeaos (VC, 1); nomear (S, 1; 
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TC, 1; VC, 38; EE, 2); nomear se (VC, 
1); nomeara (VC, 2); nomearas (TC, 
1); nomearẽ (VC, 1); nomearem (VC, 
3); nomearey (VC, 1); nomearõ (TC, 
1; VC, 2); nomease (VC, 2); nomeasse 
(VC, 9); nomeassem (VC, 3); nomeaua 
(VC, 5; EE, 1); nomeauã (VC, 3; EE, 1); 
nomeaua se (VC, 1); nomeauaa (VC, 1); 
nomeauam (VC, 2); nomeauãno (VC, 1); 
nomee (VC, 3; EE, 2); nomeea (EE, 1); 
nomeemollos (VC, 1); nomeemos (EE, 
1); nomees (VC, 1); nomeo (VC, 3); 
nomeou (VC, 10; EE, 3); nomeoulhos 
(VC, 1); seer nomeado (VC, 4); seer 
nomeados (EE, 1); seera nomeado (EE, 
1); seja nomeado (VC, 1); sejamos 
nomeados (EE, 1); sõ nomeadas (VC, 1); 
som nomeadas (VC, 2); som nomeados 
(VC, 2; EE, 2); son nomeados (S, 1). 
Contextos: «era nomeado nos outros 
comunicãtes por ha dignidade que 
ouue» (S); «e fosse nomeado de todos 
por sancto» (VC); «E a outra barca que 
foy nomeada de Symõ» (VC); «nom foy 
feita memoria do regno nem foy nomeado 
nem ouuido» (VC); «das quaaes hũa he 
aquella que nõ he nomeada» (VC); «he 
nomeado expressamente como digno 
do nome» (EE); «e nomea aquelles 
pellos que quer fazer oraçom» (S); «Ca 
nomeã a Deus que he a verdade sobre 
todalas coussas» (S); «o qual se ẽtẽde 
per a villa nomeada» (VC); «estas tres 
pessoas juntamẽte nomeadas» (EE); «ou 
por gloria do nome de Christo nomeado 
per elles» (VC); «Quãdo disse deus de 
Abrahã de Ysaac e de Jacob nomeãdo 
tres vezes deus» (VC); «daquel que 
mais famoso e nomeado era» (VC); 
«nomeãdo lhes e contando os tormẽtos 
spãtosos» (VC); «e nomeãdo os per 
desuajrados nomẽs» (VC); «chama aos 
seus discipollos jrmaãos nomeãdoos 
mais amorosamente do que acostumaua» 
(VC); «e guardara a cõta dos viçios 
nomeados» (EE); «nem ouue enpacho 
e vergonha nomeallas» (VC); «da qual 

se nomeam os Galathas» (EE); «tam 
solamẽte nomeando o emperador que era 
na quelles tẽpos» (VC); «tomaste Jesu 
crucificado fallãdo determinadamente 
e nomeandoo» (VC); «E agora em fim 
del põe nos e nomeanos a pẽna» (VC); 
«E nomeanse aqui tres apostolos» (S); 
«E nomeansse aquy estes tres» (S); «e 
nomeaos a pares em signal do amor 
que auia antre elles» (VC); «falando 
corrutamente nas cosas mũdanaes e 
çuias e torpes as quaaes nõ som pera 
nomear» (TC); «e veemdo a payxom 
do filho e o mundo nomear se madre» 
(VC); «por reuerẽcia do nome de deos: 
que elle nomeara» (VC); «Seguese o 
segundo mandamẽto, scilicet, nomearas 
o nome de Deus em uaão» (TC); «e que 
hã empacho de o nomearẽ» (VC); «por 
se nomearem todos» (VC); «Contarey 
disse elle e nomearey o teu nome aos 
meus jrmaãos» (VC); «Eles me chamarõ 
per taaes palauras e nomearõ as quaees 
nõ erã cõuinhaues ao meu nome» (TC); 
«e nomease pero daquella de que toma 
mais officios e mais vezes» (VC); «ca 
se se nomeasse e chamasse Christo» 
(VC); «e nomeassem e braadassem que 
era deus e senhor do mũdo todo» (VC); 
«quando pagauã huũa cousa meesma se 
nomeaua ij. Indiçõ» (EE); «ainda non se 
nomeauã christaãos» (EE); «E nomeaua 
se assy por razom de hũa rua de Judea ẽ 
que nasceo» (VC); «nomeauaa per seu 
nome» (VC); «pera matar aquelle que 
elles nomeauam» (VC); «ou porque auiã 
medo dos judeus e nomeauãno como 
se o nõ conhoçessem» (VC); «nem se 
nomee em vos como cõuẽ a sanctos» 
(EE); «mas aquy nõ se nomeea» (EE); «e 
nomeemollos altas vozes quãto podemos 
e deuemos» (VC); «Porem diz Sam 
Joham olhay que amor nos deu ho senhor 
deos que nos nomeemos e sejamos filhos 
de deus» (EE); «e nomees de ante do teu 
padre nos çeeos» (VC); «e aquesta paz 
ajnda digo e nomeo duas vezes» (VC); 
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«e por tanto nomeou ou fez mẽçom de 
tabernaculos» (VC); «nomeoulhos e 
declaroulhos todos em huũ momẽto» 
(VC); «nõ he digno de seer nomeado per 
nome» (VC); «mas entom começarom de 
seer nomeados christaãos de Christo» 
(VC); «(e seu nome) seera nomeado» 
(EE); «per voontade e verdadeiramẽte 
Christo seja nomeado e chamado» (VC); 
«sejamos nomeados filhos de deus» 
(EE); «ẽpero nõ sõ nomeadas mais de 
duas» (VC); «as quaaes aqui nõ som 
nomeadas» (VC); «Os Phillipemsses 
som nomeados da çidade Phillipis» (EE); 
«E estes pecados son nomeados por que 
som mais graues» (S).

nomem, subs. O mesmo que nome. 
Formas: nomẽ (VC, 7; HV, 2); nomeẽ 
(VC, 1); nomem (VC, 1); nomẽs (VC, 
6). Contextos: «e garnido e apellidado 
do meu nomẽ» (VC); «auya estado huũ 
grande profeta o qual auya nomẽ Jesu 
Christo» (HV); «a qual tomou este 
nomeẽ de huũ peyxe do mar que ha 
nome effimir» (VC); «e buscaram o teu 
nomem senhor» (VC); «os nomẽs per 
que se conheçẽ e estremã as pessoas» 
(VC); «Os ricos teẽ os nomẽs na alteza 
do mũdo mas os nomes dos pobres som 
scriptos no liuro da vida» (VC).

nonamente, adv. (de nono + -mente). Em 
nono lugar. Formas: nonamente (VC, 
1). Contexto: «Nonamente porque 
elle foy mais perto e mais acheguado a 
Christo» (VC).

nona, subs. (do lat. nona hora). A nona 
hora do dia; no calendário romano, o 
dia 7 nos meses de março, maio, julho e 
outubro, e o dia 5 nos meses restantes. 
Formas: nona (VC, 1); nonas (VC, 1). 
Contextos: «Aa hora da nona morreras 
tu» (VC); «foy ẽ domĩgo nas nonas de 
abril» (VC).

nono, num. (do lat. nonus, a, um). Que 
ocupa numa série a posição número 
nove. Formas: nona (S, 11; TC, 1; 
VC, 5); nono (S, 25; TC, 3; VC, 2). 

Contextos: «a septima da trindade, ha 
octaua da cruz, ha nona da coresma e 
do jejuum» (S); «Se comeo ãte da ora 
ou nom ou da nona quando ouue de 
iaiũar» (TC); «A nona condicçom he 
que som verdadeyros» (VC); «Ho oytauo 
esforçao. Ho nono sustẽno pera bẽ obrar» 
(S); «Seguese o nono mãdamento no 
qual lhe faça duas pregũtas» (TC); «O 
nono remedio he que se teẽs as dictas 
tẽptaçoões muyto secretas» (VC).

nora, subs. (do lat. vulgar nura-m). Esposa 
do filho. Formas: nora (S, 1; TC, 1; 
VC, 1). Contextos: «com sua neta ou 
madrasta, ou cõ sua nora ou sobrjnha» 
(S); «Eu nõ uiin meter paz na terra mas 
espada ca uiin apartar ao filho do padre e 
a filha da madre e a nora da sogra» (TC); 
«e fazer que a filha seja cõtra a madre sua 
e a nora cõtra sua sogra» (VC).

norte, subs. (do anglo-saxão north, pelo 
francês antigo nort). O ponto cardeal que 
fica em direção à Estrela Polar. Formas: 
norte (VC, 1; RP, 2). Contextos: «assi 
como strella de norte» (VC); «muytas 
vezes teer as frestas pera ho norte ou 
pera o leuante abertas» (RP); «abrã se 
as que stam pera o norte» (RP).

nos, pron. pes. átono (do lat. nos). A nós; 
à nossa pessoa. Formas: nos (S, 65; 
TC, 13; VC; HV, 14; C, 35; EE, 279; 
RP, 1). Contextos: «e este he nosso 
señor que nos criou e remijo» (S); «e a 
Deus peço polla sua sãcta misericordia 
e polla sãcta paixõ que ele quis reçeber 
polos pecadores que nos queira perdoar» 
(TC); «daquesta peçonha e sede nos 
guarda muyto o afastamẽto do cuydado 
e pẽsamẽto dellas» (VC); «he mester 
que nos aqueeça como aqueeçeo a estes» 
(HV); «ou nom nos mandarem notificar» 
(C); «as quaaes nos teẽ dado de balde» 
(EE); «este verbo que o senhor fez e nos 
amostrou» (EE); «Quero algũas cousas 
da pestenẽça que nos ameude fere» (RP).

nós, pron. pes. (do lat. nos). As nossas 
pessoas. Formas: noos (EE, 1); nos (S, 
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79; TC, 17; VC; HV, 17; C, 104; EE, 
165; RP, 1). Contextos: «Noos somos 
testimunhas de quanto fez na regiom 
dos judeus e em Jherusalem» (EE); 
«padeçeo soomẽte ẽ na carne que por 
nos pecadores tomou» (S); «Veemos 
nos aynda nas cousas corporaaes que 
aquella cousa que dizemos dereita» 
(TC); «Entẽdẽdo pois nos aquestas 
cousas fugamos toda via aaquesta doẽça 
mortal» (VC); «nos somos aquy cõ grãde 
gente» (HV); «E por que nos auemos ora 
por çerta emformaçã» (C); «he sobre 
nos ho lume da tua façe» (EE); «Nos 
sabemos que deus falou a Moyses» (EE); 
«Da rayz jnferior proçede segũdo nos 
veemos que da priuada que esta açerca 
da camera» (RP).

nós outros, pron. (do cast. nosotros). As 
nossas pessoas. Formas: nos outras 
(EE, 1); nos outros (S, 2; TC, 1; VC, 
49; HV, 2; C, 4; EE, 70). Contextos: 
«nom podemos por nos outras meesmas 
reuoluela que he muito grãde» (EE); 
«asi nos outros que somos na terra o 
meresçamos conheçer» (S); «Estes 
ficarom a nos outros segũdo que dise 
emcima» (TC); «mas porque desse a nos 
outros exẽplo de viuer» (VC); «sayo fora 
da çidade para pelejar cõ nos outros» 
(HV); «E ysso mesmo nos outros que 
delle deçendemos» (C); «nos outros 
deuemos seruir a deos» (EE).

nosso, pron. pos. (do lat. noster, nostra, 
nostrum). Pronome possessivo da 1.ª 
pessoa do plural: que nos pertence; que 
nos diz respeito. Formas: noosa (VC, 
1); noosas (VC, 1); nosa (S, 9; TC, 3; 
VC, 5; C, 2); nosas (S, 3; VC, 3; C, 
1; EE, 1); noso (S, 38; TC, 2; VC, 2; 
HV, 1; C, 1; EE, 1); nosos (S, 4; TC, 1; 
VC, 1; C, 1; EE, 1); nossa (S, 23; TC, 
4; VC, 531; HV, 5; C, 111; EE, 91); 
nossas (S, 9; HV, 2; VC, 165; C, 20; 
EE, 20); nosso (S, 77; TC, 8; VC, 483; 
HV, 25; C, 165; EE, 174; RP, 2); nossos 
(S, 25; TC, 3; VC, 290; HV, 3; C, 41; 

EE, 35). Contextos: «e per a maão se 
entẽde a noosa obra» (VC); «e a sua 
muy sancta carne he espedaçada e rota 
com azorragues e varas noosas» (VC); 
«nom podemos rrogar por nosa saude» 
(S); «leemos no Genisy que nosa madre 
Eua cobiiçou de ser asy como Deus» 
(TC); «Todas nosas obras obraste ẽ nos» 
(EE); «alçemos os nossos coraçõees com 
as nosas maãos» (S); «Creo em Ihesu 
Christo, seu filho, huũ que noso senhor» 
(TC); «Pois que a çidade he em noso 
poder» (HV); «em nome de noso senhor 
Jhesu Christo» (EE); «Outro auemos de 
obedecer a nosos padres sprituaes» (TC); 
«aquillo que sem nosos mereçimẽtos 
nos he dado» (C); «A quimta he qual 
quer que he de nossa natura humana» 
(S); «Na nossa homanidade que he a 
nossa carne se nẽbrou de nos o senhor 
Deus e nos remio pelo seu sãgue» (TC); 
«he o primeiro tẽpo de nossa vida» 
(VC); «por que ha cuydado de quitar as 
nossas culpas e pecados» (S); «soando 
a pallaura de deus em nossas orelhas» 
(VC); «e dende o que esta açerqua de 
nos que he nosso proximo» (S); «Senhor 
uinga o nosso sãgue» (TC); «A graça 
e paz de deus nosso padre e de nosso 
senhor Jhesu Christo seja cõ vos outros» 
(EE); «e suba huũ boõ espaço sobre 
o nosso orizonte» (RP); «cõ virtude e 
meezinha de nosso senhor Jesu Christo» 
(RP); «ssomos obrigados de amar a 
nossos emmijgos» (S); «Outrosy diz 
o apostolo Sãt Paulo, que os nossos 
membros mẽbros sõ de Ihesu Christo» 
(TC); «que sejã os nossos lombos» (VC); 
«elle soffreeo nossos trabalhos» (EE).

nota, subs. (do lat. nota-m, sinal). Resumo 
escrito; breve comentário. Formas: 
notas (VC, 2). Contexto: «ha hy duas 
scripturas ou notas. huũs se scripuẽ nas 
notas da vida e outros na scriptura da 
perdiçõ» (VC).

notairo, subs. O mesmo que notário. 
Formas: notairo (C, 1); notairos (VC, 



310 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

1; C, 1; EE, 1); notayro (S, 1; VC, 2). 
Contextos: «que tudo ponham em 
ẽuentairo feito per maão de notairo 
ou tabaliam» (C); «os apostollos som 
os scripuaães e notairos de Christo 
que notam a sua pallaura nas tauoas 
do coraçom» (VC); «E os tabaliaães 
e escriuaães, notairos, porteiros» (C); 
«Os apostollos som escripuaães e 
notairos de Christo notãdo a pallaura 
de deus nas tauoas do coraçõ» (EE); 
«crerõ ha prauidade heretica ou se he 
falssa testemunha por dinheiro ou por 
falsso notayro» (S); «E em cabo como 
taballiã e notayro publico» (VC); «E 
aquelle notayro por actẽtico e sollẽpne 
he auydo» (VC).

notar, vb. (do lat. notare). Observar; 
assinalar. Formas: auia notada (VC, 
1); he notada (VC, 3); nota (TC, 1; VC, 
146; EE, 19); notã (VC, 4; EE, 1); nota 
llas (VC, 1); notaao (VC, 1); notada 
(VC, 1); notãdo (EE, 2); notados (VC, 
1); notam (VC, 2; EE, 1); notam se (VC, 
1); notando (EE, 1); notar (VC, 98; 
EE, 94; RP, 2); notara (VC, 1); notase 
(VC, 1); notasse (EE, 1); notaua (VC, 
1); notauã (VC, 1); notou (VC, 4); seer 
notadas (VC, 1); sõ notadas (VC, 1); 
som notados (EE, 1). Contextos: «E 
aquesta ascẽsom auia notada e asijnada 
Christo quando preegou a parauoa de 
hũa ouelha» (VC); «por nos ensinar a 
humildade de voontade que he notada 
per Jurdam» (VC); «Nota tres maneiras 
de circumstamcias asy como dizeem os 
doutores que agrauam o pecado» (TC); 
«E nota aqui per exẽplo do senhor que 
deuemos resistir aa gulla» (VC); «E em 
esto se nota a grãde caridade de deus» 
(EE); «aqui se notã os soberbos pello 
senhor da villa» (EE); «e as cousas 
que fezer e diser recebellas e nota llas 
no coraçõ e nas ẽtradanhas» (VC); 
«De que cousa se deue fazer peẽdença 
notaao  esse meesmo Agustinho» 
(VC); «he auida e notada por perfiosa» 

(VC); «notãdo a Christo de maa vyda» 
(EE); «e per vẽtura tinha notados 
e assignados os signaaes da vijnda 
do senhor» (VC); «aqui se notam as 
propiedades daquelles dous discipollos» 
(EE); «E em quanto elle jazya ẽfermo 
em Capharnaum notam se tres cousas» 
(VC); «E dizia aos conuidados huũa 
semelhança notando como escolhyã os 
primeiros asseentamẽtos» (EE); «deues 
de notar que os corpos mays despostos 
a jnfirmidade e a morte sam os corpos 
quẽtes» (RP); «deues de notar que 
segũdo diz o grãde medico .s. Dauid» 
(RP); «da qual cousa o dyaboo notara 
aquello» (VC); «Itẽ notase aqui que a 
preeguaçõ da verdade concorda cõ a 
aspereza da vestidura e do manjar» (VC); 
«E notasse segũdo Gre. que no juizo e 
aynda se poõe no quarto das Sentenças 
na fym» (EE); «E segundariamente da 
sua doctrina a qual notaua seer falsa» 
(VC); «e notauã bẽ cõ dilligẽcia o loguar 
onde o poynham» (VC); «nõ notou o 
euangelista ho tempo» (VC); «Podem 
aqui seer notadas tres cousas» (VC); 
«Segũdo aqueste caminho sõ notadas 
tres cousas» (VC); «por jsto som notados 
os homeẽs que reprendẽ a outros de 
bemfazer» (EE).

notário ,  subs.  (do lat. notariu-m). 
Secretário; tabelião. Formas: notarios 
(VC, 1). Contexto: «segũdo a escriptura 
dos quatro euangelistas e notarios 
cristiculos» (VC).

notável, adj. (do lat. notabile-m). Digno de 
nota; extraordinário; distinto. Formas: 
notauees (S, 1; VC, 2; EE, 1); notauel 
(VC, 8; EE, 1). Contextos: «son as 
mais notauees e asynaladas que som 
ẽ no mundo» (S); «ouuir delle algũas 
cousas notauees» (VC); «Daqueste 
artigoo da vẽda de Jesu Christo tres 
ensinãças notauees som tiradas» (VC); 
«da tẽtaçõ algũas cousas notauees» (EE); 
«Seendo o senhor tam notauel e tã claro 
quis fallar cõ tanta humildade aa pobre 
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samaritana» (VC); «e majormente se 
for grande e notauel e nõ acustumada a 
ty» (VC); «(Escreue) como cousa muy 
notauel» (EE).

notavelmente, adv. (de notável + -mente). 
De modo notável; manifestamente. 
Formas:  notauelmente (VC, 1); 
notauelmẽte (EE, 3). Contextos: «e 
notauelmente achaste e nom ouuiste ou 
aquiriste» (VC); «E notauelmẽte diz que 
faz pẽdẽça» (EE); «E notauelmẽte diz 
paz em a terra e nõ gloria» (EE).

note, subs. O mesmo que noite. Formas: 
note (VC, 1); notes (1). Contextos: 
«porque nom pensasse alguẽ que elle 
comera de note» (VC); «Como ergo 
ouue jejũado o senhor .xl. dias e .xl. 
notes» (VC).

noteficar, vb. O mesmo que notificar. 
Formas: notefica (S, 1); noteficar (S, 
1); notefiquẽ (C, 1). Contextos: «anũçia 
ou notefica ao pouoo» (S); «E o bispo 
deuelhes dizer e noteficar como o que 
for confirmado nõ sse deue outra uez 
cõfirmar» (S); «logo nollo notefiquẽ ou 
a nosso vigayro» (C).

notiça, subs. O mesmo que notícia. 
Formas: notiça (VC, 1). Contexto: «e 
onde se percalça notiça do verdadeiro 
lumẽ» (VC).

notícia, subs. (do lat. notitia-m). Novidade; 
nova; anúncio. Formas: noticia (S, 1; 
VC, 53; EE, 1); notiçia (S, 6; VC, 11; 
C, 2); notyçia (S, 1). Contextos: «nõ 
pode vijnr a ssua noticia» (S); «aos 
quaaes trouue Christo por sy e por 
seus apostollos aa noticia da verdade» 
(EE); «nom aja notiçia da pesoa ou 
ao superior» (S); «lãça o cheiro da sua 
notiçia per nos» (VC); «nõ teẽ riquezas 
nẽ ha notiçia das scripturas» (VC); «e 
pouco lhes aproueitã se dellas notiçia 
nõ ouuerẽ» (C); «E se alguũ casasse com 
algũa serua pẽsãdo que era liury e ãte que 
vyesse aa sua notyçia» (S).

notificador, subs. (do lat. tardio notifica-
tore-m). Aquele que notifica ou avisa. 

Formas: notificador (VC, 1). Contexto: 
«Ca tu es pyadosa relleuador e notifica-
dor dos segredos cellestriaaes» (VC).

notificar, vb. (do lat. notificare). Dar a 
conhecer; pregar; denunciar; avisar. 
Formas: notifficado (VC, 1); notifficar 
(VC, 1); notifficou (VC, 1); notiffiques 
(VC, 1); notiffiquey (VC, 1); notifica 
(VC, 2); notificada (VC, 2); notificãdo 
lhes (VC, 1); notificallo (VC, 1); 
notificando (VC, 1); notificando lhes 
(VC, 1); notificar (S, 3; VC, 7; C, 1); 
notificarẽ (C, 1); notificarees (VC, 1); 
notificarmos (VC, 1); notificassem (VC, 
1); notificaua (VC, 1); notificou (VC, 
1); notifique (C, 1); notifiquẽ (VC, 1); 
notifiquey (VC, 1); seja notificada (S, 
1); sejas notificado (VC, 1). Contextos: 
«O terçeiro quando ao prellado he 
aquello notifficado como a juyz» (VC); 
«e fora aa çidade a notifficar preegar 
aquello» (VC); «E notifficou outrossy 
que no ventre seria comprido do spiritu 
sancto» (VC); «peça te senhor que me 
notiffiques a minha fe ante que venha» 
(VC); «e que sooes luz do mũdo a que 
eu notiffiquey quaaesquer cousas que 
ouui do meu padre» (VC); «mas notifica 
ante que venha aquello que toda via 
auera de vijnr» (VC); «sanctos e per a 
sancta scriptura notificada em os dictos 
dos sanctos» (VC); «notificãdo lhes a 
quã grãde gloria chegou» (VC); «mas 
leixame primeiro notificallo aaquelles 
que stam em casa» (VC); «dando lhe 
e notificando os beẽs que rreçebera» 
(VC); «A primeira ante que se partisse 
confortou os discipollos notificando 
lhes sua partida» (VC); «Qvando alguũs 
sse querem casar deuẽo primeyramẽte 
notificar ao seu propio rrector ou cura» 
(S); «lhes notificarẽ as ditas nossas 
letras e mãdados» (C); «denunciarees e 
notificarees a morte do senhor» (VC); 
«Se ameude nos estas cousas fallarmos 
e notificarmos aa nossa alma tiralla 
emos dos vicios todos» (VC); «que 
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o seruissẽ e notificassem o seu nome 
aos outros» (VC); «segundo o qual se 
mostraua que algũa cousa se notificaua 
a deus de nouo» (VC); «Onde demostra 
que aquesta voz nõ lhe notificou cousa 
que ja elle nõ soubesse» (VC); «e ho 
notifique assy aos outros freigueses, nẽ 
cãtem nẽ rezem com elles» (C); «porque 
primeiro notifiquẽ ty e my ao mũdo» 
(VC); «todallas cousas que ouuy ao meu 
padre vos notifiquey» (VC); «conuẽ que 
seja notificada polo qual sse ofereçe» 
(S); «asy que a todos sejas notificado 
muyto de guysa que nõ maginem que ha 
hy cousa mais sancta» (VC).

notoriadade ,  subs. O mesmo que 
notoriedade. Formas: notoriadade (S, 
2). Contextos: «a qual notoriadade sse 
emtemde em tres maneyras» (S); «as 
duas primeyras som de notoriadade do 
decreto» (S).

notoriamente, adv. (de notório + -mente). 
De modo notório. Formas: notoriamente 
(C, 1); notoriamẽte (S, 1; VC, 1; C, 2). 
Contextos: «os quaes notoriamente tem 
mançebas» (C); «esta notoriamẽte em 
pecado mortal» (S); «assy como aquelles 
que pecã notoriamẽte e sem vergonha» 
(VC); «nom tenham notoriamẽte 
mançebas» (C).

notoriedade, subs. (do lat. medieval 
notorietate-m). Qualidade do que é 
notório; conhecimento; manifestação. 
Formas: notoriedade (S, 1). Contexto: 
«terçeira he de notoriedade de feyto ou 
quãdo non se pode ẽcobrir por algũa 
maneira» (S).

notório, adj. (do lat. notorius, a, um). 
Público; evidente; conhecido; manifesto. 
Formas: notoria (S, 1); notorio (S, 8; 
VC, 1); notorios (S, 3; VC, 1; C, 1); 
notoryo (S, 1; VC, 1). Contextos: «se 
a cousa he notoria e manifesta» (S); 
«Se alguũ que fose desfamado de alguũ 
pecado publico e notorio» (S); «sta em 
pecado mortal notorio» (VC); «Outrosi 
alguũ duuidaria se se deue homen 

confesar dos pecados que son notorios e 
pruuicos» (S); «E esto se deue entender 
daquelles que nõ som notorios nẽ 
pertinaçes» (VC); «relegiosos e clerigos 
que o som notorios» (C); «sse he notoryo 
e manifesto» (S); «ou por o feito seer 
notoryo» (VC).

noute, subs. O mesmo que noite. Formas: 
noucte (S, 1); noute (S, 1); noutes (S, 1). 
Contextos: «sse ho ssaçerdote dissesse 
matynas ante da noucte e depois bebesse 
e comesse» (S); «quando esteuese en 
algũas igrejas en ho começo da noute 
ha ora que he deputada daue maria» (S); 
«quãdo jejũou quoremta dias e quorẽta 
noutes no deserto» (S).

nova, subs. (do lat. medieval nova-m). 
Novidade; notícia. Formas: noua 
(EE, 3); nouas (TC, 1; VC, 33; EE, 1). 
Contextos: «vos venho com boa noua» 
(EE); «Seendo Christo ja na deçida 
do Monte Olliuete ouuesse noua em 
Jherusalem de sua vijnda» (EE); «Se 
se delectou em ouuir nouas» (TC); «E 
porque forom achados por verdadeiros 
nas nouas que derom» (VC); «todallas 
nouas e marauilhas aalem daquello 
que se os homẽs ajnda podem espantar 
concorrerom» (VC); «Oo quã cruees 
senhor som: e quã dooridas aquestas 
maas nouas» (VC); «vos trago boas 
nouas» (EE).

novamente, adv. (de novo + -mente). De 
novo; outra vez. Formas: nouamente 
(S, 2; VC, 7); nouamẽte (VC, 9; EE, 1). 
Contextos: «he dicto que o bispo tenha 
cõsagrado aquelle anno nouamente» 
(S); «porque agora nouamente lhe 
veesse aquella voontade» (VC); «Onde 
huũ nouiço que entrou nouamẽte teem 
relligiõ em Paris» (VC); «conuinha aa 
saude daquelle gaffo christaão nouamẽte 
conuertido» (EE).

nove, num. (do lat. nove-m). Oito mais um. 
Formas: noue (S, 19; TC, 1; VC, 34; 
C, 2; EE, 31). Contextos: «E dizesse 
noue vezes por que a deçima ordẽ dos 
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homẽs seja rrepairada e ajũtada aas noue 
ordẽs dos angeos» (S); «deue ieiũar hũa 
sesta feyra a pam e agua e nom beber 
uinho por tres noue dias» (TC); «forom 
repayradas as noue ordeẽs dangeos» 
(VC); «e das noue que ficarem escolha 
o abade outra pera o dizimo» (C); «ten 
noue hordeẽs danjos como noue reaaes 
e ho dezeno real he a natureza humana 
feyta aa ymagem de deus» (EE).

novecentos, num. (de nove + centos). Nove 
vezes cem. Formas: noueçẽtos (VC, 1). 
Contexto: «per noueçẽtos annos e mas 
o remijo» (VC).

novelo, subs. (do lat. globellu-m, pequena 
bola). Conjunto de fios dobados em bola. 
Formas: nouello (VC, 1). Contexto: «e 
assy como em huũ nouello ou redondeza 
daquella pequena nuuẽ subyo elle» (VC).

novembro, subs. (do lat. Novembre-m). 
O décimo primeiro mês. Formas: 
nouẽbro (EE, 1); nouembro (VC, 1; EE, 
1); novembro (C, 1). Contextos: «A 
estoria deste euãgelho se fez em o anno 
de nosso senhor Jhesu Christo xxxj. a x. 
de nouẽbro em iij. Feira» (EE); «A .xx. 
dias do mes de nouembro» (VC); «a xx. 
dias de nouembro, en quinta feira» (EE).

noveno, num. (do lat. novenus, a um). 
Nono. Formas: nouena (S, 3; VC, 4); 
noueno (S, 3; VC, 5; EE, 4). Contextos: 
«Aqui se começa a nouena parte em 
que rroga o saçerdote a Deus» (S); «A 
nouena he que tragua sobre sy a cruz de 
Christo que tem quatro braços» (VC); «e 
por que a da carne era mayor, por esto 
ordenarõ o noueno mãdamẽto» (S); «O 
noueno he que como aly leixam de seer 
aquellas specias» (VC); «e en ho noueno 
mes naçeeo» (EE); «Noueno quando 
deçerom seu corpo da cruz» (EE).

noventa, num. (do lat. vulgar *novaginta, 
por nonaginta). Nove vezes dez. 
Formas: nouenta (S, 5; VC, 6; C, 1; 
EE, 1); nouẽta (S, 1; VC, 9; EE, 3). 
Contextos: «Se clerigo ou monje ou 
preste ou diachono, setenta dias. E sse 

o bispo, nouenta dias» (S); «E o conto 
de nouenta que sta en noue dezenas» 
(VC); «a vinte e quatro dagosto de 
mil e quatroçentos e nouenta e seis 
annos» (C); «faz peẽdemça mais que de 
nouenta e noue justos» (EE); «E este foy 
despois do naçimento de Jhesu Christo 
trezentos e nouẽta e tres anos em tempo 
do emperador Theodosio» (S); «E auia 
Johã quando morreo nouẽta e noue ãnos» 
(VC); «Qual homẽ de vos outros que 
tem çem ouelhas se perder hũa dellas 
nõ leixa as nouẽta e noue em ho deserto 
e vaa aquella que teem perdida atee que 
ha ache» (EE).

noviço, subs., adj. (do lat. noviciu-m, 
novo). Candidato a uma ordem religiosa; 
principiante. Formas: nouiço (VC, 2); 
nouiços (S, 1; VC, 6). Contextos: «e 
tornousse nouiço .s. nouo judeu» (VC); 
«Onde huũ nouiço que entrou nouamẽte 
teem relligiõ em Paris querẽdoo sua 
madre tirar da relligiom» (VC); «E 
os rrelegiosos nouiços que forẽ desta 
ydade deuen estar aa descriçõ de seu 
mayor» (S); «tragia figura dos cõjurados 
e nouiços na ffe» (VC); «os que tragem 
forma e abito de nouiços quanto ao 
começo da sua religiom» (VC).

novidade, subs. (do lat. novitate-m). 
Qualidade do que é novo; condição do 
que aparece de novo; notícia. Formas: 
nouidade (VC, 15; C, 2; EE, 5); nouidades 
(VC, 10; C, 1; EE, 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); «ou ha metade da nouidade do 
dito anno» (C); «todos os beẽs que per 
sua morte forẽ achados .s. dos annos 
passados e a nouidade daquelle anno 
aja todo o defunto» (C); «reformay vos 
na nouidade de vosso sentido» (EE); 
«buscã e achã muytas nouidades do 
mũdo» (VC); «e os fructus e nouidades 
assy das searas que forẽ semeadas» 
(C); «e como se achegasse o tempo das 
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nouidades mandou seus escrauos aos 
lauradores pera que colhessen os fruytos 
della» (EE).

novo, adj. (do lat. novus, a, um). Recente; 
recém-chegado. Formas: noua (S, 12; 
TC, 2; VC, 53; EE, 13); nouas (S, 2; 
VC, 24; EE, 5); nouo (S, 9; VC, 88; C, 
3; EE, 59); nouos (S, 3; VC, 6; C, 2; 
EE, 2); novo (EE, 1). Contextos: «a ley 
noua he mais clara que a ley uelha» (S); 
«Vi a cidade sãcta de Iherusalem noua 
descẽder do ceeo chamada de Deus» 
(TC); «E outrosy aqueles que nõ pagã as 
dizimas que sõ de Deus per ley uelha e 
noua» (TC); «quãdo algũa cousa noua he 
aplicada a seu huso» (VC); «ho minino 
naçido noua estrella fabricou» (EE); 
«diz ou falla algũas coussas nouas» (S); 
«faze me nouas festas e sollempnidades» 
(VC); «fallarom em nouas e diuersas 
lingoas» (EE); «e sse faz omẽ nouo 
acabado» (S); «Nom he aquelle prazer 
a deos nouo ou temporal mas eternal» 
(VC); «no testamento nouo em o tempo 
de Christo» (EE); «Segundo os dereytos 
mays nouos» (S); «se ajũtara em nouos 
mẽbros» (VC); «e que tenham os nouos 
muyto bem guardados e limpos» (C); 
«vy nouos çeeos e noua terra» (EE); «e 
ẽ o novo crara e magnifestada» (EE).

noz, subs. (do lat. nuce-m). Fruto da 
nogueira; qualquer fruto de casca dura. 
Formas: noz (VC, 2). Contextos: «asy 
como a corua aleuãta a noz porque 
leixandoa caer do alto se quebre» (VC); 
e aquelle que deseja o miollo brita a 
noz» (VC).

noz nozcada, subs. O mesmo que noz 
moscada: especiaria utilizada para fins 
culinários e medicinais. Formas: noz 
nozcada (RP, 1); nos nozcadas (RP, 
1). Contextos: «coma da aruda lauada 
em agoa limpa espargida cõ sal e noz 
nozcada» (RP); cõtentẽ se cõ arruda e 
salua, nos nozcadas» (RP).

nu, subs., adj. (do lat. nudus, a, um). 
Despido; sem roupa; aberto; descoberto. 

Formas: nua (TC, 1; VC, 8); nuas (VC, 
3); nuu (S, 4; TC, 1; VC, 60; EE, 2); 
nuuas (VC, 1); nuus (S, 3; TC, 1; VC, 
16; C, 1). Contextos: «A .ix. se iazia 
nuu com a molher nua» (TC); «he que 
seja a cõfissom nua ou aberta» (VC); 
«ca todas cousas som nuas e abertas aos 
seus olhos» (VC); «e dando pousada ao 
romeyro, e vestĩdo ao nuu» (EE); «Nuu 
pois sobyo na cruz nua» (VC); «era e 
acolhestesme; nuu e cobristesme» (S); 
«e ẽche se de guaffaãe quando he nuu 
e sẽ virtudes» (VC); «Christo humilde 
e engeytado nuu foy o derradeyro dos 
homeẽs que pendeo na cruz» (EE); 
«porque todas cousas som descobertas 
e stam nuuas ante seus olhos» (VC); «e 
ençerra has vestiduras dos nuus» (S); 
«Vistir os nuus» (TC); «braadã os nuus e 
querellã se os famijntos» (VC); «A quĩta 
he cobrir os nuus e esfarrapados» (C).

nueza, subs. (de nu + -eza). Nudeza; 
nudez. Formas: nueza (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «a sua nueza pareçeria mal e 
vergonhosamente ante os olhos de deus 
e dos angeos» (VC); «Em muytos jeiuũs 
e fryo e nueza» (EE).

nuidade, subs. (do lat. nuditate-m). 
Condição ou estado de quem está nu; 
nudez. Formas: nuidade (VC, 3); 
nuydade (VC, 8). Contextos: «Mas por 
cubertura solamente da nuidade» (VC); 
«Da nuidade do spiritu he aquello que 
diz o apostollo .s. Se nos vestidos diz e 
nom nuus formos achados» (VC); «Sey 
vestido de vestiduras brancas. porque 
nom paresca a vergonha da tua nuidade» 
(VC); «nom teue com que cobrisse 
sua nuydade» (VC); «mas scassamẽte 
vestida de huũ sayo nõ por fremosura 
do corpo. mas solamẽte por cobrir a 
nuydade» (VC); «Per a sua nuydade e 
pobreza» (VC).

número, subs. (do lat. numeru-m). 
Unidade; quantidade; soma; classe; 
tipo. Formas: numero (S, 2; VC, 8; 
EE, 19). Contextos: «son tẽpo, logar, 
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maneira, numero» (S); «foy rreçebido ho 
numero delles» (S); «e nom tem numero 
a tua misericordia» (VC); «e por aquesto 
alguũas vezes se nomea elle no numero 
plurar» (VC); «e he posto o numero 
plurar por singullar» (VC); «enchẽdo 
o numero dos ãgeos» (VC); «o menor 
numero he comtheudo no mayor» (EE).

nunca, adv. (do lat. nunquam, este de 
ne + unquam). Jamais. Formas: nũca 
(S, 53; TC, 17; VC, 218; EE, 13; HV, 
7); numca (S, 1; TC, 1; VC, 1; EE, 2); 
numqua (EE, 4); nunca (S, 10; TC, 8; 
VC, 136; HV, 1; EE, 21); nunqua (VC, 
1; C, 3; EE, 6); nũqua (S, 1; VC, 1; C, 1; 
EE, 6). Contextos: «o bem que nũca sse 
muda» (S); «Ca nũca auera a uyuua mays 
o fruyto seyssagesimo» (TC); «em todo 
loguar he e nũca falleçe» (VC); «nũca 
perde sua fremosura» (EE); «que quer 
dizer ssancto ou limpo que numca fez 
pecado» (S); «Os pecados depoys que 
hũa uez som perdoados iamays numca 
tornar a eles» (TC); «numqua veera a 
morte» (EE); «Nunca estar ouçioso» 
(S); «Porque estes nunca som fartos 
nem contentes por muyto que aiam» 
(TC); «nunca desemparas aquelles que 
sperã em ty» (VC); «Nunca vy justo 
desemparado» (EE); «Nunqua pode seer 
esqueeçido daquelles» (VC); «e nunqua 
çellebram nẽ se despõe a çelebrar» (C); 
«Nũqua hey cuidado de mal nẽ dapno 
que a outro venha» (S); «o qual nũqua 
a leixa se nõ per fornicaçõ» (VC); «E 
elles nũqua forom punidos» (C); «nũqua 
veera a morte» (EE).

nunciar, vb. (do lat. nuntiare). Anunciar; 
noticiar. Formas: nũçiaynos (EE, 1); 
nũciou (VC, 1). Contextos: «Nũçiaynos 
as cousas que som por vijr» (EE); «sta 
seentença verdadeira e spantosa nũciou 
e dictou» (VC).

nuto, subs. (do lat. nutu-m, sinal, aceno de 
cabeça). Concordância. Formas: nuto 
(VC, 1). Contexto: «o qual sera dado per 
voontade e nuto do senhor deus» (VC).

nutrimento, subs. (de nutrimentu-m). Ato 
ou efeito de nutrir; nutrição; alimentação; 
sustento. Formas: nutrimẽtos (EE, 1). 
Contexto: «nutrimẽtos ẽ demasia recreã 
e mãtem ho corpo» (EE).

nuvem, subs. (do lat. nube-m). Gotículas 
de água que se acumulam na atmosfera 
e que são resultantes da condensação 
do vapor de água. Formas: nuue (VC, 
3); nuuẽ (VC, 29; EE, 8); nuueem (VC, 
1); nuuees (VC, 2); nuueẽs (VC, 11; 
EE, 5; RP, 1); nuuem (VC, 5; EE, 4); 
nuues (VC, 2); nuuẽs (S, 2; VC, 2; EE, 
1). Contextos: «assi como sobio em a 
nuue» (VC); «como elle sobio ao çeeo 
a nuue» (VC); «e hũa pequena nuuẽ se 
pos de sob os seus pees» (VC); «e ha 
nuuẽ ho tomou e emcobryo dos olhos 
delles» (EE); «e o spiritu sancto em 
nuueem» (VC); «seremos a rebatados 
com elles nas nuuees» (VC); «assy 
como no regno dos çeeos çessarã as 
nuueẽs das tribullaçoões» (VC); «Com 
sua sabedoria se abriram os abyssos: e 
as nuueẽs cõ ho orualho» (EE); «e ho 
sol se cobre .s. de nuueẽs» (RP); «Tu 
fonte de misericordia empuxa a nuuem 
da tristeza» (VC); «subiosse ao çeeo e a 
nuuem o reçebeo dos olhos delles» (EE); 
«em as nuues do çeeo» (VC); «ha oraçõ 
do que se humilda trespasa as nuuẽs» 
(S); «os preeguadores que voam como 
nuuẽs» (VC); «forõ ãte de nos aa gloria 
(ẽ as nuuẽs) por os anjos» (EE).
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O

o, (do grego ω, Ω). Omega, última letra 
do alfabeto grego. Formas: o (EE, 1). 
Contexto: «trauta do aduẽto de Christo 
en sinal que elle he, alpha, e o» (EE).

o 2, art. def., pron. pes., pron. dem. (do 
lat. illa-m e illu-m). Formas: a (SG; S; 
TC; C; VC; HV; EE; RP, 62); as (SG; 
S; TC, 209; VC, 5713; HV; C; EE; RP 
25); o (S; TC; VC, 22649; HV; C; EE; 
RP, 64); os (SG; S; TC, 292; VC, 11226; 
HV; C; EE; RP, 42). Contextos: «leyxẽ 
de prosseguir a dicta comquista» (SG); 
«faz hũa cruz sobre a hostia e calez» 
(S); «porque a nõ da com dereyta 
emtẽçom» (TC); «se for molher a que 
se confessa» (TC); «ainda que dee a 
sentença dereita» (TC); «nõ conheçẽ 
a voz dos estranhos» (EE); «A morte 
se ensanha ha çidade se filha e toma 
dos jmigos» (RP), «Tres sam as causas 
da pestilẽcia» (RP); «e em as ygrejas 
primcipaaes das ylhas da Madeira e 
Santiago» (SG); «as quaees significã 
tres cousas» (S); «lauase as mãaos» (S); 
«as que ẽ cada huũ dia» (TC); «mas para 
serem obradas e acabadas as obras de 
misericordia e de piedade, as de pella 
somana nõ podẽ cõprir per razom dos 
trabalhos» (TC); «algũa cousa cõtra as 
testemunhas» (TC); «mais tem que as 
ha por seus trabalhos» (TC); «abrã se 
as que stam pera o norte» (RP); «estam 
as agoas çujas por dous e tres dias e as 
lançã por canos e regos soterranhos» 
(RP); «Seguese o quinto mandamẽto» 
(TC); «O iuiz se pode achar alguũ caso 
pera o liurar» (TC); «Asi o diz Salamon» 
(TC); «sofrer o que lhe dizem» (TC); «he 
logo suspẽso das ordẽs ataa tres anos e 
o que o apresemtar por tal cõdiçom he 
suspenso do ofycio por tres anos» (TC); 
«as orelhas que nõ ouçã o que nõ cõuẽ» 
(TC); «o qual per Christo soo pode 

seer auido» (VC); «posto que o façam 
per ordenãça» (C); «a que a natureza o 
enclina» (EE); «he o que podesse fazer» 
(EE); «em o principio da estoria» (EE); 
«Querem os dictos padres sanctos que 
os que ho comtrairo desto em quaal quer 
maneira fezerem» (SG); «E rrespõden 
en no coro os que hy estan» (S); «as 
razooẽs e os dereitos» (TC); «fez cousa 
com que os asanhase» (TC); «e mãdã aos 
seus criados que lhes uaã fazer mal ou 
os matar» (TC); «e os que bem uiuem» 
(TC); «asy deuẽ de ser gardados os seus 
termos como os da castidade» (TC); 
«alimpa e renoua os pecadores» (VC); 
«os euangelhos» (EE); «ho senhor os ha 
mester» (EE); «e os que vaã ameude aos 
banhos» (RP).

o 3, conj. O mesmo que ou. Formas: 
o (TC, 1; VC, 17). «E aquele que se 
cõfessa abertamẽte deue de dizer esto 
ou se o ẽsynou a outrẽ o se o fez ẽ logar 
sagrado ou ẽ tempo de ieiuũ ou se forõ 
outras pesoas medeaneras» (TC); «e 
em desterro pobreza ou em desprezo 
o enfirmidade» (VC); «ou de toda tua 
fortelleza o virtude» (VC); «e seguillo 
aa morte o aa vida» (VC); «e cõuertea o 
tiraa pera sy» (VC); «tres o quatro vezes 
na somana».

ó, inter. (do lat. o). Formas: o (TC 1; VC, 
155; HV, 1; EE, 8); oo (S, 1; VC, 262; 
EE, 6); o o (EE, 1). Contextos: «O 
seruo maao e desconhicido porque nõ 
auias tu piedade do teu seruo» (TC); «O 
Maria virgem das virgeẽs que ante de ti 
nom ouueste semelhauel a ty» (VC); «O 
quan graue e dura priuaçõ seer apartado 
da vista de deus» (EE); «Oo ssenhor, os 
olhos dos omeẽs esperã em ty» (S); «Oo 
senhora responde a palaura» (VC); «oo 
assignada graça» (VC); «Oo carissimos» 
(EE); «oo guias de çegos» (EE); «O o 
senhor assynallado he sobre nos ho lume 
da tua façe» (EE).

obciso, adj. (do lat. occisus, a, um, part. 
passado de occidere, cair, destruir). 
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Improfícuo; inútil. Formas: obciso (VC, 
1). Contexto: «nõ conuẽ ao cõtemplatiuo 
seer obciso ou sem proueito» (VC).

obedecedor, subs. (de obedecido + -or). 
O que obedece; obediente; cumpridor. 
Formas:  obedeçedores (VC, 1). 
Contextos: «alguũs que desejã seer 
obedeçedores a todos os preceptos de 
deus» (VC).

obedecer, vb. (do lat. *oboediscere, 
incoativo de oboedire, este de ob + 
audire). Submeter-se; cumprir ordens; 
deixar-se guiar; ceder. Formas: 
dobedecer (TC, 1); hobedeçe (S, 1); 
hobedeçendolhes (S, 1); obedeça (VC, 
2); obedeçã (VC, 2); obedeçamos 
(VC, 2); obedeçe (S, 1; VC, 6; EE, 1); 
obedeçẽ (VC, 12; EE, 1); obedeçẽdo 
(S, 1; VC, 6; C, 1; EE, 3); obedeçẽdo 
lhe (VC, 1); obedeçẽdome (EE, 1); 
obedeçẽdote (EE, 1); obedeçee (EE, 1); 
obedeçem (VC, 2; EE, 7); obedecendo 
(VC, 1); obedeçendo (VC, 7; EE, 4); 
obedeçendolhe (EE, 1); obedeceo (VC, 
1); obedeçeo (VC, 6); obedeçeolhe 
(VC, 1); obedecer (S, 3; TC, 3; EE, 1); 
obedeçer (S, 14; VC, 22; C, 3; EE, 6); 
obedeçera (C, 1); obedeçeram (EE, 1); 
obedeçerẽlhe (VC, 1); obedeçerem (VC, 
2); obedeceres (VC, 1); obedeçerlhe (VC, 
2); obedeçerlhes (EE, 1); obedeçermos 
(VC, 2); obedeçerõ (VC, 3; EE, 1); 
obedecerom (VC, 1); obedeçerom (VC, 
2); obedeçerte (EE, 1); obedeçessẽ 
(VC, 1); obedeçessem (VC, 1; EE, 1); 
obedeçia (VC, 1; EE, 2); obedeciã (VC, 
1); obedeçiã (EE, 1); obedeciam (EE, 1); 
obedeçiam (VC, 2; EE, 1); obedeçidos 
(C, 1); obedeeça (VC, 2); obedeeças (TC, 
1); obedeeçe (VC, 2); obedeeçẽ (VC, 3); 
obedeeçẽdo (VC, 1); obedeeçem (VC, 
2); obedeecemos (VC, 1); obedeeçendo 
(VC, 3); obedeecendolhe (VC, 1); 
obedeeçeo (VC, 1); obedeeçer (S, 1; 
VC, 6; EE, 2); obedeeçiã (VC, 1); 
obedeecialhes (VC, 1); obedescer (TC, 
1); obedesçer (S, 1); obeedeçã (VC, 

1); obeedeçe (VC, 1); obeedeçeo (VC, 
1); ser obedeçidos (S, 1). Contextos: 
«o seruo nõ ha dobedecer a seu senhor 
cousa que seia pecado» (TC); «que 
hobedeçe ao mãdamẽto da ygreja ou ao 
de seu cõfesor que ho mandou jejuũar» 
(S); «dãdolhes ho que ham mester 
e hobedeçendolhes» (S); «que deus 
obedeça a hũa molher» (VC); «que 
ligeiramẽte obedeçã aa pallaura» (VC); 
«que ligeiramẽte obedeçã aa pallaura» 
(VC); «obedeçamos aos preçeptos 
da ygreja» (VC); «o amado filho aos 
mandamentos do padre obedeçe» (EE); 
«ca a elle obedeçẽ a sua voõtade todollos 
sanctos» (EE); «obedeçẽdo a meus 
mãdamẽtos» (EE); «obedeçẽdo lhe 
e seruĩdoos e auẽdo lhes reuerẽçia» 
(VC); (benauẽturado o que ouue) 
obedeçẽdome» (EE); «(empero em a 
tua pallaura) Gorrã .s. obedeçẽdote» 
(EE); «obedeçẽdote (e como fezessem 
esto)» (EE); «Escrauos obedeçee a 
uossos senhores carnaaes com todo 
temor» (EE); «aa qual obedeçem todos 
os ellementos» (VC); «e obedecendo 
ledamẽte a seus amoestamẽtos» (VC); 
«Obedeçendo a meus mãdamentos» 
(EE); «pello aar obedeçendolhe e 
foy sobido para o çeeo» (EE); «o 
qual obedeceo ao mandado» (VC); 
«mas como ella obedeçeo a se cõplir o 
mãdado de Christo logo seu jrmaão foy 
resuscitado» (VC); «mas muy asinha 
veeo e obedeçeolhe» (VC); «deuemos 
ao padre obedecer» (S); «Outro auemos 
de obedecer a nosos padres sprituaes 
asy como religiosos a sus prelados e os 
clerigos a seus mayoraaes» (TC); «nõ sey 
obedeçer e nom quero fazer mãdamento 
doutro» (S); «obedeçera ao vigairo» (C); 
«(todollos anjos) obedeçeram ao seu 
mãdamẽto» (EE); «mas obedeçerẽlhe 
logo aos mandados» (VC); «som 
conformados em obedeçerem a teus 
mandados» (VC); «por obedeceres 
aa voõtade de teu padre e madre» 
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(VC); «nõ era obriguado obedeçerlhe» 
(VC); «ca nõ querian creer as pallauras 
dos prophetas e obedeçerlhes» (EE); 
«quando obedeçermos aas leys» (VC); 
«seruirom e obedeçerõ a deos» (EE); «ao 
qual mandado todas outras jnclinadas 
obedecerom» (VC); «ao qual as strellas 
obedeçerom e seruiam» (VC); «estou 
aparelhado a obedeçerte ẽ todallas 
cousas» (EE); «querẽdo que mais 
obedeçessẽ a elles que a deus» (VC); 
«por esso acreçẽtarom que os ventos 
e o mar lhe obedeçessem como ha 
criador das criaturas» (EE); «como Sarra 
obedeçia a Abraham» (EE); «pois que 
obedeciã aaquelle a que todas cousas 
som subjetas» (VC); «obedeçiã os peixes 
a Christo» (EE); «todollos pecadores que 
lhe obedeciam e senhoream estam em 
paz quanto ao diaboo» (EE); «e aynda 
virõ que as criaturas lhe obedeçiam 
a sua guisa como a senhor e criador» 
(EE); «e querem leer mays acatados 
e obedeçidos do que lhe perteeçe» 
(C); «e obedeeça a deus e ao prelado» 
(VC); «e nom lhe obedeeças ca nõ he 
teu padre» (TC); «por a qual razõ a 
obediẽcia dos discipollos obedeeçe ao 
meestre» (VC); «prouã os seus amigos 
fiees conhoçẽdo se obedeeçẽ a elles em 
guardar seus mãdados» (VC); «por tal 
que obedeeçẽdo elle a Josep. e a virgem 
se o chamarõ ouuera de leixar a desputa» 
(VC); «todallas cousas obedeeçem ao 
dinheyro» (VC); «obedeecemos e nõ 
repugnamos em terra» (VC); «elles 
forom mais culpados e peores nom lhe 
obedeeçendo em aguardando» (VC); «E 
actiua segue a Christo obedeecendolhe» 
(VC); «mas logo obedeeçeo nẽ rogou 
que o leixassem hir primeyro a sua casa» 
(VC); «por obedeeçer a seus senhores sõ 
escusados» (S); «aos quaaes os spiritus 
çujos obedeeçiã» (VC); «elles mãdauam 
a todallas criaturas e obedeecialhes e aas 
enfirmidades» (VC); «e por esto os filhos 
nõ lhes deuẽ de obedescer» (TC); «non 

obedesçer aos amostamẽtos boos» (S); 
«quando elle açenar que obeedeçã aa 
sua voontade» (VC); «Oo com quanta 
paciencia obeedeçeo» (VC); «deuẽ ser 
obedeçidos e theudos de todos» (S).

obediença, subs. O mesmo que obediência. 
Formas: obediẽça (VC, 3); obediença 
(VC, 1). Contextos: «Aquello que por a 
natureza humanal receaua per obediẽça 
e fortelleza da voõtade tornando assy 
mesmo o confirma» (VC); «porque 
aquelle que veera por ensinar obediẽça 
nõ fora auydo ou achado por obediẽça 
se cõprira a sua propria voõtade» (VC); 
«a quinta reuerẽcia nas palauras e a sexta 
obediença nas cousas honestas» (VC).

obediência, subs. (do lat. oboedientia-m). 
Ato ou efeito de obedecer; submissão; 
sujeição; um dos três votos religiosos. 
Formas: obediẽcia (S, 1; VC, 74; EE, 
2); obediẽçia (S, 2; VC, 24; C, 3; EE, 
5); obediẽçya (S, 1); obediemcia (TC, 1); 
obediencia (VC, 50; EE, 4); obediençia 
(S, 5; VC, 3; C, 3; EE, 3); obedjẽçia (EE, 
1). Contextos: «escarneçer, contradizer 
ha obediẽcia» (S);  «Verdadeira 
humildade he aquella que a obediẽcia 
nõ desempara» (VC); «obediẽcia ao 
superior concordia ao ygual» (EE); 
«obediẽcia» (EE); «assy como a piedade 
e obediẽçia» (S); «Itẽ cõ obediẽçia que 
aquello que alguũ ouue que o cõpra 
per obra» (VC); «menospreçey ha 
obediẽçya dos prelados da ygreja» (S); 
«Item se som religiosos, da obediemcia 
como a teuerõ» (TC); «per obediencia 
volũtaria» (VC); «as quaaes forõ as 
carreiras de humildade paciencia e 
obediencia e caridade atee a morte» 
(EE); «Ha premeira pera obediençia, que 
hobedeçe ao mãdamẽto da ygreja ou ao 
de seu cõfesor que ho mandou jejuũar» 
(S); «e por tanto a obediençia he dicta 
auyda por melhor que o sacrifiçio» (VC); 
«pera se milhor gardar a obediençia» 
(C); «Diz Lyra que lhes prometeeo falssa 
obediençia» (EE); «assy pella obedjẽçia 
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de outro muitos son feitos justos» (EE).
obediente, subs., adj. (do lat. oboediente-m, 

part. presente de oboedire). Que ou 
o que obedece; que ou o que cumpre 
as ordens ou os conselhos que lhe 
são dados; submisso; dócil. Formas: 
hobediẽte (EE, 1); obediemte (TC, 2; 
VC, 1); obediente (S, 4; TC, 1; VC, 20; 
EE, 4); obedientes (VC, 5; C, 1; EE, 1); 
obediẽte (S, 2; TC, 1; VC, 23; EE, 1); 
obediẽtes (S, 1; VC, 9; EE, 1); obeediẽte 
(VC, 1). Contextos: «feyto hobediẽte 
atee a morte» (EE); «A sexta se lhes 
foy obediemte assi como deuia» (TC); 
«assy como obediemte sesuda e discreta» 
(VC); «prometo de ser obediente en 
todas as coussas segũdo mãda a ley» (S); 
«Sey obediente a Deus e a teu pralado» 
(TC); «sey obediente a deus» (VC); 
«nõ forom obedientes» (VC); «por tal 
que com os verdadeiros obedientes eu 
possa achar graça açerca de ty» (VC); 
«os seruidores foram obedientes en poer 
ha agua e tirar e leuar» (EE); «que seja 
obediẽte ao saçerdote» (S); «nõ seia 
obediẽte a seu padre ou a sua madre ou 
a seu mayor» (TC); «O quinto que nõ 
son obediẽtes a seus mayores nas cousas 
liçitas e onestas» (S); «per os quaaes 
se ẽtendẽ os humildosos e obediẽtes» 
(VC); «obediẽtes (em todo temor)» 
(EE); «mais cedo he ouuida hũa oraçõ 
do obeediẽte que dez mill de huũ que 
seja desprezador dos mãdamẽtos» (VC).

obispo, subs. (do cast. obispo). O mesmo 
que bispo. Formas: obispo (S, 1; TC, 
4). Contextos: «foi cõposto segũdo 
dizẽ algũus por Sam Ylario obispo de 
Piteos» (S); «E se o obispo iouuer cõ 
sua cõfessada .xv. anos faça peẽdẽça 
semelhãte» (TC); «saluãte per seu 
obispo quãto lhe der» (TC); «nõ pode 
auer remiimẽto saluante per seu obispo» 
(TC).

objecção, subs. (do lat. objectione-m). Ato 
ou efeito de objetar; argumento que se 
opõe a uma tese ou opinião; obstáculo. 

Formas: objecçõ (VC, 1); objecçom 
(VC, 1). Contextos: «Respõdo aaquella 
objecçõ que diz que os derribara sem 
voz» (VC); «Se for pois feita objecçom 
dos phariseus» (VC).

objecto, subs. (do lat. objectu-m). Matéria; 
assunto; interposição; obstáculo. 
Formas: obiecto (VC, 1); objecto 
(VC, 3). Contextos: «em a qual nos 
allegraremos cõtinuadamẽte husando do 
bem auẽturado obiecto» (VC); «por tal 
que per o objecto ou entrepoymento do 
corpo viuificado posas sofrer a presença 
da magestade» (VC); «A soonbra do seu 
corpo se tẽperou a nos que per objecto e 
antre posiçõ da carne viuificada» (VC); 
«porque elle ha de seer o[b]jecto de 
todollos sentidos» (VC).

objeição, subs. O mesmo que objecção. 
Formas: objeiçõ (VC, 2); objeiçom 
(VC, 1). Contextos: «Se aqui for 
feita objeiçõ em cõtrairo» (VC); «Esta 
semelhança desta objeiçõ que lhes 
podiam fazer» (VC); «mas esta objeiçom 
ou contrairo solue Jeronimo em aquella 
sua epistola em que conuyda o nobre rico 
homẽ que se vãa pera o hermo» (VC).

oblação, subs. (do lat. oblatione-m). Ato 
de ofertar; oferenda; oblata. Formas: 
oblaçõ (VC, 3); oblaçõees (S, 2); 
oblações (C, 1); oblaçom (VC, 2); 
oblaçon (S, 1); oblaçoões (VC, 2). 
Contextos: «e aly reçebe na ara da 
cruz. a hostia e oblaçõ sem magoa» 
(VC); «por reuerẽcia dos ãgeos ou por 
reuerẽcia e esguardo do sancto officio e 
oblaçõ» (VC); «reçebesem as oblaçõees 
e oferẽdas» (S); «dizimos, premiçias e 
oblaçõees» (S); «Os judeos dos celleyros 
do templo e da oblaçom dos pobres» 
(VC); «entrou em Jherusalem no lugar 
do sacrificio e oblaçom» (VC); «a 
oferenda e oblaçon aparelhada pera ho 
ofiçio» (S); «e os seus discipollos viuiã 
das esmollas e oblaçoões dos fiees assi 
como pobres» (VC); «aproueitã mais 
as sanctas oblaçoões depois que som 
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mortos» (VC).
obligação, subs. O mesmo que obrigação. 

Formas: obligaçõ (VC, 2); obligaçom 
(VC, 1); obliguaçõ (VC, 2); obliguaçom 
(VC, 2); obliguaçoões (VC, 1); oblygaçõ 
(VC, 1). Contextos: «Por dereito 
de herẽça e per obligaçõ e diuida 
do gualardamẽto todallas minhas 
cousas a ty som diuidas» (VC); «fez o 
contrauto e stormẽto de obligaçom de 
nossa damnaçom» (VC); «mas he per 
obliguaçõ que o homẽ tem de cõprir o 
precepto» (VC); «e da pẽna e obliguaçom 
do jnferno» (VC); «Crucificado vija elle 
o mũdo per obliguaçoões de pecados» 
(VC); «(e seẽdo) fora da oblygaçõ do 
peccado» (VC).

obligar, vb. O mesmo que obrigar. 
Formas: era obligado (VC, 2); eramos 
obliguados (VC, 1); es obliguado (VC, 
1); fosse obliguado (VC, 2); fosses 
obliguados (VC, 1); foy obligado (VC, 
1); he obligado (S, 9); he obliguado 
(VC, 2); obliga (VC, 5); obligado (S, 
1); obligar (VC, 1); obligarom (VC, 
1); obligua (VC, 5); obliguã (VC, 1); 
obliguada (VC, 1); obliguadas eram 
(VC, 1); obliguado (VC, 4); obliguado 
eras (VC, 1); obliguados (VC, 2); 
obliguados som (VC, 1); obliguao (VC, 
1); obliguar (VC, 1); obliguarõ (VC, 1); 
obliguarom (VC, 2); obliguasse (VC, 1); 
sam obligados (VC, 1); seer obligados 
(S, 1); seer obliguados (VC, 2); sejamos 
obliguados (VC, 1); sejan obligados 
(S, 1); seras obliguado (VC, 1); sõ 
obliguados (VC, 1); sõ oblygados (S, 1); 
som obligados (S, 3); som obliguados 
(VC, 2); somos obligados (S, 1; VC, 
1); somos obliguados (VC, 1); somos 
oblygados (S, 1); son obligados (S, 2); 
son oblygados (S, 2); soom obligado 
(VC, 1); sson obliguados (S, 1); tijnha 
obliguado (VC, 1). Contextos: «porque 
muyto era obligado» (VC); «deuia 
liurasse a nos daquello que deuiamos. e a 
que eramos obliguados» (VC); «Queres 

saber que es obliguado e deuedor a 
Jhesu Christo» (VC); «E ajnda que 
elle nõ fosse obliguado ao tributo por 
nõ fazer escandallo pagou por sy e por 
Pedro» (VC); «ca nõ fezestes cousa 
que nõ deuessees e a que nõ fosses 
obliguados» (VC); «nõ foy obligado 
em algũa cousa» (VC); «as quaees todo 
homem he obligado de ffazer en tempo 
de nesçecidade poendo as a fazer» 
(S); «onde o accusador he obliguado a 
reçeber semelhãte pena se nom prouar» 
(VC); «he obligado de os guardar» 
(S); «O primeyro obliga a fazer homẽ 
aquello que lhe he mandado» (VC); «sse 
he homen obligado a fazer oraçon por 
mandamento» (S); «por obligar homẽ 
a mayor perfeyçam» (VC); «Ca por a 
grande voontade que auiam de o matar 
se obligarom aa seruidom para sempre» 
(VC); «e nos mais aficadamẽte obligua 
ao amar» (VC); «te obliguã e costrãgẽ 
de diuida ao aueres sempre amar» (VC); 
«assi como cousa sua e vendida a elles 
e obliguada per os pecados» (VC); 
«ca mais obliguadas eram a Christo» 
(VC); «pois que obliguado eras a 
fazello» (VC); «pois que obliguado 
eras a fazello» (VC); «Deuedores e 
obliguados nos fez o senhor começado 
elle de fazer aquesto» (VC); «Empero 
mais a esto obliguados som os prellados 
que outros» (VC); «empero obliguao 
a fazer a confissom» (VC); «nõ tijnhã 
cousa cõ que o podessem presente 
Pillatos obliguar nẽ acusar a morte» 
(VC); «As cousas da ley ãtigua ouuerom 
seu curso. e obliguarõ atees a paixõ de 
Christo» (VC); «E tãto se obliguarom 
e subjugarõ aos furtos e ladroyçes e 
trayçoões» (VC); «o obliguasse e teuesse 
de todo per cõplimento de maaos feitos 
e obras» (VC); «mas os imperfeitos 
sam obligados a esta postumeira parte» 
(VC); «por que nos fazem seer obligados 
a pena» (S); «e quisemos per nossa 
voõtade seer obliguados aa seruidõ» 
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(VC); «em como por elle nos fazer e 
formar nos sejamos obliguados de o 
seruir como seruos a seu senhor» (VC); 
«e ajnda que non sejan obligados de 
jejũar en este tempo desta ydade deuem 
vssar o jejuũ cada huũ segũdo a maneyra 
de sua ydade e seu poderio» (S); «emtõ 
o coraçõ sem areprehẽdimẽto e penitẽcia 
seras obliguado a fazeres muy grande 
penitẽcia por os pecados» (VC); «o qual 
cõducto he a obediẽcia dos mãdamẽtos de 
deus aa qual todos sõ obliguados» (VC); 
«E como quer que todos sõ oblygados 
de fazer esta obra de misericordia» 
(S); «O nono que ssom negligentes no 
hoffiçio ha que som obligados» (S); «e 
quanto a pagua da diuida em que som 
obliguados o marido aa molher» (VC); 
«aas quaees somos obligados ou non» 
(S); «Nos deuemos e somos obliguados 
e tu paguas» (VC); «E por esta esmola 
e obra de misericordia deuemos e somos 
oblygados rremijr e sacar de catiueiro 
os que estã en poderio de infiees» (S); 
«ou nõ lhes dan o que son obligados 
a dar» (S); «nem estar nas outras oras 
canonicas nen fazer os outros seruiços 
a que son oblygados» (S); «mas se a 
elle nõ sabe nõ soom obligado pedirlhe 
perdom» (VC); «O sexto que nom sse 
queren hordenar dordẽ de diachonos a 
que sson obliguados» (S); «por tal que 
aquelle que elle ja tijnha obliguado per 
as suas maas cuydaçoões» (VC).

obpenião, subs. O mesmo que opinião. 
Formas: obpeniom (S, 1). Contexto: 
«tomam obpeniom de nom comer» (S).

obpinião, subs. O mesmo que opinião. 
Formas: obpiniom (S, 1); obpyniom 
(S, 2). Contextos: «Hos artigus da fee 
segũdo obpiniom dalgũus» (S); «Segũdo 
obpyniom doutros, som quatorze» (S); 
«Esta he a obpyniom mais comuũa» (S).

obra, subs. (do lat. opera-m, este de opus, 
eris). Ação; atividade; feito; trabalho. 
Formas: hobra (S, 1); hobras (S, 2); 
obra (S, 77; TC, 12; VC, 823; HV, 4; 

C, 15; EE, 119;); obras (S, 93; TC, 
27; VC, 916; HV, 1; C, 68; EE, 218). 
Contextos: «quãdo estouer triste e en 
tribulaçon de facto e com palaura e con 
hobra» (S); «significa que despoys das 
hobras deue ho homẽ dar louuores e 
graças ha Deus» (S); «E que nos em 
todalas hobras que ffazemos deuemos 
teer a võtade com Deus» (S); «Poremde 
os rrectores e curas das ygrejas deuem 
conplir por obra e amoestar e apremer 
a seus parrocheanos e freigueses que as 
cõplam» (S); «A segũda que obra fez 
se foy ẽ seruiço de Deus aiudãdo alguũ 
lazerado» (TC); «e per obra e per palaura 
que eu te adore e louue» (VC); «E Jacob 
e Jafel forõ aministradores daquella obra 
por mandado do emperador» (HV); «e 
sejam pera a obra da nossa see» (C); 
«os que a poõe por obra» (EE); «pella 
obra dos millagres» (EE); «Das obras de 
misericordia corporaees son estes versos 
que se sseguem» (S); «Se por fazer boas 
obras a outrem quisy seer louuado» 
(TC); «outorgua me que per nua 
confissom de meus pecados eu desuesta 
de my o homẽ velho cõ suas obras» 
(VC); «molher booas obras fazes» (HV); 
«nõ soomẽte nos pemsamẽtos e obras, 
mas aynda nas fallas e trajos» (C); «e 
porque elle marauilhoso em as pallauras 
ho parescesse mais em as obras» (EE); 
«non tijnham procurado de trabalhar em 
boas obras» (EE).

obra de, loc. adv. Pouco mais ou menos; 
cerca de. Formas: obra de (HV, 2). 
Contextos: «E em esta batalha morrerõ 
da parte de Pilatus obra de quatro mil 
pessoas» (HV); «e morrerõ da parte 
de Pilatus obra de tres mill e duzẽtas e 
çinquoẽta pessoas» (HV).

obração, subs. O mesmo que oblação. 
Formas: obraçõees (S, 1). Contexto: «O 
.xj. que aos que rreçebẽ ordeẽs e ssom 
clerigos sse dan os dizimos, premiçias e 
obraçõees» (S).

obrador, subs. (do lat. operatore-m). O 
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que obra; obreiro. Formas: obrador 
(VC, 7); obradores (VC, 2). Contextos: 
«ou obrador em sua obra» (VC); e se faz 
homẽ obrador da virtude propria» (VC); 
«hy aja obradores que o complam» 
(VC); «E alugou a aos lauradores e 
obradores ou obreiros» (VC).

obrante, adj. (do lat. operante-m, part. 
presente de operare). Que obra; que 
age. Formas: obrante (VC, 1); obrãte 
(VC, 2). Contextos: «oraçom e jejuũ 
som obras de ffe feruente e formada per 
caridade e obrante» (VC); «E per essa 
meesma tua graça obrãte comigo eu de 
fructos saãos de booas obras» (VC); 
«segũdo a virtude diuinal era obrãte em 
elle» (VC).

obrar, vb. (do lat. operare). Agir; atuar; 
realizar; trabalhar. Formas: forõ obrados 
(VC, 1); hobram (S, 1); hobrando (EE, 
1); hobrar (S, 2); obra (TC, 1; VC, 
14; EE, 21; RP, 1); obrã (VC, 13; EE, 
4); obraae (VC, 4); obraaes (VC, 4); 
obradas (TC, 1; VC, 4); obrado (VC, 1); 
obrãdo (VC, 18; EE, 3); obrãdoas (VC, 
1); obrãdoos (VC, 1); obrados (VC, 1); 
obrallo (VC, 1); obram (VC, 7; EE, 2); 
obramos (S, 2; VC, 3); obrando (S, 2; 
TC, 1; VC, 9; EE, 6); obrar (S, 6; TC, 
5; VC, 149; C, 1; EE, 43); obrara (VC, 
2; EE, 1); obraras (S, 1); obrarẽ (VC, 5; 
C, 1); obrarem (VC, 4); obrares (VC, 
2); obrarlo (VC, 1); obrarmos (VC, 1); 
obrarõ (VC, 6; EE, 2); obrarom (VC, 2; 
EE, 1); obrasse (VC, 3); obrassem (VC, 
3; EE, 1); obraste (S, 1; VC, 1; EE, 2); 
obrastes (VC, 2); obraua (S, 1; VC, 11; 
EE, 1); obrauã (VC, 3); obrauam (VC, 
3); obrauan (S, 2); obray (EE, 1); obre 
(VC, 7; EE, 2); obrẽ (VC, 1); obrees 
(EE, 1); obrei (VC, 1); obrem (VC, 1); 
obremos (VC, 3; EE, 1); obres (VC, 1); 
obrey (TC, 1); obrirey (VC, 1); obro 
(VC, 3; EE, 1); obrou (TC, 2; VC, 21; 
EE, 2); seẽdo obradas (VC, 1); seerem 
obradas (TC, 1); serem obradas (TC, 
1); sõ obrados (VC, 1). Contextos: 

«os feitos que som ẽ duuida cõ que 
coraçõ forõ obrados ou se obrã que sejã 
interpretados aa milhor parte» (VC); 
«Aos ofiçiaees que quebrantã e hobram 
de maãos de mentiras de perjuros» (S); 
«hobrando ho senhor em elles» (EE); 
«quando o boo leyxa de hobrar bẽ e 
obra mal» (S); «mas em toda gẽte quem 
o teme e obra justiça he açepto a elle» 
(EE); «Meu padre atee agora obra e eu 
obro» (EE); «emtõ obra milhor em o 
homẽ» (RP); «nẽ curã per si porque nõ 
obrã per uirtude de meezinhas» (TC); 
«Esforçadamente pois obraae» (VC); 
«vos outros que obraaes maldade» 
(VC); «pola qual sõ feytas e obradas 
todas as malicias do mundo» (TC); 
«aquello que achar scripto ou obrado 
per Christo» (VC); «Obrãdo ysto ha 
virtude diuina» (EE); «estas cousas nõ 
te anoje obrãdoas» (VC); «e os guarda 
obrãdoos e perseuerãdo» (VC); «auia 
meester tabernaculos obrados de maãos» 
(VC); «e nos desponhamos a obrallo 
assy» (VC); «e os que obram em mym, 
nõ pecaram» (EE); «Esperança de 
graça, pela qual ben obramos» (S); «E 
obrando nos asy como dito he linpos de 
toda çugidade de pecado» (TC); «Mas 
teelas sempre prestes para obrar cõ elas 
toda cousa sancta» (TC); «O que teme 
a deus obrara bem» (EE); «Seis dias 
obraras, ho seitimo dia, que he do teu 
senhor Deus, nõ faras obra» (S); «Nem 
os que pera elles pescarẽ ou pera elles 
obrarẽ» (C); «que se nom gloriassem em 
obrarem millagres» (VC); «E tu quãdo 
obrares alguũ bẽ nõ des a ty o louuor mas 
a deus» (VC); «e todo aquello que bem 
podermos que nos afiquemos obrarlo» 
(VC); «e cõstrãge pera obrarmos boõas 
cousas» (VC); «Os sanctos por ffe vẽçerã 
os regnos, obrarõ justiça» (EE); «e yrom 
os que bem obrarom aa rresurreiçam 
da vida» (EE); «pera que obrasse bẽ» 
(VC); «por que entẽdessem e obrassem 
bem» (EE); «confirma aquilo que em 



323Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

nos obraste» (S); «vos que obrastes 
maldade» (VC); «E ysto obraua o 
bautismo de Sam Joham» (S); «e obrauã 
soomente aquellas que som neçessarias» 
(VC); «Obrauam elles segundo a glosa» 
(VC); «non ajudey aos que bẽ obrauan 
ou estauã en prijgo» (S); «obray segundo 
a pallaura de deus» (EE); «e apartesse 
do mal e obre bem» (EE); «empero 
nõ pode bẽ seer que algũas vezes nom 
obrẽ segũdo a inclinaçã da sua mallicia» 
(VC); «por que segundo ella obrees 
por que neesta maneira vossa vontade 
se conforme aa de deus» (EE); «eu 
obrei cõ elle todas as cousas» (VC); 
«Obrem ergo rijamẽte os penitẽtes e nõ 
falleçam» (VC); «obremos bẽ a louuor 
de deus» (VC); «nõ monta nada que tu 
obres aquello que he cousa viciosa e 
maa» (VC); «e ẽcobry e obrey contra a 
uontade de Deus ataa o dia de oie» (TC); 
«e que eu vos faley e que eu obrirey em 
meo de vos» (VC); «soo obro per meus 
ministros» (VC); «A primeira se obrou 
no dia do domĩgo» (TC); «se demostra 
seẽdo obradas as virtudes» (VC); «pera 
estas cousas todas seerem obradas» (TC, 
1); «para serem obradas e acabadas as 
obras de misericordia e de piedade» 
(TC); «e sõ obrados e dados por my» 
(VC).

obreira, subs. (feminino de obreiro). 
Aquela que obra. Formas: obreira 
(VC, 1). Contexto: «Triste se partio de 
tristeza mũdanal: a qual he obreira da 
morte» (VC).

obreiro, subs. (do lat. operariu-m). O que 
obra; operário, trabalhador. Formas: 
obreiro (VC, 3; EE, 1); obreiros (S, 1, 
TC, 1; VC, 13; EE, 6); obreyro (TC, 1); 
obreyros (VC, 6; EE, 3). Contextos: 
«digno he o obreiro» (VC); «qualquer 
que com dereyta ffe perseuerar em ben 
obrar he obreiro desta vinha» (EE); 
«Rogade ao señor da mese que ẽuije 
seus obreiros en ella» (S); «Se nom 
pagou os seus obreiros» (TC); «E 

alugou a aos lauradores e obradores ou 
obreiros» (VC); «he obreiro desta vinha» 
(EE); «apartay vos de mym obreiros 
de maldade» (EE); «Se ao obreyro que 
trabalhou em seu seruiço nõ pagou como 
deuia» (TC); «nõ os pallaureadores 
que soomẽte fallã mas (os obreyros)» 
(VC); «Os obreyros som os doutores 
e prellados emuyados per deus para 
laurãça desta vinha» (EE).

obrigação, subs. (do lat. obligatione-m). 
Encargo; dever; dívida. Formas: 
obrigaçã (C, 2); obrigaçam (C, 6); 
obrigaçõ (VC, 5); obrigaçom (S, 1; VC, 
1); obrigaçon (S, 1); obrigaçoões (EE, 
1); obriguaçõ (VC, 6). Contextos: «Mas 
podem agrauar sem cauçam e sem outra 
alguã obrigaçã» (C); «e aquello que a 
nos toca polla obrigaçam que teemos de 
correger e ẽmendar» (C); «nõ olhando a 
obrigaçam que teem de nos obedeçer» 
(C); «assy meesmo a ley da perdiçõ e 
obrigaçõ a ella nõ leixa nẽ desempara 
alguũ» (VC); «por tal que nos fossemos 
liures da obrigaçõ daquella ley» (VC); 
«por que a diuida e obrigaçom a que he 
obrigado lhe seja quitada» (S); «daquella 
obrigaçom as quaaes de comuũ derejto 
eram deuydas dos marteres» (VC); 
«faziam prometimento e obrigaçon aas 
molheres que auiam de tomar de sse 
casar com ellas» (S); «quãdo creçem 
os doões creçẽ as obrigaçoões delles» 
(EE); «Pera esmolla nõ se pagua nẽ se 
tira a pena ou a obriguaçõ a que som 
obriguados aquelles que estã em pecados 
e maldades» (VC); «pera esto he de saber 
que a obriguaçõ e diuida a que homẽ he 
theudo he de duas maneiras» (VC).

obrigado, subs. (do part. de obrigar). 
Aquele que é forçado a; submetido. 
Formas: obrigados (EE, 1). Contextos: 
«(os que estauã sob a ley.) Lyra .s. os 
obrigados aas obseruançias da ley» (EE).

obrigar, vb. (do lat. obligare). Forçar; 
submeter; coagir. Formas: era obrigada 
(VC, 1; EE, 1); era obrigado (S, 2; VC, 
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3); erã obrigados (EE, 2); era obriguada 
(VC, 1); era obriguado (VC, 3); era 
obryguada (VC, 1); era obrygado (S, 
2); eram obrigados (VC, 1); es obrigado 
(VC, 4); es obriguado (VC, 2); for 
obrigado (C, 1); forem obriguados 
(VC, 1); fosse obrigada (EE, 1); he 
obrigado (S, 12; TC, 3; VC, 6; C, 5; EE, 
3); he obriguada (VC, 1); he obriguado 
(VC, 11); he obrygado (S, 4); obriga 
(S, 2; VC, 3; C, 1); obrigã (TC, 1; C, 
1); obrigado (TC, 2; VC, 5; C, 1; EE, 
1); obrigãdo (EE, 1); obrigados (VC, 
1; C, 3; EE, 1); obrigados forẽ (C, 1); 
obrigam (C, 2); obrigando (EE, 1); 
obrigar (C, 1); obrigarẽ (C, 1); obrigarõ 
(VC, 1); obrigarom (C, 1); obrigaron 
(S, 1); obrigasse (VC, 1); obrigastes (C, 
1); obrigo (VC, 1); obrigou (VC, 2; C, 
1); obrigua (VC, 1); obriguã (VC, 1); 
obriguada era (VC, 1); obriguado (VC, 
7); obriguado era (VC, 1); obriguados 
(VC, 4); obriguar se (VC, 1); obriguas 
(VC, 1); obriguaua (VC, 1); obriguauã 
(VC, 1); obriguẽ (C, 1); obriguese (C, 
1); obrygou (S, 1); sam obrigados (VC, 
1; C, 12); sam obriguados (VC, 1); san 
obrigados (C, 1); seẽdo obrigado (S, 1); 
seer obrigado (VC, 2); seer obriguada 
(VC, 1); seer obriguados (VC, 2); seera 
obrigado (EE, 1); seja obrigado (S, 1; 
VC, 2; C, 3; EE, 2); sejã obrigados (C, 1); 
seja obriguado (VC, 1); sejam obrigados 
(S, 1; C, 1); sera obrigado (EE, 1); sera 
obriguado (VC, 1); seria obrigada (S, 
1); sõ obriguado (VC, 1); som obrigado 
(S, 1); som obrigados (S, 4; TC, 1; VC, 
1; C, 11); som obriguados (VC, 3); som 
obrygados (S, 2); somos obrigados (S, 
1; VC, 5; C, 10; EE, 3); son obrigados 
(S, 5); soom obriguado (VC, 1); ssom 
obrigados (S, 2); ssomos obrigados (S, 
2); sta obriguado (VC, 1). Contextos: 
«nõ era obrigada destas cousas que som 
dictas» (EE); «asi como ho ofiçio e as 
oras a que era obrigado» (S); «Maria e 
Joseph sem leixar cousa algũa ajnda que 

nõ erã obrigados» (EE); «e a natureza 
humanal era obriguada a duas mortes 
por o pecado» (VC); «em esto nõ era 
obriguado obedeçerlhe» (VC); «Aa 
qual toda semente de Adam per ley de 
culpa do começo era obryguada» (VC); 
«sse nom rreçebeo hospedes em sua 
cassa a que era obrygado» (S); «porque 
liurasse aquelles que eram obrigados aa 
ley» (VC); «pera fazeres alguũ seruiço 
a que nõ es obrigado» (VC); «e porẽ o 
homẽ tu deues e es obriguado poer por 
Christo toda tua vida» (VC); «por cada 
uez que for obrigado çelebrar» (C); «e 
assy a morte nom podera reteer aquelles 
que lhe nom forem obriguados» (VC); 
«ajnda que Maria nom fosse obrigada 
como era prenhe de hyr la pello lõgo 
caminho» (EE); «por que a diuida e 
obrigaçom a que he obrigado lhe seja 
quitada» (S); «Bem asy como huũ 
rey ẽ su reyno põe ley e mãdamẽto o 
qual alguũ quebramtãdoo he obrigado 
a morte» (TC); «Moralmẽte a filha 
he a alma de qualquer christaão ou 
cõsciẽçia se he obriguada» (VC); «a 
que segũdo os canones he obriguado» 
(VC); «Outrosi o saçerdote he obrygado 
ao que sse confesa dar testemunho de 
sua penitẽçia» (S); «Ca obriga ao que 
he dada a esmola a fazer oraçon e a 
jejũar» (S); «Asy de muytos que per esta 
guisa caaẽ ẽ omecidio e obrigã as suas 
almas a morte eternal» (TC); «Porque 
asy fica obrigado a morte» (TC); «posto 
que obrigado nom fosse» (EE); «nõ 
obrigãdo seu corpo a outro» (EE); «ca 
todos somos a esta diuida theudos e 
obrigados» (EE); «todos os domingos 
que obrigados forẽ çelebrar e diserẽ as 
missas» (C); «Os afirmatiuos obrigam 
os homẽs a sua guarda» (C); «por quanto 
tirã a vida da graça e obrigando aa morte 
eterna» (EE); «que os ditos uigairos 
façam primeiramente obrigar o dito 
leigo querelloso» (C); «nem se obrigarẽ 
prouar suas asertas querellas» (C); 
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«seendo certos que quantos malles fezerõ 
a tãtos beẽs fazedoyros se obrigarõ» 
(VC); «nõ cumprẽ as promessas honestas 
aas quaaes per voto e juramento se 
obrigarom» (C); «Ca a ysto se obrigaron 
quãdo os apressentarom» (S); «e que por 
liurar a nos obrigasse assy ao seruiço» 
(VC); «he que queiraes cõprir o que 
deuees e aquillo a que vos obrigastes» 
(C); «e todo me obrigo e someto aa 
tua voontade» (VC); «nẽ se obrigou a 
respõder» (C); «A culpa acustumada 
obrigua e lega a uoontade» (VC); «e nos 
obriguã a preçar muy fortemente» (VC); 
«Maria Magdallena muyto obriguada 
era a Christo» (VC); «e que he theudo e 
obriguado aa peendença» (VC); «e porẽ 
obriguado era a ley de Moyses» (VC); 
«ante seer graciosos e obriguados do 
beneficio de deus» (VC); «e obriguar 
se aa morte do corpo» (VC); «e te 
obriguas tam firmemẽte a dar conta» 
(VC); «o juramento feito per as criaturas 
nõ obriguaua se nõ se fosse feito per 
ho ouro e joyas do tẽplo e do altar» 
(VC); «em outro tẽpo os caualleiros se 
obriguauã per juramẽto que se poeriã 
por ho estado da reepubrica» (VC); «que 
se obriguẽ outrosi a respomder perante 
nos» (C); «E obriguese outrossi acusar 
perante os ditos vigairos o dito clerigo taa 
a dita querella» (C); «e asi sse obrygou 
e foy seu fiador» (S); «porque aquellas 
cousas que apresentam sam obrigados 
restituyllas a seus donos» (VC); «Se for 
pregũtado se sam obriguados os outros 
clerigos aaquello que forõ os apostolos» 
(VC); «Os quaes dous juramentos 
san obrigados de nõ cõprir, e peccã 
cõprindoos» (C); «seẽdo obrigado de 
amar ao meu amigo e proximo» (S); «se 
nõ queres seer obrigado a Çesar leixa 
as cousas que som do mũdo» (VC); «aa 
bemauenturada virgem e seer obriguada 
a lhe fazer seruiço» (VC); «E em 
aquesto ajnda aprẽderõ seer obriguados 
e deuedores a deus» (VC); «seera 

obrigado ao juizo» (EE); «como quer 
que non seja obrigado de sse confesar» 
(S); «nom sejã obrigados a cõfessar 
outra vez aquelles mesmos peccados» 
(C); «ajnda que seja obriguado a 
peccados» (VC); «non sejam obrigados 
por esto vijnr aa see apostolica» (S); 
«Ho que matar sera obrigado ao juizo» 
(EE); «sera obriguado a mayor tormẽto» 
(VC); «e ella seria obrigada de cõprir 
ho matrimonyo» (S); «E se te eu der 
senhor aquello que deuo e sõ obriguado» 
(VC); «nen pensey nos mandamentos 
de Deus segũdo som obrigado» (S); 
«Todos aqueles que estes mãdamẽtos 
quebrãtarem som obrigados a morte 
eternal» (TC); «a que por elles som 
obriguados aas ygrejas» (VC); «Ho 
octauo que non som obrygados de 
gardar a uilla nẽ a çidade» (S); «nõ 
somos obrigados saluo en tempo de 
neçesidade» (S); «e elles son obrigados 
ao dapno e restituyçõ» (S); «Esto he 
que nom soom obriguado a chorar todo 
tempo» (VC); «asi as pesoas eclesiasticas 
como todolos outros christaãos ssom 
obrigados aa fazer por estabeleçimento 
e cõstituyçõees da ygreja» (S); «ssomos 
obrigados de amar nossos emijgos» 
(S); «E as pennas do inferno a que sta 
obriguado pera sempre» (VC).

obrigatório, adj. (do lat. obligatorius, 
a,  um) .  Que implica obrigação; 
forçoso. Formas: obrigatorias (C, 
1); obrigatorio (C, 2). Contextos: «a 
nossos uigairos muito obrigatorias sem 
esses querellosos darẽ caupçã algũa» 
(C); «posto que nõ fosse obrigatorio» 
(C); «he obrigatorio todallas vezes que 
mortalmente peccamos» (C).

obscurentado, adj. (do part. de obscuren-
tar, este de obscuro + -entar). Obscu-
recido; ignorado; esquecido. Formas: 
obscurẽtado (VC, 1). Contexto: «Mas 
esqueeçido e obscurẽtado senhor he o 
coraçõ seu» (VC).

obscuridade, subs. (do lat. obscuritate-m). 
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Ausência de luz; sombra; escuridão. 
Formas: obscoridade (S, 1); obscuridade 
(VC, 1). Contextos: «Lucis, honde non 
he obscoridade de treeuas» (S); «Agora 
nom sente que antre elles nem em elles 
aja algũa cousa de obscuridade» (VC).

obscuro, adj. (do lat. obscurus, a, um). 
Tenebroso; sombrio; escuro. Formas: 
obscura (VC, 1). Contexto: «como cousa 
obtenebrada e obscura da intellectual 
creatura» (VC).

obsecração, subs. (do lat. obsecratione-m). 
Súplica; prece. Formas: obsecrações 
( V C ,  1 ) .  C o n t e x t o :  « E  p o r ẽ 
aprehendamos cõ quaaes obsecrações 
e roguarias deuemos de buscar e çercar 
deus» (VC).

obséquias, subs. O mesmo que exéquias. 
Formas: obsequias (VC, 1). Contexto: 
«prefigurou em outro tempo Dauid em 
as obsequias de Abner» (VC).

observação, subs. (do lat. observatione-m). 
Ato ou efeito de observar; observância; 
cumprimento. Formas: obseruaçom 
(EE, 1). Contexto: «conuem a saber aa 
obseruaçom da ley» (EE).

observança, subs. O mesmo que obser-
vância. Formas: obseruãças (EE, 1); 
obseruança (EE, 1); obseruanças (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «a synagoga com 
suas çirimonias e obseruãças na vijnda 
de Christo seeria deytada da cõpanha 
dos fiees christaãos» (EE); «reduzillos 
aa obseruança da ley de Moyses» (EE); 
«erã çarrados per os mandamẽtos e 
obseruanças da ley» (VC); «O qual por 
sua beẽta paixõ vazou as obseruanças 
da ley» (EE).

observância, subs. (do lat. observantia-m). 
Ato ou efeito de observar; cumprimento; 
vida claustral. Formas: obseruãcia (VC, 
1); obseruãçia (VC, 2); obseruãcias (VC, 
1); obseruãçias (EE, 3); obseruancia 
(VC, 1); obseruançia (C, 1); obseruançias 
(EE, 1). Contextos: «por os reuerendos 
padres da ordem de sam Francisco de 
Emxobregas de obseruãcia chamados 

menores» (VC); «na obseruãçia 
regular a qual he dita deserto» (VC); 
«e ajnda alguũs religiosos que dalgũas 
obseruãcias suas aas quaaes pervẽtura 
sõ naturalmẽte ĩclinados» (VC); «os 
phariseus no abito e obseruãçias e 
no seruiço da religyõ erã apartados 
dos outros» (EE); «as obseruãçias da 
ley forom figuras que hordenauã por 
respeito de Christo» (EE); «nos remijo 
da obseruancia dos pecados» (VC); 
«per rezam da obseruançia dos dias 
santos dobrezes» (C); «os obrigados aas 
obseruançias da ley» (EE).

observante, subs. (do lat. observante-m, 
part. presente de observare). Frade da 
ordem claustral franciscana. Formas: 
obseruante (VC, 1). Contexto: «frey 
Andree obseruante da religiam de sam 
Francisco» (VC).

obstáculo, subs. (do lat. obstaculu-m). 
Impedimento; estorvo; barreira. 
Formas: obstacullo (VC, 1); obstacullos 
(VC, 1). Contextos: «pooẽ huũ grande 
obstacullo e dilligẽcia pera nom poder 
tornar ao pecado» (VC); «E deue tirar 
os obstacullos que os embarguã ou toruã 
em aquesto» (VC).

obstinação, subs. (do lat. obstinatione-m, 
constância). Persistência; perseverança; 
teimosia. Formas: obstinaçam (VC, 1); 
obstinaçõ (VC, 8); obstinaçom (VC, 
1); obstinaçon (VC, 1). Contextos: 
«e muyto mayor na obstinaçam e 
perseuerança cõ proposito de jazer em 
aquella queeda» (VC); «ao que morto 
he em obstinaçõ ou desperaçõ» (VC); 
«e fazeo nõ auer sentido per obstinaçõ 
e tolhe a falla per desperaçõ» (VC); «E 
mostrasse ajnda a sua obstinaçom em 
requererem a morte de Christo» (VC); 
«nõ per obstinaçon ou perfia: mas por a 
rreuerẽcia humildosa» (VC).

obstinácia, subs. (do lat. medieval 
obstinatia-m). Pertinácia; obstinação; 
teimosia. Formas: obstinacia (VC, 2). 
Contextos: «deue primeiramẽte trazer 
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a memoria aperfia e obstinacia grãde de 
Judas treedor» (VC); «Donde se mostra 
a sua grãde obstinacia delles» (VC).

obstinado, subs., adj. (do lat. obstinatus, 
a, um, part. passado de obstinare). 
Teimoso; pertinaz. Formas: obstinada 
(VC, 2); obstinado (VC, 3); obstinados 
(VC, 8). Contextos: «a qual vio que era 
obstinada e perfiosa» (VC); «em aqueste 
se faz obstinado» (VC); «elles por 
grande odyo que a Christo auiã cõ coraçõ 
obstinado perseuerando em sua malicia 
escolherom de Christo nom seer liure» 
(VC); «e ameaçando os obstinados 
cõ as pennas do inferno» (VC); «he 
temeroso e spantoso aos obstinados» 
(VC); «Os homẽs obstinados de vẽtura 
som vençidos per razom» (VC); «e os 
que som obstinados cõtra a ffe» (VC).

obtenebrado, adj. (do part. de obtenebrar, 
este do lat. medieval obtenebrare). 
Obscuro; tenebroso; sombrio. Formas: 
obtenebrada (VC, 1). Contexto: 
«como cousa obtenebrada e obscura da 
intellectual creatura» (VC).

ocasião, subs. (do lat. occasione-m). 
Circunstância; ocorrência; oportunidade; 
momento; causa. Formas: hocasiom (S, 
1); ocasiõ (S, 5; VC, 6; HV, 1); ocasiõees 
(S, 1); ocasiom (S, 1; VC, 4; EE, 1); 
ocasion (S, 4; VC, 1); ocassiõ (VC, 
1); ocasyõ (VC, 2); ocasyom (VC, 5); 
ocasyon (S, 1; EE, 1); occasiõ (VC, 12; 
EE, 1); occasiom (VC, 10); occasioões 
(VC, 4); occassyom (VC, 1); occasyõ 
(VC, 1); occasyom (VC, 2). Contextos: 
«encobrẽ sua maldade por hocasiom 
de ospytalidade» (S); «ẽ escondido 
busquey ocasiõ por que me louuasen» 
(S); «porque aquella foy a ocasiõ porque 
fez a venda de Christo» (VC); «e cõprida 
foy a ocasiõ do pouoo naquelles que 
forõ vẽdidos» (HV); «e dan ocasiõees a 
sua molheres de cometer adulterio» (S); 
«daria ocasiom ao que ha rresçebese de 
ydolatria» (S); «he ocasiom ao que errou 
de desperar» (VC); «a liberdade vos seja 

ocasiom e deffesa maa nos pecados» 
(EE); «e busquey ocasion pera ẽpeçer ou 
dapnar» (S); «Prouocauao a rresponder 
por tal que em fallando ouuesse ocasion 
de achar maneira de o acusar» (VC); «e 
tirar toda a ocassiõ de pecado mortal» 
(VC); «e somos ocasyõ da morte do 
filho de deus» (VC); «e aly muyto 
husara por teer ocasyom de o leixar» 
(VC); «assy como quãdo alguũ por maao 
ẽxenplo da ocasyon a outro de morte 
ou de cõtẽda» (S); «e deu ocasyon ao 
tẽtador» (EE); «por causa ou occasiõ de 
fazer algũa caridade fuge auorreçẽdoo» 
(VC); «por que nam se desse occasiõ 
de maa sospeita aa gente» (EE); «a sua 
vijnda he occasiom della a os soberbos» 
(VC); «se trabalham buscar occasioões 
com afficado cuydado» (VC); «Mas 
ajnda per meu requerimento exemplo e 
negrigencia e occassyom muytos caerom 
em pecados» (VC); «nõ deue dar alguẽ 
occasyõ de vijr a tãta tẽptaçõ e a questo 
por duas razoões» (VC); «E aas vezes 
compre resister defeito e per obra por 
nom dar occasyom de mal fazer» (VC).

occiosamente, adv. (de ocioso + -mente). 
O mesmo que ociosamente: de modo 
ocioso. Formas: ocçiosamente (VC, 1); 
ocçiosamẽte (VC, 2). Contextos: «tal 
que per elles viua ocçiosamente e em 
deleyto» (VC); «E aquelles os scondẽ 
que viuẽ ocçiosamẽte ou que querẽ cõ 
elles guaãçar beẽs tẽporaaes» (VC).

oceano, subs. (do grego çκεανός, pelo 
lat. oceanu-m). Grande massa de água 
salgada; o oceano Atlântico. Formas: 
oçeano (VC, 1). Contexto: «Huũa gota 
do qual he mayor que o mar oçeano» 
(VC).

ocidente, subs. (do lat. occidente-m). 
Um dos pontos cardeais; região onde 
o Sol se põe. Formas: occidente (VC, 
8); occidẽte (VC, 4). ocidemte (VC, 
1); ocidente (VC, 1); ocidẽte (VC, 1). 
Contextos: «per estas duas partes .s. 
oriẽte e occidente se entende todo o 
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mundo» (VC); «porque como saae no 
oriente logo apareçe no occidente» 
(VC); «tijnha a cabeça cõtra o occidẽte 
e os pees ao oriente» (VC); «o qual logo 
como nasce no oriẽte logo chegua aa fim 
do occidẽte» (VC); «Estamdo o senhor 
na cruz tijnha a façe comtra o ocidemte» 
(VC); «da parte do abrego e da parte do 
ocidente» (VC); «porque elle de nocte 
era alumeado da parte do ocidẽte do lume 
do tẽplo» (VC).

ócio, subs. (do lat. otiu-m). Descanso; 
repouso; lazer. Formas: ocçio (VC, 1); 
ocio (VC, 1); oçio (VC, 3); oçios (VC, 
1). Contextos: «tu nom cures nem faças 
conta do meu ocçio ante que aueras delle 
emueja» (VC); «Muy boõa cousa he nom 
guabar homem o seu ocio e studo» (VC); 
«Esconde tu no oçio .s. quando orares 
cõtemplares ou leeres» (VC); «Qualquer 
que pensa fabulla ou scripue algũa storia 
em o seu oçio. este tal chama as gentes 
que venham» (VC); «se steuer eu em 
oçio e me alguem preguntar que fazes? 
direy eu que penso huum leiçenço ou 
leuaçom que me nasçeo» (VC); «quando 
orares cõtemplares ou leeres. os quaaes 
actos em conparaçom dos outros som 
chamados oçios» (VC).

ociosidade, subs. (do lat. otiositate-m). 
Preguiça; indolência; folgança. Formas: 
occiosidade (VC, 5; EE, 2); ocçiosidade 
(VC, 3); ociosidade (VC, 3; EE, 1); 
oçiosidade (VC, 1). Contextos: «E diz 
mais adeãte (folgua) s. do trabalho e 
em esto ajũta elle o pecado da disydia 
e occiosidade aa pestillẽçia da auareza» 
(VC); «queyxãdose da occiosidade de 
sua jrmaã, e do descuydo de Christo 
que o permetia» (EE); «em algũa 
destas cousas dãdo se ocçiosidade e 
folguãça de star ẽ assessego» (VC); 
«e nom consentindo a ocçiosidade 
solluta nẽ aa gulla» (VC); «A decima 
cousa que faz secar per ociosidade ou 
preguiça e mingoa de deuoçom» (VC); 
«e se pũge cõ a nossa ociosidade» (VC); 

«(alleuantate.) da ociosidade» (EE); «e 
gastase cõ oçiosidade torpe» (VC).

ocioso, subs., adj. (do lat. otiosus, a, um). 
Que está sem ocupação; inútil; supérfluo; 
vão. Formas: occiosas (TC, 1); ocçiosas 
(VC, 1); occioso (S, 2); ocçioso (S, 1; 
VC, 3); ocçiosos (S, 1; VC, 1); ocçiyosas 
(S, 1); ociosa (VC, 5); oçiosa (VC, 2); 
ociosas (S, 1; VC, 3); oçiosas (S, 2; 
VC, 2); ocioso (VC, 5); ociosos (VC, 
3); oçiosos (VC, 1). Contextos: «Se se 
deu a ouuir as cousas uaãs e occiosas» 
(TC); «Jejũe a maão de fazer signaaes 
e cousas ocçiosas» (VC); «nom compri 
o que me mãdaron en pendença por ser 
occioso de boa obra» (S); «foste muyto 
ocçioso ou te emuolueste em deleytes» 
(S); «E aquelle que busca como ste 
ocçioso» (VC); «O septimo que muytas 
vezes son ocçiosos» (S); «quando faz 
os preguiçosos e ocçiosos obrar bem» 
(VC); «palauras vaãs e ocçiyosas e 
outros muytos males e adur» (S); 
«palaura ociosa he aquella em a qual 
nõ ha proueyto alguũ aaquelle que a 
falla» (VC); «nõ deue porẽ a voõtade 
aparelhada dos fiees christaãos ficar sem 
fructo e oçiosa» (VC); «Fallar na ygreja 
ou fora della palauras ociosas» (S); «e 
a lĩgua seja priuada de fallar cousas 
ociosas e vaãs» (VC); «tinha as palauras 
vãas e oçiosas, torpes e de carnalidade 
e de mal dizer» (S); «guardemos nossa 
boca de nõ fallarmos pallauras maas e 
oçiosas» (VC); «nõ poderas star ocioso» 
(VC); «mas paramẽtes a quẽ o da nõ aos 
ociosos nẽ aaquelles que estã folguãdo 
na cidade» (VC); «nõ viuamos ociosos» 
(VC); «e nõ os que buscã como folgẽ e 
stem oçiosos» (VC).

oco, adj. (regressivo de ocar, este do lat. 
occare, tornar oco). Vazio por dentro. 
Formas: oca (VC, 2). Contextos: «a 
cana he oca e vazia e nõ tem força de 
nada» (VC); «o qual o relligioso nõ deue 
seer ypocrita e verde aa de fora assi como 
cana e de dẽtro oca e vazia» (VC).
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ocorrer, vb. (do lat. ocorrere). Acontecer; 
ir ao encontro de. Formas: occurria 
(EE, 1); ocorrẽ (VC, 1); õcorria (VC, 
1). Contexto: «occurria multidom das 
çidades vizinhas a Jherusalem» (EE); 
«Acerca pois desta cea principalmente 
ocorrẽ cinco cousas que em ella forõ 
feitas» (VC); «dos seus sacrificios que 
õcorria e que vijnha jũtamẽte o sangue 
dos mortos» (VC).

octavairo, subs. (do lat. octavariu-m). O 
mesmo que oitavário: festa religiosa que 
se celebra durante oito dias. Formas: 
octauairos (S, 1); octauayros (S, 1). 
Contextos: «nõ sse diz credo, pero ẽ 
seus octauairos dissesse, por que caee en 
as octauas de Sam Pedro e dasumpçom» 
(S); «e en octauayros da epiphania e da 
pascoa e da açençõ» (S).

octavamente, adv. O mesmo que oitava-
mente. Formas: octauamẽte (VC, 1). 
Contexto: «Octauamẽte leuouo fora 
dos paaços ao logar onde se pousou em 
cadeira pera o julguar» (VC).

octavairo, subs. (do lat. octavariu-m). O 
mesmo que oitavário: festa religiosa que 
se celebra durante oito dias. Formas: 
octauairos (S, 1); octauayros (S, 1). 
Contextos: «nõ sse diz credo, pero ẽ 
seus octauairos dissesse, por que caee en 
as octauas de Sam Pedro e dasumpçom» 
(S); «e en octauayros da epiphania e da 
pascoa e da açençõ» (S).

octavas, subs. O mesmo que oitavas. 
Formas:  octauas (S, 5; VC, 1). 
Contextos: «ẽ a festa de todos os santos 
e em as octauas de natal» (S); «ataa 
despois das octauas da resurreyçom» 
(S); «e todollos domingos som octauas 
suas» (VC).

octavo, num. O mesmo que oitavo. 
Formas: octaua (S, 16; VC, 9); octauo 
(S, 33; VC, 11; C, 2); octava (C, 1). 
Contextos: «a septima da trindade, ha 
octaua da cruz, ha nona da coresma» (S); 
«depois na octaua ydade quando veer a 
gloria da resurreiçõ» (VC); «O octauo 

que algũas vezes caaen en heresia» 
(S); «E ao octauo dia apres» (VC); 
«O octauo mandamẽto he: Nom diras 
falsso testimunho cõtra teu proximo» 
(C); «Constituiçam octava, que falla das 
uestiduras e avetos dos clerigos» (C).

octenta, num. O mesmo que oitenta. 
Formas: octenta (S, 1). Contexto: «E 
Sam Gregorio, que ffoy quynentos e 
octenta e sete hanos despois de Jhesu 
Christo» (S).

octo, num. O mesmo que oito. Formas: 
octo (VC, 2). Contextos: «porque 
dando aos fiees octo marchos» (VC); «e 
nõ lhe apareçeo logo mas apres de octo 
dias» (VC).

ocultamente, adv. (de oculto + -mente). De 
modo oculto; às escondidas. Formas: 
ocultamente (S, 1); ocultamẽte (S, 4). 
Contextos: «alguũa vez craramẽte e 
outras ocultamente» (S); «ho saçerdote 
que for presente aas vodas que sse 
fazem ocultamẽte deue seer suspẽso por 
tres anos» (S); «segũdo dito he, nom 
ocultamẽte nem escondidamente» (S); 
«E ho esposoyro ou matrimonio se diz 
seer fecto ocultamẽte por quatro rrazõees 
ou maneyras» (S).

oculto, adj. (do lat. occultus, a, um, 
part. passado de occulere, esconder). 
Escondido; encoberto. Formas: occulta 
(VC, 1); occulto (S, 3); oculta (S, 2); 
oculto (S, 2; VC, 1); ocultos (S, 2). 
Contextos: «Antre a vijnda occulta de 
antechristo que sera quando nascer» 
(VC); «E dizeo en sacreto, a significar 
que Deus quer que seja occulto e escõdido 
ao pouoo» (S); «E se o pecado he occulto 
ou lho demandan en pubrico ou em 
escondido, sse en escondido deuelho 
negar» (S); «E dizese ssacreta, que quer 
dyzer coussa oculta e escondida» (S); 
«he oculto e sacreto por confison» (S); 
«a qual per spiritual conhiçimẽto he 
oculto e secreto» (VC); «Mais que nos 
pecados que ssom ocultos a pendeẽça sse 
pode dar por aluidrio do saçerdote» (S).
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ocupação, subs. (do lat. occupatione-m). 
Ato ou efeito de ocupar; provimento; 
ofício; atividade. Formas: occupaçõ 
(VC, 7); occupações (VC, 1); occupaçom 
(VC, 3); occupaçoões (VC, 5); ocupaçõ 
(VC, 3; EE, 1); ocupações (VC, 1); 
ocupaçom (S, 1; EE, 2); ocupaçoões 
(VC, 3). Contextos: «Cõsijras quanta 
occupaçõ de ensinar auiã os discipollos 
apostollos que tã soomẽte pera comer 
nõ auiã espaço» (VC); «quanto alguũ 
he mais ĩclinado ẽ occupações terreaes 
tãto he mais ẽbargado da visom de 
seu criador» (VC); «e poder fugir aa 
occupaçom empeeçiuel dos jmijgos» 
(VC); «na accidia per luxuria. nas 
occupaçoões per toruaçõ» (VC); «Dessy 
mandalhes que sejam liures de toda 
ocupaçõ de tempo e pensamẽto aficado» 
(VC); «o trabalho e a ocupaçõ corporal» 
(EE); «e leyxando todas as ocupações 
da vida presente» (VC); «Pero sse 
he tartamudo ou balbuçemte que non 
pode ben pronũçiar as palauras, ou por 
ygnoramçia ou por outra ocupaçom» 
(S); «a muyta ocupaçom do pensamẽto» 
(EE); «as desuayradas alfayas som as 
ocupaçoões superfluas que apertã e 
streitã a liberdade do coraçõ» (VC).

ocupador ,  subs. (do lat. medieval 
occupatore-m). Aquele que ocupa; 
ocupante. Formas: ocupador (EE, 1). 
Contexto: «(auarento) Gorrã ocupador 
do alheo e que ama muyto o seu» (EE).

ocupar, vb. (do lat. occupare). Aplicar; 
exercer; entreter; encarregar. Formas: 
era occupada (VC, 1); era occupado (VC, 
2); era ocupada (VC, 2); eram ocupados 
(VC, 1); estem ocupados (EE, 1); for 
occupado (VC, 1; EE, 2); for ocupado 
(S, 1); forem occupados (VC, 1); fores 
occupado (VC, 1); fossemos ocupados 
(VC, 1); foy occupada (VC, 1); he 
occupada (VC, 1); he occupado (VC, 2); 
he ocupada (VC, 2); he ocupado (S, 1; 
VC, 2); occupa (VC, 11; EE, 3); occupã 
(VC, 3); occupa te (VC, 1); occupaae vos 

(VC, 1); occupada (VC, 5); occupadas 
(VC, 1); occupado (VC, 6; EE, 1); 
occupados (VC, 3); occupam (VC, 1; EE, 
1); occupamos (VC, 1); occupan (EE, 1); 
occupando (VC, 1); occupandose (VC, 
1); occupandouos (EE, 1); occupar (VC, 
2); occupar me (VC, 1); occuparmonos 
(VC, 1); occuparsse (VC, 1); occupasse 
(VC, 2); occupassem (VC, 1); occupaua 
(VC, 2); occupauã (VC, 1); occupẽ (VC, 
2); occupemo nos (VC, 1); occupemos 
(VC, 1); occupes (VC, 1); ocupa (TC, 
1; VC, 3; EE, 1); ocupã (VC, 4; EE, 
1); ocupada (VC, 1; EE, 1); ocupado 
(VC, 3); ocupados (VC, 2); ocupam (S, 
1); ocupamse (EE, 1); ocupan (S, 1); 
ocupandote (VC, 1); ocupar (S, 1; VC, 
2); ocuparõ (S, 2); ocupauã (VC, 1); 
ocupe (VC, 2); ocupẽ (VC, 1); ocupemos 
(TC, 1); seer occupado (VC, 1); seer 
occupados (VC, 1); seja occupado 
(EE, 1); seja ocupado (VC, 1); sejamos 
occupados (VC, 1); sejas ocupado (VC, 
1); sõ occupados (VC, 1); sõ ocupadas 
(VC, 1); som occupadas (VC, 2); som 
occupados (VC, 2); som ocupados 
(VC, 1; EE, 1); teẽ occupado (VC, 1). 
Contextos: «Mas Martha era occupada 
em as obras da vida autiua» (VC); 
«sempre era occupado em meditaçoões 
e oraçoões» (VC); «por quanto toda 
aquella prouincia era ocupada de 
demonios» (VC); «Em pouco tijnham 
as cousas corporaaes e eram ocupados 
em as spirituaaes» (VC); «e per a ffe 
dos gentijos foy occupada» (VC); 
«que todollos çinquo sentidos estem 
ocupados em deos» (EE); «Irmaãos se 
alguũ homem for occupado em alguũ 
peccado» (EE); «se ho saçerdote depois 
que começar a myssa for ocupado que 
non ha pode acabar» (S); «quando forem 
occupados açerca delles em lhes fallar e 
ensinallos» (VC); «E quando assy fores 
occupado em studos boos e diuinaaes 
acerca ao senhor Jesu» (VC); «porque se 
fossemos ocupados e muyto sollicitos em 
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buscar aquestas seriamos afastados de 
buscar as spirituaaes» (VC); «E porque 
entom a ygreja he occupada açerca da 
memoria da paixom do senhor» (VC); 
«O quarto quando he occupado em 
melhor obra» (VC); «Porque a vida 
actiua he ocupada aa de fora» (VC); 
«por que muytas vezes he ocupado ẽ 
obras» (S); «que ella occupa ãte aos 
que a desejã» (EE); «Assy meesmo sua 
largueza occupa o mũdo» (EE); «Nõ 
som sẽ culpa se se occupã nas audiẽçias 
aquelles que na cadeira de Moyses e 
da sinagoga cobijçã de seer chamados 
meestres» (VC); «Occupa te pois em 
oraçõ nõ te delleites em outra cousa» 
(VC); «mas quãdo vos perseguirem 
occupaae vos fortemẽte» (VC); «a qual 
deue seer mais occupada ẽ as cousas 
eternaaes» (VC); «(e porẽ nõ som as 
ouelhas suas proprias) mas tem as elle 
occupadas como nõ deue» (VC); «Lyra 
a Matheus chamou occupado em taaes 
negoçeos» (EE); «se nõ que todos seus 
sentidos que perteeçẽ aa voõtade sejã 
em deus occupados» (VC); «e alguãs 
vezes occupam muito os sentidos» 
(EE); «e nos occupamos na occupaçom 
spiritual» (VC); «Ca taaes cousas mays 
occupan a memoria» (EE); «occupando 
e embarguando a voõtade» (VC); «ou 
quanto ao stado de acçom occupandose 
em as obras da misericordia» (VC); 
«occupandouos em booas obras» (EE); 
«por que cõ cobijça queria occupar 
em cousas corruptiuees» (VC); «per ty 
possa milhor cuydar e occupar me ẽ ti» 
(VC); «Cõ razõ podemos em aquestes 
sanctos dias pois occuparmonos mais 
que soemos ẽ mayores louuores de deus» 
(VC); «e occuparsse em bõas cousas» 
(VC); «por tal que em ty soo cuydasse 
e se occupasse e que a ty soo amasse» 
(VC); «e que se occupassem em leer e 
ouuir as scripturas» (VC); «onde staua e 
se occupaua em oraçõ» (VC); «E nom se 
occupauã em cousas algũas mũdanaaes» 

(VC); «se refeirã a deus e se occupẽ» 
(VC); «E porẽ sejamos nembrados 
das cousas scriptas e occupemo nos 
em oraçõ» (VC); «e nos occupemos ẽ 
as cousas e officios que nos som mais 
cõuinhauees» (VC); «nẽ te occupes se 
nam em oraçõ afora os cuydados que sam 
necessarios pera a vida» (VC); «Nunca 
estes oucioso sempre te ocupa em algũa 
obra» (TC); «porque de fructo mas ay 
ca muytos que ocupã a terra sẽ proueito 
nõ he achado fructo» (VC); «(e Martha 
procuraua etc.) .s. ocupada nas obras 
da vyda actiua» (EE); «Primeiramẽte 
quãdo he muyto ocupado acerca das 
cousas sensiuees» (VC); «assi meesmo 
he açerca do dia do juyzo que stãdo os 
homẽs ocupados» (VC); «apropyam 
e ocupam pera si todolos beẽs da 
ygreja» (S); «ocupamse em rezoões nom 
proueitosas» (EE); «nom sse ocupan 
nos ofiçios diuinaees» (S); «por tal que 
ocupandote em seus louuores aqui em 
aqueste mũdo» (VC); «e querem ocupar 
as terras e rregnos dos outros» (S); 
«vsurpan as coussas alheas e as que seus 
predeçesores ocuparõ, non as queren 
rrestetuyr» (S); «nõ se ocupauã em 
dar doutrina» (VC); «porque muy cara 
cousa he aquelle que teem riquezas nõ 
as ame ou nõ se ocupe ẽ cuydado dellas» 
(VC); «e que sollamẽte se ocupẽ em dar 
e preeguar a pallaura de deus» (VC); «e 
que nos ocupemos nas obras uirtuosas e 
de misericordia» (TC); «e em todo tẽpo 
seer occupado em elle» (VC); «deuẽ 
de seer occupados ẽ louuor e seruiço 
de deus» (VC); «quãto quer que seja 
occupado em negoçeos vijs» (EE); «mas 
ante quero que elle seja ocupado em 
folgãça de cõtẽplaçõ» (VC); «e entom 
façamos muyto que sejamos occupados 
em as horas canonicas» (VC); «e outras 
vezes sejas ocupado em proueito dos 
proximos» (VC); «ẽ que os leigos sõ 
occupados» (VC); «por que sõ ocupadas 
outrosi açerca do cuydado e pẽso dos 
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meninos» (VC); «Mas ay que agora 
as pessoas eclesia[s]ticas em tãto som 
occupadas em demãdas e preitos que em 
aquello soomẽte som occupadas» (VC); 
«em todas cousas que deus criou que som 
occupados de juso do çeeo vaydades 
humanas» (VC); «mas som ocupados da 
morte ante que ho possam reçeber» (EE); 
«E aquello que pior he ajnda que aquelle 
que a huũ soo benefficio nõ he ydonio 
nẽ suficiẽte teẽ occupado mujtos» (VC).

ódio, subs. (do lat. odiu-m). Rancor; 
inimizade. Formas: hodio (TC, 5; EE, 
1); hodyo (VC, 2); odeeo (S, 1); odeo 
(S, 9); odio (S, 13; TC 10; VC, 81; C, 
3; EE, 14); odios (VC, 8); odyo (TC, 1; 
VC, 7; EE, 2); odyos (S, 1). Contextos: 
«teẽdolhes hodio e maa uomtade» (TC); 
«as jmmijzidades que recorrẽ hodio e 
maas võtades» (EE); «que te querem 
mal e te ham grande hodyo» (VC); «da 
vista daquelle a que homẽ tem hodyo 
o coraçom se inflama e açẽde mais aa 
sanha» (VC); «o que teẽ odeeo a sseu 
hirmaão omeçido he» (S); «leuando 
contẽdas por odeo e malquerẽça» (S); 
«pode pregũtar se ten odio a algũa 
pesoa» (S); «Item lhe faça logo tres 
preguntas. A primeira se tem odio alguẽ» 
(TC); «Com aquelles que auiã odio aa 
paz eu era pacifico» (VC); «E neste 
preçepto peccan todos aquelles que teẽ 
odio a seu prouximo» (C); «(os homeẽs) 
.s. carnaaes e infiees os quaaes por odio 
disserõ doestos no rostro» (EE); «os 
amoestou e requereo a soportar os odios 
do mũdo» (VC); «e per maa tristeza e 
per odyo e per maa uoontade» (TC); 
«ca stauã dentro em a cidade onde viuiã 
aquelles que elle tijnhã odyo» (VC); 
«Non sabe ho homẽ se he digno damor 
ou de odyo» (EE); «semeey discordias e 
pose odyos ãtre os que eran amigos» (S).

odioso, adj. (do lat. odiosus, a, um). 
Que suscita ódio; odiento; detestável. 
Formas: odioso (VC, 2); odiosos 
(VC, 4); odiossa (S, 1); odyoso (VC, 

1). Contextos: «por tal que o nome 
de Christo que entõ era odioso fosse 
publicado e magnificado per todo o 
mũdo» (VC); «ameude som odiosos 
e malquistos dos outros» (VC); «e te 
escondes dos mẽtirosos maliciosos 
e maaos cruees cobijçosos çujos 
luxuriosos soberbos e odiosos» (VC); 
«he odiossa e aborreciuel aos enfermo» 
(S); «Barrabas era huũ muyto malfeytor 
e odyoso ao poboo» (VC).

odor, subs. (do lat. odore-m). Cheiro; 
perfume; fama. Formas: hodor (S, 
1); odoor (VC, 2); odor (S, 4; VC, 
37); odores (VC, 6); oodor (VC, 1). 
Contextos: «O septimo que da boo 
hodor ante Deus por deuaçon» (S); 
«defumamos e encẽssamos nos o liuro 
com defumaduras e cousas de boo 
odoor» (VC); «e conforta os pecadores 
cõ odoor da sua doçura» (VC); «por 
odor de boa fama» (S); «e com odor 
aromatico» (VC); «ja ally teẽ seus 
odores» (VC); «assy meesmo nos 
cõ nossos boos odores de virtudes e 
opiniom de boas obras» (VC); «Per 
oodor e boo cheiro daquestas cousas» 
(VC).

odorífero, adj. (do lat. odorifer, a, um). 
Odorante; aromático. Formas: odorifero 
(VC, 1). Contexto: «E em aquesta 
fachada ou tocha de louuor suba hũa 
verga de fumo odorifero e gracioso» 
(VC).

odre, subs. (do lat. utre-m). Saco feito de 
pele para transportar líquidos. Formas: 
odre (VC, 1); odres (VC, 3). Contextos: 
«Ja aquelle odre roto Judas era fora 
lãçado» (VC); «nõ lança alguẽ vinho 
nouo ẽ odres velhos» (VC); «mete o 
mosto em odres velhos» (VC); «rõper syã 
os odres e derramar sya o vinho» (VC).

ofegar, vb. (do lat. offocare, sufocar). 
Respirar com dificuldade. Formas: 
ofegando (VC, 1). Contexto: «e 
fortemente vay ofegando com tribullaçõ» 
(VC).
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ofender, vb. (do lat. offendere). Causar 
ofensa; injuriar; afrontar; ferir magoar. 
Formas: auerẽ ofendido (VC, 1); auya 
offemdido (EE, 1); fosse offendido (EE, 
1); ha offendido (EE, 1); he offẽdido 
(VC, 1); he offendido (VC, 2; EE, 1); 
hofendeo (S, 1); ofẽde (TC, 1); ofẽderõ 
(S, 1); ofẽderte (VC, 1); ofende (S, 
1); ofendemos (S, 1); ofendera (VC, 
1); ofenderõno (S, 1); ofendeste (VC, 
1); offẽdemos (VC, 1); offẽdeo (VC, 
1); offẽder (S, 1); offemdeste (EE, 1); 
offenda (VC, 1); offende (VC, 2; EE, 
1); offendẽ (VC, 3; C, 1); offendem 
(VC, 1; EE, 1); offendemos (VC, 2); 
offendendo (EE, 1); offendeo (VC, 
5; EE, 2); offender (VC, 9; EE, 8); 
offenderia (EE, 1); offenderõ (VC, 1); 
offendeste (VC, 2; EE, 1); offendiam 
(VC, 1); offendido (EE, 3); offendiste 
(VC, 1); seer offendido (VC, 3); seja 
offendido (VC, 1; EE, 1); tem offendido 
(VC, 1). Contextos: «e nõ erã seguros 
de nõ auerẽ ofendido deus» (VC); «auya 
offemdido a deos» (EE); «porque nam 
fosse offendido» (EE); «e lhe emcarregua 
ha satisfaçõ que ha de fazer ao que ha 
offendido» (EE); «quãdo por o vẽto do 
fauor humanal que he entendida per 
a cana vaã. deus he offẽdido» (VC); 
«Quẽ adoeçe e eu nõ emfermo, quẽ 
he offendido» (EE); «Amargo por que 
hofendeo ao senhor Deus» (S); «o que 
mal quer a seu irmaão ofẽde ao padre» 
(TC); «e os que me ofẽderõ mais 
grauemente corregi que deuia» (S); «e 
guardarme de ofẽderte ou anojar» (VC); 
«Outrosi por o pecado ofende ho homen 
a Deus e ha ygreja e a si mesmo» (S); «E 
por que em tres maneiras ofendemos a 
Deus» (VC); «O homẽ ofendera a deos» 
(VC); «ofenderõno e menosprezarom os 
encreeos» (S); «e quem he aquelle que 
ofendeste e que mereçes» (VC); «Per 
tres maneiras offẽdemos nos a deus» 
(VC); «mais offẽdeo Judas a deus em 
se ẽforcar cõ desesperaçõ. que em o 

traher e vẽder» VC); «asi como o que 
theme de offẽder a Deus» (S); «Se cõ 
penssamẽto offemdeste recõçilliate cõ 
penssamẽto» (EE); «utorgua me que 
eu nom offenda nẽ anoje a ty» (VC); 
«o que em huũa cousa offende em todo 
he feito culpante» (EE); «E por nõ 
multiplicar pallavras as quaes muitas 
uezes offendẽ as orelhas dos ouuĩtes» 
(C); «Porquãto deos perdoa aos que 
ho offendem» (EE); «entõ offendemos 
todollos angeos e sanctos» (VC); «Eis 
aquy agora o dia da saude a nenhuũ 
offendendo porque non seja vituperado 
nosso seruiço» (EE); «he induzido a 
cõsijrar e conheçer a sua villeza per o 
pecado com que anojou e offendeo a 
deus» (VC); «e que em toda maneira 
me guarde de te anojar ou offender» 
(VC); «este mais offenderia a elrey» 
(EE); «e assy forõ punidos cõ as armas 
e estormẽto daquello cõ que offenderõ e 
anojarõ» (VC); «(que teu prouximo) ao 
qual offendeste (contra ty) pella jnjuria 
feita» (EE); «e aquelles offendiam e 
anojauam per çerta mallicia e aquestes 
per jgnorançia» (VC); «se façilmẽte 
se pode aver a presença do prouximo 
offendido» (EE); «a presença do jrmaão 
que offendiste» (VC); «nõ ha hy cousa 
cõ que mais possa seer offendido ou 
asanhado aquelle que teem custume de 
perdoar» (VC); «manifestamẽte que 
o proximo nõ seja offendido» (EE); 
«algũas vezes se cheguã ao altar sem se 
auer reconciliado cõ seu jrmaão que tem 
offendido e anojado» (VC).

ofendimento ,  subs.  (de ofender + 
-mento). Ato ou efeito de ofender; 
ofensa. Formas: ofendimento (VC, 1). 
Contexto: «o desejo da tua voontade 
na pedra .s. em alguũ ofendimento de 
pecado» (VC).

ofensa, subs. (do lat. offensa-m). Ato 
ou efeito de ofender; injúria; agravo. 
Formas: ofemssa (S, 1); ofensa (S, 1; 
VC, 3); ofensas (S, 1; VC, 1); ofenssa 
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(S, 5); ofẽssa (S, 2); offemssa (S, 2); 
offensa (VC, 20; EE, 7); offensas (VC, 
15; EE, 2); offenssa (VC, 2; EE, 3); 
offenssas (VC, 1); offẽsa (S, 1; VC, 
1); offẽssa (S, 1; VC, 1); offẽssas (VC, 
1). Contextos: «Muy mays amargo 
por que fez enjuria e ofemssa ao noso 
rredenptor» (S); «ca algũas vezes me 
temi mais de fazer ofensa e injuria» 
(S); «nõ cayra ẽ pecado e em ofensa» 
(VC); «ho themor da pena do jnferno 
e a door de muytas ofensas que fez ha 
Deus» (S); «e a seytima perdom em as 
ofensas» (VC); «a octaua he ha ofenssa 
e erro que ho homẽ ha feyto ao criador» 
(S); «ho que nõ perdoar de boo coraçã ao 
que lhe fez ẽiuria e ofẽssa por esta petiçõ 
nõ ganhara remisõ nẽ indulgençia» (S); 
«lhe quita ha offemssa e injuria que lhe 
he fecta» (S); «E pyor he nom querer 
ablandar per satisfaçom a offensa de deus 
que offender e enjuriar a sua voontade 
em pecado» (VC); «porque nom se 
dõoe da offensa» (EE); «lãça fora do 
meu coraçõ e corpo todallas offensas 
desprazẽtes» (VC); «perdoandolhe as 
offensas pequenas» (EE); «A perdoança 
ergo da offenssa he necessaria» (VC); 
«A octaua razõ he que se cõsijrares as 
muytas e grãdes offenssas que fezeste 
cõtra deus» (VC); «E aqui se ẽtende de 
a offẽsa e tres diuidas pedimos que sejan 
perdoadas» (S); «injuria, offẽssa que lhe 
auia fecto» (S); «e cõ que satisfaçõ das 
offẽssas de deus es tehudo de vijnr ao 
dicto juyzo» (VC).

ofensar, vb. (do lat. offensare). Ofender. 
Formas: ofenssarom (S, 1). Contexto: 
«nos  deuemos  aue r  p i edade  e 
misericordia com aquelles que nos 
ofenssarom e injuriarõ» (S).

ofensiva, subs. (feminino de ofensivo). 
Ataque. Formas: ofẽssyua (S, 1). 
Contexto: «e assy foy culpado per juizo 
ho ofẽssyua e por ysso foy culpado em 
cõçelho» (S).

ofensivo, adj. (do francês offensive). De 

ataque; agressivo. Formas: offensiuas 
(C, 1). Contextos: «non possa trazer 
armas deffensiuas nem offensiuas» (C).

oferecer, vb. (do lat. *offerescere, incoati-
vo de offerre). Dar; ofertar. Formas: 
dofrecer (TC, 1); erã offereçidas (VC, 
2); era offereçido (VC, 1); erã offereçi-
dos (VC, 1); eram offereçidas (EE, 1); 
for ofereçido (EE, 1); forõ lhe offereçi-
dos (VC, 1); fosse ofereçido (VC, 1); 
fosse offerecida (VC, 1); fossem offere-
çidos (VC, 1); foy lhe offeriçido (EE, 1); 
foy lhe ofereçido (VC, 1); foy ofereçida 
(VC, 1); foy ofereçido (VC, 1); foy 
offerecida (VC, 1); foy offereçida (VC, 
4); foy offereçido (VC, 5); he oferecida 
(VC, 1); he ofereçido (VC, 2); he offe-
reçida (VC, 2); he offerecido (VC, 1); he 
offereçido (VC, 2); hofereçido he (S, 1); 
hoferesçese (S, 1); ofereça (S, 2; VC, 1); 
ofereçã (VC, 2); ofereçe (S, 6; VC, 9); 
ofereçẽ (VC, 2); ofereçẽdo se (VC, 2); 
ofereçẽdolhe (VC, 1); ofereçem (VC, 1); 
ofereçemos (S, 1); ofereçen (S, 2); ofe-
reçendo (S, 1; VC, 1); ofereceo (VC, 1); 
ofereçeo (S, 5; VC, 5); ofereçeose (VC, 
1); ofereçer (S, 7; VC, 5); ofereçera (VC, 
2); ofereçerlhe (S, 1); oferecerõ (VC, 1); 
ofereçerse (VC, 1); ofereçessem (VC, 
1); ofereçeste (VC, 1); oferecia (VC, 1); 
ofereçia (VC, 2); ofereçiã (VC, 2); ofe-
recida (VC, 1); ofereçida (S, 1; VC, 1); 
ofereçido (VC, 1); ofereço (S, 1); ofe-
resça (S, 2); oferesçe (S, 6); oferesçe-
moste (S, 1); oferesçer (S, 3); oferesen 
(S, 1); oferiçy (S, 1); oferyçidos (VC, 1); 
offereça (VC, 11; EE, 4); offereçã (VC, 
3); offereçamos (VC, 11; C, 1); offereças 
(VC, 2); offerece (VC, 1); offereçe (VC, 
17; EE, 4); offereçẽ (VC, 4); offereçe os 
(VC, 1); offereçe te (VC, 1); offereçẽdo 
(VC, 2); offereçẽdo se lhe (VC, 1); 
offerecẽdolhe (VC, 1); offereçẽdolhe 
(VC, 2); offereçeeo (EE, 3); offereçees 
(VC, 1); offereçelhe (EE, 1); offereçello 
(VC, 2); offereçellos (VC, 1); offereçem 
(VC, 4); offereçemdo (VC, 1); offereçe-
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mos (VC, 4); offereçendo (VC, 1); 
offereçendo lhe (VC, 1); offereçendolhe 
(VC, 1; HV, 1); offereceo (VC, 4); offe-
reçeo (S, 1; VC, 13; EE, 2); offereçeo se 
(VC, 1); offereçeolhe (EE, 1); offerecer 
(VC, 2); offereçer (VC, 33; EE, 5); 
offereçeram (EE, 1); offereçeras (VC, 2; 
EE, 1); offereçerẽ (VC, 4); offereçerem 
(VC, 2); offereçeres (VC, 2; EE, 2); 
offereçerey (VC, 1); offereçerlhe (EE, 
2); offereçerõ (VC, 4); offereçerõlhe 
(VC, 1; EE, 2); offerecerom (VC, 2; EE, 
1); offereçese (VC, 1); offerecesse (VC, 
1); offereçesse (VC, 1; EE, 1); offereçessẽ 
(VC, 1); offerecessem (VC, 2); offere-
çessem (VC, 5; EE, 1); offereceste (VC, 
1); offereçeste (VC, 2); offerecia (VC, 
2); offereçia (VC, 3; EE, 2); offereciã 
(VC, 1); offereçiã (VC, 8; EE, 1); offe-
reçia se (VC, 1); offereciam (EE, 1); 
offereçiam (VC, 2; EE, 1); offereçiase 
(VC, 1); offerecida (VC, 2); offereçida 
(VC, 3); offerecidas (VC, 3); offereçidas 
(VC, 3); offerecido (VC, 2); offereçido 
(VC, 4; EE, 5); offerecido he (VC, 1); 
offereçidos (VC, 6; EE, 1); offereço (VC, 
5); offerescelhe (EE, 1); offeresçeo (S, 
1); offerezestes (VC, 1); offericia (VC, 
1); offeriçiã (VC, 1); offeriçida (EE, 1); 
ofreçe (VC, 2); ofreçer (S, 1); seendo 
offereçido (VC, 1); seer offereçido (VC, 
3); seer offericida (VC, 1); sera ofereçi-
do (VC, 1); sera offereçida (VC, 1); som 
oferesçidas (S, 1); som offereçidas (VC, 
1); som offereçidos (VC, 1). Contextos: 
«E em nos primeyros dous anos nõ deue 
de emtrar na igreia ataa quatro anos nõ 
deue dofrecer» (TC); «lauauã ẽ aquella 
poça as cabeças e pees e as tripas das 
animallias que alli erã offereçidas» 
(VC); «o sangue era offereçido na sanc-
ta sanctorum» (VC); «erã offereçidos no 
tẽplo» (VC); «acharõ sob os vestidos 
delles algũas cousas das que eram offe-
reçidas ao seruiço dos ydollos» (EE); 
«Mas se for ofereçido a deus sem ferida 
de peccado» (EE); «forõ lhe offereçidos 

e apresentados os meninos paruoos» 
(VC); «Itẽ quise que lhes fosse ofereçido 
alguũ dom ou offerta em testimunho pera 
elles» (VC); «que por a carne e sangue 
do cordeyro da ley antigua fosse offere-
cida e sacrificada a sua carne e sangue 
em sacramẽto» (VC); «mandou que lhe 
fossem offereçidos todos primogenitos 
que fossem dos filhos de Jsrael» (VC); 
«foy lhe offeriçido huũ que lhe deuia dez 
mil marcos» (EE); «Foy lhe ofereçido 
huũ homẽ que auia demonio çego e 
mudo» (VC); «a qual ao sol material que 
aquelles adorauam como deus foy ofere-
çida no seu templo» (VC); «porque nõ 
maginasses que por aquella geeraçom 
soo foy ofereçido» (VC); «Assy a sancta 
Maria ãte da victoria foy offerecida pera 
auer victoria dos jmijgos infernaaes» 
(VC); «E como quer que esta bẽdita 
madre fosse oje hõrrada e rica douro que 
foy offereçido ao seu filho» (VC); «nẽ 
paramẽtes aa quãtidade que lhe he ofe-
recida» (VC); «e assy estes o ofereçẽ a 
Christo requerindo por elle e elle he 
ofereçido» (VC); «em o qual oraçõ he 
offereçida a deus de mestura ouro ençen-
ço e mirra» (VC); «aquello que lhe assi 
he offereçido cõsenta no pecado» (VC); 
«Ca o sacrefiçio da saude da humanall 
linhagem enuiado e hofereçido he» (S); 
«e hoferesçese a huũ soo Deus» (S); 
«Non ofereça fasta acabados os outros 
sete anos» (S); «e por ensignar os fiees 
que ofereçã sy meesmos a deus per jejuũ 
e oraçõ» (VC); «E logo ofereçe o calez 
fazendo o signal da cruz e dizẽdo aque-
la oraçõ» (S); «e assy estes o ofereçẽ a 
Christo» (VC); «depois husou como 
bispo ofereçẽdo se na ara da cruz» (VC); 
«acõpanhas o seu filho em todo 
ofereçẽdolhe seruiço de piedade e deu-
oçõ?» (VC); «e per o cõtrario os sanctos 
feridos em algũa façe ofereçem a outra» 
(VC); «ofereçemos aa tua muy crara 
magestade» (S); «per manus sancti an-
geli tui, que quer dizer por ho misterio 
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dos angeos que ofereçen nossas oraçõees 
ante Deus» (S); «e per obra a cumpre 
ofereçendo e consentindo na oraçom do 
saçerdote que sse ofereçe ao altar» (S); 
«mas ante per sua voontade e grado 
ofereceo sua face por todos» (VC); «e 
antre as yguarias ofereçeo lagrimas» 
(VC); «ofereçeose huũ pera o seguir e 
foy engeitado» (VC); «por que mais 
limpamẽte possa ofereçer ho sacryfiçio 
a Deus» (S); «porque mais cousas e mais 
praziuees a deus lhe ofereçera ella que 
o phariseu soberuo em aquelle conuite 
que lhe deu» (VC); «nas festas e domjn-
gos ouuir sua missa e ofereçerlhe» (S); 
«e por tãto os magos oferecerõ destas 
meesmas cousas» (VC); «E quando for 
alguũa contenda ou duuida do seu nome 
e honrra ofereçerse por elle» (VC); «A 
qual cousa he tall como se elles ofere-
çessem sacrificios nõ a deus mas aos 
demonios» (VC); «Nõ ofereçeste tu a 
deus padre de todo ẽ todo sacrificio de 
voõtade e nehũa cousa cõstrãgido sofres-
te?» (VC); «ca prestes era para dar a 
outra face aaquelle que oferecia se 
mester fora» (VC); «mas como ignos-
cente e sem culpa se ofereçia por os 
pecados alheos» (VC); «por quanto se 
ofereçiã assy como cousas limpas em o 
tẽplo de deus» (VC); «mas ajnda que lhe 
fosse aparelhada e oferecida» (VC); 
«Ofereçida a hostia e o callez, inclinase 
o saçerdote e dyz» (S); «fosse o filho 
ofereçido ou leuado ao tẽplo» (VC); «o 
qual me ofereço a prouar» (S); «pede a 
Deus que lhe de que oferesça» (S); «O 
que oferesçe deue beyjar a maão do sa-
çerdote e signyfica ffe con obra» (S); 
«oferesçemoste ssacrifiçio limpo e sanc-
to ou sem mazela» (S); «rroga o saçer-
dote a Deus que mãde oferesçer e apre-
sentar este ssacramẽto» (S); «E os cleri-
gos e os frades nom oferesen» (S); «por 
que nom me oferiçy a pelejar pella ffe de 
Jhesu Christo» (S); «Da causa e razã 
porque o marido pode deixar sua molher 

e dos meninos oferyçidos a deus» (VC); 
«offereça a deos e a sam Pedro dizendo» 
(VC); «e que te offereçã conuite de 
grãde dilleytaçõ e deuaçõ de voõtade» 
(VC); «lhe offereçamos algũa parte» (C); 
«Dõde vem aquesto meu deus que tu ajas 
assy com paixom de my que tu offereças 
a humanidade?» (VC); «E por tãto se 
offerece o sacrificio do vinho misturado 
com a augua» (VC); «offereçe a deus a 
boa võtade» (EE); «e aquelles offereçẽ 
fauo de mel» (VC); «Offereçe os digo 
dizẽdo (çinco ou dous marcos me entre-
gaste)» (VC); «E offereçe te em verda-
deyra enmenda de todollos malles come-
tidos» (VC); «offereçẽdo roguarias ou 
preçes com lagrimas a deus» (VC); «(e 
disselhes Jesu) offereçẽdo se lhe e de-
mostrando» (VC);  «per  deuoçõ 
offerecẽdolhe ouro de sabedoria e pedras 
p r e c i o s a s  d e  v i r t u d e s »  ( V C ) ; 
«offereçẽdolhe muytas graças cõ boõa 
voõtade» (VC); «E assy o ẽperador 
offereçeeo sacrifiçios aaquelle minino» 
(EE); «porque lhe offereçees ouro?» 
(VC); «e offereçelhe ho dom que mandou 
Moyses que offereçessem em testemu-
nho» (EE); «eu meesmo vijnrey prestes 
offereçello» (VC); «e entom os tiremos 
dõde os leuamos scondidos .s. dos cora-
ções e offereçellos a deus soo» (VC); 
«mas quando lhas offereçem com as 
maãos e pees vam correndo a ellas» 
(VC); «E com ajumtamento das forças 
do spiritu em offereçemdo a deos sacri-
ficio de justiça» (VC); «Reçebe o que te 
offereçemos» (VC); «e offereçendo a 
deos tua oraçom requerera aquello que 
for tua proll» (VC); «e offereçendo lhe 
o vinagre ou azedo» (VC); «e offereçen-
dolhe su oraçom desenuolueo Sam 
Clemente o santo pãno» (HV); «E entõ 
se offereceo que o lauasse todo» (VC); 
«Saçerdos, saçerdote por que offereçeo 
sacrifiçio por nos» (S); «e quando o 
buscauã pera morte e paixõ offereçeo se 
de seu grado» (VC); «E chegando o que 
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auia reçebydo os çinquo marcos offere-
çeolhe outros çinquo» (EE); «quando 
quisermos offerecer a deus sacrificio» 
(VC); «em o testamẽto velho em cada 
sacrifiçio he mãdado offereçer sal» (EE); 
«e offereçeram ao senhor sacrificios em 
justiça» (EE); «depoys da recõçilliaçõ 
offereçeras. (teu doõ)» (EE); «E como 
entrarõ no tẽplo cõprarõ duas tortores ou 
dous poonbinhos pera offereçerẽ por 
elle» (VC); «gosto de suauidade nom 
offereçerem» (VC); «Qualquer cousa que 
offereçeres faras saborosa como o sol do 
sacrefiçio» (VC); «a ty offereçerey sacri-
ficio de louuor» (VC); «vierom adorar o 
minino e offereçerlhe doões» (EE); 
«estes magos nom offereçerõ cadahuũ 
hũa destas tres cousas» (VC); «e abertos 
seus thesouros offereçerõlhe doões .s. 
ouro, e emçẽço, e mirra» (EE); «offere-
cerom os magos ao senhor ouro encenço 
e mirra» (EE); «e ally se cõpõe e offere-
çese em toda obra encaminhãdoa» (VC); 
«empero lhe foy mandado que o offere-
cesse em sacrificio» (VC); «que offere-
çesse pella ynorãcia sua» (EE); «porque 
por enduzerẽ o poboo que dessẽ e 
offereçessẽ» (VC); «mãdou que trouues-
sem senhas varas e as offerecessem ẽ no 
altar» (VC); «e offereceste a deus joya 
muy gloriosa» (VC); «offereçeste a deus 
padre rogarias cõ grãde braado e lagri-
mas» (VC); «em o qual se offerecia huũ 
cordeiro per a manhãa e outro aa nocte» 
(VC); «ja louuauelmente offereçia a 
deus» (EE); «foy confirmado no sangue 
das anjmallias que offereciã» (VC); «e 
de hy he que os padres antijgos offereçiã 
sacrifiçios a deus» (EE); «e offereçia se 
aos que auiã de crucificar» (VC); «offe-
reciam dous passaros por se alimpar» 
(EE); «e offereçiam hy sacrificios» (EE); 
«era visitado per o marques e offereçia-
se e dizia que era prestes a fazer todas 
cousas que podesse no mũdo» (VC); «e 
per os euãgellistas offerecida e mostra-
da» (VC); «Item foy demostrada per a 

filha de Gepte offereçida depois da vic-
toria dos jmijgos tẽporaaes por damento 
de graças» (VC); «deuẽ seer postas todas 
as outras tres cousas e offerecidas assy 
como menores por a mayor» (VC); «auia 
de seer sacrificio offerecido e plazente» 
(VC); «hy foy Christo offereçido pella 
madre» (VC); «Offerecido he por quan-
to elle quis» (VC); «(por que offereça os 
doões) offereçidos a elle volũtariamẽte» 
(EE); «e me offereço per mjnha voõtade» 
(VC); «mas vayo mostrar ao sacerdote e 
offerescelhe o dom que mandou Moy-
ses» (EE); «asi como elle sse offeresçeo 
aa cruz» (S); «quãdo o nõ fezestes a huũ 
da questes menores meus nõ offerezestes 
a my» (VC); «offericia a deus sacrificio 
por os pecados de todos» (VC); «e calla-
rõse os sacrificios que por os pecados do 
poboo offeriçiã» (VC); «foy apartada do 
corpo, e offeriçida a deos padre» (EE); 
«E entom o ofreçe ondequer» (VC); «ca 
he digna para ofreçer has nossas ora-
çõees e pitições ãte elle» (S); «E seendo 
offereçido e gostado o beber do vinagre 
e fel disse» (VC); «per que ally cõuinha 
seer offereçido o verdadeiro cordeiro» 
(VC); «pera seer offericida a deus per 
boa obra» (VC); «e o cordeiro pascoal 
sera ofereçido» (VC); «assy a ygreja 
alimpada e purguada sera offereçida a 
deus padre sem noda e sem verruga» 
(VC); «e todas suas coussas som oferes-
çidas ha Deus» (S); «Aquelle que jura 
no altar dõde proçede a santifficaçõ das 
cousas que lhe som offereçidas» (VC); 
«os quaaes som offereçidos quando som 
per deus reçebidos» (VC).

oferecimento, subs. (de oferecer + 
-mento). Ato ou efeito de oferecer; 
oferta. Formas: ofereçimẽto (VC, 
1); offerecimento (VC, 1; EE, 1); 
offereçimento (VC, 1); offereçimẽto 
(VC, 6). Contextos: «E o dia ãte daquella 
hora .s. todallas horas daquelle dia ata a 
hora do ofereçimẽto do cordeiro» (VC); 
«e lhe demos vozes e pregoões dignos e o 
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honremos cõ joyas misticas .s. de coraçõ 
e offerecimento de cousas corporaaes» 
(VC); «torna ho offerecimento da paz» 
(EE); «mas per aquelle offereçimento 
sempre alimpa» (VC); «auendo fiuza 
que pero offereçimẽto dos sacrifi[ci]
os prazerã a deus» (VC); «ca pois do 
sacrificio e offereçimẽto do cordeiro 
afigurado se seguio o offereçimẽto do 
verdadeiro cordeiro» (VC).

oferenda, subs. (do lat. medieval offerenda, 
as coisas que se oferecem). Oferta; 
oblata. Formas: oferẽda (S, 3); oferẽdas 
(S, 1); oferenda (S, 5; VC, 2); offerẽda 
(VC, 1); offerẽdas (EE, 1); offeremda 
(S, 1); offerendas (EE, 1). Contextos: 
«E tantas oraçõees se deuem dizer 
sacretas despoys da oferẽda» (S); «E 
foy estabeleçida esta ordẽ pera que os 
sudiachonos reçebesem as oblaçõees e 
oferẽdas» (S); «E logo diz a oferenda» 
(S); «e que elle era oferenda ou offerta de 
todo o mũdo» (VC); «e por jndignidade 
da offerẽda que faz e assi todo he 
auorreçido» (VC); «teẽdo cõsigo as 
offerẽdas dos ydollos» (EE); «a qual 
significa a ssecreta, ou sacra, que dizem 
despois da offeremda» (S); «assy as 
oraçoões e offerendas lhes aproueitauã».

oferta, subs. (do lat. medieval offerta-m). 
Oblata; dádiva; quantia em dinheiro a 
que os clérigos tinham direito durante 
ou após a realização de certas cerimónias 
litúrgicas. Formas: hoferta (S, 1); oferta 
(S, 2; VC, 4; EE, 1); ofertas (S, 2; TC, 2; 
VC, 2); offerta (VC, 13; EE, 8); offertas 
(VC, 20; EE, 2). Contextos: «mais nom 
deue ser feyta hoferta de tal ganãçia» (S); 
«e seja sua a oferta onde quer que lhes 
diserẽ missa» (S); «por a qual oferta e 
presente deus he requerido e cõuidado 
pera morar no coraçom do homem» 
(VC); «assy como a oferta de Caym» 
(EE); «non dan as primiçias e dizimos e 
ofertas aos que estan na ygreja que lhes 
deuen dar» (S); «elles mesmos viuen 
das ofertas» (VC); «Estes todos em 

geeral seiã pregumtados das dezimas, 
e primicias e ofertas e remdas e diuidas 
se as pagã bem» (TC); «E mandou que 
lhes offereçesse algũa offerta segũdo a 
ley» (VC); «Esta offerta era de proues» 
(EE); «mas porque gastastes das rendas 
e das offertas: empero nõ sooes fartos» 
(VC); «dan dizimas sacrificios e offertas 
a deus do çeeo» EE).

ofertar, vb. (de oferta + -ar). Fazer oferta 
de; oferecer. Formas: ofertares (EE, 
1); offertando (EE, 1); offertar (EE, 3). 
Contextos: «e se ofertares teu dom ao 
altar e te acordares que teu prouximo» 
(EE); «Com braado forte e offertando as 
lagrimas foi ouuido por sua reuerẽçia» 
(EE); «Por que viessem se nõ teuessen 
que offertar» (EE); «eran theudos de 
offertar o sacraficio determinado na ley» 
(EE); «ca os judeus tijnham soomente 
huũ templo onde podiam offertar e 
sacrificar .s. em Jherusalem» (EE).

oficiador, subs. (do lat. medieval officia-
tore-m). Oficiante. Formas: ofiçiadores 
(S, 1). Contexto: «dizen os ofiçiadores 
ho ofiçio dicto por ho saçerdote» (S).

oficial, subs. (do lat. medieval officiale-m). 
Servidor. Formas: ofecial (S, 1); 
officiaaes (VC, 9); offiçiaaes (VC, 2; C, 
1; EE, 1); offiçiaes (C, 1); official (VC, 
2; EE, 1); oficiaaes (VC, 1); ofiçiaees 
(S, 2); oficiaes (TC. 1); ofiçiaes (S, 1; C, 
1); ofiçial (S, 2); oficiall (TC, 1); ofiçyal 
(S, 1); ofyçyaees (S, 1). Contextos: 
«laurador ou estalajadeiro, peliteiro ou 
outro ofecial» (S); «pois que aly eram os 
officiaaes e ministros da justiça secular 
e de ecclesiastica» (VC); «os apostollos 
forõ simplezes segundo ho mundo e 
proues offiçiaaes .s. pescadores» (EE); 
«E deste mandado e ordenança soomente 
tiramos o dito fisiquo e offiçiaes que 
pera algũa obra dos ditos mosteiros 
forem neçessarios» (C); «E tanto que 
huũ official» (VC); «como ho official 
mediante ho jstrumento obra» (EE); «os 
oficiaaes que som pẽsosos e toruados 
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acerca de muytas cousas» (VC); «O 
segũdo dando as destrybuyçõees e 
rraçõees aos que non estan no ofiçio e 
tirãdoas aos ofiçiaees» (S); «Item aos 
oficiaes dalguũs senhores do furtu e da 
maa garda» (TC); «E os assesores e os 
outros ofiçiaes que ham çerto solayro» 
(S); «E se o tal ofiçial nom for saçerdote, 
pode cometer o poderio ao saçerdote» 
(S); «e demais se he oficiall na igreia, 
he irregular e nõ pode seer absolto 
senom pollo papa de Roma segũdo diz 
a degratal» (TC); «mais o seu ofiçyal 
nom os pode cometer» (S); «asi como as 
vssuras e os vogados que leuam gramdes 
solayros e os fisicos e os ofyçyaees que 
leuan mais de seus dereitos» (S).

oficina, subs. (do lat. officina-m). Lugar 
onde se fabrica ou conserta alguma coisa. 
Formas: ofiçinas (C, 1). Contexto: 
«que nehuã molher nom ẽtre da primeira 
crasta adiante nas casas e ofiçinas dos 
mosteiros de homẽs» (C).

ofício, subs. (do lat. officiu-m). Serviço; 
função; trabalho; ocupação; conjunto 
de orações ditas em determinados 
momentos do dia. Formas: hoffiçio (S, 
1); hofiçio (S, 6); hofiçios (S, 2); officio 
(S, 1; VC, 165; HV, 4; EE, 22); offiçio 
(VC, 19; C, 11; EE, 8); officios (VC, 36; 
EE, 1); offiçios (S, 1; VC, 5; C, 9; EE, 
3); offiçyo (VC, 1); oficio (S, 1; TC, 17; 
VC, 5); ofiçio (S, 68; VC, 1; C, 3; EE, 
3); oficios (TC, 1); ofiçios (S, 19; C, 8); 
ofiçyo (S, 2); ofycio (TC, 1); ofyçio (S, 
3); ofyçios (S, 1). Contextos: «O nono 
que ssom negligentes no hoffiçio ha que 
som obligados» (S); «celebren ho hofiçio 
diuinal» (S); «se era molher ou homen, 
ou que hofiçio avya» (S); «curan mais 
dos conuites que dos hofiçios diuinaees» 
(S); «som obrigados de dyzer e cantar 
as horas canonycas e os dinos hofiçios 
nas ygrejas» (S); «se he constituido em 
dignidade ou em officio eclesiastico» 
(S); «demostra a maneira e o officio 
que deuẽ teer os claustraaes» (VC); «ha 

fazer seu officio en presença» (EE); «E 
seẽdo o senhor assi occupado no offiçio 
da preeguaçom» (VC); «Os quaaes em 
parte da mesma uocaçõ e offiçio em 
que somos chamados o sooes» (C); 
«os officios ecclesiasticos nõ se hã de 
promouer sempre homeẽs de linhagem» 
(EE); «dõde se ajũtam os christãaos a 
ouuir os diuinos offiçios e fazer oraçom» 
(S); «por quãto nom tijnha offiçyo de 
discipollo nem seguia o senhor» (VC); 
non ten oficio nehuũ» (S); «fica sospẽso 
do oficio por huũ» (TC); «Sayba o 
confesor da pessoa que se lhe confessa 
de que estado he e que oficio ha per 
que uiue» (TC); «estando desoluto e nõ 
ĩclinado ao oficio diuino» (TC); «justiça 
he ofiçio de guardar a vida e carreyra de 
cada huũa das vertudes» (S); «cada huũ 
dos outros menbros usã dos oficios para 
que forõ feitos» (TC); «se sse deue dar 
aos jograees e aos homẽs que andan ẽ 
vijs ofiçios» (S); «Todo junto he ofiçyo 
de madre» (S); «por tal cõdiçom he 
suspenso do ofycio por tres anos» (TC); 
«cujo lugar e ofyçio tem o ministro que 
faz este sacramẽto» (S); «pello que 
deuem fazer de sseus ofyçios» (S).

oficioso, adj. (do lat. officiosus, a, um). 
Prestável, serviçal, piedoso. Formas: 
oficiosa (TC, 2). Contexto: «e outra que 
quer dizer deiogetarũ e outra oficiosa que 
uem de oficio de piedade» (TC); «E as 
outras duas mĩtiras iocosa e oficiosa som 
pecado uenial» (TC).

oitavairo, subs. (do lat. octavariu-m). O 
mesmo que oitavário: festa religiosa 
que se celebra durante oito dias. 
Formas: oytauairo (EE, 1). Contexto: 
«Primayramente ho oytauairo do 
nascimento de Christo» (EE).

oitavamente, adv. (de oitavo + -mente). 
Em oitavo lugar, Formas: oytauamẽte 
(VC, 1). Contextos: «Oytauamẽte 
porque foy chamado angeo e ajnda que 
o nõ fosse per natureza pero foy angeo 
per officio» (VC).
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oitavas, subs. (do lat. octavas). Os oito 
dias em que a Igreja celebra uma festa 
solene; o último dia desse periodo de 
tempo. Formas: doitavas (C, 1); oitauas 
(EE, 1); oytaua (EE, 13); oytauas (VC, 
1; EE, 49). Contextos: «Item tres dias 
doitavas» (C); «Euangelho do domingo 
xiij. depois das oitauas de penthicoste» 
(EE); «Em ha oytaua de pĩthicoste» 
(EE); «e acabada a sollẽpnidade das 
oytauas que durauã per oyto dias» (VC); 
«Euangelho do domingo antre as oytauas 
da epiphanya» (EE).

oitavo, num. (do lat. octavus, a, um). Que 
ocupa numa série a posição número oito. 
Formas: oitaua (VC, 1; C, 1); oitauo 
(TC, 1); oytaua (TC, 4; VC, 15; EE, 
1); oytauo (S, 4; TC, 2; VC, 9; EE, 8). 
Contextos: «A oitaua he o mandado de 
Christo quando disse. effeta: abridenos» 
(VC); «A oitaua he quãdo .s. ha de 
cõfessar» (C); «O oitauo mãdamento 
he: Nõ diras testimunho falso» (TC); 
«A oytaua se o fez em dias sanctos ou 
de ieiuũs» (TC); «Seguese o oytauo 
mandamento no qual lhe faça seys 
pregũtas» (TC); «A oytaua he que nom 
tẽ cuydado afficado de cousa que seja» 
(VC); «Ho oytauo esforçao» (S); «Em o 
oytauo sera feito geeral tremor da terra» 
(VC); «foy patriarcha e no numero dos 
doze patriarchas o oytauo» (EE).

oitenta, num. (do lat. vulgar octaginta, por 
octoginta). Dez vezes oito. Formas: 
oytemta (EE, 1); oytenta (S, 2; EE, 4); 
oytẽta (S, 1; HV, 1; EE, 1). Contextos: 
«segundo aquello que se lee no psalmo 
oytemta e tres» (EE); «E se for desde 
os setẽta anos fasta os oytenta, mayor 
pendẽça lhe deue dar que non ao dos 
oytenta» (S); «Porem se lee no psalmo 
oytenta e oyto» (EE); «ca ho que pasa de 
oytẽta anos non lhe deue mãdar jejũar» 
(S); «som os que ficã por vẽder çento 
e oytẽta» (HV); «E disselhe, toma tuas 
cartas e escreue oytẽta» (EE).

oito, num. (do lat. octo). Sete mais um. 

Formas: oito (S, 1; VC, 2; HV, 1; C, 2; 
EE, 1); oyto (S, 10; TC, 6; VC, 21; HV, 
3; C, 3; EE, 27). Contextos: «ajnda que 
ssegundo dereyto deuiam seer oito» (S); 
«E na cura daquesta tal vyerõ e aueẽ cada 
dia oito cousas» (VC); «As çircũstançias 
dos peccados mortaes som oito» (C); 
«depois de acabados os oito dias» (EE); 
«em alguũs ordenayros mãda vngir en 
oyto logares» (S); «Quem iurar acynte 
.x. dias a pam e augua e oyto anos de 
peẽdemça» (TC); «de que oyto fazem 
huũ milhar: ou hũa milha» (VC); «e esta 
festa durou oyto dias» (HV); «Como 
se lee a vinte e oyto capittollos de Sam 
Joham» (EE).

oitocentos, num. (de oito + centos). Oito 
vezes cem. Formas: oyto cẽtos (VC, 
1); oyto çentus (HV, 1). Contextos: «E 
Dauid de huũ golpe ou de hũa cheguada 
matou oyto cẽtos baroões» (VC); «e da 
parte de Titus ãtre caualleyros e piões 
oyto çentus por conta» (HV).

oleiro, subs. (do lat. ollariu-m). O que 
fabrica louça de barro; ceramista. 
Formas: oleiro (VC, 2); olleyro (VC, 1). 
Contextos: «E auydo conselho ãtre ssy 
conpararon delles o cãpo de huũ oleiro 
para sepultarem em elle os pellegrijms 
e os strãgeiros» (VC); «O oleiro he deus 
em cujo poder e saber he de huũ barro 
fazer vasos e huũs pera bem e honrra. 
e outros para deshonrra» (VC); «ou 
lodo fez outro vaso segundo progue ao 
olleyro» (VC).

óleo, subs. (do lat. oleu-m). Líquido 
gorduroso feito à base de azeite que 
serve para ministrar determinados 
sacramentos; o santo óleo. Formas: oleo 
(S, 15; VC, 16); olleo (S, 3; VC, 13). 
Contextos: «A estrema vnçõ enviãdo 
a seus disçipulos a sãar aos enfermos 
que os vngiam con oleo» (S); «he cruz 
que o saçerdote faz en ha ffrõte e en os 
pectos con oleo» (S); «deulhe auondãça 
de oleo» (VC); «som comparados em 
tres qualidades do oleo: o qual alumea 
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e gouerna. e vnta» (VC); «e logo põee 
a crisma e do olleo na auga» (S); «cõ o 
dedo polegar faz huũ sinal de cruz cõ 
olleo nos pectos» (S); «lançando per 
çima dellas olleo que he sperãça do 
perdõ» (VC); «a qual cousa se entẽde 
per o vntamẽto e vngimẽto ou per olleo 
porque nõ vntou a sua cabeça» (VC).

olhador, subs. (de olhado + -or). Aquele 
que olha; observador. Formas: olhadores 
(EE, 1); oolhador (VC, 1). Contextos: 
«Auera empero differença da parte 
dos olhadores» (EE); «qualquer cousa 
que eu fezer deus he presente assy 
como perpetuu oolhador de todos 
pensamentos» (VC).

olhar, vb. (segundo uns, do lat. adoculare; 
segundo outros, do lat. oculare). Ver; 
dirigir a vista para. Formas: olha (VC, 
4; EE, 16); olhã (EE, 1); olhaae (S, 1; EE, 
1); olhãdo (C, 1; EE, 7); olham (S, 1; VC, 
1); olhamos (VC, 1); olhando (VC, 3; C, 
1; EE, 9); olhandoos (EE, 1); olhar (S, 
4; VC, 9; C, 1; EE, 9); olhara (VC, 1); 
olharõ (VC, 1); olharom (VC, 1); olhas 
(VC, 1; EE, 1); olhassem (VC, 1; EE, 
1); olhaste (TC; VC, 2); olhaua (VC, 1); 
olhauã (EE, 1); olhay (EE, 10); olhe (VC, 
4; C, 1); olhemos (EE, 1); olhes (VC, 
2); olhey (EE, 1); olhou (TC, 1; EE, 3); 
oolha (VC, 4); oolhãdo (VC, 4); oolham 
(VC, 1); oolhame (VC, 1); oolhamos 
(VC, 1); oolhando (VC, 3); oolhar (VC, 
14); oolhara (VC, 1); oolhares (VC, 
3); oolhasse (VC, 1); oolhaste (VC, 2); 
oolhaua (VC, 2); oolhauam (VC, 2); 
oolhauaos (VC, 2); oolhem (VC, 1); 
oolhemos (VC, 1); oolho (VC, 1); oolhou 
(VC, 3); oulhou (HV, 2). Contextos: 
«Olha a grãde crueza» (EE); «se meus 
passados mereçimẽtos se olhã» (EE); «se 
meus passados mereçimẽtos se olhã» 
(EE); «olhaae que virgem cõçebera e 
parira filho» (S); «nom olhãdo como 
son procuradores e ministradores dos 
ditos benefiçios e nõ senhores» (C); 
«de boa vomtade olham as cousas 

vaãs» (S); «e olhamos por as cousas 
que som scriptas» (VC); «nõ olhando a 
obrigaçam que teem de nos obedeçer» 
(C); «E olhandoos Jhesu disselhes» 
(EE); «Ho octauo que nom vaa olhar 
os jogos e coussas deshonestas» (S); 
«e hya olhar as molheres e as cousas 
vaãs» (S); «E mais porque se os olhara 
nas façes ouuerã mayor vergonha de 
sayrẽ» (VC); «ja ditas da sua ficada 
nẽ olharõ em ello» (VC); «Ca non 
olhas a pessoa dos homeẽs» (EE); «E 
como indose aos çeeos elles olhassem» 
(EE); «Se olhaste ou deseiaste algũa 
molher desonestamente» (TC); «E cõ 
huũ semblãte meesmo olhaua os que 
o louuauã e os que doestauã» (VC); 
«E Maria Magdalena e Maria Jacome 
olhauã hõde o punhã» (EE); «olhay que 
todallas cousas faço eu nouas» (EE); 
«por que cõ milhor dilligençia olhe por 
sua guarda» (C); «pello qual nos emsyna 
que ameude olhemos ao çeeo» (EE); 
«e sempre olhes com a mente e com 
deuoçom em sua obra e custumes» (VC); 
«Olhey a terra e ex aqui era quasy vazia» 
(EE); «Se olhou as molheres con maa 
emtẽçom» (TC); «pera fũdo oolha cõtra 
a terra» (VC); «ante queria prazer a deus 
oolhãdo em todas cousas» (VC); «nom 
podem oolhar o çeeo quãdo oolham para 
a terra» (VC); «e oolhame cõ os olhos da 
misericordia» (VC); «se nos elle vijr que 
ameude oolhamos a molher fremosa» 
(VC); «baroões guallileus que staaes 
oolhando para o ceeo?» (VC); «pera 
poderẽ oolhar dereitamẽte o sol» (VC); 
«Pera que ergo oolhara ao ceeo onde 
nom tem guardada cousa algũa» (VC); 
«e nõ oolhares se nõ por ty soo» (VC); 
«aquelle que o bẽ oolhasse e cõsijrasse» 
(VC); «por a simplizidade dos teus 
olhos cõ que me oolhaste» (VC); «e 
como os oolhaua stãdo elles comendo» 
(VC); «nõ oolhauam nẽ queriã veer sem 
graueza» (VC); «Oolhauaos o senhor e 
auia delles compayxõ» (VC); «Aquelle 
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que ora nom faça algũa cousa noua que 
oolhem os homẽs assy como braadando 
ou ferindo os peitos» (VC); «e braada e 
faz strãpidas que oolhemos atras» (VC); 
«E quando com dilligencia o oolho asy 
cõ temor como cõ vergonha toruome» 
(VC); «ou quẽ nom oolhou cõ os olhos 
nõ castos?» (VC); «Archileus oulhou 
para elle e disselhe» (HV).

olhar 2, subs. (de olhar). Ação de olhar; 
fixação da vista. Formas: olhares (VC, 
1). Contexto: «e tirã o homẽ de maaos 
olhares e de maaos caminhos e de outros 
perijgos» (VC).

olhar mentes, vb. + adv. (de olhar + 
mentes). Olhar entretanto. Formas: olha 
mentes (VC, 1); olha mẽtes (VC, 1; EE, 
1); olhãdomẽtes (VC, 1); olhamentes 
(VC, 2); olhar mẽtes (VC, 1); olharias 
mẽtes (VC, 1); olhauamlhe mentes 
(EE, 1); olhay mẽtes (EE, 1); olhe 
mentes (VC, 1); olhemẽtes (VC, 1); 
olhes mẽtes (VC, 1); oolhãdo mẽtes 
(VC, 1); oolhamẽtes (VC, 1); oolhando 
mentes (VC, 1); oolhar mẽtes (VC, 1); 
oolhẽmẽtes (VC, 1); oolhes mentes 
(VC, 1); oolhou mentes (VC, 1); oulhou 
mẽtes (HV, 3). Contextos: «E olha 
mentes aquy e penssa como toda a 
trijndade he aly presente» (VC); «O 
homem olha mẽtes com dilligencia» 
(EE); «sta assy como em huũ monte 
alto olhãdomẽtes por as necessidades 
dos corpos» (VC); «ha de caer a aruor 
olhamentes aos seus ramos» (VC); «tal 
como este nõ deue olhar mẽtes atras» 
(VC); «nõ olharias mẽtes aa villeza 
da choça» (VC); «Elles olhauamlhe 
mentes» (EE); «Olhay mẽtes non menos 
prezees huũ destes pequeninos» (EE); 
«Aquelle que renũciou o mundo nõ olhe 
mentes atras por cousa que seja» (VC); 
«mas olhemẽtes ao poderio de deus» 
(VC); «nem olhes mẽtes ao outro que 
he largo» (VC); «e cuydando se auoara 
oolhãdo mẽtes e coleando para hũa 
parte e pera outra» (VC); «Oolhamẽtes 

e ouue me senhor meu deus» (VC); «E 
reuolueose Pedro oolhando mentes per 
a outra parte» (VC); «e liuremẽte oolhar 
mẽtes e delectarse na claridade dos çeos» 
(VC); «nõ oolhẽmẽtes atras» (VC); 
«nẽ oolhes mentes a quanto perdes dos 
guaanhos tẽporaaes» (VC); «se algũa ora 
te esguardar aquelle que oolhou mentes 
a Pedro que choraua» (VC); «e oulhou 
mẽtes per toda a camara assy darredor 
como para çima e para fundo» (HV).

olho, subs. (do lat. oculu-m). Órgão da 
visão. Formas: dolhos (VC, 1); olho 
(S, 1; TC, 3; VC, 111; EE, 40); olhos 
(S, 24; TC, 6; VC, 411; EE, 59; RP, 3); 
oolho (VC, 1). Contextos: «per afliçom 
e trabalho. ou he cobijça dolhos» (VC); 
«Se o teu olho for maao, todo o teu 
coraçõ sera cheo de treeua» (S); «E nõ 
enganẽ os homeẽs a olho» (TC); «se o 
teu olho te escãdalizar tyrao de ti» (TC); 
«o teu olho he candea do teu corpo» 
(VC); «Mays leue cousa he ho camello 
passar pello olho de hũa agulha que ho 
ryquo emtrar no regno dos çeeos» (EE); 
«a luz que he amada dos olhos que 
estam ssaãos he odiossa e aborreciuel 
aos enfermos» (S); «Digo primeiramẽte 
que çerar deuemos os olhos que nõ 
ueiã as uaydades» (TC); «porque seja 
demostrada aos olhos delles e a vejã» 
(VC); «E em este pouco cayrom de seus 
olhos como escamas e cobrou vista» 
(EE); «Os olhos do aar empeçonhẽtado 
logo escureçẽ» (RP); «empero cõtorua os 
olhos e squeẽta a cabeça» (RP); «se laue 
a boca e os olhos e as maãos ameude» 
(RP); «quãto mais aquelle oolho e maão 
que som esquerdos» (VC).

ólio, subs. O mesmo que óleo. Formas: 
dolyo (VC, 1); holio (TC, 1); oleyo (VC, 
1); olio (S, 5; TC, 1; C, 1); olios (C, 11); 
ollio (S, 1; VC, 2); ollyo (VC, 4); olyo (S, 
1; VC, 8; EE, 9). Contextos: «e outrosy 
auia em sy auondãça de oliueyras e 
dolyo» (VC); «ungano co holio sãcto em 
nome do senhor» (TC); «E aquesto foy 
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ajnda significado na sobegidõ do oleyo 
e acreçẽtamento que foy dado aa velha 
pobre» (VC); «deuelhe poer crisma 
ençima da cabeça e ho olio nos pectos 
e antre as espadoas» (S); «e asy deuẽ a 
fazer a olio e a acrisma que som cousas 
sagradas» (TC); «por que muitos sam 
bautizados sem o dito olio» (C); «nom 
lhes seendo dados os ditos olios» (C); 
«a quoal he crisma que se faz do ollio 
e de balssamo» (S); «e nõ tomarõ ollio 
cõ sigo» (VC); «porque por taaes obras 
e oufanas se asçẽde o fogo da soberua 
assy como por ollyo» (VC); «a qual he 
olyo de oliuas conssagrado de bispo ou 
outro mayor» (S); «quita me çẽ barijs de 
olyo» (VC); «poõe primeiro o deuedor 
do olyo» (EE).

oliva, subs. (do lat. oliva-m). Azeitona; 
oliveira. Formas: oliua (VC, 2); oliuas 
(S, 1). Contextos: «Em a oliua se ẽtẽde 
o perdõ da jndulgẽcia» (VC); «Os lenhos 
da cruz som palma. cedro. cipreste. e 
oliua» (VC); «a qual he olyo de oliuas 
conssagrado de bispo» (S).

olival, subs. (de oliva + -al). Campo 
de oliveiras. Formas: oliual (TC, 1). 
Contexto: «A primeyra nom fazer nem 
mandar fazer em elas nem huũ trabalho 
corporal em cãpo nem em uinha nem ẽ 
oliual nem ẽ casa» (TC).

oliveira, subs. (do lat. olivaria-m). Árvore 
da azeitona. Formas: oliueira (VC, 
5; EE, 1); oliueiras (VC, 6; EE, 2); 
oliueyra (VC, 5); oliueyras (VC, 3). 
Contextos: «o saluador trage o ramo 
da oliueira da adopçom ao linhagem 
humanal» (VC); «assy como oliueira 
fermosa nos campos» (EE); «traziã 
ramos de oliueiras» (EE); «faz duas 
portas pequenas de paao de oliueyra» 
(VC); «auia em sy auondãça de oliueyras 
e dolyo» (VC).

olvidar, vb. (do lat. vulgar *oblitare, 
frequentativo de oblivisci). Esquecer. 
Formas: oluidara (VC, 1); oluydados 
(S, 1). Contextos: «o senhor deus nõ 

se oluidara de te visitar per sua graça» 
(VC); «dos pecados oluydados abasta a 
confissom geeral» (S).

ombro, subs. (do lat. umeru-m). Espádua. 
Formas: hõbro (S, 2); hõbros (EE, 1); 
hombros (S, 1; C, 1; EE, 1); honbro (S, 
3); ombro (VC, 4); ombros (S, 2; VC, 
17); onbro (VC, 1); onbros (S, 2; VC, 
1). Contextos: «E ho diachono beyja ho 
hõbro destro ao saçerdote» (S); «Poõena 
sobre seus hõbros» (EE); «alça as maãos 
ygoalmente em direito dos hombros» 
(S); «teemos o carreguo dello sobre 
nossos hombros» (C); «poõena sobre 
seus hombros» (EE); «põe a estola sobre 
o honbro ezquerdo» (S); «Outros dizem 
que sse deue acabar a parte do honbro 
sestro» (S); «encostese sobre o meu 
ombro» (VC); «O principado do qual 
he sobre o seu ombro» (VC); «poen ha 
elle ençima dos ombros» (S); «porque 
subjugou os pescoços e ombros ao muy 
alto deus» (VC); «Elle meesmo louuaua 
a cruz sua que leuou ao onbro» (VC); «E 
despoys o bispo lhe põe a estola ssobre 
anbos os onbros» (S); «falla moue os 
braços ou os onbros» (VC).

omissão, subs. (do lat. omissione-m). 
Ato ou efeito de omitir; falta. Formas: 
omissam (C, 1); omissan (C, 1); omisson 
(S, 1). Contexto: «per omissam he 
quando homẽ nõ faz aquillo a que per 
nossa ley e rezõ he obrigado fazer» (C); 
«per comissam e per omissan» (C); «A 
segũda maneira de pecar he de omisson, 
que he deyxar omẽ de fazer as cousas que 
deue fazer» (S).

omnipotência, subs. (do lat. omnipotentia-
-m). Poder absoluto; qualidade do que é 
todo-poderoso. Formas: omnipotẽcia 
(VC, 2); omnipotencia (VC, 1). Con-
textos: «e cuja alteza he a omnipotẽcia» 
(VC); «ora fallemos na sua omnipotẽcia» 
(VC); «porque deus padre cõ sua omni-
potencia a cõfirmou que fosse quite de 
toda confusom» (VC).

omnipotente, adj. (do lat. omnipotente-m). 
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Todo-podereoso. Formas: omnipotemte 
(EE, 1); omnipotente (EE, 3); omnipotẽte 
(EE, 1). Contextos: «E ẽ ho cheiro 
marauilhoso deste sacrifiçio se deleytou 
deus omnipotemte» (EE); «o qual de 
nouo por sua virtude omnipotente auia 
criado» (EE); «deus omnipotẽte o qual 
presyde a sua ygreja» (EE).

onça, subs. (do lat. uncia-m). Antiga 
unidade de peso entre 24 e 33 gramas. 
Formas: onça (VC, 1); onças (HV, 2). 
Contextos: «valia duas didragmas os 
quaaes faziam hũa mea onça» (VC); 
«E ordenarõ que cada dia lhe dessẽ 
duas onças de pam e outras duas onças 
daugoa» (HV).

onda, subs. (do lat. unda-m). Elevação 
formada no mar e nos lagos pelo 
movimento das marés e do vento; vaga. 
Formas: omdas (VC, 1); onda (VC, 
4); ondas (VC, 45; EE, 6). Contextos: 
«ascẽdido soportou as omdas e tormentas 
das paixoões da sua propria voõtade» 
(VC); «emanou e correo onda de 
sangue» (VC); «assy aquelles que forõ 
achados de fora da barca da peẽdença 
ẽuorilhara a onda infernal» (VC); «o 
doesto he o vẽto. e a jra he a onda» 
(VC); «por tal que nom me allague em 
algũa das temptaçoões da onda da agoa» 
(VC); «nas ondas daqueste mũdo forõ 
atormẽtados» (VC); «A cõpanha como 
as ondas e os vẽtos se moue» (VC); 
«crescerõ e se aleuãtarom em ondas» 
(VC); «polla cõfusam do arroydo do 
mar e das ondas» EE); «Achegãdose o 
derradeyro juyzo sera o arroydo do mar 
e das suas ondas espantauel» (EE).

onde, adv., pron. rel. (do lat. unde). No 
lugar em que. Formas: hõde (S, 19; VC, 
1; C, 1; EE, 31); homde (S, 10; EE, 2); 
honde (S, 63; C, 14; EE, 140); õde (S, 
1; TC, 5; VC, 9; EE, 7); omde (S, 3; TC, 
1; VC, 24; EE, 2); onde (SG, 1; S, 10; 
TC, 9; VC, 3848; HV, 23; EE, 189; RP, 
5). Contextos: «ubi, hõde foy cometido 
o pecado» (S); «Triguaae de cheguardes 

per hõde hijees» (VC); «logares vazios 
hõde estan achegadas as auguas» EE); «e 
he lugar de paz homde non ha hy peleja» 
(S); «que se chama Mellos no monte 
Syon homde Dauid tijnha edificado pera 
sy huũ paaço» (EE); «aly honde diz» (S); 
«e honde nõ ouuer homẽ molher e honde 
se nõ achar homẽ nẽ molher christaãos 
podeo ministrar qual quer jnfiel» (C); 
«Honde he de notar que a escomunhom 
mayor se deue muito temer por tres 
cousas» (EE); «ca ẽtõçes õde quer pode 
ser bautizado» (S); «õde deues saber que 
os iuramentos sõ per moytas maneiras» 
(TC); «e õde jazia fazẽdo oraçõ veyo 
a elle o dyaboo» (VC); «dizeyme õde 
o deitastes» (EE); «e omde seu corpo 
e carne he aflygida» (S); «rapẽ o logar 
omde caer e queymeno» (TC); «Omde 
Crisostomo diz» (VC); «onde diz o 
apostolo» (S); «Onde diz Santo Ãbrosio 
que o iuiz quando uyer ao iuizo nõ deue 
a iulgar segũdo a cõciencia» (TC); 
«corrias por onde nõ era de custume» 
(TC); «Onde auemos aquesto verso» 
(VC); «conheçia o lugar onde soya estar 
a casa» (HV); «(olhando ao çeeo.) onde 
avia posto sua fiuza» EE); «esto acõteçe 
muytas vezes onde ha lugares podres e 
corruptos» (RP); «como dito he mesmo 
onde se lançã verças e caldos podres» 
(RP); «faz podridõ em a casa ou em lugar 
onde dormẽ» (RP); «onde finalmẽte 
digo que toda multidom de pouoo e 
comunidade em tal tempo se deue de 
euitar» (RP); «e estas cousas prestã 
pera antre pouoo onde ligeyramente se 
acõteçe huũ seer empeçonhentado do 
outro» (RP).

onde quer, pron. Em qualquer lugar. 
Formas: onde quer (VC, 5); ondequer 
(VC, 3). Contextos: «que onde quer 
e sempre olhes com a mente e com 
deuoçom em sua obra» (VC); «nõ 
embarguando que a sancta trijndade seja 
onde quer» (VC); «E entom o ofreçe 
ondequer» (VC); «E assy a sancta ygreja 
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cãta ondequer della» (VC); «para onde 
vay huũ para alla vay a vista do outro. 
assy para ondequer» (VC).

onde quer que, loc. conj. Em qualquer 
lugar que. Formas: omde quer que (VC, 
1); onde quer que (VC, 41); ondequer 
que (VC, 5). Contextos: «que omde 
quer que he o papa aly he a corte romaã» 
(VC); «eu te seguirey onde quer que 
fores» (VC); «e deuese recorrer ameude 
onde quer que fora a essa meesma vida 
de Christo» (VC); «a qual carrega ou 
pesso a leua ondequer que he leuado» 
(VC); «meestre seguyr te ey ondequer 
que fores» (VC); «ondequer que o 
ãtechristo lãçar a sua cõtrayra doctrina 
de perdiçõ» (VC).

onichino, subs. (do lat. medieval onichinu-
-m). Pedra semipreciosa. Formas: 
onychyno (VC, 3). Contextos: «O 
sexto cõselho que he a misericordia 
se entende per o onychyno. Onychyno 
em color e em grãdeza he semelhãte aa 
vnha do homẽ» (VC); «Itẽ o onychyno 
posto ao olho doẽte de seu grado elle 
per sy como se fosse cousa que ouuesse 
entendimẽto» (VC).

ontem, adv. (do lat. ad noctem). No 
dia imediatamente anterior. Formas: 
hontem (EE, 1); omtem (VC, 4); ontem 
(EE, 1). Contextos: «Hontem aas sete 
horas ho deyxou» (EE); «seu senhoryo 
disse omtem a este» (VC); «Omtem aa 
hora septima o leyxou a febre» (VC); 
«mil ãnos diante seus olhos como o dia 
de ontem que passou» (EE).

onze, num. (do lat. undece por undecim). 
Dez mais um. Formas: honze (EE, 
23); homze (S, 1); hõze (EE, 1); 
onze (S, 5; VC, 7; HV, 1; EE, 6). 
Contextos: «Como se mostra aos honze 
capitollos de Sam Joham» (EE); «Em 
aquelle tempo assentados a comer os 
honze diçipollos apareçeolhes Jhesu» 
(EE); «Os vogados pecam en muytas 
maneyras, espiçialmente em homze» 
(S); «Pella qual se lee aos hõze de 

Jeremias» (EE); «E dizen que Salamon 
seẽdo de onze annos geerou huũ filho» 
(S); «como passas daquelle dinheiro em 
que sta a dezena dos mãdamẽtos logo 
traspassas a onze» (VC); «e assi perdeo 
Pilatus por todos onze mill e noueçẽtas 
e .xl. pessoas» (HV); «Leese aos onze 
capitollos de Lucas» (EE); «e cayo a 
sorte sobre Mathias, e foy contado com 
os onze apostollos» (EE).

onzena, subs. (do lat. undecima-m). 
Empréstimo de dinheiro a um juro 
de onze por cento; juro exorbitante. 
Formas: honzena (C, 1); omzena (TC, 
1). Contextos: «vendem e dam dinheiro 
aa honzena» (C); «A sexta se fez husura 
ou omzena» (TC).

onzeneiro, subs. (de onzena + -eiro). 
Aquele que empresta dinheiro a juros; 
usurário. Formas: honzeneiro (EE, 
1); onzeneiro (EE, 1); onzeneiros (EE, 
1). Contextos: «Dous eram deuedores 
de huũ honzeneiro» (EE); «donde se 
põe a figura dos dous diuidores a huũ 
onzeneiro» (EE); «prouesse a deos que 
os onzeneiros e roubadores tornassem 
sengelo o que roubam» (EE).

onzeno, num. (do lat. undecimus, a, um). 
Undécimo; décimo primeiro. Formas: 
honzena (S, 1; EE, 1); hõzena (S, 1); 
onzena (VC, 3); onzeno (TC, 1; VC, 1). 
Contextos: A honzena que seja discreta 
sse o pecado he oculto ou escondido» 
(S); «em ha honzena distinçom» (EE); 
«Ha hõzena maneira que enbarga o 
matrimonio he faleçimento de siso» 
(S); «A onzena cõdiçõ que ha medo dos 
homẽs de grãdes pessoas» (VC); «a qual 
se entẽde per onzena hora» (VC); «O 
onzeno he os que falsã algũs sellos ou 
escripturas» (TC); «O onzeno cõselho 
he esquiuamẽto de afficado cuydado e 
solliçitaçõ» (VC).

opa, subs. (talvez do lat. medieval oppa-m). 
Capa sem mangas usada em atos 
religiosos. Formas: opa (VC, 1); opas 
(C, 1). Contextos: «filharom a opa da 
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purpura e o manto» (VC); «os priores e 
conegos regulares de Santo Agostinho 
traram opas de pano branco cõ mãgas 
estreitas» (C).

openião, subs. O mesmo que opinião. 
Formas: hopenion (S, 1); openiõ (VC, 
3); openiõees (S, 4); openiom (EE, 
1); openion (S, 1); oppenioões (VC, 
1). Contextos: «E dizem que esta he 
hopenion mais verdadeyra» (S); «segũdo 
openiõ mais comũ» (VC); «Entõ era 
openiõ comuũ antre os sabedores» (VC); 
«desto som dyversas openiõees» (S); «hy 
son as openiõees mais largamente» (S); 
«A primeira pella openiom dos homeẽs 
como se mostra aos quatro capit. de 
Lucas» (EE); «O .xv. segundo openion 
de alguũs» (S); «e ajnda dos relligiosos 
que mais se cheguã aas oppenioões 
dalguũs» (VC).

operação, subs. (do lat. operatione-m). 
Ato ou efeito de operar; ação; obra. 
Formas: operaçã (EE, 3); operaçam 
(EE, 1; RP, 1); operaçõ (VC, 1; EE, 3); 
operaçom (EE, 3); operaçoões (EE, 1). 
Contextos: «(e feytos seruos a deos) por 
operaçã de justiça» (EE); «como seja a 
delles huã meesma operaçam» (EE); 
«porque possa a triaga em o corpo fazer 
sua operaçam» (RP); «porque a operaçõ 
procede do poderio» (VC); «seeriam em 
elle obras vacuas e sen operaçõ» (EE); 
«Assy meesmo em synal que toda nossa 
operaçom começa sempre delle» (EE); 
«por as quaaes mouã naturalmente suas 
operaçoões» (EE).

opilar, vb. (do lat. oppilare). Causar 
obstrução; entupir. Formas: opilados 
(RP, 1); opilam (RP, 1). Contextos: «tem 
os poros opilados, e çarrados de mujtos 
humores» (RP); «os cheyros taaes 
opilam e çarrã os poros» (RP).

opinião, subs. (do lat. opinione-m). 
Convicção; ideia; parecer; conceção. 
Formas: opiniã (EE, 1); opiniõ (VC, 16; 
EE, 7); opiniõees (S, 1); opiniões (VC, 
2); opiniom (S, 4; VC, 5; EE, 2); opinion 

(S, 2; VC, 1; EE, 1); opiniones (VC, 1); 
opinioões (TC, 1; EE, 2); opinyõ (VC, 
1); opinyom (EE, 2); oppiniõ (VC, 5; 
EE, 1); oppiniom (VC, 1); oppiniones 
(VC, 1); oppinioões (VC, 3); oppinyom 
(EE, 1); oppyniõ (EE, 1); opyniom (EE, 
1); opynion (S, 1). Contextos: «Non 
queraaes seer sabios em vossa opiniã» 
(EE); «velha e amaldiçõada segũdo 
opiniõ dos homeẽs» (VC); «Porẽde 
deixadas as outras opiniõees porey a 
forma que sse faz ssegũdo a ygreja 
de Roma» (S); «caaes em erroneas 
emsynanças e opiniões» (VC); «E yso 
mesmo serian sse fose muy açerqua 
dos ssete annos ssegũdo opiniom de 
alguũs» (S); «como quẽ diz ajnda que 
os outros errẽ con falsa opiniom» (EE); 
«E esta opinion teem os mais, ajnda 
que paresçe seer graue» (S); «Antre as 
desuairadas opiniones que sam sobre 
este ponto» (VC); «ẽ tal caso como este 
sõ opinioões» (TC); «no pouoo auia 
diuerssas opinioões» (EE); «(Aquelle 
que menor he) per ydade e per opinyõ 
de muytos» (VC); «Pello semelhante 
em ho balssamo se desygna ha opinyom 
da sanctidade» (EE); «Onde Theophillo 
diz que a oppiniõ dos samaritanos era 
que deus era ençarrado ou cõprehẽdido ẽ 
lugar» (VC); «Hũa oppiniom erronea teẽ 
os homẽs a qual acreçenta os pecados» 
(VC); «e per oppiniones cõtrairas que 
auia antre o poboo» (VC); «erã acerca 
do artijgoo de sanctissima trijndade 
segundo oppinioões dalguũs herejes» 
(VC); «Segundo oppinyom dos judeus» 
(EE); «ho amor faz teer boa oppyniõ do 
amado» (EE); «o que teem maa opyniom 
dalguum sem causa faz jnjuria aaquelle» 
(EE); «por esta rrazon segũdo opynion 
de algũs doctores» (S).

opóbrio, subs. (do lat. opprobriu-m). O 
mesmo que opróbrio: desonra; vergonha; 
ignomínia. Formas: oppobrios (C, 
1). Contexto: «Porem consirando nos 
tantos oppobrios da clerizia e mĩgua da 
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justiça» (C).
opoer, vb. (do lat. opponere). O mesmo 

que opor: contrariar; impugnar. Formas: 
opoer (S, 1). Contexto: «E se ha 
fornicaçon foy ante dos esposoyros, non 
sse pode opoer» (S).

oportunidade, subs. (do lat. opportunitate-
-m). Ocasião favorável; azo. Formas: 
oportunidade (S, 1; VC, 1); oportuni-
dades (VC, 1). Contextos: «ca a causa 
e oportunidade faz que o calar nõ seja 
liçito nẽ onesto» (S); «a vida a oportu-
nidade ou aazo nõ sem descriçõ» (VC); 
«segundo as oportunidades dos tempos» 
(VC).

oposição, subs. (do lat. oppositione-m). 
Carácter do que se opõe; obstáculo; 
resistência. Formas: oposiçõ (VC, 2). 
Contexto: «aa oposiçõ que lhe faziã fez 
lhe outra oposiçõ» (VC).

opressão, subs. (do lat. oppressione-m). 
Ato ou efeito de oprimir; sujeição; 
jugo; tirania. Formas: o pressom (VC, 
1); opressom (VC, 2); opressoões 
(VC, 2). Contextos: «porque fezerõ o 
pressom per pallaura e per auareza de 
obra» (VC); «assumpçõ e opressom dos 
menores» (VC); «querelãdose dos que 
fazẽ opressom» (VC); «e as opressoões 
dos maaos» (VC); «oprimẽ os seus 
subditos com muytas opressoões de lhes 
demandarẽ cousas temporaaes» (VC).

opresso, subs., adj. (do lat. opressus, a, um, 
part. passado de opprimere). Oprimido. 
Formas: opressa (VC, 1); opressos (VC, 
2). Contextos: «quando era opressa dos 
infiees» (VC); «A quinta he reuelaçom 
dos opressos e derribados ally onde 
diz: soltar os quebrantados» (VC); 
«por mujto que os fiees christaãos sejã 
opressos no tempo do antechristo» (VC).

opressor, subs. (do lat. opressore-m). 
Aquele que oprime. Formas: opressores 
(VC, 1). Contexto: «som condempnados 
assy como bulroões e opressores» (VC).

oprimir, vb. (do lat. opprimere, apertar). 
Causar opressão a; sobrecarregar; tirani-

zar. Formas: oprimẽ (VC, 1). Contex-
tos: «porque mujtos prellados som agora 
que oprimẽ os seus subditos» (VC).

ora, adv., conj. (do lat. hora). Além disso; 
entretanto; ou... ou. Formas: hora (TC, 
1); ora (TC, 8; VC, 213; C, 12; EE, 
27). Contextos: «Hora lhe pregũte 
outra pregũta» (TC); «ora seia cõ razõ 
ora sẽ razõ» (TC); «ora seia per hodio 
ora seia per peyta» (TC); «mas ora 
seja pronũciada justamẽte ora injusta 
sempre a sentẽça do pastor he de temer» 
(VC); «E ora o lãçaua no fogo ora 
em agua» (VC); «e desposiçã do dito 
proçesso que ora asi fizemos» (C); «Item 
somos ora emformado que em nosso 
bispado muitas pessoas se leixam andar 
escomungados» (C); «ora teemos frio, 
ora queentura, ora fame, ora seede ora 
he huũ saão, ora doente, ora allegre ora 
triste, ora teemos rijso, ora choro, ora 
he huũ rico, ora proue, ora viuo, e ora 
morto» (EE).

ora 2, subs. O mesmo que hora. Formas: 
ora (S, 28; TC, 3; VC, 85; EE, 33); oras 
(S, 16; TC, 4; VC, 33; C, 2). Contextos: 
«ainda que hy nõ esteuese se nõ hũa ora» 
(S); «Pequey nos outros dias comendo 
e bebemdo ante ora e depos hora» 
(TC); «Se negligẽtemente et nom com 
deuaçom rezou as oras canonicas» (TC); 
«porque em qualquer ora que o pecador 
gemer e for cõuertido viuera vida e nõ 
morrera» (VC); «leixemos agora per 
nossas voõtades por Christo aquellas 
cousas que algũa ora forçadamẽte 
auemos de leixar» (VC); «Por esta ora 
de terça se entende o discurso do mũdo» 
(EE); «quando esteuer na ygreja dizendo 
as oras» (S); «Ergo esto he de entender 
das oras eclesiasticas» (VC); «E as oras 
de dia se dizem sob silencio» (VC); «que 
os abades e priores tenham tantos monjes 
ou conegos que possan cantar as oras 
em coro» (C).

oração, subs. (do lat. oratione-m). Prece. 
Formas: doraçon (S, 1); horaçom (S, 



348 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

5); horaçon (S, 3); horaçoões (EE, 1); 
ooraçõ (VC, 2); oraçã (S, 1; VC, 2; EE, 
3); oraçam (VC, 2; HV, 4; EE, 2); oraçõ 
(S, 55; TC, 3; VC, 304; HV, 5; EE, 31); 
oraçõees (S, 50); orações (S, 10; VC, 
20; C, 2; EE, 3); oraçom (S, 94; TC, 1; 
VC, 326; HV, 1; EE, 26); oraçon (S, 67; 
EE, 2); oraçoões (TC, 3; VC, 55; HV, 2; 
EE, 10); oraçõoes (VC, 2). Contextos: 
«Ca he saber que duas maneyras som 
doraçon» (S); «a qual quer parte pode 
homen fazer ha horaçom» (S); «Quẽ 
faz horaçon sen deuaçõ condepnaçom 
pede» (S); «E por ysto as horaçoões da 
ygreja ẽ a fym se formam em ho nome 
de Christo» (EE); «e que perseuerẽ 
em ooraçõ» (VC); «Aqui começa a 
oraçã e petiçom que fazemos a virgem 
Sancta Maria» (S); «deue auer oraçã e 
devaçã e aleuãtamẽto da voõtade em 
deus» (VC); «Da oraçam que fazia a 
sancta Veronica» (HV); «ungano co 
holio sãcto em nome do senhor e a 
oraçõ cõ fe saluara ao ẽfermo» (TC); 
«nẽ es apto per nẽhũa maneira pera 
deus ouuir tua oraçõ» (VC); «E ajnda 
por que os homẽs ajã mays deuaçom 
de dizer estas duas oraçõees» (S); «e os 
sanctos padres ordenaron e estabeleçerõ 
as outras orações que se dizen en a 
myssa» (S); «assy creamos que seremos 
mais ajudados per os rogos e orações 
de muytos que per os nossos proprios 
soomẽte» (VC); «Segũdo roga a deus 
humilmẽte cõ muitas orações» (EE); 
«e quando disserem a missa digam hua 
oraçom de Sancta Maria» (TC); «aqui 
se mostra quãto val a ĩstãcia da oraçom» 
(EE); «ha colecta significa oraçon 
deuota» (S); «e sempre deue a estar em 
oraçoões e ieiũus e em esmolas» (TC); 
«e os dias em oraçõoes despẽdẽ em obras 
de maãos» (VC).

orador, subs. (do lat. oratore-m). Aquele 
que fala em público; pessoa eloquente. 
Formas: orador (VC, 3); oradores (VC, 
7). Contextos: «e ajnda ha dobrado 

louuor .s. que he orador» (VC); «assy 
como faz o orador ao juiz» (VC); «mas 
somos pedidores ou oradores» (VC); 
«todallas cousas que nos deus da ora 
sejamos oradores» (VC).

orago, subs. (do lat. oraculu-m). Santo 
a que se dedica uma igreja ou capela; 
padroeiro. Formas: oragoos (VC, 1); 
oragoõs (C, 1). Contextos: «e andã per 
todas as ygrejas e per todos altares e 
oragoos» (VC); «Item os oragoõs das 
ygrejas, cada huum abade em sua ygreja 
os faça jejunar e guardar» (C).

orante, subs. (do lat. orante-m, part. 
presente de orare). Aquele que ora ou 
reza. Formas: orãte (VC, 1). Contexto: 
«e cõ as maãos jũtas e aleuãtadas como 
orãte cõtra a qual Christo stẽdia a maão» 
(VC).

orar, vb. (do lat. orare). Rezar. Formas: 
auia orado (VC, 1); horar (EE, 1); horẽ 
(TC, 1); ora (VC, 29); orã (VC, 6); oraae 
(VC, 3); oraaes (EE, 1); orade (VC, 4); 
orãdo (VC, 21; EE, 3); orãdoo (VC, 1); 
oram (VC, 3); oramos (VC, 15); orando 
(VC, 18; EE, 3); orandoo (VC, 1); orao 
(VC, 2); orar (S, 3; TC, 1; VC, 108; C, 
1; EE, 3); orara (VC, 2); oraras (VC, 1); 
orardes (VC, 1); orarẽ (VC, 3); orares 
(VC, 7); orariã (VC, 1); orarmos (VC, 
6); oras (VC, 1); orasen (S, 1); orasse 
(VC, 3); orassẽ (VC, 1); orassem (VC, 
1; C, 1); orassemos (VC, 3); oraua (VC, 
15; EE, 3); orauã (VC, 5); orauam (VC, 
4); ore (TC, 1; VC, 15); orem (VC, 1); 
oremos (S, 3; VC, 15); ores (VC, 1); 
orey (VC, 1); oro (VC, 1); orou (VC, 
43). Contextos: «Auia orado o senhor 
em o orto. e era stamdo na cruz» (VC); 
«se deue homẽ mais horar pella morte da 
alma que do corpo» (EE); «Se alguũ de 
uos outros ẽfermar chame os sacerdotes 
da egreia e horẽ sobre o ẽfermo» (TC); 
«Sempre ora aquelle que sempre bem 
faz» (VC); «os verdadeiros adoradores 
nõ orã segũdo o lugar. mas segũdo o 
spiritu» (VC); «Oraae cõtinuadamẽte e 



349Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

sem antre meter outra cousa» (VC); «E 
disselhes quando oraaes dizey. Padre 
nosso que estas nos çeos» (EE); «orade 
por os que vos perseguirã» (VC); «como 
esteuesse Jhesu ẽ logar orãdo» (EE); 
«he pedra braadando e orãdoo» (VC); 
«oram por serẽ louuados dos homẽs» 
(VC); «A quarta he perdoar as enjurias 
segũdo dizemos quando oramos. perdoa 
a nos as nossas diuidas» (VC); «sabe 
que orando esta» (EE); «Orandoo 
que elle tenha por bem paramẽtes aa 
nossa tribullaçom» (VC); «e orao e 
pidelhe que se demostre» (VC); «Auer 
compayxom. Orar. Emssynar» (TC); 
«E tornãdo se do loguar em que orara 
pera tres seus discipollos» (VC); «oraras 
teu padre cellestrial em scondido» (VC); 
«Quando orardes nom queyraaes muyto 
fallar» (VC); «orarẽ afficadamẽte por 
seerẽ liures» (VC); «quando orares 
cõtemplares ou leeres» (VC); «chorariã 
e orariã» (VC); «Se nos dereitamente 
e como cõpre a fezermos e orarmos» 
(VC); «tu cãtas ou oras a deus que 
em todo lugar he» (VC); «Os clerygos 
que orasen e ensinasem a sua fee» 
(S); «E como o senhor longamente 
orasse» (VC); «e como os requeria e 
lhes encomẽdaua que orassẽ» (VC); 
«que vngissem os emfermos e orassem 
por elles» (C); «mas por emsinar a nos 
que orassemos por aquelles que nos 
perseguissem» (VC); «de que se mostra 
que primeiro oraua ou orara elle por 
esto» (VC); «oraua e dizia» (EE); 
«orauam sempre stando em o templo» 
(VC); «as suas oraçoões satisfaçã a quẽ 
ore por eles e fazer esmolas por suas 
almas» (TC); «O senhor ensina que 
orem aquelles que som renascidos per 
bauptismo» (VC); «oremos, estãdo ẽ 
meo do altar» (S); «que nom ores em 
pubrico» (VC); «e orey por elles» (VC); 
«e oro assy como aquelle oraua» (VC); 
«Christo orou e rezou na cruz» (VC).

oratório, subs. (do lat. oratoriu-m, 

capelinha). Lugar consagrado à oração. 
Formas: oratorio (VC, 3). Contextos: «e 
aly fezera el rey Salomõ huũ oratorio» 
(VC); «E chamauã aaquelle lugar o 
oratorio ou alpendre ou postigo de 
Salamom» (VC); «quando depois de 
comer vaão ao oratorio dar graças a 
deus» (VC).

ordem, subs. (do lat. ordine-m). Congre-
gação religiosa; mosteiro ou convento; 
disposição conferida pelo bispo que dá 
o poder de exercer certas funções ecle-
siásticas, nomeadamente a administração 
dos sacramentos (as ordens podem ser 
maiores: as de presbítero, diácono e 
subdiácono; ou menores: atribuídas nor-
malmente aos religiosos dos mosteiros e 
dos conventos); autorização; mandado; 
fileira; sequência; espécie. Formas: 
dordẽ (S, 2; TC, 1); dordeẽs (TC, 1; 
C, 1); dordem (TC, 3); dordens (C, 1); 
dordẽs (C, 14); hordẽ (SG, 1; S, 10; TC, 
2; VC, 3; C, 4; EE, 2); hordees (TC, 1); 
hordẽes (S, 1); hordeẽs (S, 4; VC, 2; EE, 
5); hordem (S, 10; VC, 1; C, 3; EE, 4); 
horden (S, 9); horden (EE, 1); hordens 
(S, 4; TC, 2; C, 1); hordẽs (S, 1; C, 3); 
orde (VC, 1); ordẽ (S, 64; VC, 51; C, 
3; EE, 10; RP, 1); ordeẽ (S, 1); ordeens 
(VC, 1); ordees (TC, 1); ordẽes (S, 1); 
ordeẽs (SG, 1; S, 33; TC, 2; VC, 25; C, 
4); ordem (S, 66; TC, 2; VC, 46; C, 9; 
EE, 5); orden (S, 20; EE, 1); ordens (S, 
4; TC, 5; C, 1); ordẽs (S, 14; TC, 3; C, 2). 
Contextos: «quãdo alguũ he ordenado 
dordẽ sacra» (S); «Itẽ se alguũ prome-
teo a Deus castidade a outrẽ e filhou ia 
synal dordẽ se se depois casar .x. anos 
faça peẽdẽça» (TC); «se fores clerigo 
dordeẽs meores ou depistola ou dauãgel-
ho nõ podes ser promouido a moores 
ordees» (TC); «A terceyra se for homem 
pregumtelhe quantas forom as molheres 
casadas ou uirgens ou uihuuas ou dordem 
ou con quamtas parentas suas fornigou» 
(TC); «e aos clerigos dordens sacras que 
nam voguem nem precurem perante os 
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ditos juizes leigos» (C); «quanto aos 
dordẽs sacras que sempre lhe pareça a 
orelha» (C); «de qual quer stado hor[dẽ] 
priminẽcia e condiçõ» (SG); «cada huũ 
ssegũdo sua hordẽ e estado» (S); «esa 
molher deue ẽtrar ẽ hordẽ e dar todo 
o que ouuerẽ aos pobres» (TC); «Quẽ 
prometeo simplezmente de entrar em 
hordẽ e depois leixou o uoto que fez 
tomãdo molher deue de fazer peendença 
tres anos» (TC); «a glosa a hordẽ que 
cada huũ ha de teer na oraçõ» (EE); 
«deue de seer desposto das hordees e 
do beneficio e nũca cãtar missa» (TC); 
«çelebrou ou fez hordẽes» (S); «signifi-
ca as noue hordeẽs dos angeos» (VC); 
«poõe a glosa como de cada hũa das 
hordeẽs dos anjos cayrõ alguũs» (EE); 
«hordem he huũ sinal no qual he dado 
poderyo spiritual e ofiçio ao hordenado» 
(S); «Mas o bauptismo e a confirmaçom 
e a hordem» (VC); estes sacramentos 
emprimem carauteres «sse emtrou na 
horden por simonia» (S); «se he clerigo 
deue a seer desposto das hordens e do 
beneficio e nũca camtar misa» (TC); 
«ou de clerigos de menores hordẽs» (S); 
«e assy dar todallas hordẽs que teuerẽ» 
(C); «E aquesta mudança do cõto e orde 
natural em a ordenança artificial» (VC); 
«vossa senhoria sayba a ordẽ do presente 
liuro» (EE); «mestre em sancta theologia 
da ordẽ de Sam Francisco» (RP); «O que 
se ha dordenar deue primeiramẽte cõfe-
sarse e deue estar jejuũ quãdo rreçeber 
a ordeẽ» (S); «a esto nom eram de ley 
algũa nem tiinhã ordeens em colher as 
espiguas e comellas» (VC); «nõ podes 
ser promouido a moores ordees» (TC); 
«nom he ordem mas começo das ordẽes» 
(S); «O .xxvi. he os que recebem ordeẽs 
fortiuilmẽte sẽ lecẽça de seu bispo» 
(TC); «O .xxxiiii. he os que entram em 
ordem cõtra uoõtade de suas esposas ou 
elas contra uoõtade de seus esposos que 
am cõ elas copulla carnal» (TC); «som 
aqui tocados e nomeados per ordem» 

(VC); «mas na ordem dos dias» (EE); 
«segũdo a dignidade e ordem saçerdo-
tal de Melchisedech» (EE); «a ordem 
de caridade he que deos seja amado 
sobre todallas cousas» (EE); «mas na 
ordem dos dias» (EE); «no que rreçebe 
a orden pellas maãos que o prelado põe» 
(S); «segũdo a rubrica da orden dos 
preegadores» (EE); «se ajunte aas noue 
ordens dos amgeos» (S); «quẽ receber 
as ordens so tal condiçom he sospenso 
das ordens ataa que despẽsem con ele» 
(TC); «he logo suspẽso das ordẽs ataa 
tres anos» (TC).

ordenação, subs. (do lat. ordenatione-m). 
Ato  ou  efe i to  de  ordenar ;  le i ; 
regulamento; disposição apropriada. 
Formas: hordenaçan (S, 1); hordenaçõ 
(S, 1); hordenaçom (S, 1; EE, 2); 
hordenaçon (S, 1); ordenaçam (C, 
1); ordenaçõ (S, 4; VC, 34; EE, 2); 
ordenaçõees (C, 1); ordenaçoẽes (SG, 1); 
ordenações (VC, 4; C, 1); ordenaçom (S, 
2; VC, 7; EE, 1); ordenaçon (S, 1; EE, 
1); ordenaçoões (VC, 11). Contextos: 
segundo costume e hordenaçan da 
ygreja» (S); «se alguũ mercar a coussa 
que for furtada, ajnda que seja estatuto 
e hordenaçõ en aquel lugar» (S); «O 
terçeiro que non poẽe booa hordenaçom 
nas portas» (S); «mas depoys que por 
hordenaçom diuina foy esposada cõ 
Joseph» (EE); «ssegũdo hordenaçon 
da madre santa ygreja» (S); «A qual 
ordenaçam se vsou e praticou atee o 
presente» (C); «A sexta hũa ordenaçõ 
e disposyçom de Deus perdurauel, 
dõde diz do começo do mũdo» (S); «E 
visto pois he a ordenaçõ dos homẽs que 
mãda que ao comer lauẽ muytas vezes 
as maãos» (VC); «a qual nõ se pode 
cõprir por ordenaçõ de deus» (EE); «e 
ponhã cada huũ em sua ygreja estas 
nossas cõstituições e ordenaçõees» (C); 
«possã fazer quaaes quer ordenaçoẽes 
leis statutos» (SG); «erã stremados dos 
outros quanto ao trajo. e quanto aas 
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ordenações e statutos» (VC); «segundo 
esta ordenaçom e forma» (S); «Os 
quaaes por diuina ordenaçom vierom 
cõtra Jherusalem» (EE); «for feito 
estatuto ou ordenaçon» (S); «era de 
soportar a cõdiçõ e vida dos judeus que 
som subdictos aas ordenaçoões e statutos 
nõ humanaaes mas diuinaaes» (VC).

ordenadamente, adv. (de ordenado + 
-mente). De modo ordenado. Formas: 
ordenadamente (VC, 3; HV, 2; EE, 
1); ordenadamẽte (VC, 7; HV, 1). 
Contextos: «E aquesta premissa menor 
traz Marchus ordenadamente» (VC); 
«hiã ordenadamente a ouuir a preegaçã» 
(HV); «ordenadamente huum depoys de 
outro segue ha cruz atee ha ygreja» (EE); 
«mas ordenadamẽte apartãdo della algũa 
cousa» (VC); «e muyto ordenadamẽte cõ 
muytos que o seguiã» (HV).

ordenado, subs. (do lat. ordenatu-m). 
Aquele que é ordenado; mandado; 
ordenação; ordem. Formas: hordenado 
(S, 2); ordenado (S, 4); ordenados (C, 
1). Contextos: «hordem he huũ sinal no 
qual he dado poderyo spiritual e ofiçio 
ao hordenado» (S); «E em esta ordẽ o 
bispo despoys da comunhom da paz ao 
hordenado» (S); «assy rreçebe cada huũ 
o carater ho ordenado» (S); «en cada hũa 
dellas sse dam ao ordenado» (S); «he o 
ssegũdo effecto de carater que he posto 
na alma do ordenado» (S); «nõ pode 
demãdar ho ordenado por marido» (S); 
«tomẽ per qual quer maneira que os dous 
ordenados per nossas cõstituições» (C).

ordenador, subs. (do lat. ordinatore-m). 
Aquele que ordena ou dispõe. Formas: 
hordenador (EE, 1). Contexto: «he o 
hordenador dos sacramentos» (EE).

ordenairo, adj. O mesmo que ordinário. 
Formas: ordenaira (VC, 1); ordenairos 
(VC, 1); ordenayros (VC, 1). Contextos: 
«porem aueras juridiçõ ordenaira» 
(VC); «os que erã juizes ordenairos» 
(VC); «sabedores da ley e anciaãos. e 
juizes ordenayros» (VC).

ordenamento, subs. (de ordenar + -mento). 
Ordenação; disposição apropriada. 
Formas:  hordenamento (S,  1) ; 
ordenamento (VC, 5); ordenamẽto (VC, 
2; EE, 1). Contextos: «e proçeder con ho 
ofiçio da misa segũdo hordenamento da 
sancta madre ygreja» (S); «Todo poderio 
e ordenamento de auer poderios de deus 
he mas da mallicia do poderio vem e 
nasçe a cobiça» (VC); «Qual he o rey tal 
sera seu ordenamento e aparelho» (VC); 
«se era feito per mãdado e ordenaçõ 
de deus ou per ordenamẽto de homẽs» 
(VC); «do ordenamẽto das cousas» (EE).

ordenança, subs. (de ordenar + -ança). 
Ordenação; mandado; prescrição. 
Formas: hordenãça (VC, 1); hordenança 
(VC, 2; C, 1); hordenanças (VC, 1); 
ordenãça (S, 2; VC, 41; C, 3); ordenãças 
(VC, 1); ordenança (VC, 40; C, 1; 
EE, 2). Contextos: «quanto se ajunta 
per seu desejo aa hordenãça de deus» 
(VC); «per dereita hordenança se 
começou per Joham a preeguaçom do 
senhor» (VC); «por despẽssaçom e 
hordenança da ygreja nom som os leigos 
obrigados a elle» (C); «Das ensinanças 
e hordenanças dos phariseus que eram 
cõtra o mãdado de deus» (VC); «faz e 
rregra e ordenãça de rrezõ» (S); «mais 
por que ganhemos que elle cũpra sua 
ordenãça pellas oraçõees» (S); «segundo 
o dereito e ordenãça da ygreja nõ podem 
fazer» (C); «Das ensinanças e ordenãças 
dos phariseus que eram cõtra o mandado 
de deos» (VC); «e que ordenança se 
deue guardar em o proseguimento della» 
(VC); «E deste mandado e ordenança 
soomente tiramos o dito fisiquo e 
offiçiaes que pera algũa obra dos ditos 
mosteiros forem neçessarios» (C); «E 
ysto foy por ordenança diuina» (EE).

ordenar, vb. (do lat. ordinare, pôr em 
ordem). Mandar; fazer a ordenação de; 
impor ou tomar ordens sacras. Formas: 
aja ordenado (VC, 1); auia ordenado 
(VC, 1); avia ordenado (EE, 1); dordenar 
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(S, 1); era ordenada (VC, 2); era 
ordenado (S, 1; VC, 7; HV, 2); eram 
ordenados (VC, 1); esta hordenado (S, 
1); esta ordenada (S, 1); for ordenada 
(VC, 1); for ordenado (S, 3; C, 1); fora 
ordenado (VC, 2); forõ ordenados (VC, 
2; EE, 1); forom ordenadas (S, 1); forom 
ordenados (S, 1; VC, 1); fosse ordenada 
(VC, 1); fosse ordenado (S, 1); fossem 
hordenados (S, 1); fossem ordenados 
(TC, 1); foy ordenada (S, 1); foy 
ordenado (S, 1; VC, 6); foy hordenado 
(S, 1); he ordenada (VC, 7); he hordenado 
(S, 2; C, 1; EE, 2); he ordenado (S, 4; 
VC, 9); hordena (S, 1; EE, 2); hordenã 
(EE, 2); hordenada (S, 2); hordenadas 
(EE, 2); hordenado (S, 2; C, 1; EE, 2); 
hordenados (C, 1); hordenam (S, 1; C, 
1); hordenamos (C, 3); hordenan (S, 2); 
hordenar (S, 5; C, 1); hordenara (VC, 1); 
hordenarse (S, 1); hordenauã (EE, 1); 
hordenauam (S, 1); hordene (S, 1); 
hordenẽ (C, 1); hordenou (S, 2; VC, 1; 
C, 4; EE, 6); orde (TC, 1); ordena (S, 14; 
TC, 3; VC, 21; C, 2; EE, 5); ordenã (S, 
2; VC, 5); ordena as (VC, 1); ordenada 
(S, 4; VC, 7; EE, 3); ordenadas (S, 1; 
VC, 7; C, 1); ordenado (S, 9; TC, 1; VC, 
20; HV, 3; C, 1; EE, 5); ordenãdo (VC, 
2); ordenados (S, 1; VC, 8; EE, 1); 
ordenallo (VC, 1); ordenam (S, 3; VC, 
1; EE, 3); ordenamdo (VC, 1); ordenamos 
(C, 29); ordenando (VC, 2); ordenanse 
(VC, 1); ordenar (S, 15; VC, 12; HV, 1; 
EE, 2); ordenara (TC, 1; VC, 4); 
ordenares (VC, 3); ordenarey (VC, 1); 
ordenarõ (S, 3; VC, 3; HV, 4; C, 1); 
ordenarom (S, 1; VC, 1; EE, 1); 
ordenaron (S, 3); ordenarse (S, 2; VC, 
1); ordenase (S, 1); ordenasse (S, 1; VC, 
2; EE, 1); ordenãsse (S, 1); ordenassem 
(HV, 1); ordenaste (VC, 4); ordenaua 
(VC, 3; EE, 1); ordenauã (S, 1); ordene 
(EE, 1); ordenei (VC, 1); ordenemos (S, 
1; VC, 1); ordenes (VC, 1); ordeney (VC, 
1); ordeno (VC, 1); ordenõ (S, 1); 
ordenou (S, 7; VC, 43; HV, 3; C, 1; EE, 

6); ordenoulhe (VC, 1); ordenouse (S, 
1); ordinarõ (VC, 1); seer ordenada (VC, 
1); seer ordenado (VC, 1); sõ ordenadas 
(VC, 1); som ordenadas (VC, 2); som 
ordenados (VC, 5); ser ordenada (S, 1); 
ser ordenado (S, 4); ser ordenados (S, 1); 
tem hordenado (S, 1); tem ordenado (S, 
2); tijnhã hordenado (EE, 1); tijnha 
ordenada (VC, 1); tijnha ordenado (VC, 
4); tiuer hordenado (C, 1). Contextos: 
«nõ dovida que o senhor aja ordenado 
os apostolos ẽ bispos» (VC); «e se foy 
ao lugar onde auia ordenado de padeçer» 
(VC); «forõ em Galilea ao monte onde 
lhes avia ordenado Jhesu Christo» (EE); 
«O que se ha dordenar deue primeiramẽte 
cõfesarse» (S); «Porque toda sua doctrina 
era ordenada a enpuxar e lançar fora das 
almas os pecados e enfirmidades» (VC); 
«Como quer que antigamente era 
ordenado ssegũdo os canones» (S); «Os 
millagres de Christo eram ordenados a 
duas cousas» (VC); «e outras que sse 
seguẽ segũdo esta hordenado nos liuros 
da ygreja» (S); «E a maneira ẽ que esta 
ordenada he esta» (S); «e pode seer feita 
boõa e maa segũdo a fim a que for 
ordenada» (VC); «pagara aquillo que 
per seu abade for ordenado» (C); «E se 
dissessem que o baptismo de Johãne fora 
ordenado em a terra» (VC); «mas por 
voz dos apostollos forõ ordenados» 
(EE); «E estas pallauras forom ordenadas 
de sse poerem en no canon pello papa 
Siriaco» (S); «E assy pareçe que 
primeyramente forom ordenados os 
saçerdotes que os diachonos» (S); «Ex 
que o fazedor da natureza nom leixou 
em ella cousa que nõ fosse ordenada» 
(VC); «E qual quer outro que nom fosse 
ordenado segundo esta ordenaçom e 
forma» (S); «ca os que asi fossem 
hordenados nom poderian seer saluos se 
nõ rrenũçiasem» (S); «Ergo se taaes dias 
como estes fossem ordenados e soltos 
para se fazerem taaes cousas nõ lhe 
chamariamos dias sanctos mas dias 
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çuios» (TC); «E daquy foy ordenada 
forma e maneira que na consagraçom do 
bispo fosem tres byspos e nom menos» 
(S); «ho effecto do carater que foy 
fincado e posto na alma do ssaçerdote 
quãdo foy ordenado» (S); «ssan Mathias 
que primeiramẽte foy hordenado dos 
apostolos» (S); «e pera aquesto he 
ordenada toda a escriptura do nouo e 
velho testamento» (VC); «ca aquelle he 
chamado por deus que deuidamẽte he 
hordenado» (EE); «Porẽde dicto e 
tractado do sacramento da ordẽ que he 
ordenado a multiplicaçõ spiritual da 
ygreja» (S); «E por as uertudes cardinales 
se ẽdereça e hordena e rregra ho omen» 
(S); «e assy os hordenã no proximo» 
(EE); «a coussa que for furtada ẽ pubryco 
e hordenada aa moeda ho senhor della 
nõ a pode despois demãdar» (S); «nõ a 
todo o pouoo mas aas testimunhas 
hordenadas por deos» (EE); «Thimoteo 
foy cõuertido por Paullo aa ffe e 
hordenado por elle ẽ bispo» (EE); «nõ 
jejũam a coreesma e dias hordenados 
pella ygreja» (C); «ca todos se hordenam 
a huũ fim» (S); «açerqua dos casamẽtos 
clandestinos, hordenamos e mandamos 
que se nõ façã em nosso bispado se nõ 
gardada a forma e ordenãça da ygreja» 
(C); «O .xxiiij. que hordenan por 
dinheyro e estes taees caãy em lepra» 
(S); «O sexto que nom sse queren 
hordenar dordẽ de diachonos a que sson 
obliguados» (S); «porque nom os 
hordenara elle por seus vigairos» (VC); 
«Ho sexto que nom queren hordenarse 
de missa» (S); «as obseruãçias da ley 
forom figuras que hordenauã por respeito 
de Christo» (EE); «Em a segũda tauoa 
se contem hos mandamentos que nos 
despunham e hordenauam ao noso 
proximo» (S); «que ho desponha e 
hordene a ellas» (S); «ou posto que as 
nõ hordenẽ cõsentem de se fazerẽ» (C); 
«hordenou de preeguar aa qualquer 
pessoa» (VC); «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 nẽ 
ãdes cõ eles» (TC); «E per as quatro 
postumeiras se despõee e ordena omẽ as 
cousas que tãgẽ ao proximo» (S); «Item 
o bispo que ordena alguũ cõ comdiçom 
que nũca lhe peça beneficio he logo 
suspẽso das ordẽs» (TC); «e os que 
ordenã e despõee» (S); «e despoõe nas 
ou ordena as per juyzo seu» (VC); 
«vertude he auitaçõ da vontade bem 
estabeleçida e ordenada» (S); «nas 
crastas e çellas pera sua vida ordenadas 
e que nõ sayam dos ditos mosteiros» (C); 
«se for leygo ordenado  deuem a 
despensar com ele» (TC); «e ponhanos 
emçima da besta ordenãdo a razõ sobre 
a sensualidade» (VC); «Onde he de notar 
que os demooẽs tẽ seus officios mujto 
ordenados pera mal» (VC); «todo dia 
qualquer que seja deue homẽ pẽsar e 
ordenallo asi como se elle fosse ho 
derradeyro dia da sua vida» (VC); «por 
que desponee e ordenam ao homẽ para 
auer as sete vertudes» (S); «proueemdolhe 
e ordenamdo doutro filho» (VC); «Seu 
calçado ordenamos que seja preto» (C); 
«E sigua me per cõformidade de vida e 
ordenando todas cousas em deus» (VC); 
«E ordenanse segundo a hordẽ de como 
forom feytos os dictos liuros» (VC); «E 
ordenanse segundo a hordẽ de como 
forom feytos os dictos liuros» (VC); «aos 
quaees Deus pose pera ordenar e rreger 
ssua ygreja» (S); «em que parece 
claramente que quaaes obras os filhos 
fezerem a seus padres que asy ordenara 
Deus que taaes filhos aiã que taes obras 
lhes façã» (TC); «studa de ordenares e 
stabelleçeres assy teu coraçõ» (VC); «e 
ordenarey ou despoerey as cousas que 
tenho» (VC); «seendo leygos sse 
ordenarõ e que a sua elyçon nõ foy justa» 
(S); «quando ordenarom a Sam Paulo e 
a San Bernabe poẽdolhe as maãos» (S); 
«E por tenpos diversos os apostolos e os 
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sanctos padres ordenaron e estabeleçerõ 
as outras orações» (S); «ssaluo sse quiser 
entrar em rrelegiom ou ordenarse de 
ordeẽs sacras» (S); «E qual quer bispo 
ou outro que algũa destas pesoas 
ordenase he sospenso por huũ ano nom 
posa dar ordem de coroa» (S); «Se ho 
casado se ordenasse de ordẽ sacra cõ 
consentimẽto de sua molher rreçebe a 
ordẽ e exuqueçõ e a molher» (S); «O .vij. 
e o segũdo estes ordenãsse asy» (S); 
«mãdou o mestresalla que elle e Jacob e 
Jafel e seu sobrinho ordenassem as 
batalhas o melhor e mais discretamẽte 
que podessem» (HV); «cõ door de 
caridade intrinseca ordenaste de cuidar 
sobre nos cuidações de paz e de 
redẽpçom» (VC); «ca nõ perteẽcia a 
Pedro saber o que deus ordenaua de Johã 
no por vijr» (EE); «nos enderençauan e 
ordenauã e dispunhã as tres pesoas de 
Deus segũdo a ley da justiça» (S); «E por 
conseguinte nem vos outros morreres 
sem que deus ordene vossa morte» (EE); 
«em que o meu beneplacito da redẽpçom 
do mũdo ordenei de comprir» (VC); «nos 
quaees nos he mandado que nos 
ordenemos e enderẽçemos dereitamẽte 
a Deus» (S); «e desponhas meus 
pensamentos e os meus sentidos 
ordenes» (VC); «eu ordeney em ty e per 
ty aquello» (VC); «E eu te ordeno e 
encaminho» (VC); «E todos os outros 
saclamẽtos da ygreja se ordenõ e 
endereçam a este» (S); «ordenou que o 
poouo nõ comũgue sob espeçia do 
vinho» (EE);  «e desposelhe ou 
ordenoulhe os dez mandamentos da ley» 
(VC); «o qual ordenouse que se cantasse 
na missa do papa Sisto primeyro» (S); 
«nõ as ordinarõ ao fim que deuiã» (VC); 
«nõ veyo per desposiçõ nẽ por seer 
ordenada» (VC); «deue seer ordenado 
todo o dia» (VC); «As vodas sõ 
ordenadas por causa de se geerarẽ filhos 
que sejã a seruiço de deus» (VC); 
«porque aquestas cousas som ordenadas 

por complir o cõto dos scolhidos» (VC); 
«ca o mouimẽto do ceeo e trasmudaçõ 
dos ellementos som ordenados por 
cõprimẽto do conto dos escolhidos» 
(VC); «ca a molher nom poderya 
rreçeber o carater da ordem nem poderya 
ser ordenada» (S); «nem deue ser 
ordenado saluo nos tempos ordenados 
pella ygreja» (S); «E alem destes son 
outros muitos que nõ deuẽ ser ordenados» 
(S); «mereçan rreçeber o que Deus tem 
hordenado de dar ante do começo do 
mũdo» (S); «nõ por que mudemos o que 
elle tem ordenado, mais por que 
ganhemos que elle cũpra sua ordenãça» 
(S); «os quaaes ja tijnhã hordenado» 
(EE); «mas elle outra cousa tijnha 
ordenada» (VC); «a muyta alta trindade 
tijnha ordenado per tẽpos proueer aa 
geeraçom humanal da encarnaçõ do 
verbo» (VC); «hu quer que o dito cabijdo 
tiuer hordenado» (C).

ordenário, adj. O mesmo que ordinário. 
Formas: ordenaria (EE, 2). Contextos: 
«(Quando torne das vodas.) Segundo a 
glosa ordenaria» (EE); «(Aa hora que 
non cuydardes et cetera.) Segundo a 
glosa ordenaria» (EE).

ordenhar, vb. (do lat. vulgar *ordianare, 
por ordinare, através do cast. ordeñar). 
Extrair o leite; mungir. Formas: ordenha 
(VC, 1). Contexto: «e nõ disse trosquia. 
ordenha ou mũge» (VC).

ordinairo, adj. O mesmo que ordinário. 
Formas: ordinairos (VC, 1). Contexto: 
«os que erã juizes ordinairos para 
examinar o ffeito de Christo» (VC).

ordinairo 2, subs. (do lat. ordinariu-m). 
O mesmo que ordinário: superior 
eclesiástico; livro de ordenações. 
Formas: hordenairos (S, 1); ordenayros 
(S, 3). Contextos: «deuen chegar aos 
hordenairos por si ou por outros frades» 
(S); «aas taees coussas foron amoestados 
pellos ordenayros» (S); «E em alguũs 
ordenayros sse cõtem que o que ha de 
rreçeber este sacramẽto» (S).
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ordinário, adj. (do lat. ordinarius, a, um). 
Comum; regular. Formas: ordinaria 
(VC, 2); ordinarios (VC, 1). Contextos: 
«Toda a trijndade julguara no juizo 
vijndoyro per actoridade ordinaria» 
(VC); «som per ministros ordinarios 
administrados e deuotamente reçebidos» 
(VC).

orelha, subs. (do lat. auricula-m, diminutivo 
de auris). Parte mais externa do órgão da 
audição em forma de concha; ouvido. 
Formas: orelha (S, 2; VC, 34; C, 1; 
EE, 9); orelhas (S, 11; TC, 3; VC, 50; 
C, 1; EE, 11). Contextos: «o saçerdote 
cõ a saliua tãge cõ o dedo polegar a 
orelha do que rreçebe ho sacramẽto» 
(S); «muyto mais se sente aquello que se 
vee per os olhos que aquello que se ouue 
da orelha» (VC); «quanto aos dordẽs 
sacras que sempre lhe pareça a orelha» 
(C); «jnclina a tua orelha» (EE); «E se 
pela vẽtura apareçer açerca da orelha, 
façase a sangria de çephalica» (RP); «e 
asy faz mester que gardemos as orelhas 
que nõ ouçã o que nõ cõuẽ» (TC); «e 
ssejam abertos seus narizes e orelhas» 
(S); «çarra suas orelhas por nom ouujr os 
peccados» (VC); «E por nõ multiplicar 
pallavras as quaes muitas uezes offendẽ 
as orelhas dos ouuĩtes» (C); «E logo 
se abriron suas orelhas e foy solta a 
atadura da sua lingua» (EE); «ou açerca 
das partes vergonçosas, ou açerca das 
orelhas» (RP).

órfã, subs. (feminino de órfão). Aquela que 
não tem pai nem mãe ou algum deles. 
Formas: orfãa (VC, 1); orfaãs (TC, 1); 
orphãas (VC, 2). Contextos: «Em huũ 
dia foste orfãa do padre e do filho» (VC); 
«Se fez torto a alguũs pobres, ou uiuuas 
ou orfaãs» (TC); «teendo as portas 
çarradas a senhora virgem Maria e suas 
cõpanheyras cõ Johã aflictas e dooridas 
como orphãas e cheas de choro» (VC); 
«tragiam os geestos baixos e tristes como 
viuuas e orphãas» (VC).

órfano, subs. O mesmo que órfão. Formas: 

orphano (VC, 1). Contexto: «e comete 
ao orphano e vay contra elle» (VC).

órfão, subs. (do grego Ñρφανός, pelo lat. 
orphanu-m). Aquele que não tem pai 
nem mãe ou algum deles. Formas: 
horfons (EE, 1); horphãos (S, 1); 
horphõos (S, 1); horphõs (S, 1); orfaãos 
(VC, 1); orffoõs (EE, 1); orfoõs (C, 1); 
orphaãos (VC, 2). Contextos: «Visitar 
os horfons e viuuas na sua tribullaçom» 
(EE); «e aos casados de võdade, aas 
vyuuas e horphãos consolaçõees» 
(S); «som negligentes em defender as 
viuuas e os horphõos e os pobres» (S); 
«asi como a viuuas, horphõs, pobres 
ou outras pesoas coytadas» (S); «Nom 
vos leixarey orfaãos» (VC); «visitar 
aos orffoõs» (EE); «ou ẽ feito de viuuas 
proues ou orfoõs» (C); «choro e vozes e 
gimidos e sospiros assy como orphaãos 
e desenparados» (VC); «e aquesta he 
padre dos orphaãos» (VC).

organizar, vb. (do lat. medieval orga-
nizare). Dispor; arranjar. Formas: 
organizadas (VC, 1); organizasse (VC, 
1). Contextos: «e em carne segundo 
todallas medidas organizadas de corpo» 
(VC); «e quando organizasse dos teus 
membros os seus» (VC).

órgano, subs. O mesmo que órgão. 
Formas: organo (EE, 1). Contexto: 
«ha humanidade de Christo era organo, 
e jstrumento da diuindade» (EE).

órgão, subs. (do grego Ôργανον, pelo lat. 
organu-m). Cada uma das partes de 
um organismo; instrumento musical. 
Formas: horgã (VC, 1); horgam (VC, 
2); orgaãos (VC, 2); orgam (VC, 1); 
orguã (VC, 1); orguaãos (VC, 1); orguam 
(VC, 1); orguãos (VC, 1). Contextos: 
«E he de saber que assi como ẽ dous 
paaos de teear .s. nõ horgã de çima e 
no outro de baixo he teçida a vestidura 
ou pano della» (VC); «o nosso horgam 
ou stormẽto da falla nõ se reuolueo se 
nom em voz dos que choram» (VC); 
«porque a humanidade [de] Christo 
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era assy como horgam ou stormẽto da 
diuijndade» (VC); «tãgẽdo os orgaãos 
e cãtãdo» (VC); «pois começou em 
Johane assy como em orgam. e que em 
todas prophetas braada preguando o 
regno de deus» (VC); «como se fossem 
.xij. trombas ou trombetas da ffe postas 
em alguũ orguã» (VC); «assy como os 
orguaãos lançã as vozes» (VC); «ca 
aquella humanidade era orguam da 
diuijndade» (VC); «per as ondas dos 
padeçimẽtos da sanha e da cobijça que 
som nos orguãos do corpo muytas vezes 
he ẽpuyxada» (VC).

oriente, subs. (do lat. oriente-m). Um dos 
pontos cardeais; do lado nascente; região 
donde o Sol nasce. Formas: oriente (S, 
2; VC, 28; EE, 5); oriẽte (S, 1; VC, 9; EE, 
3). Contextos: «e deuese cãtar contra 
oriente» (S); «e de fundo huũ soo em a 
parte do oriente» (VC); «Eu Joham vy 
outro anjo sobindo de oriente» (EE); 
«Oriens, oriẽte por que elle he forte de 
lume e da craridade e nos faz naçer para 
a vida do paraysso» (S); «o qual logo 
como nasce no oriẽte logo chegua aa fim 
do occidẽte» (VC); «e eys aquy a estrella 
que viera em ho oriẽte guyauahos» (EE).

original, adj. (do lat. originale-m). 
Referente à origem; o pecado original. 
Formas: originaaes (EE, 2); original (S, 
19; TC, 1; VC, 18; C, 3; EE, 7); oryginal 
(S, 1). Contextos: «(de nossos peccados) 
Lyra, assy originaaes como autuaaes» 
(EE); «Ca ha hi pecado original e outro 
pecado he autual» (S); «Pecado venial 
he o qual cada dia fazemos e naçe do 
original» (S); «Pecado original he a 
culpa original da alma de Adam» (S); 
«huũ he original o qual auemos de Adã 
e Eua cõ o qual nacemos» (TC); «a 
sentẽça da morte foy dada sobre todos no 
pecado original» (VC); «e assy começa 
de se cheguar aa justiça. original e em 
que foy criada» (VC); «Duas maneiras 
ha hy de peccado .s. original e autual. 
Original naçe conosco por que deçende 

de nosso padre Adam» (C); «pello 
peccado original» (EE); «E deste pecado 
oryginal asaz foy dyto suso no tractado 
dos sete pecados mortaees» (S).

originalmente, adv. (de original + -mente). 
Originariamente; na origem. Formas: 
originalmente (VC, 1); originalmẽte 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «E os que 
contarom originalmente os dictos e 
feitos da paixom de nosso senhor Jhesu 
Christo» (VC); «E assy o pecado original 
he en alma e na carne como em materia 
e originalmẽte na alma» (S); «E por 
mostrar que em Christo originalmẽte era 
a dignidade sacerdotal de Abraã e real de 
Dauid» (VC).

orjo, subs. O mesmo que ório. Formas: 
orjo (C, 1; EE, 3). Contextos: «avia 
desuairados custumes em dizimarem os 
freigueses ho trijgo, çenteo e orjo» (C); 
«deu de comer e recrear de çinquo paães 
de orjo e dous peixes» (EE); «Segunda 
que aquelles forom de orjo: e estes de 
trijgo» (EE).

ornado, adj. (do lat. ornatus, a, um, 
part. passado de ornare). Embelezado; 
enfeitado. Formas: ornada (VC, 1); 
ornadas (EE, 1); ornado (VC, 1); 
ornados (VC, 1). Contextos: «ornada 
e composta de todas outras virtudes» 
(VC); «nas quaes sob pallauras ornadas 
estã ẽcubertas muitas mĩtiras» (EE); «ca 
elle cõ seus pomos he ornado e fremoso» 
(VC); «paramẽtes como andã nedeos e 
ornados» (VC).

ornamentar ,  vb .  (de ornamento + 
-ar). Adornar; enfeitar. Formas: 
hornamentado (VC, 1); ornamentã (VC, 
1); ornamentaaes (VC, 1); ornamentada 
(VC, 1);  ornamentado (VC, 2); 
ornamentados (VC, 1); ornamentar (VC, 
1); ornamentauam (VC, 1); ornamẽta 
(VC, 2); ornamẽtã (VC, 1); ornamẽta 
me (VC, 1); ornamẽtada (VC, 2); 
ornamẽtadas (VC, 1); ornamẽtado (VC, 
3); ornamẽtados (VC, 2); ornamẽtando 
(VC, 1); ornamẽtou (VC, 1); seer 
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ornamentado (VC, 1); seer ornamẽtada 
(VC, 1); som ornamẽtados (VC, 2). 
Contextos: «e em tal templo assy 
pintado e hornamentado. deuemos 
de introduzer o menino Jhesu» (VC); 
«das quaaes se afeytam e ornamentã as 
ygrejas» (VC); «engordaaes os corpos 
ornamentaaes os cauallos» (VC); «e 
ornamentada dos seus membros como de 
pedras preciosas» (VC); «e ornamentado 
de virtudes» (VC); «se nom som com 
esmollas ornamentados» (VC); «m 
ornamentar estes vossos regnos e 
senhorios com muyta prosperidade» 
(VC); «e ornamentauam manifestamente 
aquelles que seus padres» (VC); «e todo 
te encha e ornamẽta das suas doores e 
padeçimẽtos» (VC); «hedificarom as 
ygrejas dos martires e os ornamẽtã» 
(VC); «e ornamẽta me e affeita me 
das verdadeiras virtudes» (VC); «e dos 
seus membros como de pedras de grã 
preço ornamẽtada» (VC); «E como 
stã as aruores ornamẽtadas de folhas 
e de graciosos odores» (VC); «deue 
seer pintado e ornamẽtado de collores 
desuairadas de virtudes» (VC); «som 
afremosentados e ornamẽtados os quatro 
braços da cruz» (VC); «repairando e 
ornamẽtando magnificamẽte» (VC); «a 
qual lhe apegou per as armas e vestiduras 
das virtudes das quaaes ornamẽtou os 
fiees» (VC); «deue seer ornamentado 
de desuayradas obras e arduas» (VC); 
«deue seer ornamẽtada e cõpanhada 
especialmente de tres virtudes» (VC); 
«porque as paredes e os altares som 
ornamẽtados e repairados» (VC).

ornamento, subs. (do lat. ornamentu-m). 
Enfeite; apresto. Formas: ornamemtos 
(VC, 1); ornamento (VC, 1); ornamentos 
(TC, 1; VC, 10; C, 2); ornamẽto (VC, 
5); ornamẽtos (S, 1; VC, 13; C, 6). 
Contextos: «e deu te ornamemtos com 
que te afremosentase» (VC); «que seja 
por seu ornamento e fremosura» (VC); 
«yso meesmo e das cruces e dos outros 

ornamentos que fosem tantos e tam 
nobres que em toda a terra nom fossem» 
(TC); «os ornamentos e afeitamẽtos deuẽ 
seer assy fugidos e squiuados como as 
çugidades» (VC); «que sempre venham 
com suas mitras e bagos e com os outros 
ornamentos neçessarios» (C); «ajnda que 
o sabado cessasse de toda a obra da sua 
criaçõ e desposiçõ e de ornamẽto» (VC); 
«sse çelebra en altar nom consagrado ou 
sem ornamẽtos deuydos» (S); «e pera 
as necessidades da fabrica do templo e 
das alfayas ou ornamẽtos que meester 
eram» (VC); «aquelles que nõ tiuerẽ 
mitra e bago e ornamẽtos neçessarios 
pera çelebrarẽ» (C).

ório, subs. (do lat. ordeu-m). Ordo; cevada. 
Formas: orio (VC, 1); orrio (VC, 1). 
Contextos: «pos em ella pam de orio 
ou de çeuada» (VC); «os quaaes som de 
orrio ou çeuada por a aspereza quanto 
jazem aa letera» (VC).

oro, subs. O mesmo que ouro. Formas: 
oro (VC, 1). Contextos: «nem oro. nem 
prata» (VC).

orvalhar, vb. (de orvalho + -ar). Cobrir 
de orvalho. Formas: orualhada (VC, 
2); orualhade (EE, 1). Contextos: «A 
segũda he segũdo Beda que pella terra 
orualhada decorre que os terreaaes 
homẽs» (VC); «e ella orualhada per o 
dito sãgue a auõdaua» (VC); «Os çeeos 
orualhade de çima e chouã as nuueẽs ao 
justo» (EE).

orvalho, subs. (do lat. medieval orvaliu-m). 
Condensação do vapor de água da 
atmosfera em superfícies materiais; 
rocio. Formas: horualho (EE, 1); 
orualho (VC, 17; EE, 2). Contextos: 
«as nuueẽs cõ o horualho creçem» 
(EE); «faze emprenhar cõ o orualho 
cellestrial» (VC); «A primeira he o 
orualho e roçiamẽto da graça diuinal 
que preçeda» (VC); «Em o quinto dia 
as aruores e heruas daram orualho de 
sangue» (VC); «a pedra preciosa naçe 
do orualho do çeeo» (EE); «Com sua 
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sabedoria se abriram os abyssos: e as 
nuueẽs cõ ho orualho» (EE).

osana, inter. (do hebraico hoshianna, pelo 
lat. hosanna). O mesmo que hosana: 
salve! Formas: osana (VC, 9); ossana 
(S, 2). Contextos: «braadauã dizendo 
osana ao filho de Dauid» (VC); «osana 
que quer dizer saluanos pedimos te» 
(VC); «Ossana quer dizer salua» (S).

oscuro, adj. O mesmo que obscuro. 
Formas: oscuro (VC, 1). Contexto: «e 
he aqueste aar oscuro e treeuoso» (VC).

oseo, subs. O mesmo que esseno ou essénio. 
Formas: oseos (VC, 1). Contexto: 
«Outros erã chamados esenos ou oseos 
os quaaes nõ viuiã como os outros 
judeus» (VC).

osso, subs. (do lat. ossu-m). Cada uma 
das peças em tecido duro que forma o 
esqueleto dos vertebrados. Formas: 
hosos (S, 1); osso (S, 1; VC, 1); ossos 
(S, 1; TC, 1; VC, 32; EE, 7). Contextos: 
«qual quer que quyta a carne de alguũ 
finado ou a coze para sacar os hosos e 
leualos ha outra parte» (S); «Este osso he 
de meus ossos e esta carne he da minha 
carne» (S); «que nom auia de minguar 
nem falleçer delle osso alguũ nem seer 
quebrantado» (VC); «Aqueles que as 
cousas abrirem por fazerem mal com os 
ossos dos mortos, ieiunẽ sete anos a pam 
e agoa» (TC); «e por os muytos ossos e 
neruos em que te tocauam» (VC); «o 
temor adelgaza e seca os ossos» (EE).

ostiairo, subs. O mesmo que ostiário. 
Formas: hostiayro (S, 4); ostiayro (S, 
2). Contextos: «Quatro non sacras: 
hostiayro, lector, exorzista e acolito» (S); 
«E hostiayro quer dizer porteiro por que 
garda a porta» (S); «Ho hostiayro quãdo 
lhe dam as chaues» (S); «direy da ordem 
do ostiayro que coussa he» (S); «Ordem 
de ostiayro he poderyo pello qual o que 
rreçebe esta hordem rreçebe e acolhe os 
boos na ygreja e lança os maaos della e 
lhe ssom dadas as chaues materiaees da 
ygreja» (S).

ostiário, subs. (do lat. ostiariu-m, porteiro). 
A primeira das quatro ordens menores; 
aquele que tinha como função abrir 
e fechar as portas da igreja. Formas: 
hostiario (S, 1; VC, 1); hostiaryo (S, 
1). Contextos: «as quatro ordeẽs que 
chaman menores .s. hostiario, lector, 
exorzista, acolito» (S); «E em outro 
lugar louuou elle o officio do hostiario 
quando lançou fora do templo os que 
comprauam e vẽdiam» (VC); «Titulo 
.cxxxj. do hostiaryo e donde ouue este 
nome e que quer dizer» (S).

ostinácia, subs. O mesmo que obstinácia. 
Formas: ostinacia (VC, 1). Contexto: 
«enceguentados per ostinacia e perfia 
dizem que ajnda nõ veo em carne» (VC).

ostra, subs. (do lat. ostrea-m). Espécie de 
molusco marinho de concha irregular. 
Formas: ostras (VC, 1). Contexto: 
«E este stado he afigurado pera pedra 
preciosa que he achada nas ostras ou 
conchas de marisco» (VC).

otavo, num. O mesmo que oitavo. Formas: 
otaua (S, 1). «A otaua quãdo alguũ he 
ordenado dordẽ sacra» (S).

otorgar, vb. O mesmo que outorgar. 
Formas: otorgou (TC, 1; VC, 2); otorgua 
me (VC, 2); otorguao (VC, 1); otorguar 
(VC, 1); otorgues (VC, 1). Contextos: 
«A terceyra se otorgou con alguẽ que o 
fezese» (TC); «e lhes otorgou caminho 
per sua pallaura» (VC); «Otorgua me que 
ẽ açeso pera nẽbrãça da tua paixõ gotas 
de lagrimas» (VC); «pois que verdade he 
e otorguao» (VC); «jgrejas em aquella 
maneira que a deuoçom melhor lho 
otorguar» (VC); «de tal maneira que 
per as tuas scripturas otorgues a my de 
gostar e conhoçer que aqueste mũdo por 
florido e fremoso» (VC).

otrem, pron. ind. O mesmo que outrem. 
Formas: otrẽ (VC, 1). Contexto: 
«apareçeo aaquesta muy doçe madre sua 
primeyro que a otrẽ» (VC).

otro, pron. ind., pron. dem. O mesmo que 
outro. Formas: otra (TC, 2; VC, 2); 
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otras (VC, 2); otro (VC, 1; C, 1); otros 
(VC, 2). Contextos: «Item se a heredade 
alhea ou otra cousa escomdeo» (TC); 
«otra vez trazem o filho de deos a seer 
crucificado» (VC); «por que aquellas 
cousas que rogas tenhas diãte ty e ẽ a 
mẽte e nõ otras» (VC); «Porque ajnda 
que per otro modo nos podera liurar» 
(VC); «tomã cõ artefiçios lampreas ou 
otro pescado» (C); «nem aos judeus e 
nõ a otros» (VC).

otrossi, adv. O mesmo que outrossi. 
Formas: otrossy (VC, 1). Contexto: 
«otrossy sõ melhores que os corporaaes» 
(VC).

ou, conj. (do lat. aut). De outro modo. 
Formas: ou (SG, 14; S, 1861; TC, 421; 
VC, 5946; HV, 9; C, 380; EE, 375; 
RP, 70). Contextos: «madeiras cordas 
nauios ou quaes quer outros generos» 
(SG); «nom fose tãta que de todo 
quytasse o entendimento ou a rrazon» 
(S); «mais daa por medo ou peita ou 
por amor do outro» (TC); «Ou per 
obra, ou per palaura» (TC); «Se fez ou 
disse algũa cousa por auer louuor dos 
homeẽs» (TC); «e maa affecçõ ou sobeja 
ao comer ou se fosse de outra maneira 
aquella viãda defesa» (VC); «nõ ha hy 
se nõ vaã frumen, ou ao rio do diaboo» 
(HV); «As quaes sejam assy pintadas 
em retauolos ou escolpidas em pedra e 
paao» (C); «Es tu ho que ha de vijr ou 
aguardamos outro» (EE); «segũdo nos 
veemos que da priuada que esta açerca 
da camera ou de alguũ fedor particular» 
(RP); «e podridã dos corpos mortos, ou 
lugares çujos se causa ho morbo ou ha 
chagua em ho homẽ» (RP).

oucidente, subs. O mesmo que ocidente. 
Formas: oucidente (VC, 1). Contexto: 
«muytos do oriente e do oucidente» 
(VC).

oucio, subs. O mesmo que ócio. Formas: 
oucio (VC, 1); ouçio (VC, 2). Contextos: 
«E assy a parte de Maria .s. o oucio da 
cõtẽplaçõ foy mais auãtejada porque 

he mais digna» (VC); «ao preeguador 
do euãgelho saae asinha .s. do ouçio da 
contẽplaçõ» (VC); «porque gloriar se 
homem do ouçio cobijça he» (VC).

ouciosamente, adv. (de ocioso + -mente). 
O mesmo que ociosamente: de modo 
ocioso. Formas: ouciosamente (VC, 
2); ouciossamẽte (VC, 1). Contextos: 
«nõ staua elle asseentado ouciosamente» 
(VC); «Item aquelles ferem cõ cana vaã 
Christo na cabeça que despendem sua 
vida ouciosamente» (VC); «rrindo e 
ouciossamẽte viuendo perdes o tẽpo que 
te deus outorgou» (VC).

ouciosidade ,  subs.  O mesmo que 
ociosidade. Formas: ouciosidade (VC, 
2); ouçiosidade (VC, 8). Contextos: 
«Onde em qualquer ouciosidade nossa 
em que somos se podemos obrar alguũ 
bem e nom cana vaã» (VC); «Item foy 
acusada da jrmaã de ouciosidade segũdo 
se mostra aqui» (VC); «que seja graciosa 
e proueitosa e sem ouçiosidade» (VC); 
«fugamos da ouçiosidade» (VC); 
«Ouçiosidade he falleçimẽto de obra de 
vida» (VC).

oucioso, subs., adj. O mesmo que ocioso. 
Formas: ouciosa (VC, 5); ouçiosa (VC, 
2); ouciosas (TC, 2; VC, 4); ouçiosas 
(S, 2; VC, 4; EE, 2); oucioso (S, 1; TC, 
1; VC, 5; EE, 2); ouçioso (S, 3; VC, 5); 
ouciosos (VC, 8); ouçiosos (S, 1; VC, 
5); ouciossas (VC, 1); ouçiossas (S, 
1); ouciosso (S, 2); ouçyoso (EE, 1). 
Contextos: «steuera folgando de vagar 
e ouciosa» (VC); «conhoçendose que 
staua ouçiosa» (VC); «Se stamdo na 
ygreia falou palauras ouciosas e uaãs» 
(TC); «leixadas as vaãs e fryuollas e 
ouciosas» (VC); «quebrãdo voto en 
palauras vaãs e ouçiosas» (S); «E todas 
aquellas pallauras som ouçiosas que som 
empeçiuees» (VC); «fallãdo pallauras 
ouçiosas» (EE); «se he homẽ oucioso 
ou diligẽte» (S); «Nunca estes oucioso 
sempre te ocupa em algũa obra» (TC); 
«Nũca o namorado. e que deus ama he 
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oucioso» (VC); «porque o dyaboo non 
o ache oucioso e desocupado» (EE); 
«velho ẽduriçido, mançebo ouçioso» 
(S); «e aquelle que nõ faz obras de 
deus ouçioso he» (VC); «os viçossos 
e ouciosos que entendem e se pagam 
do viço da carne» (VC); «como stam 
ouciosos e sem trabalho» (VC); «O 
quarto pecado he enueja e esta he 
cassada prinçipalmente cõ os rellegiosos 
e ouçiosos» (S); «nõ nos ensina que 
ajamos de seer ouçiosos e pryguiçosos» 
(VC); «Compre ajnda que se guarde de 
fallas ouciossas aquelle que deseja seer 
ouuido em sua oraçom» (VC); «dizer 
palauras ouçiossas superfluas» (S); «O 
ssegũdo que ho ouciosso he maldito» 
(S); «Ca ho tal homẽ ouçyoso e sem 
fruyto sera cortado por sentença de 
dãnaçom» (EE).

oucisidade, subs. O mesmo que ociosidade. 
Formas: oucisydade (TC, 1). Contexto: 
«Cauar no agro ou na uinha e fazer as 
outras obras corporaaes nõ he pecado, 
mas he uirtude por deitar o homem de 
sy a oucisydade» (TC)

oufana, subs. (de ufano). O mesmo 
que ufana: ufania; orgulho; soberba; 
ostentação; vaidade. Formas: oufana 
(VC, 7); oufanas (VC, 6); ouffana (VC, 
3); ouffanas (VC, 1). Contextos: «e por 
razom dos viçios que tragem oufana e 
louçainha» (VC); «e fingimento e toda 
oufana e cobijça» (VC); «em obras e 
trabalhos de louçaynha e oufana» (VC); 
«e atribullado per louçaynhas e oufanas» 
(VC); «porque ha a ouffana e louçaynha 
dereitamẽte he cõtra a pobreza» (VC); 
«E aqui se doestã as honrras deste mũdo 
e as suas ouffanas e vaydades e delleitos 
e viços da carne» (VC).

oufano, subs., adj. (do gótico *ufains, 
pelo cast. ufano). O mesmo que ufano: 
pomposo; orgulhoso; vaidoso. Formas: 
oufano (VC, 2); oufanos (VC, 2); 
ouffanos (VC, 1). Contextos: «do 
louçaão e oufano os jogos» (VC); «o 

guabamẽto oufano e põposo» (VC); 
«sooes argulhosos. e oufanos» (VC); «ha 
hi guabos no splandicimẽto e limpeza e 
oufanos das cousas corporaaes» (VC); 
«se entendem os guarridos ouffanos» 
(VC).

oupenião, subs. O mesmo que opinião. 
Formas: oupeniom (S, 1). Contexto: 
«era oupeniom dalguũs que non poderia 
asoluer nem dar cõselho por que pecã» 
(S).

oupinião, subs. O mesmo que opinião. 
Formas: oupiniõ (S, 1); oupiniom (S, 1); 
oupyniom (S, 1). Contextos: «segũdo 
comuũ oupiniõ dos doctores theologos e 
canonistas» (S); «Creo que ha oupiniom 
de cada huũ he booa» (S); «ssegũdo 
oupyniom de alguũs em esta posiçon da 
maão que lhe o bispo faz he empreso e 
emposto o carater na alma do que reçebe 
esta ordẽ» (S).

ourela, subs. (do lat. vulgar *orella-m, 
diminutivo de ora-m, beira). Borda; 
beira. Formas: ourella (S, 1; VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «E faz outra des ha 
ourella da boca do callez deçendendo a 
fũdo» (S); «e a praya que he a ourella 
ou o cabo da augua. significa a fim deste 
meesmo mũdo» (VC); «acreçeẽtarey tua 
semente como as estrellas do çeeo e a 
area que esta aa ourella do mar» (EE).

ouriente, subs. O mesmo que oriente. 
Formas: ouriente (VC, 1); ouriẽte 
(HV, 1). Contextos: «hũa parte staria 
ao meo dya e outra ao ponente. e outra 
ao ouriente» (VC); «E ho sol posto 
começou a sayr logo o sol no ouriẽte» 
(HV).

ourina, subs. (do grego οâρον, pelo lat. 
urina-m). O mesmo que urina: líquido 
orgânico recolhido na bexiga e expelido 
pela uretra. Formas: ourinas (RP, 2). 
Contextos: «apareçẽ bõas ourinas e 
boõas augoas» (RP); «muytos medicos 
que em os ẽfermos soomẽte esguardã as 
ourinas» (RP).

ourinecer, vb. (de ourina + -ecer). Ficar 
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da cor da urina; enferrujar. Formas: 
ourineçe (S, 1). Contexto: «assy como 
auga estando queda sse corronpe e ho 
fferro sse ourineçe e sse come» (S).

ourinha, subs. (do grego οâρον, pelo 
lat. urina-m). O mesmo que urina: 
líquido orgânico armazenado na bexiga 
e expelido. Formas: ourinha (VC, 3). 
Contextos: «o qual he pedra que se 
faz da ourinha do lobo çerual» (VC); 
«porque diz Plinio a ourinha desta 
animalia cõgellada se faz em pedra» 
(VC); «Onde assy como maao signal he 
em a natureza quando a ourinha saae 
jndigesta e crua» (VC).

ourives, subs. (do lat. aurifice-m). Artífice 
ou mercador de objetos em ouro. 
Formas: ourivizes (C, 1). Contexto: «E 
os ourivizes cada huum .lx. reaes» (C).

ouro, subs. (do lat. auru-m). Metal precioso 
de cor amarelada. Formas: douro (TC, 
1; VC, 26; HV, 2; C, 16; EE, 4); ouro (S, 
5; TC, 2; VC, 64; HV, 7; C, 1; EE, 30). 
Contextos: «E o sãcto homẽ foy depois 
doutor na eygreia de Deus, este he Sãt 
Ioã boca douro» (TC); «e alguũs som de 
purpura de soberba. e alguũs douro de 
vaã gloria» (VC); «e tirarõ tãto douro 
e prata que foy marauilha» (HV); «por 
cada vez huã dobra douro pera as obras 
da nossa see» (C); «tijnha o ençenssario 
douro» (EE); «teemdo mitras de ouro e 
pedras preçiossas» (S); «Ca non se pode 
comprar per ouro nẽ por prata» (S); «O 
uirgẽ he cõparado ao ouro porque poucos 
o podẽ auer saluãte os ricos» (TC); «nõ 
ficaria por ouro nẽ prata» (VC); «e como 
lhe tirey a espada do corpo sayo delle 
ouro e prata» (HV); «que nõ emprestem 
dinheiros, prata, ouro nem outra cousa 
alguã sobre os ditos ornamentos» (C); 
«o ouro lãçado na fornalha nom se 
piora» (EE).

ousadamente, adv. (de ousar + -mente). 
De modo ousado. Formas: ousadamente 
(VC, 5); ousadamẽte (VC, 10; EE, 
1). Contextos: «e cõ el rey se ouue 

ousadamente» (VC); «leuanta suas 
maãos cõtra elle ousadamente» (VC); «e 
presume tã ousadamẽte offender e anojar 
deus e a sua tã grãde magestade» (VC); 
«porque diante delles mais ousadamẽte 
fallasse» (EE).

ousadia, subs. (de ousado + -ia). Audácia; 
atrevimento; arrojo. Formas: ousadia (S, 
2; VC, 2); oussadia (EE, 1). Contextos: 
«Speramça he esforço ou audaçia ou 
ousadia da uõtade» (S); «por que na 
cõfirmaçon sse da ousadia e esforço 
speritual» (S); «Se aquestes se agrauarã 
per aquelles auer ousadia per sua madre» 
(VC); «nõ se embargua a sua ousadia» 
(VC); «Premeiramẽte do phariseu que a 
acusaua de oussadia» (EE).

ousança, subs. (de ousar + -ança). 
Ousadia; audácia; atrevimento. Formas: 
ousãça (VC, 3); ousança (VC, 20). 
Contextos: «mata ẽ sy a vida da ousãça 
da carne» (VC); «Algũas cãtigas ha hy 
e tangeres que fazẽ ao homẽ ousãça 
segũdo pareçe na trõbeta das batalhas» 
(VC); «Marauilhosa ousãça de molher 
que nom auia medo do corpo morto» 
(VC); «porque doutra guisa nõ ham 
ousança» (VC); E como com grande 
ousança perseguiam contra elle suas 
acusaçoões» (VC).

ousanço, subs. (de ousar + -anço). 
Ousadia; atrevimento. Formas: ousanço 
(VC, 1). Contexto: «A septema he que 
nom confiam em si nem ham atriuimento 
ou ousanço senom nos padres» (VC).

ousar, vb. (do lat. medieval ausare, 
frequentativo de audere, tentar). Ter a 
coragem de; atrever-se a. Formas: era 
ousado (VC, 2); erã ousados (VC, 1); foj 
ousado (VC, 1); fora ousado (VC, 2); 
forã ousados (VC, 1); forõ ousadas (VC, 
1); forõ ousados (VC, 1); forõ oussados 
(VC, 1); forom ousadas (VC, 1); fosse 
oussado (S, 1); foy ousado (VC, 4); he 
ousado (VC, 3); osãdo (TC, 1); ousa 
(VC, 3; EE, 2); ousã (VC, 1); ousada 
(VC, 4); ousado (VC, 9; C, 1); ousados 
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(VC, 3); ousam (VC, 1); ousamos (VC, 
3; EE, 2); ousando (VC, 3; EE, 1); ousar 
(VC, 1; EE, 1); ousara (VC, 4; EE, 1); 
ousaria (EE, 1); ousarias (VC, 1); ousarõ 
(VC, 3); ousarom (VC, 1); ousasse (VC, 
4); ousassem (EE, 1); ousaua (S, 2; VC, 
13; HV, 1; EE, 5); ousauã (VC, 9; HV, 
1); ousauam (S, 1; VC, 5; EE, 4); ouse 
(TC, 1; VC, 1); ouses (VC, 1); ouso 
(VC, 2; EE, 2); ousou (VC, 4; HV, 1; 
EE, 1); oussa (VC, 1); oussaua (S, 1); 
seer ousado (VC, 2); seermos ousados 
(VC, 1); seja ousada (VC, 1); seja 
ousado (VC, 3); sejã ousados (C, 1); 
sejamos ousados (VC, 1); sejas ousado 
(VC, 1); seria ousado (VC, 1); som 
ousados (VC, 1); som oussados (VC, 
1). Contextos: «nẽhuũ era ousado negar 
que o conhoçia» (VC); «nom foj ousado 
nem presumio de teer voontade de filho» 
(VC); «porque lhe deu si meesmo o que 
elle nõ fora ousado de pedir» (VC); 
«porque nõ forã ousados tã soomẽte 
contra os porcos fazer dãpno» (VC); 
«entendamos que ellas nõ forõ ousadas 
de fallar» (VC); «empero elles sem reçeo 
forõ ousados de nomear Christo por rey» 
(VC); «pero nõ forõ oussados de passar o 
que mandaua a ley» (VC); «Nõ disserom 
vem e da lhe saude nẽ forom ousadas de 
dizer manda tu ally que se faça» (VC); 
«fosse oussado de enader estas palauras» 
(S); «nẽ foy ousado alguẽ des aquelle 
dia de o pregũtar» (VC); «he ousado 
chegar aa mesa do senhor» (VC); «Item 
se algũa molher disser que ouue filho 
doutro e nõ de seu marido e o criou por 
de seu marido e nos seus beẽs nom osãdo 
a dizer que nõ era de seu marido delhe 
a peẽdemça e asoluaa» (TC); «Digo na 
doudiçe ousa e eu tamben ouso» (EE); 
«que lhe nõ fallã nẽ ousã de o asanhar» 
(VC); «nẽ mais liuremẽte e ousada 
se passarõ e britarõ os mãdamẽtos de 
deus» (VC); «ca nõ sera alguẽ ousado 
de sobterrar os seus corpos» (VC); «e 
nos sejamos outrosi ousados de dizer 

aquesto» (VC); «A quarta he ousam as 
lagrimas dizẽdo o senhor porque chorou 
em mynha penitẽça» (VC); «tal fiuza 
teemos em deos que ousamos pareçer 
seguramente em sua presença» (EE); 
«nõ ousando entrar no mar» (EE); «e 
nõ ousar de tocar a sancta cabeça de 
deus» (VC); «nõ ousara de cheguar 
a elle» (VC); «nõ ousaria vijr aos 
discipollos» (EE); «nẽ ouses fazer em 
sua presença aquello que nõ ousarias 
se te eu visse» (VC); «poucos se ousarõ 
de nomear por christaãos» (VC); «nõ 
ousarom de recusar o lauamento» 
(VC); «E que nemhuũ ousasse cõfiar da 
sua virtude» (VC); «porque ousassem 
manifestamente sayr da casa» (EE); 
«non ousaua alçar os olhos ao çeeo» (S); 
«mas nõ se ousauã de bautizar» (HV); 
«e despoys non ousauam tornar» (S); 
«se nom ouse cheguar a my» (VC); «e 
se o padre carnal de todo ẽ todo cõtẽde 
cõtra seu filho que nom ouse de seruir a 
Deus» (TC); «Nõ me ouso guabar que 
mjnha casa he melhor que ha cõpanhia 
dos apostollos» (VC); «nom ousou 
aquy de vijr» (HV); «Se na casa onde 
for posto o euangelho nõ oussa entrar 
o demo» (VC); «nom oussaua alçar os 
olhos ao çeeo» (S); «e se leixasse sem 
pena aquelle que por seer ousado de se 
chamar rey» (VC); «quise outorguar 
nos tal doõ que cõuiesse a nos seruos 
seermos ousados de chamarmos padre 
a deus nosso senhor» (VC); «O quanta 
fiuza e quanta ousança fiel e segura que 
a feytura seja ousada de chamar padre 
ao seu feitor» (VC); «presuma de sy 
meesmo e seja ousado» (VC); «que 
nõ sejã ousados de fazerẽ nẽ cõsentirẽ 
dar» (C); «Onde Crisostomo diz que nõ 
sejamos ousados nos que estamos mas 
diguamos ẽ nos meesmos» (VC); «nom 
sejas ousado aleuantar os olhos pera 
o ceeo» (VC); «em o qual nom seria 
ousado alguẽ de morrer» (VC); «Pois 
que respondẽ a este põto aquelles que 
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som ousados sandiamente morar e star 
cõ as moças virgeẽs» (VC); «tãto mais 
som oussados assy como mingoados e 
mais mizquinhos que os outros» (VC).

ouservância ,  subs.  O mesmo que 
observância. Formas: ouseruançia (S, 
1). Contexto: «Ouseruançia ou guarda 
he vertude pella qual os homẽs que teem 
poderio e senhorio por seruiço e honrra 
son auidos ẽ rreuerẽça» (S).

oussia, subs. (do lat. abside-m, arco, 
abóbada). O mesmo que ousia: capela-
mor ou altar-mor. Formas: oussia (VC, 
1). Contexto: «e dessi punhãnas no adro 
dos sacerdotes que he a oussia em algũs 
adobes ou ladrilhos» (VC).

ousso, subs. O mesmo que osso. Formas: 
ousso (VC, 1; EE, 1). Contextos: «e 
a saluaçom nõ se asseenta em a alma 
misericordia ou em ousso .s. em aquella 
que nõ acha vestida da doctrina e 
custumes dos apostollos» (VC); «nõ o 
leixarõ caualgar em ousso mas ante em 
lugar de seella» (EE).

ousura, subs. O mesmo que usura. 
Formas: ousura (TC, 1). Contexto: 
«Se emprestou a ousura» (TC).

outavas, subs. O mesmo que oitavas. 
Formas: outauas (EE, 1). Contexto: 
«Euangelho do domingo viij depois das 
outauas de pẽthicoste» (EE).

outear, vb. (talvez de altear). Enfrentar; 
encarar. Formas: outeandos (S, 1); 
outear (S, 1). Contextos: «e pensando 
cõtra elles treyçõees e discordias e males 
ẽ publico e en escondido outeandos cõ 
a cara turbada» (S); «por ẽveja non os 
querer outear nẽ olhar nen falar» (S).

outeiro, subs. (do lat. altariu-m). Pequena 
elevação de terreno; colina; cabeço. 
Formas: outeiro (VC, 2); outeiros (VC, 
3; EE, 2); outeyro (VC, 3); outeyros 
(VC, 1; EE, 2). Contextos: «o qual he 
mõte e outeiro no cabeço dos montes» 
(VC); «Ora caessem os mõtes sobre nos 
e os outeiros nos cobrissẽ e a caruassẽ» 
(VC); «aynda nõ auia montes e ante os 

outeiros ja parya» (EE); «e todo mõte e 
outeyro sera abaixado» (VC); «E antre 
estes dous outeyros ou cabeços sta ho 
valle da humildade» (VC); «Quando ho 
pastor vay pellos valles e outeyros, cousa 
comseguinte he: que ho gaado caya em 
ho barramquo» (EE).

outorgador, subs. (de outorgado + 
-or). Aquele que outorga; outorgante. 
Formas: outorgador (VC, 1). Contexto: 
«Deos dador do prazer. e outorgador do 
sollaz relleuador do choro e afuguẽtador 
das lagrimas» (VC).

outorgamento, subs. (de outorgar + -men-
to). Ato ou efeito de outorgar; concessão; 
doação. Formas: outorgamento (S, 1; 
VC, 1); outorgamẽto (VC, 4); outor-
guamento (VC, 2); outorguamẽto (VC, 
7). Contextos: «E fasio outorgamento 
ou conheçimento» (S); «se soporta tal 
soportamẽto ou outorgamento he cha-
mado despenssaçõ» (VC); «E apres da 
cõfissam e outorgamẽto dos simplezes e 
da creença que dauam a Christo seguese 
o mal dizer» (VC); «e da saluaçõ per 
graça e outorguamento de Jesu Christo» 
(VC); «e doaçõ ou outorguamẽto de toda 
graça» (VC).

outorgar, vb. (do lat. medieval auctoriare). 
Consentir em; aprovar; permitir; 
autorizar; conceder. Formas:  es 
outorguado (VC, 1); fora outorguado 
(VC, 1); forõ outorgadas (S, 1); forom 
outorguados (VC, 1); foron outorgados 
(S, 1); fosen outorgadas (S, 1); fosse 
outorgada (VC, 1); fosse outorguada 
(VC, 1); fosse outorguado (VC, 1); 
fossem outorgadas (HV, 1); foy lhe 
outorgada (HV, 1); foy lhe outorguada 
(VC, 1); foy outorgado (EE, 2); foy 
outorguada (VC, 2); foy outorguado 
(VC, 6); foyme outorgado (EE, 1); he 
outarguado (VC, 1); he outorgada (VC, 
2); he outorgado (VC, 1; EE, 1); he 
outorguada (VC, 9); he outorguado (VC, 
3); outorga (S, 6; VC, 19; EE, 5); outorga 
me (VC, 9); outorgaae me (VC, 1); 
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outorgaaes (EE, 1); outorgaas (VC, 1); 
outorgada (VC, 1; HV, 1); outorgadas (S, 
1; VC, 2); outorgado (S, 1; EE, 1); 
outorgãdo (S, 1); outorgãdolho (EE, 1); 
outorgados (TC, 1; VC, 1); outorgam (S, 
2; EE, 2); outorgame (VC, 14); 
outorgamus (S, 1); outorganos (VC, 1); 
outorgar (S, 8; VC, 5; EE, 1); outorgara 
(VC, 1); outorgarã (VC, 1); outorgarom 
(SG, 1); outorgarvos hey (EE, 1); 
outorgasse (S, 1; VC, 1); outorgassemos 
(C, 1); outorgaste (VC, 1); outorgaua 
(VC, 2; EE, 2); outorgauã (EE, 1); 
outorgauame (VC, 1); outorgo (S, 2; VC, 
1; HV, 1; EE, 1); outorgou (S, 2; VC, 28; 
HV, 1; EE, 4); outorgou lhe (VC, 1); 
outorgoulhe (VC, 1); outorgoulhes (EE, 
1); outorgoulho (VC, 1); outorgouos 
(VC, 1); outorgua (VC, 71); outorguã 
(VC, 4); outorguã lhe (VC, 1); outorgua 
me (VC, 60); outorgua nos (VC, 2); 
outorguada (VC, 2); outorguadas (VC, 
3); outorguado (VC, 23); outorguãdo 
(VC, 3); outorguãdo me (VC, 1); 
outorguãdo mo (VC, 1); outorguãdo nos 
(VC, 1); outorguãdolhes (VC, 1); 
outorgualla ha (VC, 1); outorguam (VC, 
2); outorguame (VC, 47); outorguando 
(VC, 1); outorguanos (VC, 2); outorguar 
(S, 1; VC, 14); outorguar nos (VC, 1); 
outorguara (VC, 3); outorguaras (VC, 1); 
outorguares (VC, 1); outorguaria (VC, 
1); outorguarõ (VC, 2); outorguartea 
(VC, 1); outorguase (VC, 1); outorguasse 
(VC, 2); outorguaste (VC, 2); outorguaua 
(VC, 2); outorguauam (VC, 1); outorgue 
(VC, 6; C, 1; EE, 1); outorguemos (VC, 
1); outorgues (VC, 9); outorguete (VC, 
1); outorguo (VC, 1); outorguou (VC, 
2); outrogado (S, 1); sam outorguadas 
(VC, 2); seer outorguado (VC, 1); seer 
vos a outorgada (EE, 1); seja outorguada 
(VC, 1); seja outorguado (VC, 2); seja 
outrogado (S, 1); seerlhea outorgado 
(EE, 1); som outorgadas (VC, 1); som 
outorguados (VC, 2). Contextos: «E se 
es outorguado tãbẽ nõ tees cousa porque 

ajas temor» (VC); «e dizendo que lhes 
fora outorguado poder em o nome de 
Jesu» (VC); «E diz outrosy que por 
quatro coussas que lhe forõ outorgadas 
do çeeo lhe foy dito» (S); «porque os 
priuillegios que forom outorguados a 
alguũs em special» (VC); «deue outorgar 
os perdõees que foron outorgados pellos 
padres santos» (S); «alguũas vezes 
pedimos algũas coussas que sseria 
melhor que nos nõ fosen outorgadas» 
(S); «nos fosse outorgada hũa pequena 
hora» (VC); «e atees que nõ fosse 
outorguada licença» (VC); «e como lhes 
fosse outorguado que requeresse que 
elles steuessem aa sua deestra no seu 
r egno»  (VC) ;  «Çesa r  Agus tus 
estabelleçeo que todas as sẽtẽças 
criminaes fossem outorgadas e dadas em 
Roma pollos senadores» (HV); «e foy 
lhe outorgada por o emperador» (HV); 
«Porem diz Agostinho que foy outorgado 
a Sam Paulo e a Moyses veer a essencia 
diuina» (EE); «a qual cousa nõ foy 
outorguada a alguem» (VC); «e depois 
lhe foy outorguado» (VC); «e foyme 
outorgado que morarey na herdade do 
senhor» (EE); «Onde tal cõuidar he 
outarguado que se faça saluo do 
patrimonio» (VC); «mas agora lhe he 
outorgada per liçença do abade» (VC); 
«aos quaaes he outorgado poderyo de 
dãpnar a terra e ao mar» (VC); «mas por 
a neçessidade do corpo he outorguada 
ou cõsentida algũa pequena de cura» 
(VC); «porque de todo aquelle a que 
mais he outorguado e cometido» (VC); 
«a cada huũ se outorga ha manifestaçam 
do spiritu prophetico» (EE); «Senhor 
Jhesu Christo boo sposo outorga me cõ 
as virgees sesudas fazer booas obras» 
(VC); «E porẽ vos outorgaae me as 
pessoas vossas sollamente por meu 
seruiço» (VC); «como he o tributo e 
dinheyros pellos quaaes outorgaaes seer 
debaixo do emperio de Çesar» (EE); «e 
quaaesquer cousas que arreçeas 
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outorgaas de graado per liberaleza do 
coraçom» (VC); «depois que a sentẽça 
for dada e outorgada» (HV); «E estas 
chaues ssom dadas e outorgadas aos 
ssaçerdotes» (S); «e da sãta ygreja e do 
ofiçio a myn outorgado» (S); «dizẽdo as 
palauras os que han de casar ou 
outorgãdo en ellas» (S); «porque 
outorgãdolho geeralmente primeiro nom 
podesse depoys denegarlho particullar» 
(EE); «saluo nos casos outorgados em 
dereito» (TC); «e outorgam de seus 
ofiçios aos judeus sobre os christaãos» 
(S); «outorgame senhor muy piedoso que 
per a tua marauilhosa nasçẽça e tal que 
cõtar se nõ pode» (VC); «e outorgamus 
que os prestes que sabẽdoo derem 
benções aos que cassaren duas vezes» 
(S); «e do teu moto proprio nos chamaste 
aas tuas vodas outorganos a caridade» 
(VC); «pera sabermos da verdade 
euãgellica que se ha de outorgar hy com 
grande constancia» (EE); «se lho deus 
nõ outorgara» (VC); «per o qual julgara 
os sanctos e perfeitos nõ que elles dẽ a 
sentẽça mas outorgarã em ella» (VC); 
«E resgates de Guinee outorgarom e 
concederom pera sempre aos reis de 
Purtugal» (SG); «e assy se mostra que 
teue aparelhada a vontade de morrer por 
Christo (outorgarvos hey)» (EE); «por 
que me outorgasse estas coussas» (S); 
«e  de todo nosso bispado lhes 
outorgassemos alguũs dos nossos casos» 
(C); «nũca me outorgaste que eu tanto 
doestasse e auorreçesse os pecados» 
(VC); «e quando elle queria e outorgaua» 
(VC); «mas por causa dos judeus nõ ho 
outorgauã por que nõ fossem deitados 
das synagogas» (EE); «e outorgauame 
tu senhor eu to peço que eu nom me 
afaste nem esqueeça as cousas que por 
my padeçeste» (VC); «e eu en seu nome 
asi ho outorgo e consynto» (S); «a 
m u y t o s  h o m e ẽ s  o u t o rg o u  s u a 
misericordia liurandoos das doenças» 
(EE); «E o senhor outorgou lhe aquello» 

(VC); «mas outorgoulhe e cometeolhes 
que  o  minis t rassem» (VC);  «e 
outorgoulhes Jhesu logo» (EE); «E 
outorgoulho  Pi l latus» (VC);  «e 
outorgouos que ponhaaes caualleiros» 
(VC); «e todo o proueito outorgua a nos» 
(VC); «empero nõ as cõsentem nem 
outorguã» (VC); «porque os jnfirmos de 
que desperã os phisicos outorguã lhe 
todo o que desejã» (VC); «Outorgua me 
eu to peço que eu me guarde e faça 
abstinẽcia dos feitos da carne» (VC); «E 
outorgua nos que aqueste sacramẽto do 
corpo» (VC); «he a fe e graça outorguada 
ao fiel christaão» (VC); «as quaaes 
cõuinhauelmẽte sam dadas e outorguadas 
por comuũ perfeito da ygreja» (VC); 
«pois se tu nõ es dado e outorguado a 
morrer por deus sem porque has temor?» 
(VC); «E Jhesu outorguãdo o que queria 
cõdesçẽdẽdo a elle muy piadosamente» 
(VC); «e outorguãdo me que desatado e 
liure de toda seruidom de pecado» (VC); 
«outorguãdo mo tu senhor e enuya sobre 
os teus seruos o spiritu da tua caridade» 
(VC); «outorguãdo nos si meesmo pera 
morar em nos pera sempre» (VC); 
«outorguãdolhes e dando poder de 
obrarẽ as cousas diuinaaes» (VC); «e 
outorgualla ha aos justos» (VC); 
«porque outorguam as cousas da 
scriptura» (VC); «outorguame que me 
possa alleuãtar do pecado» (VC); 
«outorguando cõ elles e consentindo aa 
sua boõa voõtade» (VC); «Outorguanos 
tu boõ Christo e faze que os nossos 
sermoões» (VC); «sse lhe deuẽ ou lhes 
deue outorguar alguũa liberdade ou 
pryuyllegyo» (S); «quise outorguar nos 
tal doõ» (VC); «porque esto perventura 
lho outorguara o senhor» (VC); «nem 
outorguaras a ti meesmo quaaes quer 
mouimentos» (VC); «se me tu fezeres e 
outorguares cujo he todo boo dado» 
(VC); «o senhor outorguaria todallas 
cousas que deuudamente demandase 
aquelle que nom desprezassem de 
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guardar a preytisya» (VC); «e se derõ e 
outorguarõ ou entreguarõ aa castidade» 
(VC); «e sem duuida outorguartea 
qualquer cousa que lhe rogares e pedires» 
(VC); «mas outorguase per juizo 
escondido de deus em a vnidade da ffe» 
(VC); «porque nõ era razom que o senhor 
outorguasse a sua voontade» (VC); «Tu 
que nos outorguaste que demandassemos 
outorgua nos que achemos» (VC); 
«empero nõ o pode fazer porque deus nõ 
o  ou torguaua »  (VC) ;  «e  l he s 
outorguauam aquello que demandauam» 
(VC); «que lha elle nom outorgue pois 
que elle meesmo lhe outorguou 
primeyramente» (VC); «nos çeeos e na 
terra se nomea que vos outorgue segũdo 
as riquezas da sua gloria» (EE); «E 
outorguemos outrossi que nõ ha hy agora 
homẽs dignos de os seguirẽ» (VC); «e 
rogo te senhor muy piadoso que me 
outorgues que eu te cõfesse per obra» 
(VC); «E tu rogua lhe que nõ te leixe 
partir do seu costado mas outorguete que 
vaas com elle e seguillo aa morte o aa 
vida» (VC); «Eu te assijgno e outorguo 
que a seruas e ajas cura della em meu 
loguar» (VC); «outorguou Christo que 
deuiamos seer sollicitos» (VC); 
«outrogado e feito te sseja como tu 
queres» (S); «e toda cousa sobeja e as 
cousas neçessarias soomẽte sam 
outorguadas» (VC); «por lhe seer 
outorguado spaço de hũa hora em que 
fezesse peẽdẽça» (VC); «qualquer cousa 
que quiserdes e seer vos a outorgada» 
(EE); «por que nos seja outrogado ho 
q u e  d e m ã d a m o s »  ( S ) ;  « n o m 
embarguando que nom seja outorguada 
aquella cousa que pede aaquel que ora» 
(VC); «e assy como perfeitamente 
creesse asy te seja outorguado e feito» 
(VC); «Peça nom duuidando cousa algũa 
na ffe: seerlhea outorgado» (EE); «e assi 
som outorgadas as segundas vodas» 
(VC); «em signal que os beẽs que som 
outorguados aos prellados» (VC).

outramente, adv. (de outro + -mente). De 
outra maneira. Formas: outramente (S, 
1). Contexto: «E en outramente nõ sse 
poderia cobrir ho calez com elles» (S).

outrem, pron. ind. (do lat. alteri, dativo 
de alter, era, erum, um dos dois). Outra 
pessoa. Formas: outrẽ (SG, 1; S, 1; TC, 
8; VC, 110; C, 4; RP, 1); outrem (S, 1; 
TC, 16; VC, 43; C, 8; EE, 2); outren (VC, 
1). Contextos: «nem façã cousa per sij 
nem por outrẽ» (SG); «pera que nõ faça 
mal a ssy nẽ a outrẽ» (S); «Se iurgou 
outrẽ e nom sy meesmo» (TC); «Cousa 
justa e digna era que elle visitasse a 
madre primeiro que outrẽ» (VC); «nõ 
reçebas do baffo de outrẽ» (RP); «E 
qual quer que rresçebeo algũa cousa do 
que outrem roubou como nom deuya» 
(S); «Se se gloriou dos pecados que 
fez. Se se gabou deles a outrem» (TC); 
«nom aueras necessidade de pregũtares 
a outrem alguem omde he Jesu» (VC); 
«cõ tençam e preposito de outrem» (C); 
«por sy meesmo nõ por outrem» (EE); 
«porque nom possa entrar outren se nom 
elle» (VC).

outro, pron. ind., pron. dem. (do lat. alter, 
altera, alterum, um dos dois). Que não 
é o mesmo; diverso; qualquer. Formas: 
outra (SG, 1; S, 396; TC, 41; VC, 992; 
HV, 19; C, 36; EE, 179; RP, 2); outras 
(SG, 2; S, 188; TC, 41; VC, 597; HV, 
16; C, 40; EE, 70; RP, 1); outro (S, 
306; TC, 55; VC, 836; HV, 22; C, 22; 
EE, 215; RP, 4); outros (SG, 4; S, 350; 
TC, 58; VC, 1476; HV, 34; C, 67; EE, 
325; RP, 4). Contextos: «nem por outra 
quaal quer actoridade» (SG); «deuelhe 
dar outra penitemçia» (S); «e leualos 
ha outra parte» (S); «se algũa sẽtẽça da 
contra dereito por algũa destas cousas 
ou por outra quallqueer que ẽtende» 
(TC); «saluo se fezese aa o utra parte» 
(TC); «A outra maneyra em que se 
deue de gardar» (TC); «recebera exẽplo 
e noticia da outra vida» (VC); «sayo 
outra vez açerqua de hora de sexta e 
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noa» (EE); «por que sse foi a outras 
terras» (S); «he mais fermoso con as 
outras verdades» (S); «e das outras 
faça como lhe mãdar seu maestre» 
(TC); «nem cõprindo as outras obras 
de misericordia» (TC); «segumdo as 
leis dos emperadores he theudo a outras 
muitas penas» (TC); «estas cousas todas 
e outras deuemse depoer nas maãos de 
seu abade» (TC); «aficado amor com 
que outras cousas» (VC); «e depois fez 
correger os caualleiros e todas as outras 
gẽtes» (HV); «ẽ algũas partes se pagua 
o dito dizimo em graão na eyra e em 
outras se pagua em moolhos na resteba» 
(C); «quando alguũ toma por filho a 
outro que non tem pay» (S); «Se nõ se 
ẽtender que he mais segura cousa pera 
o acusado, deueo a inuiar a outro iuiz 
mayor» (TC); «se disse mal por difamar 
dalguẽ ou o ouio alguu outro» (TC); «daa 
por medo ou peita ou por amor do outro» 
(TC); «asy andarõ hos diaboos no outro 
mundo» (TC); «Huũ he de caridade de 
deus. e o outro do proximo» (VC); «non 
voa tam prestes o huũ como o outro» 
(EE); «asi como padre e dono bisdono e 
asi dos outros» (S); «mays con huũs que 
com outros» (TC); «Se prouocaste os 
outros a esto» (TC); «E diserom lhes os 
outros» (VC); «vinham jũtamente nam 
huũs no começo outros no meo: e outros 
na fym da preegaçon mas todos jũtos» 
(EE); «Das cõformidades do coraçam e 
dos outros mẽbros» (RP).

outrossi, adv. (de outro + si). O mesmo que 
outrossim: da mesma maneira; também; 
igualmente. Formas: houtrosi (S, 2); 
outro si (VC, 21); outro sĩ (VC, 1); outro 
sy (VC, 6); outrosi (S, 67; TC, 12; VC, 
163; C, 3); outrosj (VC, 2); outrossi (VC, 
23; C, 1); outrossy (S, 8; VC, 297; EE, 
2); outrosy (S, 10; TC, 55; VC, 138; EE, 
1). Contextos: «Houtrosi poderia ser 
duuida sse o maao saçerdote ou ho maao 
menistro pode dar este sacramento» (S); 
«Houtrosi duuidaria alguũ se pecaria o 

maao saçerdote dando este sacramento» 
(S); «Em esto outro si que era filho do 
regulo» (VC); «Esta queyxia outro sĩ de 
Christo procedia de sanha» (VC); «Outro 
sy fez esto assy» (VC); «E outrosi pera 
que ouuissem e fossem enformados» (S); 
«Itẽ pequey outrosi rindo e escarnecendo 
e aremedando» (TC); «em a qual cousa 
outrosi nos ensinou que nos partamos 
daquelles» (VC); «que se obriguẽ outrosi 
a respomder perante nos» (C); «Per a 
aruor outrosj da figueira se pode entẽder 
qualquer pessoa plãtada na ygreja de 
deus pera fazer fructo» (VC); «E a 
esta outrossi perteençem os jugadores» 
(VC); «E obriguese outrossi acusar 
perante os ditos vigairos o dito clerigo 
taa a dita querella» (C); «Outrossy o 
que he uida a outros, ao emuejosso he 
morte» (S); «nem outrossy deuemos 
entender que sejam em elle payxoões 
no coraçõ ou na parte sensitiua» (VC); 
«E outrossy louuade todallas gentes ao 
senhor» (EE); «E outrosy faz ẽ cima 
do cerebro da cabeça» (S); «Outrosy 
lhe pregunte se he cobiiçoso» (TC); 
«Outrosy semelhante he o regno dos 
çeeos ao homem mercador que busca 
pedras preciosas» (EE).

outubro, subs. (do lat. Octubru-m, por 
Octobre-m). O décimo mês do ano. 
Formas: doutubro (EE, 1); octubro (EE, 
2); outubro (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«a xxvij. dias doutubro en ij. feira» (EE); 
«o primeiro de octubro em demingo» 
(EE); «a .viij. dias das kalendas de 
outubro e ẽ sesta feira» (VC); «no seu 
anno trinta e dous em sabado a tres dias 
de outubro» (EE).

ouviar, vb. (do lat. obviare). O mesmo 
que obviar: obstar; prevenir. Formas: 
ouuiar (C, 1). Contexto: «cõsirando 
como somos obrigados a defenssar a 
justiça ẽ nosso bispado e ouuiar quãto 
em nos for» (C).

ouvida, subs. (do part. de ouvir). Ouvido; 
audição. Formas: douuida (EE, 1); 
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ouuida (EE, 10). Contextos: «nom 
soomente se çertificassem douuida 
mas ajnda de vista» (EE); «porem pella 
ouuida do saluador me podees conheçer» 
(EE); «a ffe pressopoõe ouuida» (EE).

ouvido, subs. (do lat. auditu-m, part. 
passado de audire). Órgão de audição. 
Formas: ouuido (VC, 14; EE, 2; RP, 
1); ouuidos (VC, 1; EE, 4); ouujdo 
(VC, 1); ouuydo (VC, 1); ouvidos (EE, 
1). Contextos: «segũdo aquello do 
psalmista que diz em o ouuido da orelha 
me obedeçeo» (VC); «Non julgara 
segundo a vista dos olhos nen segundo 
o ouuido de suas orelhas reprehendera» 
(EE); «Do sul he vẽto inchado e agraua o 
ouuido fere o coraçã» (RP); «tanto durou 
aquelle esplendor quãto durou a voz 
do padre em os ouuidos» (VC); «porẽ 
cõclude nõ seer proueito do ouujdo onde 
se nã segue a obra» (VC); «Eys como 
foy apresentada a voz da tua saudaçõ a 
meus ouuidos» (EE); «porẽ cõclude nõ 
seer proueito do ouujdo» (VC); «ao qual 
outrosy repaira o ouuydo pera obedeçer e 
estar prõpto aa pallaura de deos» (VC); 
«elles taparõ os ouvidos» (EE).

ouvidor, subs. (do lat. auditore-m). 
Ouvinte. Formas: ouidor (VC, 1); 
ouuidor (VC, 1; EE, 1); ouuidores (VC, 
15; EE, 7); ouujdor (VC, 1); ouvidores 
(VC, 1). Contextos: «Algũas vezes 
deuemos callar por o ouidor seer fraco 
e nõ poder ouuir bem» (VC); «e ficar 
em ella nõ feito ouuidor esqueeçido 
mas fazedor da obra» (TC); «porque 
aquelle que o vee aquelle seja ouuidor 
della» (VC); «Empero os ouuidores da 
maa naçõ nõ ho quiserõ scuytar nem 
reçeber» (VC); «aqui poõe as defferẽças 
dos ouuidores da pallaura de deus» (EE); 
«e se nom ouuesse hi ouujdor nom aueria 
hi prophaçador» (VC); «e quasi como 
lamẽtandose e prouocãdo os ouvidores 
a choro» (VC).

ouvinte, subs. (do lat. audiente-m, part. 
presente de audire). Aquele que ouve. 

Formas: ouinte (TC, 1); ouuintes (TC, 
1); ouuĩtes (C, 1); ouujnte (VC, 1). 
Contextos: «ãte os maldizẽtes e mal 
ouuintes nom he ligeiro de iulgar qual 
deles he peor ca nom sera maldizẽte 
se nõ fose maao ouinte» (TC); «ãte os 
maldizẽtes e mal ouuintes nom he ligeiro 
de iulgar qual deles he peor» (TC); 
«offendẽ as orelhas dos ouuĩtes» (C); 
«Symeõ que he interpretado ouujnte» 
(VC).

ouvir, vb. (do lat. audire). Escutar. Formas: 
aja ouuido (S, 1); douuir (C, 1); erã 
ouuidas (VC, 1); eram ouuidos (VC, 1); 
fora ouuida (VC, 1); fora ouuido (VC, 
2; EE, 1); foram ouuidas (VC, 1); forom 
ouuidos (VC, 1); fosse ouuido (VC, 1; 
EE, 2); foi ouuido (EE, 1); foy ouuida 
(VC, 6; EE, 2); foy ouuido (VC, 7; EE, 
3); foy ouuyda (VC, 1; EE, 1); he ouuida 
(VC, 5); he ouuido (VC, 2; EE, 1); he 
ouuydo (VC, 2); ouça (S, 1; VC, 28; C, 
1; EE, 3); ouçã (TC, 1; VC, 11); ouçã no 
(VC, 1); ouçã te (VC, 1); ouçaaes (VC, 
2); ouçam (VC, 18; C, 1); ouçamollo 
(VC, 1); ouçamos (VC, 13); ouçãno (VC, 
1); ouçãnos (VC, 2; EE, 1); ouças (TC, 
1; VC, 3); ouço (S, 1; VC, 6; EE, 2); ouijã 
(VC, 2); ouijndo (VC, 1); ouimos (VC, 
1); ouio (TC, 1; VC, 1; HV, 1); ouira 
(VC, 1); ouirom (VC, 1; EE, 1); ouiron 
(VC, 1); ouises (VC, 1); oujndo (VC, 1); 
ouue (S, 7; TC, 4; VC, 65; EE, 25); ouuẽ 
(S, 5; TC, 1; VC, 32; C, 1; EE, 6); ouue 
me (VC, 1); ouuea (VC, 1); ouuem (S, 
1; TC, 1; VC, 17; EE, 9); ouuen (S, 2; 
EE, 1); ouuẽno (VC, 2); ouuẽnos (VC, 
1); ouueo (VC, 1); ouuer ouuido (S, 1); 
ouuera (HV, 1); ouuerey (VC, 1); ouuerõ 
ouuidas (VC, 1); ouues (VC, 12; EE, 2); 
ouui (S, 2; VC, 2; EE, 2); ouuia (S, 1; 
VC, 15; EE, 3); ouuiã (VC, 12; EE, 3); 
ouuiam (VC, 7; EE, 7); ouuian (EE, 1); 
ouuiaos (VC, 1); ouuias (VC, 3); ouuida 
(VC, 17; EE, 1); ouuida he (EE, 1); 
ouuidas (VC, 4; EE, 4); ouuide (VC, 8; 
EE, 8); ouuideme (EE, 2); ouuideo (VC, 
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1); ouuides (VC, 1); ouuido (S, 1; VC, 
8; EE, 3); ouuĩdo (VC, 1; EE, 6); ouuidos 
(VC, 4; EE, 2); ouuies (VC, 1); ouuij 
(EE, 1); ouuijes (VC, 1); ouuijndo (VC, 
6); ouuijndoa (VC, 1); ouuijndoos (VC, 
1); ouuijr (EE, 1); ouuijs (EE, 5); 
ouuilhas (VC, 1); ouuillas (VC, 2); 
ouuillo (VC, 1); ouuillos (VC, 1); ouuilo 
(S, 1); ouuimos (VC, 10; EE, 6); ouuindo 
(S, 4; TC, 1; VC, 35; EE, 23); ouuindoa 
(VC, 1); ouuindoas (VC, 1); ouuindolhe 
(EE, 1); ouuindoos (EE, 3); ouuindose 
(VC, 1); ouuio (S, 3; TC, 3; VC, 34; HV, 
20; EE, 18); ouuir (SG, 1; S, 49; TC, 14; 
VC, 162; HV, 2; C, 5; EE, 36); ouuir nos 
(VC, 1); ouuira (S, 2; VC, 19; EE, 3); 
ouuirã (VC, 3; HV, 1; EE, 3); ouuiram 
(TC, 1; VC, 1; EE, 3); ouuiran (S, 1; EE, 
2); ouuiras (VC, 7); ouuirdes (VC, 4; EE, 
1); ouuirẽ (S, 2; VC, 23); ouuirees (VC, 
1); ouuirei (VC, 1); ouuirem (S, 1; VC, 
7; C, 1; EE, 2); ouuires (TC, 1; VC, 10); 
ouuirmos (VC, 6); ouuirõ (VC, 28; HV, 
1; EE, 9); ouuirõlho (EE, 1); ouuirom 
(VC, 15; HV, 1; EE, 7); ouuiron (S, 1; 
EE, 2); ouuis (VC, 1); ouuise (S, 2; TC, 
1); ouuisen (S, 1); ouuises (VC, 1); 
ouuisse (S, 1; VC, 9; HV, 1; EE, 9); 
ouuissẽ (VC, 3; EE, 1); ouuissem (S, 1; 
VC, 15; EE, 10); ouuissemos (VC, 2); 
ouuisses (VC, 3); ouuiste (S, 1; VC, 9); 
ouuistes (VC, 20; EE, 12); ouuite (VC, 
1); ouuiu (VC, 1; EE, 1); ouuivos (VC, 
1); ouujda (VC, 2); ouujdas (EE, 1); 
ouujdio (VC, 1); ouujndo (VC, 11); 
ouujndoas (VC, 1); ouujo (VC, 2); ouujr 
(VC, 1); ouujra (VC, 2); ouujras (VC, 
1); ouujrẽ (VC, 2); ouujres (VC, 1); 
ouujstes (VC, 1); ouuy (S, 4; VC, 4; HV, 
1; EE, 9); ouuya (VC, 2); ouuyã (EE, 1); 
ouuyam (VC, 1); ouuyda (VC, 1); 
ouuydo (VC, 2); ouuydos (VC, 1); 
ouuyme (VC, 1; EE, 1); ouuymos (EE, 
1); ouuyndo (VC, 2); ouuyo (S, 2; VC, 
11; EE, 9); ouuyose (EE, 1); ouuyr (S, 
2; VC, 4; EE, 1); ouuyra (S, 1); ouuyras 
(VC, 2); ouuyrdes (EE, 1); ouuyrom 

(VC, 3); ouuysse (S, 1; VC, 1); ouvindo 
(EE, 1); ouvirom (EE, 1); ouyo (VC, 1); 
ovijndo (VC, 1); ovira (VC, 1); seẽdo 
ouuidos (VC, 1); seer ouuida (S, 4; VC, 
5); seer ouuido (VC, 6); seer ouuidos 
(VC, 6; EE, 1); seer ouujdas (VC, 1); 
seer ouuydas (VC, 1); seer ouuydos (VC, 
1); seerẽ ouuidos (VC, 1); seerem 
ouuidas (VC, 1); seja ouuida (VC, 4); 
sejã ouuidos (VC, 3); seja ouuydo (VC, 
1); sejamos ouuidos (VC, 1); ser ouida 
(S, 1); ser ouuida (S, 1; VC, 1); ser 
ouuido (S, 1); sera ouuida (VC, 3); sera 
ouuido (VC, 2); serã ouuidos (VC, 1); 
sõ ouuidas (S, 1); som ouuidas (S, 1); 
som ouuidos (VC, 2); somos ouuidos 
(VC, 1); son ouuidos (S, 1); tendes 
ouuydo (HV, 1). Contextos: «Despois 
que ho saçerdote aja ouuido ao pecador 
ha cõfisson dos pecados» (S); «sem 
neçessidade douuir ho mal que se diz dos 
outros» (C); «as suas fallas erã ouuidas 
e examinadas» (VC); «Oo quantas vozes 
e tristes braados aly eram ouuidos 
daquelles seus amigos» (VC); «porque 
euangellizou a entrada do regno 
cellestrial que nunca fora ouuida» (VC); 
«nunca fora ouuido que moço em tal 
hydade tam sabedormente fallasse» 
(VC); «e foram ouuidas vozes no aar» 
(VC); «Oo quam tristes vozes e quam 
tristes braados e gemydos aly forom 
ouuidos» (VC); «(Alleuantouse.) porque 
melhor fosse ouuido» (EE); «Com 
braado forte e offertando as lagrimas foi 
ouuido por sua reuerẽçia» (EE); «onde 
a voz do padre foy ouuida» (EE); «depois 
que o tal toruoom foy ouuido fortemente 
no aar» (EE); «a voz da rolla foy ouuyda 
em nossa terra» (EE); «E mais çedo he 
ouuida quando o homem sta em apartado 
lugar e afastado do aruydo» (VC); 
«Certamẽte agora em a çidade superna 
de Jherusalẽ he ouuido o cantico da 
ledice» (VC); «aquelle que primeiramẽte 
he ouuydo nas orelhas he o soõ» (VC); 
«que o ouça sinprezmẽte e non queyra 
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muyto escoldrinhar» (S); «gardemos as 
orelhas que nõ ouçã o que nõ cõuẽ» 
(TC); «e ouçã no aquelles que nõ reçeam 
de cõprar e vender as cousas spirituaaes» 
(VC); «ouçã te os homẽs que mãdas 
pouco e vejã que fazes grãdes feitos» 
(VC); «e aquello que eu testimunho 
acustumado de dizer que vos o ouçaaes 
delle meesmo» (VC); «e cada huũ delles 
possam emleger cõfessores que os 
ouçam de cõfissam e os absoluam» (C); 
«Ouçamollo. Fazendo elle em artijgo ou 
passo da morte» (VC); «ouçamos entom 
Christo dizẽte» (VC); «Ouçãno de 
boõamente» (VC); «A Moyses tẽ e aos 
prophetas ouçãnos» (EE); «Çerra as tuas 
orelhas cõ espinhas por que nom ouças 
as maas palauras e as lĩguas enganosas» 
(TC); «sempre me pareçe que ouço 
aquella bozina e trõpeta espantossa» (S); 
«passaua per elles e nõ ouijã» (VC); «em 
grãde alegria ouijndo aquellas palauras» 
(VC); «Mujtas vezes vimos e ouimos que 
muytos homẽs ẽ alguũs seus perigoos se 
acordauã e auiam memoria do nome da 
virgẽ Maria» (VC); «se disse mal por 
difamar dalguẽ ou o ouio alguu outro» 
(TC); «E o terceiro que foy seruo que 
disse que elle ouira no orto» (VC); «(em 
todo o que ouirom) dos anjos (e vyrõ) 
com seus olhos» (EE); «e aquelles que 
vijnham em sua conpanhia ouiron seer 
leguado» (VC); «dizẽdo que curamos 
desto. tu ouises» (VC); «cauidãdo e 
fallando veẽdo e oujndo» (VC); «morto 
he na cõçiençia daquelle que ouue o 
maldizẽte» (S); «Aquel que diz mal de 
outrẽ fartase de carne alhea e o que o 
ouue de grado dalhe salsa cõ que a 
coma» (TC); «quẽ de deos he as pallauras 
de deus ouue» (EE); «Que sobre as lĩguas 
dos maldizẽtes e sobre aqueles que os 
ouuẽ de boamẽte see o diaboo» (TC); 
«Oolhamẽtes e ouue me senhor meu 
deus» (VC); «Ouuea tu e veea» (VC); 
«as maas palauras ençuiã e matã a alma 
de aqueles que as dizẽ e daqueles que as 

ouuem de boamente» (TC); «ẽ maneira 
que pode seer vista dos que ouuen a 
myssa» (S); «ouuẽno de boamẽte e 
leẽno» (VC); «e ouuẽnos cõ sorda orelha 
e nõ curã delles auendoos por vaydade» 
(VC); «escuyta e ouueo dezente» (VC); 
«Depois que o saçerdote ouuer ouuido 
o pecador» (S); «elle ouuera dizer que 
Pilatus o mãdara meter na presam» 
(HV); «aquello do psalmista ouuerey» 
(VC); «daquellas cousas que delle 
ouuerõ ouuidas nas preeguaçoões» 
(VC); «e ouues sua voz mas nõ sabes 
donde venha» (EE);  «ca estõçe 
semelhaues palauras destas que eu ouui, 
faley e dise muitas cousas mẽtirosas e 
falças» (S); «e me pessou quando ho 
ouuia» (S); «aaquelles que o ouuiã e 
como os enduze a obrarẽ virtudes» (VC); 
«por tal que se mouessem a preguntar 
por aquellas cousas que lhe ouuiam» 
(VC); «e todos os que o ouuian se 
espantauã de sua prudẽçia e repostas» 
(EE); «E como os preguntaua assy como 
se fosse jgnorante e ouuiaos por 
humildade» (VC); «em aquella ouuias 
os cãtares dos angeos» (VC); «E emtom 
ouuida a resurreiçom vijndoira de 
Christo» (EE); «A qual cousa ouuida 
aleuantouse aquelle frade» (VC); «nõ 
temas Zacharias que ouuida he tua 
oraçom» (EE); «E ouuidas estas cousas 
os discipollos se marauilhauan» (EE); 
«ouuide a ẽsynãça e sede sabedores e 
nom ha ẽgeytees» (EE); «Poys agora 
filhos ouuideme» (EE); «disse o padre 
ouuideo» (VC); «por tãto vos nõ 
ouuides» (VC); «Os quaaes ouuido 
elrrey partirõsse» (EE); «Ouuĩdo ysto 
Jhesu marauilhouse» (EE); «empero 
vistos e ouuidos os millagres de Christo 
teue esperança de arrecadar delle a saude 
do seu filho» (EE); «e aquello que ouuies 
a orelha» (VC); «Baroões Israellitas que 
temees a deus ouuij» (EE); «E portanto 
nõ vos marauilhees se ouuijes que agora 
som feitas» (VC); «E ouuijndo aquelles 
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misygeiros dos judeus de Johãne» (VC); 
«e muyto melhor voõtade hã pera cõprir 
ouuijndoa deuotamente» (VC); «e 
aquelle que os tem ouuijndoos e os 
guarda obrãdoos e perseuerãdo» (VC); 
«mas fallara quãto ouuijr» (EE); «por 
isto vos outros nõ as ouuijs» (EE); «e 
vaã baptizar algũas pessoas e ouuilhas 
de cõfissõ» (VC); «leellas e ouuillas e 
darlhe fe» (VC); «o rumor manso e 
blando muytos reys e prophetas quiserõ 
ouuillo e nõ ouuirõ» (VC); «e ouuillos 
millagres mas nõ os querem seguir» 
(VC); «primeiramente deuesse gardar de 
o rreprender e defamar nẽ dizer mal nẽ 
ouuilo» (S); «Ex que ouuimos que dous 
caminhos erã postos ãte os homẽs» (VC); 
«Digo ainda minha culpa que pequey ẽ 
ouuindo muyto mal dizer» (TC); «porque 
ouuio a pallaura de deus e ẽ ouuindoa 
creoa e creẽdoa guardouha» (VC); 
«porque ouuindoas sejam feitos mais» 
(VC); «Os quaaes em ouuindolhe dizer» 
(EE); «E Jhesu ouuindoos disse nõ ham 
mester os saãos phisico» (EE); «E per 
este louuor de Christo e de sua madre 
ouuindose louuar per hũa molher 
Norberto» (VC); «se lhe prouue se 
retraeo ou disse mal dalguẽ ou de 
boamẽte ouuio a aqueles que mal 
diserom» (TC); «e ouuir hij de conffissam 
as pessoas que la steuerem» (SG); «Se 
non quis yr ouuir as missas e as 
pregaçoões ao tempo conuinhauel» 
(TC); «e desuayra pera que ho querees 
ouuir» (EE); «E a elle perteence ouuir 
nos e alimpar nos de toda çugidade de 
pecados» (VC); «e ẽtrara dentro e ouuira 
as horas canonicas con os clerigos» (S); 
«quando ouuirã estas pallauras forõ 
mujto toruados» (HV); «aquelas que 
ouuiram de confissom» (TC); «que 
disesen o que ouuiran dizer» (S); «quãdo 
ouuiras e veras tam cruel cousa?» (VC); 
«Quãdo ouuirdes pellejas e discordias 
nõ vos espantes» (EE); «por que seja 
louuado dos que o ouuirẽ e souberẽ» (S); 

«E se quiserdes seer misericordiosos 
ouuirees aquellas palauras» (VC); «pera 
que ouuirei as booas cousas» (VC); «os 
que ouuirem entẽdan que he melhor que 
elle» (S); «Quando ouuires mal dizer 
desfazeo se poderes se nom partete di» 
(TC); «Se nos per ho agora ouuirmos 
auemos auorreçimẽto que fariamos se 
vissemos como se entom fazia?» (VC); 
«E des que os emperadores ouuirõ 
missa» (HV); «e ouuirõlho alguũs dos 
fariseus que estauã cõ elle» (EE); 
«Quando todos ouuirom este conselho 
forõ mujto tristes» (HV); «quãdo ouuiron 
dizer da naçença de Jhesu Christo» (S); 
«nõ ouuis vos o que estes moços dizẽ?» 
(VC); «Se comeo ãte da ora ou nom ou 
da nona quando ouue de iaiũar ou ãte que 
ouuise missa sem necesidade» (TC); «e 
cubiçando que me visen e ouuisen» (S); 
«assi como se as tu ouuises cõ tuas 
orelhas» (VC); «e ysso mesmo qual quer 
que ouuisse os pecados doutro quãdo se 
comfesase aho saçerdote» (S); «Em 
aquelles dias como ouuissẽ  hos 
apostollos que estauam em Jherusalem» 
(EE); «E outrosi pera que ouuissem e 
fossem enformados ẽ a fe e crẽça 
daquelles que son de estado clerical» (S); 
«mas por tãto lho disse porque pregũtãdo 
o senhor e respõdẽdo elles nos todos ho 
ouuissemos» (VC); «assy como se o tu 
visses e ouuisses» (VC); «e diseste e 
ouuiste mal por rrezon de defamaçom da 
pesoa» (S);  «Amados esta he a 
annũciaçom que ouuistes des do começo 
que vos amees os huũs aos outros» (EE); 
«e ouuite preeguar» (VC); «Quãdo era 
atribullado bradey ao senhor e elle me 
ouuiu» (VC); «e os maldizeres e 
defamaçoões com os ouuivos abertos» 
(VC); «porque per semelhauel exẽplo 
ouujda a voz de deus seguirom o 
saluador» (VC); «Por que ouujdas ou 
vistas estas pennas nos guardemos de 
cayr em semelhãtes pecados» (EE); «huũ 
propheta alleuãtara deus dantre vossos 
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jrmaãos ouujdio assy como a my» (VC); 
«e a nocte seguinte ouujndo delle 
pallauras de vida» (VC); «e tu ouujndoas 
retentas em tua voontade» (VC); «porque 
ouujo reposta do spiritu sancto» (VC); 
«çarra suas orelhas por nom ouujr os 
peccados» (VC); «as quaaes agora e ja 
outra vez ouujra a elle» (VC); «atees 
quando braadarey e nõ me ouujras» 
(VC); «porque muytos por ouujrẽ a 
preeguaçõ e doutrina» (VC); «o quãtas 
lagrimas lançaras quando ouujres a 
madre açoutar e castigar o filho com doçe 
castigo» (VC); «mas ouujstes a dignidade 
em aquello que diz» (VC); «mais de 
boamẽte ouuy e escuytey que as palauras 
que eram booas e honestas e proueitosas 
aa conçiemçia e em estruy ha outros 
muytos pera as ouuir» (S); «aparelhaua 
o coraçõ daquelle que a ouuya pera seer 
mais acto de auer sua visom» (VC); «E 
por jsto se segue (Ouuyã os) Nycholao 
de Lyra» (EE); «em praça e onde me 
ouuyam muytas gentes» (VC); «ouuyda 
a fama de Christo vyessem a elle» (VC); 
«(E ouuydo o arroydo ou soõ do vento 
que) soara sobre aquella salla ou casa da 
cea» (VC); «sam mais ouuydos que se o 
reçebessem» (VC); «ouuyme  cõ 
paçiençia» (EE); «e os de Candia e 
Arabia lhes ouuymos fallar en nossas 
linguas as grandezas de deos» (EE); 
«Ouuyndo as scripturas e os preceptos 
da ley nõ forõ alumeados» (VC); «ou 
aquela cuja confisson ouuyo» (S); «e 
ouuyose do çeeo a voz do padre» (EE); 
«sse deue homẽ ouuyr a missa e rreçeber 
os sacramentos do saçerdote que sabe 
que esta ẽ pecado mortal» (S); «O que 
esto fezer, nõ ouuyra ho dya do juizo» 
(S); «E se tu nõ fores alguũ destos 
ouuyras por reposta em verdade vos digo 
que nõ vos conheço» (VC); «Quãdo 
ouuyrdes pellejas e discordias» (EE); 
«As quaaes ouuyrom em a terra a voz 
dos demonjnhados» (VC); «ou ho 
ouuysse dizer ou por fama ssoubesse 

alguũa coussa dele» (S); «ouvindo ysto 
aviã menẽcorea em seus pensamẽtos» 
(EE); «ha claridade que virom, e os 
cantares dos anjos que ouvirom» (EE); 
«e elle soomẽte ao dia seguinte que era 
hũ nõ chegou nẽ ouyo» (VC); «porque 
ovijndo elles a pallaura da verdade e da 
piedade e da ygualleza escãdalizarõ se» 
(VC); «porque ovijndo elles a pallaura 
da verdade» (VC); «E ouuindo aquesto 
a Madanella a qual perventura ovira ja 
preeguar» (VC); «e seẽdo ouuidos dẽ 
graças e gloria ao senhor» (VC); «por 
que ha doctrina e ensignãça deue seer 
ouuida en folgãça e ẽ silençio» (S); «e 
em caridade fraternal mereça seer 
ouuido em minhas oraçoões» (VC); «ca 
os pecadores non som dignos de seer 
ouuidos» (EE); «de guisa que possam 
seer ouujdas dos outros» (VC); «as 
quaaes dante nom podiam seer ouuydas 
nem aproueytauam» (VC); «Nom 
queyraaes teer por grãde cousa seer 
ouuydos de deus aa vossa voõtade» 
(VC); «Vee ajnda aqui como nẽ a mingoa 
nẽ a çeguidade nẽ nõ seerẽ ouuidos» 
(VC); «nom era razom de ellas seerem 
ouuidas» (VC); «e que no rijo de Jurdã 
seja ouuida a voz do padre» (VC); «e 
ĩpossiuel cousa he que os rogos de 
muytos nõ sejã ouuidos» (VC); «empero 
os mereçimentos da madre roguã que elle 
seja ouuydo» (VC); «demandamos a 
deus que sejamos ouuidos» (VC); «posto 
que rreclamase, nõ deue ser ouida» (S); 
«e deue ser ouuida cõ reuerẽçia por seer 
preçiosa» (VC); «ca entõçe deue ser 
ouuido» (S); «tam aberta e alta voz que 
sera ouuida dos mortos onde quer que 
forẽ» (VC); «Aquelle que obrar e ensinar 
este sera ouuido e nomeado per grãde 
em o regno dos çeeos» (VC); «serã 
ouuidos em sua oraçõ aquelles que 
perseueradamẽte roguã a deus» (VC); 
«as oraçõees do pouoo sõ ouuidas por 
que nom çesse de fazer oraçõees» (S); 
«a dar a entender que as oraçõees do 
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pouoo som ouuidas» (S); «e taaes que 
nom som ouuidos nem vistos outros 
semelhantes» (VC); «porque nom somos 
ouuidos quando oramos» (VC); «E quãto 
mais dignos forẽ, melhor son ouuidos de 
Deus» (S); «E segundo tendes ouuydo 
foy vingada a morte e payxam de Jhesu 
Christo pello emperador Vespesiano» 
(HV).

ovelha, subs. (do lat. ovicula-m, diminutivo 
de ovis, is). Fêmea do carneiro. Formas: 
douelhas (EE, 3); ouelha (S, 1; TC, 
1; VC, 50; EE, 8); ouelhas (TC, 4; 
VC, 123; EE, 47); ouuelhas (VC, 4); 
ovelha (VC, 3; EE, 2); ovelhas (EE, 
3). Contextos: «vem a vos outros em 
vestidos douelhas» (EE); «Ouis, ouelha 
pella grande paçiẽçia que ouue» (S); 
«se se nõ querẽ correger deuẽ de seer 
escomũgados e deitados fora da eigreia 
e da figresya asy como ouelha gafa que 
nõ emçuge as outras» (TC); «e Dauid 
tolhendo e guardando a sua ouelha 
matou aquelles que a queryam roubar e 
comer» (VC); «a ouelha he hũa alimaria 
que da sua natureza nõ faz dãpno» (EE); 
«agora nõ acharas pastor uerdadeiro 
que uerdadeyramẽte rega a egreia de 
Ihesu Christo, nẽ quem ponha a alma 
polas suas ouelhas» (TC); «vẽdiã boys 
e ouelhas asentados aas mesas» (VC); 
«as ouelhas emtendem sua voz e as 
proprias ovelhas chama por seu nome» 
(EE); «e roga por as suas ouuelhas» 
(VC); «porque elles o cometiam na 
ovelha per que tirauam antre sy» (VC); 
«Como ovelha seera leuado aa morte e 
callara como cordeiro ante o tosador» 
(EE); «emtra ẽ ho curral das ovelhas 
pella porta» (EE).

ovo, subs. (do lat. ovu-m). Estrutura 
oval expelida pelas galinhas e outras 
aves para a reprodução da espécie e 
que serve para a alimentação humana. 
Formas: ouo (VC, 1); ouos (S, 4; TC, 
1). Contextos: «do pam e do peyxe e do 
ouo segundo se mostra na letera» (VC); 

«E en esta hũa ora non deue comer carne, 
ouos, nen queijo» (S); «Se carne ou ouos 
ou mãteiga comeo ou leyte nos dias que 
nom deuera» (TC).

oydo, subs. (do cast. oído). O mesmo 
que ouvido. Formas: oydos (VC, 1). 
Contexto: «Em a cabeça spinhas. em os 
oydos doestos. em os olhos choro» (VC).
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P

pá, subs. (do lat. pala-m). Ferramenta 
com uma parte côncava que serve para 
apanhar e deslocar terra, lixo e outros 
materiais. Formas: pa (VC, 1); paa 
(VC, 4). Contextos: «sob a specia de 
pa se contẽ em algũa maneira e se filha 
o sangue» (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); «alleuantado no aar cõ 
a paa ou forquilha da vaã gloria» (VC).

paadar, subs. (do lat. vulgar *palatare-m, 
este de palatu-m, céu da boca). Paladar; 
gosto; sabor. Formas: paadar (VC, 1). 
Contexto: «E se soubesses em o paadar 
do coraçom que spanto faz aquesta 
pallaura» (VC).

pacado, subs. O mesmo que pecado. 
Formas: pacado (EE, 1); paccados (C, 
1). Contexto: «nã era pacado» (EE); 
«perdoanos nossos paccados» (C).

paceiência, subs. O mesmo que paciência. 
Formas: paceiencia (EE, 1). Contexto: 
«Non he de synal em mereçimẽto de 
paceiencia» (EE).

pacer, vb. O mesmo que pascer. Formas: 
paçamos (VC, 1); paçem (EE, 1); paçer 
(VC, 1); paçes (VC, 1). Contextos: 
«Ouelhas somos paçamos os prados 
e plazeres» (VC); «cõ que os porcos 
infernaaes paçem» (EE); «cadahuũ 
tem verdadeiro officio de pastor e dar 
de paçer ao gaado seu spiritual» (VC); 
«Honrra a mãjadoyra per a qual tu paçes 
do verbo e da rrazõ» (VC).

pacer 2, subs. (de pascer). O mesmo 
que pascer: alimento; pasto. Formas: 
paçeres (VC, 1). Contexto: «Este guarda 
e gouerna cõ tẽperãça justa e creaaos cõ 
paçeres ou manjares cellestriaaes das 
scripturas» (VC).

paciença, subs. O mesmo que paciência. 
Formas: paciẽça (VC, 3). Contextos: 
«ou por deus acreçẽtar aos justos o 
mereçimẽto auẽdo elles paciẽça» 
(VC); «nõ soomẽte cõ paciẽça mas cõ 
prazer» (VC); «porque a paciẽça he obra 
perfeita» (VC).

paciência, subs. (do lat. patientia-m). 
Resignação; ação de suportar o 
sofrimento e as contrariedades da vida. 
Formas: paciẽcia (S, 4; TC, 2; VC, 132; 
EE, 4); paciẽçia (VC, 13); paçiẽcia (VC, 
6); paçiẽçia (S, 4; VC, 3; C, 1; EE, 6); 
paciemcia (EE, 1); paciencia (S, 2; TC, 
2; VC, 111; EE, 16); paciençia (S, 1; 
VC, 10; EE, 2); paçiencia (S, 1; VC, 2); 
paçiençia (S, 4; VC, 3; C, 1; EE, 26). 
Contextos: «paciẽcia he pella qual cõ 
coraçom justo e ygoal sofremos os males 
que cõ maao coraçom nom deixamos 
os beẽs pelos quaees acalçamos outros 
melhores» (S); «logo me acho soberbo 
e nom o posso sofrer cõ paciẽcia» 
(TC); «mãssidõ. paciẽcia. obediẽcia 
e de todas outras virtudes» (VC); «e 
pera prouar a paciẽçia dos justos» 
(VC); «se verdadeiramẽte ouueremos 
paçiẽcia no coraçõ» (VC); «nõ ho 
sofria ẽ paçiẽçia» (S); «porque se desse 
aos que depois vijnham emxemplo da 
sua paciemcia» (EE); «Ha paciencia 
ten obra acabada» (S); «Senhor aue 
paciencia ẽ mĩ e pagartey todo» (TC); 
«e ponhamos ante nos a paciencia 
dos dictos sanctos por exẽplo» (VC); 
«dela nom ouue paciençia nos malles» 
(S); «deuiã cõ paciençia soffrir as 
tribulaçoões dos perseguintes» (EE); 
«Da forteleza desçendem magnifiçencia, 
fyuza, paçiençia, perseuerança» (S); 
«por a paçiençia e cõsollaçom das 
escripturas ajamos esperança» (EE).

pacientamente, adv. O mesmo que pacien-
temente. Formas: pacientamente (VC, 
1). Contexto: «reçeberas amoestaçom e 
pacientamente soportaras a reprehẽsom» 
(VC).
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paciente, subs., adj. (do lat. patiente-m, 
part. presente de pati). Que ou o que 
suporta o sofrimento ou as contrariedades 
da vida; doente. Formas: paciente (VC, 
9; EE, 2); paçiente (S, 1; VC, 1; C, 1); 
pacientes (VC, 3); paciẽte (TC, 1; VC, 
6; RP, 1); paçiẽte (S, 1; VC, 3; RP, 1); 
paciẽtes (VC, 4). Contextos: «Que mais 
sandia cousa pode seer que o senhor seer 
de largo coraçõ e paciente» (VC); «nos 
tormentos verdadeiro paciente» (VC); 
«A caridade paciente he: benigna he» 
(EE); «faz ao homẽ seer mãso pera ha 
curupçõ, mais paçiente pera a door» (S); 
«O coraçom paçiente he aquelle que ha 
prazer» (VC); «nõ absoluã pessoa alguã 
agẽte nẽ paçiente» (C); «E portanto 
quando elles visitam os pacientes deuẽ 
nos mouer primeiramente a peẽdença 
e a cõfissam» (VC); «Outrosy pequey 
que nõ soo paciẽte nẽ sofrido» (TC); 
«E em cada huũ destes lugares se mostra 
que Maria como paciẽte se callou e nõ 
respondeo» (VC); «Da parte do paciẽte 
que aquelle he mays desposto aa morte 
que aqueloutro» (RP); «Caridade paçiẽte 
he benigna» (S); «por parte do agẽte e 
por parte do paçiẽte» (RP); «nos creemos 
que somos paciẽtes» (VC); «ẽ suas 
tribullações e ẽfirmidades nõ soo forõ 
paciẽtes» (VC).

pacientemente, adv., (de paciente + -men-
te). Com paciência. Formas: paciente-
mente (VC, 5); pacientemẽte (VC, 7); 
paciẽtamente (VC, 1); paciẽtemente (VC, 
1); paciẽtemẽte (VC, 7); paçiẽtemẽte 
(VC, 1). Contextos: «aquella nocte 
per aquelles maliciosos pacientemente 
soportou» (VC); «e elle todallas cousas 
soportaua pacientemẽte» (VC); «sopor-
tar a diuinal clemencia paciẽtamente» 
(VC); «pera soportar homẽ paciẽtemente 
as aduersidades» (VC); «Itẽ a deue reçe-
ber paciẽtemẽte» (VC); «Se pero aquello 
soportares paçiẽtemẽte aquello em que 
pẽsauas» (VC).

pacificamente, adv. (de pacífico + 

-mente). Tranquilamente. Formas: 
pacifficamẽte (SG, 1); paçifficamẽte 
(VC, 1); pacificamente (VC, 1; EE, 1); 
pacificamẽte (VC, 7); paçificamẽte (C, 
2). Contextos: «leyxẽ de possoyr liure 
e pacifficamẽte ho que asij guanharom» 
(SG); «Onde matarom o filho por auerẽ 
a herdade e por posuyrẽ paçifficamẽte 
o templo e a çidade» (VC); «Nõ cura 
tentar aquelles que lhe pareçe posuir 
pacificamente» (EE); «Nem podiã auer 
assessego em suas voõtades nẽ soportar 
pacificamẽte quando ouuiã algũa cousa 
dizer da partida delle» (VC).

pacificante, adj. (do lat. pacificante-m, 
part. presente de pacificare). Que 
pacifica; pacificador. Formas: pacificãte 
(VC, 1). Contexto: «Onde outrossy 
Sallome he interpretada e quer dizer 
pacificãte» (VC).

pacificar ,  vb .  (do lat. pacificare). 
Apaziguar; pôr em paz; acalmar. 
Formas: pacifica (VC, 1); pacificado 
(VC, 1); pacificar (VC, 2); sõ pacificadas 
(VC, 1). Contextos: «Jhesu alegra o 
mũdo e nos pacifica cõ deus» (VC); «a 
conuersaçom cellestrial o regno da terra 
pacificado» (VC); «eu sõ aquelle que 
vijm cõcordar e pacificar os homẽs cõ 
deus e cõ os ãgeos» (VC); «querendo 
o pacificar e tirar aquesta queixya e 
cobijçando de o saluar» (VC); «sõ 
pacificadas todas as cousas que sõ em o 
ceeo e em a terra» (VC).

pacífico, subs., adj. (do lat. pacificus, a, 
um). Que ou o que deseja a paz; tranquilo. 
Formas: pacifica (VC, 4); paçifica (VC, 
1); paçificas (EE, 2); pacifico (VC, 12); 
paçifico (EE, 1); pacificos (VC, 11; EE, 
2); paçificos (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«quanto a sua conuersaçom pacifica e 
humildosa» (VC); «e o leua aa religiõ 
em a qual he cõuersaçõ paçifica» (VC); 
«com pallauras doçes e paçificas (soes 
chamados) aa ffe de Christo» (EE); 
«Com aquelles que auiã odio aa paz 
eu era pacifico» (VC); «a qual nom he 
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saluo no homem que dentro em sy he 
bem pacifico» (VC); «e em esta maneira 
faz ao homẽ paçifico» (EE); «Donde se 
mostra que aquelles que som pacificos 
som verdadeiros discipollos de Christo» 
(VC); «Bemauenturados os pacificos: ca 
filhos de deos seram chamados» (EE); 
«e ajnda agora teẽ paçificos aquelles 
que possue e todos os que lhe obedeçẽ» 
(VC); «suas carreiras, sõ fermosas e seus 
passos paçificos» (EE).

paço, subs. (do lat. palatiu-m). Palácio; a 
corte do rei. Formas: paaço (VC, 27; 
HV, 7; EE, 13); paaços (TC, 2; VC, 
20; HV, 1); paço (VC, 1). Contextos: 
«em o paaço e corte del rey foy dado 
abstinençia» (VC); «nisto foyse atee 
o cabo do paaço» (HV); «assentados 
aa mesa em huũ paaço pera çear em 
Jherusallem» (EE); «Asi como leemos 
delrey Achaz em no liuro dos Reys que 
este auia hũa uinha a par dos seus paaços 
que era de huũ iudeu que chamauõ 
Naboth» (TC); «teẽ cuydado aficado em 
edificar grãdes casas e paaços» (VC); 
«forõse aos paaços e Sam Clemẽte 
cõelles» (HV); «he a da morada e do 
paço de deus» (VC).

pacto, subs. (do lat. pactu-m). Acordo; 
ajuste.  Formas:  pacto (EE, 1) . 
Contexto: «(seu testamẽto) .s. seu pacto 
(reconheçeoo nas suas beençoões.)» 
(EE).

padecedor, subs. (de padecido + -or). 
O que padece; sofredor. Formas: 
padeçedores (EE, 1). Contexto: «seram 
grossos e pesados padeçedores e 
espessos» (EE).

padecer, vb. (do lat. *patiscere, incoativo 
de pati). Sofrer; ser vítima de. Formas: 
ouuer padeçidas (VC, 1); padeça (S, 1; 
VC, 12; C, 1; EE, 1); padeçã (VC, 1; C, 
1; EE, 1); padeçaaes (VC, 2); padeçam 
(VC, 2; EE, 1); padeçamos (VC, 9); 
padeças (S, 1; VC, 3); padece (S, 1); 
padeçe (S, 1; VC, 34; EE, 3; RP, 1); 
padeçẽ (S, 2; VC, 10; EE, 1); padeçeas 

(VC, 1); padecẽdo (VC, 1); padeçẽdo 
(VC, 1); padeçee (VC, 1); padeçeeo (EE, 
10); padeçees (EE, 2); padeçellas (VC, 
1); padeçem (VC, 4; EE, 1); padecemdo 
(TC, 1); padeçemos (VC, 13; EE, 1); 
padeçen (S, 1); padeçendo (VC, 5); 
padeceo (TC, 1; VC, 9); padeçeo (S, 11; 
VC, 103; C, 1; EE, 8); padecer (S, 2; VC, 
6); padeçer (S, 5; VC, 147; C, 1; EE, 10); 
padeçera (S, 1; VC, 6; EE, 2); padeçerã 
(VC, 9); padeçeram (VC, 1; EE, 1); 
padeçeras (VC, 3); padeçerdes (VC, 1); 
padeçerẽ (VC, 5); padeçerees (VC, 1); 
padeçerem (VC, 1); padeçeremos (VC, 
2); padeceres (VC, 1); padeçeres (VC, 3); 
padeçeria (VC, 2; EE, 1); padeçeriã (VC, 
1); padecermos (VC, 1); padeçermos 
(VC, 2); padeçerõ (S, 1; VC, 7; EE, 1); 
padecerom (VC, 1); padeçerom (VC, 
4); padeçes (VC, 12); padeçese (VC, 1); 
padecesse (VC, 1); padeçesse (VC, 6); 
padecessem (VC, 1); padeçessem (VC, 
5); padeceste (VC, 1); padeçeste (VC, 
12); padeçestes (VC, 1; EE, 1); padeci 
(VC, 1; EE, 1); padeçi (VC, 3; EE, 1); 
padecia (VC, 5); padeçia (S, 1; VC, 
18); padeciã (VC, 1); padeçiã (VC, 5); 
padeciam (VC, 1); padeçiam (VC, 1; EE, 
1); padecido (EE, 1); padeçido (EE, 1); 
padeçio (VC, 1); padeço (EE, 3); padecy 
(EE, 1); padeçy (VC, 2); pedeciã (EE, 1). 
Contextos: «quãdo eu ouuer padeçidas 
aquestas cousas» (VC); «mais algũas 
vezes ho ouue por que ho deixe cayr 
para que padeça pena» (S); «aquelles 
que querẽ em Christo bem viuer 
padeçã perseguiçoões» (VC); «tãto que 
padeçaaes nõ poderees seer ẽxalçados» 
(VC); «porque nõ padeçam a persecuçõ 
da cruz» (EE); «mas todo trabalho e 
perseguiçõ e tristeza que padeçamos 
pellejãdo cõtra os pecados» (VC); «e as 
tribulaçõees que te aqueeçeren que as 
padeças cõ paçiẽçia» (S); «nos quaees 
elle padece fame e sede» (S); «ho 
pouoo padeçe fame e pestilẽcia» (RP); 
«e os outros padeçẽ fame» (S); «e se nõ 
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padeçe perseguições de fora padeçeas 
empero de dentro» (VC); «E fazeme 
que eu padecẽdo por ty. seja abastado 
do pã verdadeiro» (VC); «e fructo ou 
renda de corpo padeçẽdo» (VC); «ou 
ergo aquesta leixaae ou padeçee a 
pena da ley» (VC); «E assy padeçeeo 
a virgem bem auẽturada nossa senhora 
martyrio na alma» (EE); «mas aynda 
se algũa cousa padeçees pella justiça» 
(EE); «Nom he fructuosa cousa padeçer 
tribullaçoões mas padeçellas por o 
nome de Christo» (VC); «pella miseria 
e pena que os homees padeçem neestes 
dias» (EE); «se pecou em pubrico ou 
em puridade fazendo aquel mal ou 
padecemdo» (TC); «Pervẽtura quando nõ 
padeçemos perseguições somos auydos 
por condẽpnados» (VC); «E ho que he 
escaso detem o pan dos mesteyrossos 
que padeçen fome» (S); «em sperar o 
senhor atees vespera padeçendo fame 
se demostra a ffe das companhas» (VC); 
«Pequey nõ cuydãdo na morte e payxõ 
que Ihesu Christo meu senhor padeceo 
por mĩ e por todolos pecadores» (TC); 
«Estabeleçeo outrosi cõ efecto quãdo 
padeçeo en na cruz» (S); «desta maneira 
deueho fazer ou padecer» (S); «que 
aproueita ao homẽ gaanhar todo ho mũdo 
e sua alma padeçer dãpno» (EE); «se elle 
nõ padeçera as coussas sobre dictas» 
(S); «porque os poderosos poderosamẽte 
padeçerã e auerã tormẽtos» (VC); «mas 
na vindoyra nehuum mal padeçeram» 
(VC); «nom padeçeras em ella algũa 
pẽna» (VC); «por padeçerdes porẽ 
cõseruaae a paciẽcia» (VC); «por 
elles aquello padeçerẽ erã pyores 
que os outros» (VC); «mas por my a 
padeçerees» (VC); «e cõuida a todos 
a sofrerẽ e padeçerem» (VC); «aquella 
padeçeremos se formos negligẽtes» 
(VC); «(padeceres em my) em aquestas 
cousas» (VC); «(padeceres em my) em 
aquestas cousas e partiruosees de my» 
(VC); «Tem por bem de padeçeres cõ 

boõa voõtade por teu mereçimẽto» 
(VC); «Non padeçeria se assy fosse» 
(EE); «(que esso meesmo padeçeriã) 
no corpo e na alma» (VC); «qualquer 
cousa que padecermos que a soframos 
com paciencia» (VC); «Oo minha 
alma se cada dia nos seja forçado 
padeçermos tormẽtos» (VC); «por que 
nom padeçerõ a morte como Jhesu 
Christo» (S); «Scãdallo de duuida 
padecerom» (VC); «muytos por deos 
padeçerom muytas cousas» (VC); 
«assy meesmo ajas nẽbrãça que tu 
padeçes por cõfissõ do meu nome» (VC); 
«que cõuijnha que Christo padeçese e 
resurgisse dos mortos ao terceiro dia» 
(VC); «tijnha ordenado des o começo 
do mũdo que Christo padecesse» (VC); 
«e leixarõ hir aquelles que quis que nõ 
padecessem» (VC); «per o qual passou 
o mar deste mũdo presente nõ digo que 
elles entõ padeçessem» (VC); «Porque tu 
primeyramente padeceste no presepio e 
no deserto e depois em o templo» (VC); 
«quãdo as cousas que padeçestes nas 
prissoões se leerã pello mundo» (EE); 
«Tres vezes padeci perijgo no mar» 
(EE); «o que padeçi e resurgy» (EE); 
«era doẽte e padecia fluxo de sangue» 
(VC); «A quarta por que claramẽte se 
mostrasse por que padeçia» (S); «por 
trazer aa vida e a saluaçõ aquelles que 
padeciã desuayradas jnfirmidades» 
(VC); «os outros jrmitaães falleciã nos 
tormentos que auiã ou padeçiã e lhes 
buscauã» (VC); «E porem ameude elles 
e o senhor padeciam fame» (VC); «Os 
quaaes pella ffe de Christo padeçiam 
e estauã derramados depois que foy 
apedrejado Sancto Esteuam» (EE); «o 
peixe asado he Christo padecido» (EE); 
«Jhesu encarnado padeçido morto e 
sepultado» (EE); «Paramẽtes homẽ que 
padeçio por ty?» (VC); «Eu jrmaãos se a 
circunçisom preego, como padeço ainda 
persecuçom» (EE); «Esto se mostra 
porque eu padecy mais pello seruiço de 
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Christo» (EE); «E todallas cousas per 
my obradas. e que eu padeçy e soportey» 
(VC); «quanto ao choro das madres ca os 
mininos huũa soo door pedeciã» (EE).

padecimento, subs. (de padecer + -mento). 
Ato ou efeito de padecer; sofrimento. 
Formas:  padeçimemtos (VC, 1); 
padecimento (VC, 2); padeçimento (VC, 
8); padecimentos (VC, 1); padeçimentos 
(VC, 6); padecimẽto (VC, 2); padeçimẽto 
(VC, 12); padeçimẽtos (VC, 8). 
Contextos: «Aquelle que foy sem 
pecado mas nõ sem açoutes deu exemplo 
a nos em seus padeçimemtos» (VC); 
«porque a virgem ouue padecimento 
na parte que nom he padiciuel» (VC); 
«porque aquelle corpo he impassiuel 
e nom pode auer padeçimento» (VC); 
«os terceiros som que nom sufrem 
padecimentos per vontade» (VC); «ao 
qual o mar e os ventos das temptaçoões 
e dos padeçimentos obedeeçẽ» (VC); 
«diz que se nos auemos padecimẽto no 
corpo fazemos abstinencia das cousas 
inpeciuees» (VC); «justamẽte lhe vem 
aquelle padeçimẽto» (VC); «a qual per 
as ondas dos padeçimẽtos da sanha e da 
cobijça que som nos orguãos do corpo 
muytas vezes he ẽpuyxada» (VC).

padescer, vb. O mesmo que padecer. 
Formas: padesça (VC, 1); padesce (VC, 
1); padesçe (S, 1); padesçẽdo (VC, 1); 
padescendo (VC, 1); padesceo (VC, 4; 
EE, 1); padesçeo (VC, 1; EE, 2); padescer 
(S, 2; VC, 1); padesçer (S, 2; EE, 1); 
padescera (VC, 1); padescesse (VC, 
1); padesceste (VC, 2); padescia (VC, 
2). Contextos: «e a sua alma padesça 
dãpno ou perda» (VC); «e padesce o 
filho de deos» (VC); «e ho outro he a 
pena que padesçe pello pecado» (S); 
«Se alguũs se gloriã em padesçẽdo e 
soportãdo» (VC); «pois que vençeo em 
nos padescendo» (VC); «em o anno 
quinze do Imperio de Tiberio Çesar: 
sob o qual poderio padesceo Christo» 
(EE); «E poõe a glosa ix. trabalhos que 

ella padesçeo en ha paixam do seu beẽto 
filho» (EE); «desta maneira se foy em 
fazer ou ẽ padescer» (S); «quando depois 
de tantos millagres me vijr padesçer e 
non me negar» (EE); «que de seu grado 
e cõsentimẽto padescera» (VC); «ante 
que Christo padescesse» (VC); «Em 
presepio padesceste mingua» (VC); 
«por encobrir os membros do senhor que 
padescia» (VC).

padicimento ,  subs.  O mesmo que 
padecimento. Formas: padiçimento 
(VC, 1);  padicimentos (VC, 1); 
padiçimentos (VC, 1); padiçimẽto (VC, 
1); padiçimẽtos (VC, 2). Contextos: «e 
que a pouco tẽpo per seu padiçimento 
reemyria os seus fiees» (VC); «Na 
meninice ou paruoyçe nõ ouue mingoa 
de sofrimento de doores e padicimentos» 
(VC); «E ajnda soffrera algũas scatimas 
e padiçimentos e mudamentos de 
tempos» (VC); «e tal padiçimẽto era 
em testimunho a elles» (VC); «se somos 
semelhãtes a nosso senhor ẽ a cõdiçõ dos 
padiçimẽtos» (VC).

padicível, adj. (de padecer + -ível). 
O mesmo que padecível: passível; 
suscetível de padecer. Formas: padiciuel 
(VC, 1). Contexto: «a virgem ouue 
padecimento na parte que nom he 
padiciuel ou auta» (VC).

padiola, subs. (do cast. parihuela). 
Tabuleiro de quatro varais para 
transportar terra, areia, estrume, etc. 
Formas: padiollas (C, 1). Contexto: 
«escadas, çestos, carrelas, padiollas ou 
bancos pera vender» (C).

padrão, subs. (do lat. medieval petrone-m). 
Marco de pedra. Formas: padrõees (VC, 
1). Contexto: «e som semelhauees aos 
padrõees ou marcos de pedra que stam 
nos caminhos» (VC).

padre, subs. (do lat. patre-m). Indivíduo 
que recebeu ordens sacras maiores; pai; 
santo padre: o papa. Formas: padre (S, 
153; TC, 42; VC, 1088; HV, 21; C, 4; EE, 
453; RP, 1); padres (SG, 2; S, 44; TC, 12; 
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VC, 116; HV, 1; EE, 37). Contextos: «ho 
ssegũdo ao padre e madre e depois aos 
filhos, e dẽde aos familiares» (S); «Amar 
os proximos seu padre e sua madre» 
(TC); «Moyto mais auemos de homrar 
o padre dos padres que he nos ceeos» 
(TC); «(sem o vosso padre) esto he sem 
ordenãça de deus padre» (VC); «por 
que deçende de nosso padre Adam» (C); 
«a qual perderom os primeiros padre e 
madre por culpa» (EE); «E tralladado de 
latim em lingoagẽ per ho reuerẽdo padre 
frey Luys de Ras» (RP); «hos sanctos 
padres de Roma» (SG); «mais deuẽ 
seer amados os padres que os filhos» 
(S); «Itẽ os padres e as madres que britã 
os sposoiros dos filhos, per tres anos 
deuẽ a seer remouidos da comunhõ e os 
filhos se sõ culpados» (TC); «por amor 
de seus padres ou filhos» (VC); «e tirou 
os sanctos padres Adam e Eua» (HV); 
«Aqui se ensynan os padres e madres 
como se deuẽ auer em castigar a seus 
filhos» (EE).

padrinho ,  subs. (do lat.  medieval 
patrinu-m). O que faz de testemunha 
no batismo ou noutras cerimónias 
religiosas. Formas: padrinho (S, 37; C, 
3); padrinhos (S, 23; TC, 1; VC, 4; C, 
4); padrynho (S, 5). Contextos: «E sse 
he menor de ydade, o padrinho ou os 
padrinhos deuem prometer a ffe» (S); 
«E que quamdo os bautizarem que lhes 
nam reçebam mays que huum padrinho 
e huuã madrinha» (C); «e os afilhados a 
seus padrinhos» (TC); «per os padrinhos 
e aquesto em os paruoos» (VC); «E 
seẽdo caso que se mays padrinhos 
tomẽ per qual quer maneira que os dous 
ordenados per nossas cõstituições» (C); 
«E o que he padrynho em no cathezismo 
esse mesmo pode seer em no bautismo» 
(S).

padroadego, subs. (de padroado + -ego; 
padroado, do lat. patronatu-m). O mesmo 
que padroadigo: benefício eclesiástico; 
padroado. Formas: padroadego (S, 2); 

padroadegos (S, 1). Contextos: «Ho 
quarto que as ygrejas en que ham dereito 
de padroadego apropiam a si mesmos» 
(S); «han dapresentar algũas ygrejas ẽ 
que hã padroadego» (S); «oblaçõees 
de casamentos, de legitimaçõees, de 
padroadegos, das sepulturas dos boos e 
podẽ escomũgar» (S).

padroeiro, subs. (do lat. medieval 
patronariu-m). Aquele que detém o 
direito do padroado; patrono; protetor. 
Formas: padroeiro (C, 1); padroeyros 
(VC, 1; C, 1). Contextos: «posto que 
sejã padroeyros ou padroeiro desses 
mosteiros ou ygrejas» (C); «nõ ha hy 
alguẽ que ja spere nos padroeyros nẽ em 
os amjgos e parẽtes» (VC).

paga, subs. (regressivo de pagar). Ato ou 
efeito de pagar; pagamento. Formas: 
paga (EE, 7); pagua (VC, 11; C, 1); 
paguas (VC, 1). Contextos: «nõ perdera 
a paga» (EE); «nã perdera sua paga» 
(EE); «entendendo aquello que fora dicto 
a Pedro da pagua do tributo» (VC); «E a 
pagua destas dizimas seja feita em cada 
huum anno» (C); «per ally se entẽdẽ as 
outras duas paguas» (VC).

pagadoiro, adj. (de pagado + -oiro). Pa-
gador; que paga. Formas: paguadoiras 
(VC, 1). Contexto: «auiã voõtade de 
cõprir o mãdado das dizimas paguadoi-
ras» (VC).

pagamento, subs. (de pagar + -mento). 
Ato ou efeito de pagar; reembolso; 
remuneração. Formas: pagamento (VC, 
1); pagamẽto (C, 1); paguamento (VC, 
1); paguamẽto (VC, 1). Contextos: 
«e que por pagamento e guallardõ 
daquelle seruiço ouuera graça de lhe 
seer dado o corpo de Christo» (VC); «E 
a outra metade aja a alma do deffunto 
pera pagamẽto de seus seruidores» 
(C); «Amigo per obriguaçõ: nõ per 
paguamento: amigo per nome e nõ per 
obra» (VC); «e porẽ deuẽ sperar por 
retribuyçõ e paguamẽto cõ razõ todollos 
dampnos de outro mundo» (VC).
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pagão, subs. (do lat. paganu-m, aldeão, 
camponês). Aquele que não é cristão; 
gentio. Formas: pagaão (S, 2; TC, 2; 
VC, 1; EE, 3); pagaãos (VC, 5; EE, 
6); pagãoos (S, 1); paguaãos (VC, 5). 
Contextos: «christãao ou judeu, hereje 
ou pagaão» (S); «Se sabeo ou sĩpliz 
casado ou solteiro religioso ou leygo 
paremte ou cunhado, christaão ou 
pagaão e asy dos outros semelhauees» 
(TC); «ouue tu pagaão cruel» (VC); 
«Mays conuem teer cõuersaçom com 
ho pagaão, que com ho escomungado» 
(EE); «Villa em grego se diz pagos. da 
qual os pagaãos ouuerõ aqueste nome» 
(VC); «os pagaãos deuem honrrar a 
deus» (EE); «os que leuan ou enuiã 
cauallos e armas e outras coussas 
neçessarias aos mouros e infiees e 
pagãoos pera pelejar contra christãos» 
(S); «e tornã outros muytos costumes 
dos paguaãos» (VC); «os paguaãos e os 
gẽtios teem razom de chorarem os seus 
mortos» (VC).

pagar, vb. (do lat. medieval pacare, este 
de pax, pacis, paz). Satisfazer uma 
dívida; remunerar; gratificar. Formas: 
forem paguos (VC, 1); foy pagado (VC, 
1); foy paguado (VC, 2); paga (VC, 4); 
pagã (TC, 3; VC, 1); paga me (EE, 1); 
pagaa (VC, 1); pagade (VC, 1); pagãdo 
(VC, 2); pagados (S, 1); pagam (S, 2; 
VC, 1; C, 4); pagame (EE, 1); pagamos 
(VC, 2); pagan (S, 4); pagando (TC, 
1); pagãnos (TC, 1); pagar (S, 9; TC, 
2; VC, 11; C, 12; EE, 14); pagara (VC, 
5; C, 8; EE, 6); pagarã (C, 4); pagaram 
(C, 5); pagaran (C, 1); pagaras (EE, 1); 
pagarẽ (C, 1); pagarem (C, 1); pagarey 
(EE, 3); pagarlheã (C, 1); pagartey (TC, 
2); pagarto hey (EE, 1); pagas (VC, 1; 
C, 1); pagase (TC, 1); pagasse (VC, 1; 
EE, 5); pagassem (C, 1; EE, 1); pagaste 
(S, 2; TC, 1); pagauã (VC, 4; EE, 1); 
pagauam (C, 2; EE, 1); pagauao (VC, 
1); pagey (S, 2); pago (VC, 2); pago lhe 
(VC, 1); pagou (TC, 5; VC, 12; EE, 4); 

pagou lhe (VC, 1); pagua (VC, 18; C, 
2; EE, 1); paguã (VC, 11; C, 1); paguã 
lhe (VC, 1); pagua se (VC, 1); paguaae 
(VC, 1); paguaaes (VC, 1); paguada (VC, 
1); paguades (VC, 1); paguãdo nos (VC, 
1); paguaes (VC, 1); paguallaã (VC, 1); 
paguallaham (VC, 1); paguamos (VC, 
3); paguando (VC, 3); paguanse (VC, 1); 
paguao (VC, 2); paguar (VC, 26; C, 1; 
EE, 1); paguar se (VC, 1); paguara (VC, 
4); paguaram (C, 1); paguares (VC, 1); 
paguarey (VC, 1; EE, 2); paguarlhoha 
(VC, 1); paguarõ (VC, 2); paguas (VC, 
2); paguase (VC, 2); paguasse (VC, 6); 
paguassem (VC, 3); paguassemos (VC, 
1); paguassen (EE, 1); paguaste (VC, 
2); paguate (VC, 2); paguaua (VC, 2); 
paguauã (VC, 3); pague (S, 1; TC, 1; 
VC, 11; C, 32; EE, 1); paguẽ (S, 1; VC, 
2; C, 7); paguem (C, 8; EE, 1); paguemos 
(VC, 4); paguerey (VC, 1); pagues (VC, 
1); paguey (S, 1; VC, 1); seer pagado 
(EE, 1); seer paguadas (VC, 1); seer 
paguado (VC, 1); sta paguado (VC, 1). 
Contextos: «e diffinitiua se dara quãdo 
forem paguos os mereçimẽtos» (VC); 
«ouro lhe foy pagado como a grande rey» 
(VC); «Do tributo que foy paguado pollo 
senhor e por Pedro» (VC); «Entõ paga 
o que deue quando por elle se pagua o 
preço da pena» (VC); «Estes todos em 
geeral seiã pregumtados das dezimas, e 
primicias e ofertas e remdas e diuidas se 
as pagã bem» (TC); «paga me o que me 
deues» (EE); «Ergo se prometeste algũa 
cousa a deus pagaa logo perfeitamẽte 
se podes» (VC); «e vossas promessas 
pagade ao senhor» (VC); «ou nõ pagãdo 
o jornal e soldada aos obreiros» (VC); 
«çensos e trebutos que deuen mal 
pagados» (S); «O nono que non pagam 
os dizemos nẽ premiçias segũdo deuẽ» 
(S); «Pagame o que etc.» (EE); «De 
sy ajnda per este cõto de quarẽtena 
pagamos a deus as primicias e as dizimas 
dos dias» (VC); «O octauo que non 
pagan ao termo que poẽe e jurassen de 
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pagar» (S); «Pequey nõ pagando bẽ as 
dizimas a Deus» (TC); «aqueles que 
os seruẽ pagãnos coas eigreias» (TC); 
«huũ seruo lhe deuia doze mil marcos de 
prata nõ teẽdo per u lhos pagar» (TC); 
«emtõ pagara a cada huũ segũdo suas 
obras» (EE); «Item pagarã os freigueses 
a seus abades jnteiramẽte o dizimo dos 
enxames» (C); «desta a seys meses, 
pagaram quinhentos reaes» (C); «Item 
lhes pagaran o dizimo dos queyjos» 
(C); «ca tu pagaras a cada huum segũdo 
suas obras» (EE); «nem pagarẽ custas 
nẽ aueren outra pena» (C); «alguũs 
dos custumes que sam de pagarem em 
moolhos» (C); «Comportame e todo te 
pagarey» (EE); «E pagarlheã segũdo o 
preço que esteue o anno passado» (C); 
«Senhor aue paciencia ẽ mĩ e pagartey 
todo» (TC); «Cõportame e pagarto hey 
todo» (EE); «e pagas suas diuidas e 
seruiços» (C); «e mandou que o metesẽ 
no carcer a atees que pagase toda a 
diuida» (TC); «ateesque pagasse a 
deuida ẽ cheo» (VC); «esta querella foy 
feita que todos pagassem o dito dizimo 
em graão na heira» (C); «absoluote 
pelo poder susu dyto das dyzimas das 
ygreias das quaes te nom recordas se 
algũas nom pagaste» (TC); «e aquelles 
que muyto se pagauã das riquezas e 
amauã os dinheiros» (VC); «pagauam 
o foro ao emparador» (EE); «E aquello 
que cometeo o injusto. pagauao o boo» 
(VC); «E nom pagey a diuida ao tempo 
que deuia» (S); «tanto me pago eu da 
humildade e da simpleza» (VC); «per 
engano pago lhe quatro por huũ» (VC); 
«Se nom pagou os seus obreiros» (TC); 
«pagou lhe quatro por huũ» (VC); «por 
que ẽ algũas partes se pagua o dito 
dizimo em graão» (C); «e assy os que 
nõ paguã dizimos e foros» (C); «e em 
fim paguã lhe o jornal» (VC); «nõ cura 
do bem e pagua se do mal» (VC); «e 
paguaae os votos e prometimentos da 
voz» (VC); «mas que vos paguaaes de 

as teer auendo delleitaçom e voontade 
em ello» (VC); «em o qual o senhor foy 
amansado e concordado com a geeraçom 
humanal paguada a diuida do primeyro 
pecado» (VC); «e prestes esta para vos 
que vos paguades de teer as primeyras 
cathedras» (VC); «mas paguãdo nos 
o seruiço deuido escusamos nos das 
penas» (VC); «a vos phariseus que vos 
paguaes de teer as primeiras cadeiras 
nas sinagogas» (VC); «e paguallaã 
cõ husura» (VC); «ou daram razom 
e conta .s. paguallaham (no dia do 
juizo.)» (VC); «paguamos estas taaes 
cuydações» (VC); «e paguando que 
nom deuia» (VC); «Amã e paguanse 
dos aueres» (VC); «Aquello que em 
çima prometeo paguao em aquello que 
diz» (VC); «sob pena de paguar qual 
quer que o nõ cõprir» (C); «nẽ tã poco 
ho quer paguar se o outrẽ da. e começa 
a elle» (VC); «ajn[da] que tanto lhe 
paguara» (VC); «E as pessoas leigas 
que nas ditas cousas forem culpados 
paguaram sesenta reaaes pera as ditas 
obras e nosso meirinho» (C); «e tracta 
de paguares a diuida» (VC); «quãdo eu 
tornar eu te paguarey» (EE); «e se lhe 
nom pagar no presente paguarlhoha 
no outro mundo» (VC); «e paguarõ 
outrosi tributo aos romaãos» (VC); 
«Nos deuemos e somos obliguados e 
tu paguas» (VC); «mas paguase da 
verdade» (VC); «he chamado spiritu 
çujo ou por a afecçom que teem aas 
cousas çujas por que paguasse dellas» 
(VC); «E porem boa cousa lhes seria se 
podessem auer viguayro nos tormentos 
per que paguassem» (VC); «ou algũa 
herdade de que nos paguassemos e que 
fosse rendosa» (VC); «ca os Romaãos 
ordenarom ãtijgamẽte que todos os 
sometidos ao imperio paguassen çinquo 
annos cada anno certa summa de ouro e 
de prata para mantijmento da repubrica» 
(EE); «e muytas vezes da quelle que 
te mais paguaste he deffeso» (VC); 
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«paguate de Rachel por sua fremosura 
e paguate de Lya por dar fruyto e parir» 
(VC); «pensauã que elle se paguaua de 
vaã gloria» (VC); «paguauã a dizima 
ao saçerdote major» (VC); «E mandelhe 
que se Deus lhe der algũa cousa de que 
o possa emtregar que o pague ca lhe 
nõ sera perdoado se o pode pagar e nõ 
quiser» (TC); «Tal he o sacerdote que 
perdoa a ssy meesmo e demãda que 
paguẽ os outros» (VC); «queremos 
que paguem por a primeira vez que no 
dito erro forem achados dous cruzados 
douro» (C); «mas que lhas paguemos e 
tornemos como deuida» (VC); «e todo te 
paguerey» (VC); «te conta agora com ho 
logro .s. que lhe pagues» (VC); «non lho 
paguey tãto como deuia» (S); «quãto aas 
cousas tẽporaaes. (e seer pagado.)» (EE); 
«nõ auiã de seer paguadas dizimas» 
(VC); «Esto se mostrou seer paguado 
e cõprido em o euangelho» (VC); «mas 
ajnda quando sta paguado ou callado 
anda fallando antre sy meesmo cõ todo 
o mundo» (VC).

pago, subs. (regressivo de pagar). Paga; 
pagamento. Formas: pago (EE, 2). 
Contextos: «o qual possuyo huũ cãpo 
en pago da sua maldade» (EE); «o qual 
possuio huũ campo en pago da sua 
maldade» (EE).

pai, subs. (talvez do lat. patre-m). 
Progenitor; criador. Formas: pai (S, 
1); pay (S, 8; TC, 1; VC, 1; HV, 2; C, 
4; EE, 1); pays (C, 2). Contextos: «sse 
era seu senhor ou seu pai ou era outro 
estranho» (S); «e que se nom entremeta 
na herdade daquele que pensa que he seu 
pay» (S); «A primeira se ferio seu pay 
ou sua may» (TC); «callandose e auendo 
vergonha de fazer mençõ que o asno era 
seu pay» (VC); «quando soube que seu 
pay era preso» (HV); «ouue por bẽ polla 
molher o marido leixar o pay e mãy» (C); 
«leixame primeiro hyr a sepultar meu 
pay» (EE); «con tanto que nõ venham 
a casa de seus pays, ou parentes» (C).

paixão, subs. (do lat. passione-m). 
Sofrimento de Cristo durante a 
crucificação; tribulação; sentimento 
intenso e profundo. Formas: paixã (S, 
1; VC, 8; HV, 2; EE, 5); paixam (S, 2; 
VC, 4; EE, 25); paixan (S, 3; EE, 1); 
paixõ (S, 1; TC, 1; VC, 330; EE, 33); 
paixões (VC, 12; C, 1; EE, 1); paixom 
(VC, 185; EE, 28); paixon (EE, 6); 
paixoões (VC, 48; EE, 12); payxã (S, 
5; VC, 1; HV, 2; EE, 3); payxam (S, 11; 
VC, 5; HV, 1; EE, 17); payxan (S, 4); 
payxaoões (VC, 1); payxõ (S, 3; TC, 1; 
VC, 28; EE, 1); payxõees (S, 1); payxom 
(S, 5; TC, 2; VC, 36; EE, 3); payxon (S, 
5; EE, 2); payxoões (VC, 10; EE, 1). 
Contextos: «deuoo a seus disçipulos ẽ 
o tenpo da sua paixã» (S); «Maria fosse 
muito ẽ demasia affrigida da paixam do 
seu filho» (EE); «por que este sacrefiçio 
sse faz en memoria da paixan de nosso 
Senhor Jhesu Christo» (S); «e a Deus 
peço polla sua sãcta misericordia e polla 
sãcta paixõ que ele quis reçeber polos 
pecadores» (TC); «e nõ sẽ sẽtido de door 
correste as espinhas das paixões» (V); 
«e sabyam que a sua paixom todauia he 
per sua voõtade» (VC); «(O senhor he.) 
que assy o chamauã a Christo ante da 
paixon» (EE); «duas paixoões matam 
aas vezes ao homem .s. tristeza e alegria» 
(EE); «rogo pella cruz e payxã que 
mamdes rresçeber este sacrifiçio» (S); 
«Estas cruzes significan ha horaçon que 
fez ante da ssua payxam» (S); «huũ dia 
ãte da ssua payxan» (S); «e assi mesmo 
o homẽ depois da tribullaçõ ha o fructo 
que se guãça per soportar tribullaçoões e 
payxaoões» (VC); «Pequey nõ cuydãdo 
na morte e payxõ que Ihesu Christo meu 
senhor padeceo por mĩ e por todolos 
pecadores» (TC); «Ou ẽ outra maneira 
forteleza he vẽçer as payxõees do 
coraçõ» (S); «O terceyro he: Creer que 
recebeo payxom e foy morto e soterrado» 
(TC); «E significa a Jhesu Christo 
que sse humildou aa payxon» (S); «E 
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recolha e ajũte todallas suas payxoões e 
tribullaçoões» (VC).

paixonado ,  adj .  (do lat.  medieval 
passionatus, a, um). O mesmo que 
apaixonado: que inspira paixão; sofrido. 
Formas: paixonada (VC, 1). Contexto: 
«A carne de Christo muy bẽauenturada e 
muy linpa. quãto ella he mais pura que a 
nossa. e quanto mais linpa e fora de toda 
çugidade de pecado. tanto certamẽte foy 
mais paixonada e apta per as pẽnas em 
ella serẽ mayores» (VC).

pajem, subs. (do francês page). Criado; 
mancebo nobre que acompanha um 
príncipe ou outro membro da nobreza. 
Formas: page (EE, 12); paje (EE, 1). 
Contextos: «Senhor huũ page meu 
jaz en casa contricto e tolheyto» (EE); 
«saarou Christo o page do çẽturio» 
(EE); «Christo saarou o gaffo, e o paje 
do çẽturio» (EE).

pala, subs. (do lat. palla-m). O pano ou 
toalha que recobre o altar; tapeçaria. 
Formas: pala (S, 1; TC, 1); palla (VC, 
1); pallas (VC, 1). Contextos: «os 
corporaaees en que emvoluem a pala ou 
nos lançooes con que cobren ho altar» 
(S); «Itẽ clerigo sacerdote que clerigo 
morto emuolue na pala do altar, dez anos 
e meo faça de peendença por yso» (TC); 
«de pãno de linho soomẽte som feytos os 
corporaaes e a palla» (VC); «as pallas 
e corporaaes e as almaticas e mantos do 
altar e as aluas e vestimẽtas» (VC).

palancate ,  subs.  (do lat. medieval 
pallancatu-m). Paliçada; vedação. 
Formas: pallancate (VC, 1). Contexto: 
«os prinçipes romaãos de vallado ou 
taypa e de çerca .s. de pallancate de 
madeira teçida» (VC).

palavra, subs. (do grego παραβολή, 
comparação, pelo lat. parabola-m). 
Unidade linguística; termo; vocábulo. 
Formas: palabras (TC, 1); palaura (S, 
78; TC, 11; VC, 355; C, 1; EE, 11); 
palauras (S, 205; TC, 11; VC, 300; HV, 
7; C, 5; EE, 9); palavra (VC, 1); palavras 

(C, 2); pallaura (S, 2; VC, 350; EE, 202); 
pallauras (S, 18; VC, 316; HV, 18; EE, 
125); pallavras (C, 1; EE, 1); paullaura 
(VC, 1). Contextos: «se disse palabras 
torpes e suzias e toma prazer com ellas» 
(TC); «derõ testimunho deste sacrifiçio 
por palaura e por derramamento de 
seu sangue» (S); «Ou per obra, ou per 
palaura» (TC); «Porque cõ hũa soo 
palaura cõprehẽda todos os que o traerõ 
ou derõ» (VC); «a semente he a palaura 
de deus» (EE); «Ca nõ pode seer dicta 
nẽ pensada a vertude e poderio que he 
en as palauras» (S); «Se disse algũas 
palauras de soberba ou de doesto» (TC); 
«porque aquellas palauras nõ procederõ 
de seu engenho e arte» (VC); «creerees 
a minhas palauras» (EE); «cõtauao e 
manifestaua aos outros desy a palavra 
que saya de Jesu» (VC); «leẽdo de 
maneira a forma delles que nõ errem 
nas palavras, nem nas silabas que han 
de dizer» (C); «E ẽ a declaraçom do 
credo sse dise sobre aquella pallaura 
patrem» (S); «(E pedio) per signal: nõ 
per pallaura» (VC); «E estas pallauras 
forom ordenadas de sse poerem en no 
canon pello papa Siriaco» (S); «As 
maãos e braços muy bem pareçẽtes. em 
a falla pessado e de autoridade e bem 
arazoado de poucas pallauras e certas» 
(VC); «E por nõ multiplicar pallavras 
as quaes muitas uezes offendẽ as orelhas 
dos ouuĩtes» (C); «E he de notar que 
aquesta paullaura .s. assy he choro e 
apertamẽto de dentes» (VC).

palavreador, subs. (de palavreado + -or). 
Falador. Formas: pallaureadores (VC, 
1). Contexto: «nõ os pallaureadores que 
soomẽte fallã mas os obreyros» (VC).

palavrear, vb. (de palavra + -ear). Falar 
muito; tagarelar. Formas: pallaurear 
(VC, 2). Contextos: «A contenda e o 
perfiar e pallaurear longuamẽte» (VC); 
«E assi os sobredictos mezquinhos em 
aperfiar e razoar ou pallaurear mal como 
em callar se» (VC).
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palavroso, adj. (de palavra + -oso). Que 
fala muito; tagarela. Formas: palaurosos 
(VC, 1); pallaurosos (VC, 1). Contextos: 
«A qual he peẽdença dos palaurosos 
preeguadores nem dos que mostrã que 
fazem preendença» (VC); «nom he 
neçessario que sejamos pallaurosos» 
(VC).

palha, subs. (do lat. palea-m). Colmo seco 
com origem nas gramíneas. Formas: 
palha (VC, 13; EE, 3); palhas (VC, 6). 
Contextos: «e o graão que sta mesturado 
com a palha que he pessado cae direyto 
em monte. e a palha leua a ho vento» 
(VC); «E porque vees em o olho do teu 
proximo a palha e a traue que esta ẽ o 
teu nõ cõsijras» (EE); «Milhor sofreriã 
as palhas o ardor do fogo que o diaboo o 
feruor da caridade» (VC); «e stremadas 
as palhas fique soomẽte o graão» (VC).

palheiro ,  subs.  (do lat .  medieval 
paleariu-m). Lugar onde se guarda 
palha; tugúrio com o telhado de palha. 
Formas: palheiro (VC, 1). Contexto: 
«e no palheiro nasçeo. e na mãjadoira 
foy posto» (VC).

palma, subs. (do lat. palma-m). Palmeira; 
ramo de palmeira; lado interno da 
mão. Formas: palma (VC, 13; EE, 4); 
palmas (VC, 14; EE, 5). Contextos: 
«E chamasse palma segundo Papia a 
maão stẽdida e despleguada» (VC); 
«e o lenho que staua atreuessado era 
de palma» (VC); «Como a palma em 
Cades som emxalçada, e como a pranta 
de rosa em Jherico» (EE); «cubertos de 
estollas brancas e tinhã palmas en suas 
maãos» (EE); «todos folguã e todos 
tangẽ as palmas. e aleuantã as maãos» 
(VC); «Com as maãos pois stẽdidas e 
com as palmas o ferirom na face» (VC); 
«tomarom ramos de oliueyras e palmas e 
sayrõ no a reçeber» (VC); «abryo a sua 
maão ao pedinte e suas palmas tendeo 
ao proue» (EE).

palmada ,  subs.  (do lat .  medieval 
palmata-m). Pancada com a palma da 

mão. Formas: palmada (S, 5); palmadas 
(S, 1; VC, 8). Contextos: «lhe den hũa 
palmada na façe ao cõfirmado» (S); «E 
dalhe hũa palmada na face» (S); «O 
premeiro ante que ho cruçiffycassem de 
palmadas e de açoutes e doestos» (S); 
«fuy cuspido e ferido cõ palmadas» 
(VC); «Outros lhe derom palmadas no 
rostro e ferirom a sua face» (VC).

palmatória, subs. (do lat. tardio palmatoria 
ferula, haste que marca a palma da mão). 
Utensílio de madeira que servia para 
infligir castigo, batendo com ela na 
palma da mão. Formas: palmatoria (VC, 
1). Contexto: «para a vara trazẽ paao ou 
traue: e para a palmatoria maça e pera a 
pallaura ferro» (VC).

palmo, subs. (do lat. palmu-m). Medida 
de comprimento que, com a mão aberta, 
vai da extremidade do dedo polegar até 
à ponta do dedo mindinho. Formas: 
palmo (VC, 1); palmos (TC, 1; VC, 1). 
nome c. m. p. Contextos: «e nas outras 
dous couodos e palmo» (VC); «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 saluo dous palmos de terra 
em ancho» (TC); «E auia de altura tres 
palmos e meo» (VC).

palpar, vb. (do lat. palpare). Tocar; 
acariciar. Formas: palpa (VC, 1); palpã 
(VC, 1); palpaae (VC, 2); palpado (VC, 
1); palpando (VC, 2); palpar (TC, 1; VC, 
4; EE, 2); palpasse (VC, 3); palpassem 
(VC, 1); palpou (VC, 2); seer palpado 
(VC, 2). Contextos: «palpa e vee quam 
leue cousa he aquesta» (VC); «e aquelles 
o tangem e palpã que som conjũtos a 
elle per caridade» (VC); «palpaae e 
vede ca o spiritu nom tem carne nem 
ossos» (VC); «nom podya seer tractado 
nem palpado daquelles corruptiuees» 
(VC); «e duuidãdo palpasse e palpando 
creesse» (VC); «Item uaase logo aos 
cinco semtidos que som estes: Veer. 
Ouuir. Gostar. Cheyrar. Palpar» (TC); 
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«E assy he dicta a maão cortarse quando 
he refreada do palpar desonesto» (EE); 
«por huũ palpar desonesto» (EE); «Elle 
respondeo que o non creeria saluo se 
o visse ou lhe temptasse e palpasse 
os signaaes das suas chagas» (VC); 
«(mostroulhes as maãos e pees e lado) 
que o palpassem» (VC); «Mas outra 
cousa vyo Thomas e palpou cõ o corpo» 
(VC); «se elle offereçeo tal que podesse 
seer palpado» (VC).

palpável, adj. (do lat. palpabile-m). Que 
pode ser palpado ou tocado. Formas: 
palpauees (VC, 3); palpauel (VC, 
5). Contextos: «fallaua a homeẽs 
rudes mester era que os endussesse per 
semelhanças de cousas palpauees e 
sensiues» (VC); «Item aquellas treeuas 
eram palpauees e escuras e negras» 
(VC); «aquelle corpo visiuel e palpauel 
he sacramẽto de forma inuisiuel» (VC); 
«nẽ per o tangimẽto corporal. porque nõ 
he cousa palpauel» (VC).

palra, subs. (regressivo de palrar). 
Conversa; palração. Formas: palrras 
(VC, 1). Contexto: «nõ stemos na 
ygreja em rijsos e em palrras e em mal 
querenças e cobijças» (VC).

palramento, subs. (de palrar + -mento). 
Ato ou efeito de palrar; conversa. 
Formas: palrramẽtos (VC, 1). Contexto: 
«e dos ladroões dambas as partes. e dos 
palrramẽtos de escarnehos que delle 
faziam e fallauam» (VC).

palrar, vb. (do lat. parolare, pelo provençal 
parlar). Articular sons imperfeitos e 
incompreensíveis; tagarelar; conversar. 
Formas: pallrã (VC, 1); palrra (VC, 1); 
palrrar (S, 1). Contextos: «Calladamẽte 
pallrã a deus cõtra ti» (VC); «nẽ se pode 
fazer que falle cõ deus algũas vezes 
aquelle que nõ soo quando palrra» 
(VC); «por que o pecador deue confessar 
claramente o pecado e non palrrar nen 
encobrir nen colorar por maneira de 
excusarsse» (S).

palraria, subs. (de parlar + -ia). Tagare-

lice; vozearia. Formas: palrarias (S, 1); 
palrraria (S, 2). Contextos: «de baralhas, 
de palrarias ouçiosas» (S); «A quarta 
filha he multi loquũ, que he palrraria, 
a qual ven de muito comer e de muito 
beber» (S); «Gargãtuyçe, enbotamẽto, 
desejo, bebediçe, palrraria, alegria 
vãa» (S).

palratório, subs. (do lat. medieval par-
latoriu-m). O mesmo que parlatório: 
local nos conventos e mosteiros onde 
os ingressos falavam com os visitantes; 
locutório. Formas: palratorio (VC, 
1). Contexto: «assy como no cõui-
te e em alguũs onde podemos fallar 
tẽperadamẽte. assi como no lugar a que 
chamã palratorio. o qual determina o 
Ecclesiastes dizẽdo. que ha hi tẽpo de 
fallar e tempo de callar» (VC).

palreirice, subs. (de palreiro + -ice). 
Tagarelice. Formas: palreyriçes (VC, 
1). Contexto: «fallã torpezas e villanyas 
e palreyriçes» (VC).

palreiro, subs., adj. (de palrar + -eiro). 
Que ou aquele que fala demais; palrador; 
maldizente; mexeriqueiro; tagarela. 
Formas: palreyra (VC, 1); palreyros 
(VC, 1); palrreiros (S, 1; VC, 1); 
palrreyros (S, 2). Contextos: «tantas 
vezes te neguey por a vos e requerimẽto 
da escraua palreyra e lingoaraz da minha 
carne cõ maaos desejos e obras» (VC); 
«a qual cousa he cõtra os palreyros 
maldizentes doestadores e accusadores» 
(VC); «Os gargantõees e palrreiros por 
golosiçe se antremetẽ nos manjares dos 
grandes» (S); «gargantõees e palrreyros, 
jogar as tabolas, trazer vesteduras 
desonestas» (S); «O deçimo que son 
palrreyros sen conçiençia e dizen muytas 
palauras desonestas e som myntirosas» 
(S).

palrerice, subs. O mesmo que palreirice. 
Formas: palrerice (VC, 1). Contexto: 
«nom ouue alguũ torcimẽto em os olhos 
nem palrerice em nas fallas» (VC).

palrice, subs. (de parlar + -ice). Palreirice; 
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tagarelice. Formas: palriçe (S, 1). Con-
texto: «A primeira filha he escurilitas, 
que quer dizer garganyuyçe e palriçe de 
vaaydade» (S).

paluiro, subs. (talvez do lat. palu-m, 
pau). Cardo. Formas: paluiros (VC, 1). 
Contexto: «aquello que he o melhor 
destes he como paluiros ou cardo em 
respeito dos outros paaos fortes» (VC).

pancada, subs. (de panca + -ada; panca, 
do cast. palanca, pau grosso). Bordoada; 
paulada. Formas: paancada (VC, 1); 
pancadas (HV, 1); pãquadas (VC, 
1). Contextos: «Porque bofetada he 
golpe ou paancada na face. assy como 
pescoçada he ferida no pescoço» (VC); 
«e vereis antre elles muytas punhadas 
e pancadas e outros cõ armas que 
muytos morriã» (HV); «E na sua carne 
pareçerã os signaaes das chagas e feridas 
porque vejã os maaos ẽ aquelle que derõ 
pãquadas ou chagas» (VC).

pandeiro, subs. (do lat. tardio pandoriu-m, 
pelo cast. pandero). Instrumento de 
percussão com guizos. Formas: 
pandeiros (VC, 1; C, 1). Contextos: «e 
as outras molheres que a seguiã cantauã 
ao senhor em pandeiros e seestros» 
(VC); «allaudes, guitarras, pandeiros, 
orgaõs» (C).

panela, subs. (do lat. medieval pannella-m, 
diminutivo de panna, frigideira). 
Recipiente de barro ou metal que serve 
para cozinhar. Formas: panella (VC, 
3). Contextos: «e saae alguũ aadefora 
do fogo quando a panella que ferue sta 
chea» (VC); «Ay de ty clerigo que a 
morte tees na panella» (VC); «por que 
assi como a panella ou vaso que nõ he 
coberto» (VC).

panezinho, subs. (de pano + -zinho). 
Pequeno pano. Formas: panezinho (VC, 
1); pãnezinho (EE, 1). Contextos: «E 
creese que sua madre o cobriria depois 
com alguũ panezinho» (VC); «O marco 
guardado no pãnezinho significa o dõ de 
deus vazio de boõas obras» (EE).

panho, subs. O mesmo que pano. Formas: 
panho (VC, 1). Contexto: «erã camisas 
lõguas de panho de linho» (VC).

pano, subs. (do lat. pannu-m). Tecido. 
Formas: panno (VC, 2; HV, 1; EE, 1); 
pannos (VC, 7; EE, 2); pano (S, 17; TC, 
1; VC, 10; HV, 11; C, 2; EE, 1); pãno 
(VC, 9; HV, 9; EE, 1); panos (S, 8; TC, 4; 
VC, 7; EE, 6); pãnos (VC, 13; HV, 1; EE, 
4). Contextos: «E foy maliciosamẽte e 
cruel preso leguado e coberto de huũ 
panno e cospido e aboffetado» (VC); 
«E como o emperador adorou o sancto 
panno em virtude de sancto profeta» 
(HV); «Senhor eis aquy teu marco que 
tẽnho guardado ẽ huum panno» (EE); 
«em aquella terra de Pallestina ha huũa 
maneira de vestidura para os pobres 
teçidas ou cubertas de muytos pannos 
huũ sobre outro» (VC); «cubrila con huũ 
pano linpo» (S); «nõ uista pano de linho 
nem ẽtre na ygreia» (TC); «se vestio de 
hũa vestidura de pano de linho» (VC); 
«tijnha na maão huũ pano de linho» 
(HV); «som semelhaues ao pãno de 
ençujada» (VC); «E este pãno saberas 
que tem a fegura do rostro do sancto 
profeta» (HV); «Era huũ homẽ que vistia 
pãno de escarlata» (EE); «descalço e 
vestido de panos de sayal vijs aa porta da 
ygreja» (S); «e em na primeira coresma 
nõ uista panos de linho» (TC); «da 
sua virgijndade e cõsijrarte enuolto en 
panos e posto no presepe» (VC); «Foe 
emuolto em pãnos» (VC); «e todos os 
pãnos douro e de seda» (HV); «o filho de 
deus nõ foy vistido de brandos e quẽtes 
pãnos» (EE).

pano de rás, subs. O mesmo que pano 
de Arrás, cidade francesa da Betenha; 
o tecido confecionado nessa cidade. 
Formas: pãnos de ras (VC, 1). Contexto: 
«Onde Jeronimo e que sirgo ou que 
purpura de teçedeyras que façã pãnos de 
ras sera tal que se possa yguallar cõ as 
frores verdadeiramente?» (VC)

pantufo, subs. (do francês pantoufle). 
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Chinelo. Formas: pantufos (C, 1). 
Contexto: «Assy borzeguijs como 
çapatos, pantufos e chapĩjs» (C).

pão, subs. (do lat. pane-m). Alimento feito 
com água e farinha e cozido no forno; 
qualquer tipo de alimento; ceara; a hóstia 
consagrada. Formas: pã (S, 6; TC, 13; 
VC, 184; EE, 9); paã (C, 1); paaẽs (S, 
1); paães (S, 1; TC, 1; VC, 70; EE, 47); 
paão (HV, 1; RP, 2); paẽes (S, 1); pãees 
(S, 1); pães (EE, 1); pam (S, 35; TC, 
24; VC, 190; HV, 2; C, 10; EE, 101); 
pan (S, 23; EE, 3). Contextos: «Panis, 
pã por que elle foi carne humana» (S); 
«E por quantas uezes o fezer iaiũe .xv. 
sestas feiras a pã e agua por cada hũa 
uez» (TC); «Constituiçam .xlix. que falla 
de como se ham de pagar os dizimos do 
paã» (C); qual quer que queymar cassa 
ou erua ou paaẽs por sua vontade» (S); 
«O .xiiii. he os que poẽ fogo a sabendas 
pera fazerẽ dano nos paães» (TC); «E 
que as minhas lagrimas a my sejã paães 
e mantijmento de dia e de nocte» (VC); 
«Aquy esta huum cachopo que tem .v. 
paães de çeuada» (EE); «huũ paão que 
soya valer huũ dinheyro valia quarenta 
pesantes de prata» (HV); «emtã coma 
paão ou hũa sopa molhada em vinagre» 
(RP); «e emtã leuaua cõmigo huũa 
sponja ou paão ẽssopado em vinagre» 
(RP); «ẽprestou a seu amigo os paẽes 
que por ha continua oraçom sse ouue de 
leuamtar e darlhos» (S); «aos sete pãees 
de que noso señor fartou a multidõem da 
gente» (S); «Nẽ dos sete pães nos quatro 
mil homeẽs» (EE); «Se por a gargãta 
cometeu furtu em pam ou em uinho» 
(TC); «Este nome ou pallaura do pam 
se entende todas viandas neçessarias aa 
vida tirãdo aquellas que som superfluas» 
(VC); «este pam ou yguaria nom se 
cõuerte em o que ho come» (EE); «e foy 
rrey della e ofereçeo pan e vinho» (S).

pão asmo, subs. (do lat. pane-m azymu-m). 
O mesmo que pão ázimo: pão sem 
fermento. Formas: pã asmo (VC, 9; EE, 

1); paães asmos (VC, 4); pam asmo (VC, 
13; EE, 2). Contextos: «acordarõ que o 
nõ fezessem no dia da festa do pã asmo» 
(VC); «na qual os judeus comẽ sete dias 
pã asmo» (EE); «auiã de comer paães 
asmos» (VC); «cõ pam asmo se deue 
comer» (VC); «A primeyra solẽpnidade 
dos paães asmos» (VC); «entom auiã de 
comer paães asmos» (VC); «e per todo 
o dia da festa do pam asmo seguinte» 
(VC); «E eram entõ os dias do pam 
asmo» (EE).

pão asino, adj. O mesmo que pão asmo ou 
pão ázimo. Formas: paães asinos (EE, 
1). Contexto: «a qual foy festa dos paães 
asinos» (EE).

pão lêvedo, subs. (de pão + lêvedo, este 
do lat. levitu-m, levantado, por levatu-m, 
part. passado de levare). Pão levedado 
ou fermentado. Formas: pam leuedo 
(VC, 3). Contextos: «huũ bollo asmo. 
e nom pam leuedo nem de formento» 
(VC); «Donde se mostra que cõsagrou 
de pam asmo. e nõ de pam leuedo ou 
formẽtado» (VC).

papa, subs. (do grego πάππας, avô, pelo 
lat. papa-m). Sumo pontífice. Formas: 
opapa (TC, 1); papa (SG, 1; S, 82; TC, 
3; VC, 6; HV, 1; C, 4; EE, 8); papas (SG, 
1). Contextos: «E aĩda que o opapa 
de seo rey nõ quiser todo he debalde» 
(TC); «hos sanctos padres de Roma ho 
papa Martinho quĩto» (SG); «nõ pode 
seer absolto senom pollo papa de Roma 
segũdo diz a degratal» (TC); «o papa 
se chama seruo dos seruos de deus» 
(VC); «O naçimẽto de Christo segũdo o 
papa Ynoçençio» (EE); «o que arrecada 
absoluiçom do papa ou de seu legado 
dereitamẽte faz» (EE); «nas bullas que 
os dictos papas sobrisso concederam se 
conthem» (SG).

papa 2, subs. (do lat. pappa-m). Qualquer 
alimento desfeito em água, leite ou vinho. 
Formas: papas (VC, 1). Contexto: «e 
deu lhes que lhe leuassem huũ pouco 
de caldo de farinha ou de papas que 



388 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

aparelhara pera sy e pera Josep» (VC).
papagaio ,  subs.  (do lat.  medieval 

pappagallu-m). Ave de origem tropical 
que imita a voz humana. Formas: 
papagayo (TC, 1). Contexto: «Outrosy 
ueemus nos per spirẽcia que as aues os 
homeẽs as ẽsynam a falar asy como o 
esturninho ou pega papagayo» (TC).

papal, adj. (do lat. eclesiástico papale-m). 
Relativo ao papa; do papa. Formas: 
papal (C, 1). Contexto: «alguũ delles 
teuer priuillegio papal» (C).

papel, subs. (do grego πάπυρος, pelo lat. 
papyru-m, através do catalão paper). 
Material para escrever feito de fibras 
vegetais. Formas: papees (VC, 1). 
Contexto: «scriuiã em purgaminhos e 
papees» (VC).

papo, subs. (regressivo de papar, este do 
lat. vulgar pappare, comer). Dilatação no 
esófago das aves onde os alimentos são 
armazenados; estômago. Formas: papo 
(VC, 2); papos (VC, 1). Contextos: «E 
nõ sey quaaes mesturas e confeiçoões 
temperẽ o papo. e demouã a gulla e 
espertẽ o apetito» (VC); «E porque nos 
de papo fallamos por tãto aquello pode 
seer dicto que afoga o prouximo» (VC); 
«nẽ a teẽ por festa doutra maneira saluo 
se enchem bẽ os papos» (VC).

par, subs. (do lat. pare-m). Conjunto de 
duas coisas; parelha. Formas: par (VC, 
1; EE, 2); pares (S, 1; VC, 3; EE, 3). 
Contextos: «ao menos offereçamos 
duas tortores ou huũ par de põbinhos» 
(TC); «huũ par de rollas» (EE); «E asi 
estas oraçõees e colectas nom deuem 
seer pares» (S); «E porẽ diz cinco pares 
de bois ou singees de bois cõprey e villa 
cõprey» (VC); «e nomeaos a pares em 
signal do amor que auia antre elles» 
(VC); «Itẽ ajũtou os assy pares por 
tal que se ajudassem huũs aos outros» 
(VC); «dous pares de pombinhos» (EE); 
«Cinquo pares de boys hey mercado e 
vou veer quejandos som» (EE).

par 2, prep. O mesmo que por. Formas: 

par (TC, 1; VC, 1). Contextos: «logo 
iuram par Deus e por Santa Maria» (TC); 
«par a qual nos he muy auondosamente 
outorguado o guallardõ de todos nossos 
beẽs spirituaaes» (VC).

para, prep., conj. (do lat. per + ad). Em 
direção a; com destino a; a fim de. 
Formas: para (S, 60; TC, 8; VC, 197; 
HV, 65; C, 1; EE, 242). Contextos: «qual 
quer que vsa en sua cassa de arte magyca 
ou de adiuinaçõees para saber alguũa 
coussa, faça pendẽça çinco anos» (S); 
«Se ascõdudamẽte achou algũas cousas 
e se calou com elas tomãdoas para sy» 
(TC); «e ouue para esto despẽsaçom» 
(TC); «demãdou lecẽça para ir soterrar 
seu padre» (TC); «buscar paz para sy 
meesmo» (VC); «E a raynha trouxera 
muytas viandas a Jherusalẽ para ella e 
para sua cõpanheyra Clarissa» (HV); «e 
para seus caminhos lhe damos logar que 
possam trazer espadas» (C); «se partio de 
Bethania para hijr a Jherusalem» (EE); 
«mas que se colha para os proues» (EE); 
«nõ soomẽte para vossas pessoas, mas 
para o regimẽto da ygreja» (EE).

para aí, loc. adv. Para esse lugar. Formas: 
para hy (VC, 1). Contexto: «e para hy 
onde quer desfazer a verdade per ally a 
faz pareçer» (VC).

para ali, loc. adv. Para aquele lugar. 
Formas: para ly (VC, 1). Contexto: 
«para ly orar por si e por os outros» 
(VC).

para baixo, loc. adv. Para um lugar inferior. 
Formas: para bayxo (EE, 1). Contextos: 
«pello qual naturalmente vay para 
bayxo» (EE).

para cima, loc. adv. Para a parte mais alta; 
para um lugar superior. Formas: para 
çima (VC, 3; HV, 3; EE, 1). Contextos: 
«porque vay para çima e demanda as 
cousas deçima» (VC); «e nadou para 
çima pera o lenho» (VC); «.xl. pessoas 
e de hi para çima» (HV); «e da parte do 
ẽperador tres mill e çinquoẽta pessoas e 
de hi para çima» (HV); «assy darredor 
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como para çima e para fundo» (HV); 
«mas como rayos que hyan para çima 
voltados como em pontas a maneira de 
cornos» (EE).

para que, loc. conj. Com a finalidade 
de; qual a finalidade de. Formas: para 
que (S, 14; TC, 38; VC, 13; HV, 2; EE, 
66). Contextos: «sacar de catiueiro os 
que estã en poderio de infiees para que 
ssejam fyees christaãos» (S); «Pequey 
pelos cinco sentidos nõ usãdo delles ẽ 
aquelo para que mos Deus deu» (TC); 
«Para que me chamaaes senhor» (VC); 
«Para que auera per ty acabamento a 
maa cousa?» (VC); «e mostremus tantas 
armas para que se elles arrepẽdam» 
(HV); «nõ enuiou deus seu filho ao 
mundo para que julgue ho mũdo mas 
para que por elle se salue ho mundo» 
(EE).

para trás, loc. adv. Para a parte posterior. 
Formas: para tras (VC, 1). Contexto: 
«Os maaos pois caaẽ para tras» (VC).

parábola, subs. (do grego παραβολή, 
comparação, pelo lat. parabola-m). 
Narrativa alegórica que se serve de 
uma analogia para transmitir preceitos 
morais e religiosos. Formas: parabola 
(VC, 2); parabolla (VC, 1). Contextos: 
«prepoẽdolhe hũa parabola ou ystoria de 
dous deuedores» (VC); «Podesse ajnda 
expoer aquesta parabola do poboo dos 
judeus e dos gẽtios» (VC); «Parabolla 
em grego quer dizer exemplo. ou 
semelhança em ladinho per a qual se 
ensina a verdade. e em a qual huũa 
cousa se diz e a outra segundo a razom 
se entende» (VC).

paraíso, subs. (do grego παράδεισος, 
baseado no persa, pelo lat. paradisu-m). 
Céu. Formas: paraiso (S, 1; VC, 16; 
EE, 1); parayso (TC, 2; S, 15; VC, 129; 
EE, 18); paraysso (S, 13); parayzo (VC, 
1); prayso (TC, 2). Contextos: «ca a 
payxã de Jhesu Christo abrio a porta do 
paraiso por merito e santificaçon geeral» 
(S); «Nẽ nos tira a sentẽça de deus do 

paraiso do deleito porque per a jndustria 
dos homẽs auermos de achar aqui outro 
paraiso» (VC); «Ca disselhe oje seeras 
cõ mygo no paraiso» (EE); «guardar 
os mãdamẽtos se queserem auer a uida 
perdurauel que he o parayso ao louuor de 
Ihesu Christo» (TC); «porque soportã se 
sob sperãça da doçura do parayso» (VC); 
«aos quaaes por huũa maçãa defesa 
que comerom os lançou do parayso» 
(EE); «o madeiro da vida senpre esta en 
meo do paraysso» (S); «e nos que per 
comer caemos dos prazeres do parayzo 
leuãtemos nos ajnda em quanto podemos 
per abstinencia» (VC); «lhos perdoara 
Deus e o leuara ao prayso» (TC).

paralesia, subs. O mesmo que paralisia. 
Formas: paralesia (VC, 3). Contextos: 
«e per a paralesia a culpa actual em 
leyxar de fazer bem» (VC); «Auendo 
Christo de curar aquelle homẽ da 
paralesia» (VC).

paralisia, subs. (do grego παράλυσις, 
pelo lat. paralyse-m, através do francês 
paralysie). Perda da capacidade de 
movimento de um ou mais músculos; 
tolhimento; ausência da sensibilidade. 
Formas: paralisia (EE, 1). Contexto: 
«ho apostollo amoesta os paraliticos 
na alma que se aleuantem spiritualmẽte 
da paralisia a fazer booas obras» (EE).

paral í t ico ,  subs .  adj .  (do  grego 
παραλυτικός, pelo lat. paralyticus, 
a, um). Que ou o que foi atacado de 
paralisia. Formas: paralitica (VC, 
1); paralitico (S, 2; VC, 32; EE, 2); 
paraliticos (TC, 1; VC, 2; EE, 3); 
paralytico (VC, 1). Contextos: «Tu 
ergo se tees alma paralitica» (VC); 
«despoys dos esposoyros se fez leproso 
ou paralitico ou perdidos os olhos ou ho 
nariz» (S); «jaz paralitico e dissolluto 
per a ĩfirmidade do pecado na casa do 
meu corpo» (VC); «Christo saarou 
ao paralitico» (EE); «Ca nos dias dos 
sabbados e das outras festas saaua os 
gafos e os paraliticos e os tolheytos» 
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(TC); «faz mẽçõ em no euãgelho de 
tres paraliticos soos que curou» (VC); 
«e muytos paraliticos e tolheytos auiam 
saude» (EE); «De como foy curado o 
paralytico» (VC).

paramento, (do verbo parar + -mento). 
Ato ou efeito de parar; fim; finalidade. 
Formas: paramẽto (TC, 1). Contexto: 
«Item aos oficiaes dalguũs senhores do 
furtu e da maa garda se a fazẽ e do mao 
paramẽto das cousas do senhor» (TC).

parar, vb. (do lat. parare). Deter-se; 
permanecer. Formas: paralhe (TC, 1; 
EE, 1); parar (EE, 1); pare (VC, 2); 
parou (EE, 2). Contextos: «Quẽ te 
quiser ferir na parte deestra paralhe tu a 
seestra» (TC); «Se alguũ te ferir na huũa 
quixada paralhe a outra» (EE); «podera 
porvẽtura parar a mesa no deserto» 
(EE); «e em outro lugar que pare a outra 
façe aaquelle que me ferir» (VC); «a 
qual se parou per ante elle e disse» (EE).

parar mente, vb. + adv. O mesmo que 
parar mentes. Formas: paramẽte (VC, 
1). Contexto: «aquelle que teuer orelhas 
para ouuir paramẽte a estas cousas e 
ouça estas poucas pallauras» (VC).

parar mentes, vb. + adv. (de parar + 
mentes). Parar entretanto. Formas: 
para bẽ mentes (VC, 1); para bẽ mẽtes 
(VC, 1); parã bẽ mẽtes (VC, 1); para 
bem mentes (VC, 1); para bem mẽtes 
(VC, 2); para mentes (S, 1; VC, 5); parã 
mentes (VC, 1); para mẽtes (VC, 2); 
parã mẽtes (VC, 2); paraaementes (VC, 
2); paraaemẽtes (VC, 4); paraaesmẽtes 
(VC, 1); paraay mentes (EE, 1); parabem 
mentes (VC, 1); paradementes (VC, 1; 
EE, 1); parãdo mẽtes (TC, 1; VC, 5); 
parãdomentes (VC, 4); parãdomẽtes 
(VC, 4); paralhe memtes (VC, 1); 
paralhe mentes (VC, 1); paralhementes 
(VC, 2); paramdo mentes (VC, 1); 
paramemtes (VC, 2); paramentes (EE, 6; 
VC, 66); parãmentes (VC, 2); paramẽtes 
(VC, 92; HV, 1; EE, 2); parãmẽtes 
(VC, 4; EE, 1); parammentes (VC, 1); 

parammẽtes (VC, 1); paramos mẽtes 
(VC, 1); paramosmẽtes (VC, 1); parando 
mentes (S, 4); parando mẽtes (VC, 1); 
parandomentes (VC, 4); parandomẽtes 
(EE, 1); parar mentes (TC, 1; VC, 2; 
EE, 2); parar mẽtes (TC, 1; VC, 3, EE, 
3); pararas mẽtes (EE, 1); pararẽmentes 
(VC, 1); parares mẽtes (TC, 1; VC, 
3); pararesmẽtes (VC, 2); pararmentes 
(VC, 4); pararmẽtes (VC, 10); pararmos 
mentes (VC, 2); pararom mentes (VC, 
1; EE, 1); pararõmentes (VC, 1); 
pararõmẽtes (VC, 1); pararonmentes 
(VC, 1); parasmentes (VC, 1); parasse 
mentes (VC, 1); parasse mẽtes (VC, 2); 
parassementes (VC, 2); parastementes 
(VC, 1); parauã mẽtes (VC, 3); parauãlhe 
mentes (VC, 1); parauam mentes (EE, 1); 
parauamentes (VC, 4); parauamẽtes (VC, 
4); parauãmẽtes (VC, 3); parauamlhe 
mẽtes (EE, 1); parauanmentes (VC, 1); 
parauãsse mẽtes (VC, 1); paray mentes 
(EE, 3); paraymentes (VC, 1; EE, 1); 
paraymẽtes (EE, 1); pare bem mentes 
(VC, 1); parees mentes (HV, 1); parees 
mẽtes (HV, 1); parementes (VC, 1); 
parẽmentes (VC, 3); paremẽtes (VC, 
8; EE, 1); parẽmẽtes (VC, 5); paremos 
mentes (VC, 2); paremos mẽtes (VC, 
3); paremosmentes (VC, 1); parenmẽtes 
(VC, 1); pares bem mentes (VC, 1); pares 
mentes (TC, 1); pares mẽtes (VC, 2); 
paresmentes (VC, 2); parey mẽtes (S, 
1); paromentes (VC, 1); parou mentes 
(VC, 4; EE, 2); parou mẽtes (TC, 1; 
VC, 5; EE, 1); paroulhementes (VC, 1); 
paroumentes (VC, 5); paroumẽtes (VC, 
9); parraresmentes (VC, 1). Contextos: 
«Para bẽ mentes como o seu rogo e 
conuite» (VC); «Para bẽ mẽtes agora 
ao senhor Jhesu que muy humildosamẽte 
vay per a çidade» (VC); «E nas suas 
prebendas parã bẽ mẽtes» (VC); «e para 
bem mentes a estes» (VC); «o bispo lhe 
da a patena e o calez vazyo e lhe diz: 
para mentes como o misteryo de Deus 
te he dado» (S); «para mentes como o 
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misteryo de Deus te he dado» (S); «e 
parã mentes nas çellestriaaes e de çyma» 
(VC); «para tu mẽtes aa serpẽte do arame 
posta sobre o lenho» (VC); «Muyto parã 
oje mais mẽtes ha o seruiço e honrra da 
ygreja corporal que spiritual» (VC); «Oo 
pyadosos coraçoões paraaementes e 
penssaae em aquelle tormento que nom 
ha termo e he cruel e eternal» (VC); 
«paraaemẽtes aos que virdes acerca de 
vos» (VC); «E vos veedes o que eu faço 
vos paraaesmẽtes ao que elles fallã» 
(VC); «Paraay mentes que nõ falleça 
algũa cousa da graça de deus» (EE); 
«Parabem mentes em o saluador e senhor 
teu» (VC); «Irmaãos paradementes 
cõ descriçam como andaaes» (EE); 
«Pequey ainda ẽ iulgãdo as fazẽdas e 
uidas alheas parãdo mẽtes a elas e nõ a 
minha» (TC); «Estando parãdomentes 
ao moymento: virom dous mãcebos» 
(VC); «aqui andã parãdomẽtes em 
vaydades do mũdo» (VC); «e paralhe 
memtes como em seus bemauemturados 
braços filha e abraça aquelle samcto 
corpo» (VC); «Paralhe pois mentes com 
dilligencia» (VC); «E principalmente 
paralhementes quando tem a cabeça chea 
de spinhas» (VC); «paramdo mentes aa 
cara de Christo» (VC); «Paramemtes 
outrossy quam doçememte e com 
quam gram dilligemcia Nychodemus 
bemauemturado trautaua aquelles muy 
samctos menbros» (VC); «e disselhe 
Jhesu paramentes nam ho digas» (EE); 
«aa qual quando parãmentes aquelles 
que se começã conuerter a deus» 
(VC); «Verdadeiro deus Jesu Christo 
paramẽtes que meu padre como amigo 
por ty jaz em presam» (HV); «conuem a 
saber paramẽtes com dilligencia» (EE); 
«he que parãmẽtes aas pessoas e nõ aas 
causas e feitos» (VC); «porque muytos 
parammentes aas sospeytas dos maaos» 
(VC); «e nõ ho carrego parammẽtes aa 
gloria e nõ aa pena» (VC); «e ora assi 
e pouco paramos mẽtes» (VC); «mas 

nos nõ paramosmẽtes» (VC); «e nom 
parando mentes pos çinquo» (S); «Mais 
se ho nom fez com proposito nẽ parando 
mentes, nom se embarga de çelebrar nen 
peca por ello» (S); «por tal que a voõtade 
parando mẽtes ao corpo de Christo» 
(VC); «virõ e stauam parandomentes 
como sobya ao ceeo» (VC); «Este deue 
ieiũar .xv. sestas feyras por cada hũa 
uez que hy parar mentes» (TC); «Onde 
bẽ deue a parar mẽtes todo iuiz e deue 
saber segũdo diz um degredo» (TC); 
«e ẽtõ pararas mẽtes para que tires a 
çugidade do olho do teu proximo» (EE); 
«porẽ por elles melhor pararẽmentes ao 
que elle falaua» (VC); «Se consirares e 
bem parares mẽtes acharas que todos 
os males do mũdo que forõ e som e am 
de seer todos esta ordena e faz» (TC); 
«A segũda razõ he que se pararesmẽtes 
quantos menosprezos e doestos» (VC); 
«Nom queyras pararmentes aas maãos 
desarmadas» (VC); «O redẽpçõ nossa 
fazeme pararmẽtes a ty cõ os olhos de 
dẽtro» (VC); «mas se pararmos mentes 
ao mysterio» (VC); «nom pararom 
mentes que ficasse» (EE); «E como 
cheguarõ ao moymẽto pararõmentes 
em elle» (VC); «nẽ pararõmẽtes a 
todos os millagres que fezeste a elles» 
(VC); «E pararonmentes e virom a 
pedra star reuolta» (VC); «A primeira 
razom he que se parasmentes como 
deus he digno de amar» (VC); «ja mais 
nõ parasse mentes ao homẽ» (VC); «e 
porẽ lhe foy dicto que parasse mẽtes e 
trabalhasse por o seguir» (VC); «e quis 
que tua façe parassementes pera çima» 
(VC); «Se tu vigiando parastementes aas 
sosodictas cousas da vida de Christo» 
(VC); «e parauã mẽtes em a sua desejada 
e leda façe» (VC); «Elles parauãlhe 
mentes spreitandoo» (VC); «Elles lhe 
parauam mentes etc. preguntase» (EE); 
«e cõ piadosos olhos parauamentes 
aos signaees e penhores da morte» 
(VC); «porque nom parauamẽtes 
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outrosi aa saluaçom dos proximos» 
(VC); «Parauãmẽtes aas cousas que 
fezera Moyses» (VC); «Pella qual se 
acreçenta. (Parauamlhe mẽtes)» (EE); 
«parauanmentes aa senhora que ella 
acabasse» (VC); «e cessarõ de comer e 
parauãsse mẽtes huũs aos outros» (VC); 
«em o fogo infernal paray mentes» (EE); 
«Começadose de fazer estas cousas: 
paraymentes» (EE); «e começandose 
de fazer estas cousas paraymẽtes e alçay 
vossas cabeças» (EE); «e cansado pare 
bem mentes a elle que o ajude» (VC); 
«nom parees mentes aa minha mingua» 
(HV); «e nõ parees mẽtes aa nossas 
maldades» (HV); «E parementes que 
aquesta consumaçom e acabamento 
nom foy sem notauel pẽna» (VC); 
«Parẽmentes os mẽtirosos aaquella 
pallaura de Christo» (VC); «Assy que 
o que cuyda estar paremẽtes nom caya» 
(EE); «nẽ parẽmẽtes aa fremosura 
dos corpos» (VC); «paremos mentes 
a estas cousas e ajamos vergonha» 
(VC); «e paremos mẽtes per onde 
anda» (VC); «com os olhos do coraçom 
paremosmentes a nosso saluador que 
sta na cruz» (VC); «e que parenmẽtes 
aas obras que faz quando he homem» 
(VC); «atees que pares bem mentes a 
todas as circũstançias» (VC); «Gardate 
da uista das molheres nom pares mentes 
na sua fermusura» (TC); «nẽ pares 
mẽtes ao camjnho seer aspero» (VC); 
«nom paresmentes aaquella pessoa que 
o assy faz» (VC); «nẽ pensey nẽ parey 
mẽtes como ha minha natura humana 
he ffraca» (S); «Ay de my mezquinho 
ca quando paromentes que aos pecados 
que fiz entendo os tormẽtos que por elles 
deuo padeçer» (VC); «parou mentes 
ao caminho da sua casa» (EE); «Ou se 
parou mẽtes em este pecado quando ho 
outrem fazia» (TC); «E em sayndo elle 
paroulhementes outra scraua» (VC); 
«E paroumentes em elle» (VC); «Jesu 
paroumẽtes a elle e amouo» (VC); «a 

cruz foy a cadeyra e seeda se tu bem 
parraresmentes» (VC).

parávoa, subs. O mesmo que parábola. 
Formas: parauoa (VC, 5); parauoas 
(VC, 6). Contextos: «Na segunda 
parauoa ou exẽplo que he da heruilhaça» 
(VC); «Onde disse Christo fallando em 
parauoa ou exẽplo a Pedro» (VC); «per 
aquesta guisa que se contẽ nas parauoas 
do velho testamento e do nouo» (VC); 
«ou quanto aa ensinança das parauoas 
ou jnstorias» (VC).

parçaria, subs. (de parceiro + -ia). 
O mesmo que parceria: companhia. 
Formas: parçaria (VC, 5). Contextos: 
«nom tenhas de veer com cousa de 
parçaria da terra» (VC); «mas ajnda da 
parçaria dos maaos homẽs afastãdose 
delles» (VC).

parceiramente ,  adv.  (de parceiro 
+ -mente). Em parceria; de modo 
semelhante. Formas: parçeiramẽte (VC, 
2); parçeyramente (VC, 1). Contextos: 
«porque ou per cobijça sobe per outra 
parte ou enguanando so a caua em 
escõdido ou salta per força parçeiramẽte 
per se meter nõ veyo por bem» (VC); 
«nom deue parçeyramente reprehender 
seu mayor» (VC).

parceiro, subs., adj. (do lat. partiariu-m). 
Companheiro;  sócio;  cúmplice; 
semelhante. Formas: parçeira (VC, 2); 
parçeiro (VC, 2; EE, 4); parceiros (VC, 
1); parçeiros (VC, 3; EE, 4); parceyra 
(VC, 1); parçeyra (VC, 1); parçeyras 
(VC, 1); parceyro (VC, 2); parçeyro 
(VC, 1); parceyros (VC, 3); parçeyros 
(VC, 4). Contextos: «diz que o tomarõ 
abertamente a parçeira e entreguarõno 
aa justiça» (VC); «o qual se teue depois 
cruelmẽte cõ huũ seu parçeiro» (EE); 
«e cobijçaua que fossem todos parceiros 
do seu prazer» (VC); «achou huum dos 
seus parçeiros que lhe deuia çem reaaes» 
(EE); «sem teer outra luz parceyra e tal 
como ella» (VC); «aly a alma daquelle 
ladrom seemdo parçeyra daquella 
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bemauenturamça» (VC); «estaua com 
suas parçeyras» (VC); «como aaquelle 
que era seu parceyro no julguado» 
(VC); «e tal como este he parçeyro e 
quinhoeiro do seu pecado» (VC); «ca 
ante eram parceyros e quinhoeyros delles 
em as trayçoões e maldades» (VC); 
«Per hos honrrados meestre e parçeyros 
Nicolao de Saxonia» (VC); «Nycolao 
de Saxonia. e Valentyno de Moravia 
parçeyros» (VC).

parcial, adj. (do lat. partiale-m). Que toma 
partido por alguém; faccioso. Formas: 
parçial (EE, 1). Contexto: «em verdade 
ey achado que deos nõ he parçial de 
pessoas» (EE).

parcioneiro, adj. (do lat. medieval 
partionariu-m). Que colabora com 
outrem na realização de alguma coisa; 
parceiro. Formas: parçioneyros (S, 
1). Contexto: «sejamos partiçypes e 
parçioneyros da sua bõdade» (S).

pardal, subs. (do grego πάρδαlις, pelo 
lat. pardale-m). Pequena ave de cor 
acastanhada, também conhecida como 
pardelho. Formas: pardal (VC, 1). 
Contexto: «e aly acharas tu a casa e 
morada assy como o passaro ou pardal» 
(VC).

pardão, subs. O mesmo que perdão. 
Formas: pardom (VC, 1). Contexto: 
«nom querẽ pedir pardom de seus 
pecados nem fazer satisfaçõm delles» 
(VC).

parecença, subs. (de parecer + -ença). 
Qualidade do que é parecido; semelhança. 
Formas: pareçença (VC, 1). Contexto: 
«nem me enguane cõ splendor seu e 
pareçença vãa» (VC)

parecente, adj. (de parecer + -ente). 
Parecido; apresentável. Formas: 
pareçẽtes (VC, 1). Contexto: «As maãos 
e braços muy bem pareçẽtes» (VC).

parecer, vb. (do lat. *parescere, incoativo 
de parere). Afigurar-se; ter o aspeto 
de; mostrar-se; apresentar-se. Formas: 
paraçeram (EE, 1); parçerõ (VC, 1); 

pareça (S, 5; VC, 40; C, 2; EE, 5); pareçã 
(VC, 11); pareçã (S, 2); pareçam (S, 2; 
VC, 8; C, 3; EE, 4); pareçamos (VC, 
1; EE, 1); pareçan (S, 1; C, 1); pareças 
(VC, 2); parece (S, 2; TC, 6; VC, 8; EE, 
1); pareçe (S, 15; VC, 240; HV, 1; C, 8; 
EE, 31; RP, 7); pareçẽ (S, 1; VC, 29; EE, 
3; RP, 1); pareçe te (VC, 1); pareçẽdo 
(VC, 1; EE, 1); pareçẽdolhe (VC, 1); 
pareçẽdome (EE, 1); pareceeo (EE, 1); 
pareçeeo (EE, 6); pareçees (VC, 1; EE, 
1); pareçelhe (VC, 1); pareçem (S, 1; 
VC, 12; C, 2; EE, 2); pareçeme (VC, 1); 
pareçen (S, 1; EE, 1); pareçendo (VC, 1); 
pareçendolhe (VC, 1); pareçeo (VC, 12; 
HV, 2; C, 1; EE, 4); pareçeo lhes (VC, 1); 
parecer (TC, 2); pareçer (S, 8; VC, 57; C, 
1; EE, 10; RP, 1); pareçer nos ha (VC, 1); 
parecera (VC, 1); pareçera (VC, 30; EE, 
2); pareçerã (VC, 6; EE, 1); pareçeras 
(VC, 1); pareçerẽ (VC, 4); pareçerem 
(C, 1); pareçeres (VC, 2); pareceria (VC, 
1); pareçeria (S, 1; VC, 11); pareçeriam 
(VC, 1); pareçermos (VC, 2; EE, 1); 
pareçerõ (VC, 1; EE, 2); pareçerom 
(VC, 1); pareçeron (EE, 1); pareçerya 
(EE, 1); pareçes (VC, 1); parecese (VC, 
1); pareçese (S, 2; VC, 2); parecesse 
(VC, 4); pareçesse (S, 1; VC, 25; EE, 7); 
pareçessẽ (VC, 3); pareçessem (VC, 2; 
EE, 2); pareçete (VC, 1); parecia (VC, 
12; EE, 1); pareçia (VC, 67; HV, 4; EE, 
7); pareçiã (VC, 16); pareçialhe (VC, 
1); pareçialhes (EE, 1); pareçiam (VC, 
4; EE, 1); pareçija (VC, 1); pareçja (VC, 
1); pareço (VC, 1); pariçiam (EE, 1). 
Contextos: «no juyzo derradeyro que 
os escolheytos paraçeram gloriosos na 
alma e no corpo» (EE); «todallas cousas 
que aquy som parçerõ soõbra e sonho» 
(VC); «que nom pareça que çelebra 
ordeẽs geraees» (S); «e põee colores 
por que pareçã fermossas» (S); «deuen 
trazer a cabeça rapada e as orelhas que 
pareçam» (S); «Pois jrmaãos pareçamos 
aaquelles e non sejamos como Judas» 
(EE); «por que nom ande nuu e pareçan 
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suas vergonhas» (S); «e em algũa 
maneira pareças que te esqueeçe e que 
nõ sabes que es deus?» (VC); «E asy que 
bem parece que de pouco siso ueẽ usar 
de agoyros» (TC); «de manhaã pareçe 
chuuosa e chea de neuoa» (RP); «muytas 
vezes escureçẽ, ou pareçẽ escureçer» 
(RP); «pareçe te a ty que a cõtẽplatiua 
he milhor que a autiua?» (VC); «ou 
ẽ este acto que lhe da o liuro pareçẽ 
que deue reçeber o carater ante que os 
outros actos» (S); «pareçe te a ty que 
a cõtẽplatiua he milhor que a autiua?» 
(VC); «A primeira vos deitey chorãdo 
pareçẽdo a todos» (EE); «pareçẽdolhe 
muy aspero pollas ãgustias da morte» 
(VC); «ẽ mym crẽdo, e pareçẽdome 
por obra» (EE); «Ca ho sol meesmo 
pareceeo seer mays craro» (EE); «e 
logo pareçeeo cõ ho anjo» (EE); «eu sey 
aquello que pareçees ou pareçe aquelle 
que es» (VC); «e pareçelhe a boa vida 
apartada» (VC); «e ssejam ygualados 
aos amjos que sempre pareçem em 
ydade de moços» (S); «e pareçeme que 
sey mais esto que sey» (VC); «pareçen 
ben e son mal feytas» (S); «a qual 
pareçendo bayxo ouuesse conquistar 
os poderios dos aares» (VC); «E doutra 
parte pareçendolhe graue cousa matar 
o homẽ ignoscente» (VC); «no meo dia 
pareçeo huũ çirco de ouro perto do sol 
e em meo do çirco hũa virgem muito 
fermosa» (EE); «e pareçeo lhes que 
nẽ poderia seer filhado nẽ derribado» 
(VC); «Se andou em dãças por parecer 
bem» (TC); «A quarta se descobryo 
seus menbros por parecer bem» (TC); 
«pisa todo muyto bem atee que vejas 
que quer pareçer que say destas cousas 
assy pisadas augoa ou çumo» (RP); «e 
pareçer nos ha ligeira qual quer cousa por 
graue que seja» (VC); «nẽ nos parecera 
pesada nẽ carreguada se a esto pararmos 
mentes» (VC); «pareçera huũa cousa 
mostruosa» (EE); «Pareçerã aos olhos 
dos neiçios morrer» (EE); «E mayormẽte 

nõ pareçeras poderoso aos maaos?» 
(VC); «Faziam os phariseus sacrificios 
por pareçerẽ justos ao poboo» (VC); 
«e a terçeira averam esta mesma pena 
e mays aquella de que nos pareçerem 
mereçedores» (C); «E aquesto que deres 
faze por deus e nõ por pareçeres boo» 
(VC); «antre os discipollos qual delles 
pareceria seer maior» (VC); «como quer 
que a algũs pareçeria que era escusado 
pella neçesidade» (S); «nom seriam 
crijdos ou nom pareçeriam de creer» 
(VC); «assi ou mais grauemente se fara 
a nos se pareçermos a elles» (EE); «e o 
meesmo dia pareçerõ tres solles» (EE); 
«E pareçerom aas molheres as palauras 
dos angeos como palauras de fantasia» 
(VC); «e a chuyua se partio e foysse, as 
frores pareçeron em nossa terra» (EE); 
«Mas pella vẽtura pareçerya a alguũ que 
esto se fez por demais» (EE); «e veras 
como emtõ pareçes muy semelhauel ao 
feno pobre» (VC); «E per conseguinte 
o Cayphas parecese menos culpado» 
(VC); «por que pareçese que eu era mais 
sabedor» (S); «Comoquer que a Pedro 
parecesse graue sofrer que o meestre 
ouuesse de seruir» (VC); «E se dãdolhe 
synaees çertos e ho senhor pareçesse» 
(S); «mas buscauã como pareçessẽ 
justos» (VC); «por que pareçessem mays 
jus[tos] que os outros» (EE); «Fazia se 
vil e despraziuel a todos e pareçete per 
vẽtura a ty que esto era pouco» (VC); 
«depoys veeo tanta paz em todo o 
mundo que a letera parecia seer cõprido 
o que prophetizou Ysayas» (EE); «e 
que pareçia que era homẽ entendido» 
(HV); «e pareçiã como religiosos» 
(VC); «pareçialhe que a infirmidade 
da guafaãe era muyto çuja e forte de 
curar» (VC); «que pareçialhes que em 
algũa maneira ouuessem nas pall[a]
uras de Christo algũa contrariedade» 
(EE); «pareçiam manifestamẽte en elle 
synaaes da vizinha morte» (EE); «em 
tam lhe pareçija que staua menos soo» 
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(VC); «da primeira pareçja cousa mortal 
ou pestellẽçial» (VC); «Eu que agora 
pareço monje se britar o meu proposito 
neguei a Jesu Christo» (VC); «pariçiam 
mays religyosos» (EE).

parecer 2, subs. (do verbo parecer). 
Aparência; aspeto. Formas: parecer 
(VC, 1); pareçer (VC, 6; EE, 1). 
Contextos: «a qual mais he paz ao 
parecer de vista que verdadeira» (VC); 
«e outras pessoas de relligiom quanto aos 
auetos e ao pareçer» (VC); «mas ante 
ham em sy e fazẽ auer grãde fremosura 
e boo pareçer» (VC); «ca ho som, e ho 
pareçer a este meestre he a perfeiçõ do 
homẽ» (EE).

parede, subs. (do lat. vulgar *parete-m, 
este de pariete-m). Muro. Formas: 
parede (TC, 1; VC, 9; HV, 2; EE, 3); 
paredes (S, 1; TC, 1; VC, 10; EE, 3). 
Contextos: «E que nom andasem depos 
las pinturas da parede» (TC); «Segũdo 
o homẽ caua a parede e veras cousa 
de auorreçer» (VC); «nõ pareçia pedra 
nẽ parede nẽ signal que homẽ podesse 
dizer que alli ouue estado casa» (HV); 
«nõ escõdẽdose tras a parede» (EE); 
«Lapis angularis, pedra que tem as duas 
paredes» (S); «Asy como se Deus morase 
nas altezas grandes dos moesteiros o nas 
pinturas das paredes e nom morase nas 
almas lĩpas dos pecados» (TC); «façã 
as paredes das jrmidas e capellas» 
(VC); «assentou muito bem na altura do 
edifiçio em huũa esquina que ajuntaua 
duas paredes» (EE).

parelesia, subs. O mesmo que paralisia. 
Formas: parellesya (VC, 1). Contexto: 
«he entendido per a parellesya da qual 
faz dissoluçom e tremor dos membros» 
(VC).

parelha, subs. (do lat. medieval paricula-m, 
diminutivo de par, paris, igual). Conjunto 
de dois; par. Formas: parelha (VC, 1). 
Contexto: «per cõseguinte melhor se 
despõe em a parelha para lhe seer lãçada 
mayor caridade» (VC).

parelhar, vb. (de parelha + -ar). O mesmo 
que aparelhar. Formas: parelhado esta 
(S, 1). Contexto: «yde malditos em o 
ffogo perdurauel que parelhado esta do 
diabo» (S).

parenta, subs. (da forma analógica 
de parente). Mulher que pertence à 
família. Formas: paremta (S, 3; TC, 
1); paremtas (S, 1); parenta (S, 9; TC, 
2; C, 1); parentas (S, 1; TC, 3); parẽta 
(S, 10; TC, 3); parẽtas (TC, 1; C, 1). 
Contextos: «inçesto, que he con paremta 
ou cunhada em graao defemdydo» 
(S); «Se incesto que he con paremta 
ou con cunhada carnal, ou spritual ou 
com pesoa religiosa» (TC); «Item todo 
homen que faz pecado cõ casadas ou 
com solteyras este pecado he muyto 
graue e espicialmente se ela he stranha 
ca per uemtura se-ra sua parenta ou sua 
cunhada» (TC); «e todalas parentas 
da molher ataa o quarto graao sson 
cunhadas do marido» (S); «Se pecou 
con suas parentas» (TC); «O oytauo he 
os que dormem cõ suas parentas» (TC); 
«E se o fezer cõ sua parẽta ou cõ molher 
alhea ou ou cõ sua comadre, deue a iaiũar 
.xxi. anos» (TC); «E o quinto modo he 
cõ religiosas ou parẽtas, aquẽ do quinto 
grao» (TC); «ou estarem casados cõ 
parẽtas e cunhados» (C).

parente, subs. (do lat. parente-m). Familiar; 
que pertence à família. Formas: pareẽtes 
(VC, 1); paremte (S, 2; TC, 1); paremtes 
(S, 3; VC, 1); parente (S, 4; VC, 1; EE, 
2); parentes (S, 21; VC, 67; C, 1; EE, 8); 
parẽte (S, 7; TC, 1; VC, 3; C, 1); parẽtes 
(S, 26; VC, 73; EE, 7). Contextos: 
«porque entõ nõ cõuijmria nẽ seria licito 
de proueer delles aos pareẽtes» (VC); 
«o qual lhes deue asinar que seja com 
paremte de quinze dias ou tres somanas» 
(S); «Se sabeo ou sĩpliz casado ou 
solteiro religioso ou leygo paremte ou 
cunhado, christaão ou pagaão e asy dos 
outros semelhauees» (TC); «ãte deue 
dar aos paremtes que aos estranhos» (S); 
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«Ca emtonçe ante o deue dar ao estranho 
que ao parente» (S); «Este Joseph foy 
parente de Christo» (EE); «E se alguũs 
de seus parentes nom ouuerem por quãto 
os ten ou nom o ssaben ou son infames» 
(S); «sempre se querẽ nomear da mais 
honrra da geeraçom e dos mais dignos 
parentes que teẽ» (VC); «Que cousas 
nos deuẽ confortar da morte dos filhos 
e parentes e jrmaãos e amigos» (EE); 
«que ho parẽte mais propinco casase cõ 
sua molher pera suçitar a linhagẽ» (S); 
«estãdo ẽ logar hu nũca foy teu parẽte 
entõce he menos pecado cõ estado 
comuũ que cõ outra que esta fora» (TC); 
«E assy como os parẽtes podẽ acusar ho 
matrimonio assy podẽ seer testimunhas 
na denũciaçõ e acusaçõ» (S); «Outro si 
deue renũçiar seus parẽtes» (VC).

parentesco, subs. (do cast. parentesco). 
Qualidade de pertencer à mesma família; 
consanguinidade ou afinidade. Formas: 
paremtesco (S, 3); parentesco (S, 13; 
VC, 10; EE, 2); parẽtesco (S, 15; VC, 
17; C, 1; EE, 1). Contextos: «A sexta 
o paremtesco que ãte deue dar aos 
paremtes que aos estranhos» (S); «E 
este parẽtesco he en tres maneyras .s. 
parentesco carnal e parentesco spiritual 
e parentesco leygal que he segũdo 
estabeleçimemto das leys, parẽtesco 
carnal he huũ lygamẽto e ajuntamẽto 
de perssoas» (S); «deuemos leixar os 
leguamẽtos do sangue e parentesco» 
(VC); «Magdallena nehuũ parentesco 
tijnhã cõ Christo se nan por ffe e deuaçõ» 
(EE); «aynda que os esposoyros se 
partisem per parẽtesco» (S); «Aquelle 
que tẽ Jhesu tẽ padre e madre e filhos e 
tem todo parẽtesco» (VC); «per ydade 
ou dinidade e doutrina, ou parẽtesco 
sam obrigados ẽ as cousas justas e nestas 
obedeçer» (C).

parescer, vb. O mesmo que parecer. 
Formas: paresca (VC, 1); paresce (TC, 
6; VC, 1); paresçe (S, 6; VC, 1; EE, 
1); parescem (VC, 1); paresçem (EE, 

1); paresçeme (S, 1); parescer (SG, 
1); paresçer (VC, 1); paresçeria (S, 1); 
paresçermos (EE, 1); parescese (EE, 
3); paresçese (S, 1); parescesse (EE, 
1); paresçesse (EE, 1); paresçia (EE, 
1). Contextos: «porque nom paresca 
a vergonha da tua nuidade» (VC); «bẽ 
paresce que aqueles que per eles uaão 
creer que tal uida fazẽ como eles» (TC); 
«E esta opiniom paresçe que quer teer ho 
mestre das sentenças» (S); «porque todas 
as cousas lhe parescem sem sabor» (VC); 
«e os taaes paresçem aos escorpioões» 
(EE); «paresçeme ser conuinhauel que 
seja posto entre os outros sacramentos de 
neçesidade o postumeiro» (S); «segũdo 
lhes bem parescer» (SG); «Aquello fas o 
homẽ e aquello escolhe que lhe paresçer 
seer boõ» (VC); «paresçeria ser dobrada 
exsaminaçom e seria materia de error» 
(S); «nõ façamos taaes coussas que se a 
elles paresçermos» (EE); «E he de notar 
que ainda que alguũ tanto parescese 
responder asperamente aa madre» (EE); 
«se despois paresçese algũ enbargo» 
(S); «e porque elle marauilhoso em as 
pallauras ho parescesse mais em as 
obras» (EE); «porque non paresçesse 
que o gabaua con lysonjaria» (EE); «assy 
Christo na natureza humana paresçia 
engeytado vil e nõ estimado» (EE).

pargana, subs. (origem obscura). O 
mesmo que pragana: barba ou aresta 
das espigas; palha. Formas: pargana 
(VC, 1); parguanas (VC, 1). Contextos: 
«nom ha em elles palha nẽ pargana» 
(VC); «assi como tirã das parguanas e 
do castabulho os graãos» (VC).

parimento, subs. (de parir + -mento). Ato 
ou efeito de parir. Formas: parimẽto 
(VC, 2). Contextos: «a molher he a 
sancta ygreja por o parimẽto e geeraçõ 
que faz das boãs obras» (VC); «por tal 
que este misterio e parimẽto do filho de 
deus fosse ẽcuberto ao dyaboo» (VC).

parir, vb. (do lat. parere). Dar à luz; gerar; 
causar. Formas: ha parido (EE, 1); aver 



397Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

parido (VC, 1); ouuese parido (VC, 1); 
pairam (VC, 1); pare (VC, 9; EE, 3); 
parẽ (VC, 1); pareria (VC, 1); pares 
(EE, 1); paria (VC, 2; EE, 3); pariam 
(S, 2); parida (VC, 1; EE, 1); parilho 
(VC, 1); parilloas (VC, 1); parillos 
(VC, 1); parindo (EE, 1); pario (S, 4; 
VC, 17; EE, 2); parir (S, 5; VC, 13; 
HV, 1; EE, 9); parira (S, 2; VC, 8; EE, 
5); pariras (S, 1; VC, 3; EE, 3); parirey 
(VC, 1); parirmos (VC, 1); parirõ (VC, 
1); parirom (VC, 1); parise (VC, 1); 
parisse (VC, 7; EE, 1); parissen (S, 1); 
pariste (VC, 3); parya (EE, 1); paryo 
(EE, 7); paryr (EE, 3); payra (VC, 1; 
EE, 1); payro (VC, 1); seer parido (VC, 
1). Contextos: «mas quando ha parido 
o menino por o prazer que he nado homẽ 
no mũdo nõ se lẽbra do trabalho» (EE); 
«e demostrarõ a virgem aver parido 
segũdo ante fora dito» (VC); «e que 
fosse virgẽ e a que o ouuese parido» 
(VC); «empero que querẽ achar Christo 
que o pairam primeiro spiritualmẽte 
com Maria» (VC); «e esta pare e geera 
vergonha e doesto» (VC); «E chamasse 
molher porque com doo nos pare» (VC); 
«Ha molher quando pare ha tristeza 
por que vem sua hora» (EE); «mas das 
ouelhas saae muyta rẽda e peita laa e leite 
e cordeiros que parẽ» (VC); «e molher 
nõ pareria outro mayor que elle» (VC); 
«Allegra te maninha que non pares 
arrebenta e da vozes a que parir non 
desejas» (EE); «na qual era maldita a que 
nõ paria» (VC); «Era que se a molher 
depoys dauer reçebido a semente paria 
varõ» (EE); «A terçeyra maldiçom foy 
quãdo a pena das que pariam, ca todas 
pariam con door» (S); «e prenhe delle ou 
parida. de geeraçõ de virtudes» (VC); 
«mas depois parida o filho pello prazer 
nõ lhe lẽbra do trabalho passado» (EE); 
«e parilho ẽ o seu coraçõ» (VC); «Tu 
endurẽtado aquello de mal que cõcebeste 
parilloas» (VC); «Assi por teer muytos 
filhos e jeeraçom por sobjecta como 

por a pena e graueza de parillos» (VC); 
«As doores que nõ ouue Maria parindo 
sosteueas no tempo da payxam» (EE); 
«ou poser filho alheo dizẽdo que o 
pario ella» (S); «e acõteçeeo estando 
hy que se comprirom os dias de parir» 
(EE); «olhaae que virgem cõçebera e 
parira filho» (S); «Em door pariras teus 
filhos» (S); «tu prometes que eu parirey 
filho» (VC); «e se algũa cousa ĩmũda 
parirmos» (VC); «e parirõ aquello 
que em sy tijnhã escõdido» (VC); 
«Em os quaaes as manjnhas e que non 
geerarom nem parirom serom dictas 
bemauenturadas» (VC); «nõ conçebese 
nem parise outrẽ se nam deus» (VC); 
«todollos ydollos cayriã quãdo a virgẽ 
parisse» (EE); «pera que algũas fezessen 
aborto pera que parissen ante do tempo» 
(VC); «Comsijrar compre como tu boa 
madre que o pariste e o creaste» (VC); 
«aynda nõ auia montes e ante os outeiros 
ja parya» (EE); «comprirom os dias 
de parir e paryo a seu filho vnigenito» 
(EE); «paryr non desejas» (EE); «quãto 
stara que a uirgẽ nõ payra» (EE); «ca eu 
maninha som e nom payro» (VC); «eu 
entrey sem tardança e sem referta em o 
vẽtre virginal pera seer parido» (VC).

parleiro, adj. O mesmo que palreiro. 
Formas: parleyro (TC, 1). Contexto: 
«Item se garde o sacerdote de seer 
parleyro» (TC).

paróquia, subs. (do grego παροικία, 
pelo lat. parochia-m). Pequena divisão 
administrativa pertencente a uma diocese 
e confiada a um pároco; freguesia; o 
conjunto dos paroquianos. Formas: 
parochia (S, 1). Contexto: «as festas 
ssolempnes ẽ ha jgreja da sua parochia» 
(S).

paroquial, adj. (do lat. eclesiástico 
parochiale-m). Referente a uma paróquia. 
Formas: parochial (S, 1). Contexto: 
«ssem prejuyzo da ygreja parochial» (S).

paroquiania, subs. (de paroquiano + -ia). O 
mesmo que paroquiana: aquela que reside 
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numa paróquia. Formas: parocheania 
(S, 1). Contexto: «como tal parocheano 
e parocheania nom seus entenden de 
casar» (S).

paroquiano, subs. (do lat. eclesiástico 
parochianu-m). Aquele que reside numa 
paróquia. Formas: parocheano (S, 1). 
Contexto: «como tal parocheano e 
parocheania» (S).

parróquia, subs. O mesmo que paróquia. 
Formas: parrochia (S, 8); parrochias (S, 
1). Contextos: «quãdo o parrochiano 
muda sua cassa de hũa parrochia aa 
outra» (S); «ssosacan aos parrochianos 
pera que se vaan a suas parrochias» (S).

parroquial, adj. O mesmo que paroquial. 
Formas: parrocheal (S, 2); parrochiaaes 
(C, 2); parrochiaees (S, 3); parrochiaes 
(S, 1; C, 3); parrochial (S, 2; C, 2); 
parrochyaees (S, 2). Contextos: «E 
porende sse o saçerdote parrocheal 
sabe que o subdito sabe que estaua 
escomũgado» (S); «dos rectores das 
ygrejas parrochiaaes do dito nosso 
bispado» (C); «E todos os famyliares 
do bispo ou os crerigos parrochiaees 
yso messmo» (S); «aos rectores das 
ygrejas parrochiaes» (C); «e se he 
saçerdote parrochial, darlhe dizimos e 
premiçias» (S); «tyran ho dereito aas 
ygrejas parrochyaees e lamçam peytas 
a seus clerigos» (S).

parroquiana ,  subs.  (feminino de 
paroquiano). Aquela que reside numa 
paróquia. Formas: parrochiana (S, 
1). Contexto: «O .xij. que algũas 
vezes cometem fornicaçom com algũa 
molher ssua parrochiana que ouuio de 
penitençia» (S).

parroquiania, subs. (de paroquiano + 
-ia). O mesmo que paróquia. Formas: 
parrocheanyja (S, 1). Contexto: «E em 
os taees dyas deue o saçerdote pregumtar 
sse esta hy alguun parrocheano doutra 
parrocheanyja» (S).

parroquiano ,  subs. O mesmo que 
paroquiano. Formas: parrocheano (S, 

10); parrocheanos (S, 5); parrochiano 
(S, 16; EE, 1); parrochianos (S, 7). 
Contextos: «e com ho çipreste e os 
clerigos da ygreja dõde he parrocheano» 
(S); «asi como o bispo a seus subditus 
e ho rreytor a seus parrocheanos» (S); 
«quãdo o parrochiano muda sua cassa 
de hũa parrochia aa outra» (S); «era 
parrochiano freigues do diaboo» (EE); 
«e nos parrochianos doutra parrochia» 
(S).

partar, vb. (de parte + -ar). O mesmo 
que apartar. Formas: partate (VC, 1). 
Contextos: «segundo aquello que diz 
guardate do mal. ou partate delle» (VC).

parte, subs. (do lat. parte-m). Porção de 
um todo; fração; região de um corpo; 
lado; direção. Formas: parte (S, 162; 
TC, 13; VC, 523; HV, 10; C, 28; EE, 
90; RP, 5); partes (SG, 5; S, 46; TC, 
3; VC, 120; HV, 1; C, 9; EE, 28; RP, 
2). Contextos: «E elle deue hyr aa 
parte dereita e ella aa parte sinistra» 
(S); «non se inclina mais da hũa parte 
que da outra o quall iuiz deue asi seer 
dereito que em nenhũa maneyra nem 
por nenhũa rezom nõ se inclinar mais a 
hũa parte que a outra» (TC); «porque a 
ygreja nom padeçe desauentura da parte 
algũa» (VC); «quando lhe dey vossa 
carta e lhe disse de vossa parte que vos 
enuiasse o trebuto» (VC); «cõsentẽ que 
se tome e reçebem dello parte» (C); «era 
defendida a çidade de aquella parte» 
(EE); «ho deu ha outros pella mais 
pequena parte de suas riquezas» (EE); 
«tem grãde door em ha parte dianteira 
da cabeça» (RP); «hã jurdiçõ e julgã 
antre partes» (S); «Na prudẽçia ha tres 
partes: Inteligẽçia, prudẽçia e memoria» 
(S); «se retrahe a quentura natural aas 
partes de dentro e depois saae por 
vapores pera fora» (EE); «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); 
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«Se trautou sem uergonha as partes 
uergonhosas» (TC); «que ajã de reçeber 
esso meesmo discipollos de todallas 
partes do mũdo» (VC); «E de pois que 
cãsarõ ãbos as partes afastarõ se a fora 
e comerõ e folgarõ» (HV); «ataa dous 
meses e nas outras partes de Portugal e 
do Algarve» (C); «mas o saltar da penna 
se faz por partes e non de todo junto» 
(EE); «nauegando a diuersas partes da 
terra firme» (EE); «açerca das partes 
vergonçosas» (RP).

parteira, subs. (de parto + -eira). Mulher 
que assiste às parturientes. Formas: 
parteira (VC, 1); parteiras (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «cuja maão foy leguada 
per a parteira» (VC); «Aly as parteiras 
forom as potestades dos angeos» (VC); 
«ella auer con sygo parteiras» (EE).

partição, subs. (do lat. partitione-m). Ato 
ou efeito de partir; divisão; distribuição. 
Formas: partiçõ (VC, 1); partiçom (VC, 
1); partiçoões (VC, 1). Contextos: «e 
porem nõ sem razõ foy aqui esquiuado 
este jrmaão que demãdaua partiçõ» 
(VC); «antre os quaaes sooe a seer a 
cobijça e emueja e cõtẽda ẽ a partiçom 
das herdades» (VC); «E em aquestas 
quatro partiçoões do pã se entendẽ as 
quatro exposiçoões e entendimẽtos da 
sancta scriptura» (VC).

participação, subs. (do lat. participatione-
-m). Ato ou efeito de participar; partilha; 
colaboração; comunhão. Formas: 
parteçipaçon (S, 1); participaçã (EE, 1); 
participaçõ (VC, 15); partiçipaçõ (S, 2; 
VC, 1); participaçom (VC, 6); partiçi-
paçon (S, 1); participaçoões (VC, 1); 
partyçypaçõ (S, 1). Contextos: «todos 
os que ouuerem parteçipaçon delle 
ssejam conpridos de bençom» (S); «Se 
a tera amas: tera es por participaçã» 
(EE); «quanto aa participaçõ nas cousas 
licitas» (VC); «Sanctorum comunionem, 
que quer dizer cominhom e partiçipaçõ 
de todos os sãctos ẽ vnidade do padre 
e do ffilho e do spiritu sãcto pella ffe e 

partiçipaçõ do corpo e do sãgue de Jhesu 
Christo» (S); «e por a sua participaçom 
som allumeados todollos sanctos que 
som chamados luz do mundo» (VC); 
«por esta partiçipaçon e comunhon do 
altar» (S); «desuajradas participaçoões 
de bẽauẽturãça» (VC); «qual quer que 
ha partyçypaçõ ou conuersaçom com 
ereje, sse he ynorãte ou por non saber, 
faça pẽdẽça huũ ano» (S).

participador, subs., adj. (do lat. medieval 
participatore-m). Aquele que participa; 
partícipe. Formas: participador (VC, 
2). Contextos: «per aquesto se faz o 
homẽ participador da diuijndade» (VC); 
«quiseste seer sabedor ou participador 
da nossa fraqueza» (VC).

participamento, subs. (de participar + 
-mento). Ato ou efeito de participar; 
participação. Formas: participamento 
( V C ,  1 ) .  C o n t e x t o :  « a u e n d o 
participamento e memoria da sua carne 
e do seu sangue que pos por nos» (VC).

participante, subs., adj. (do lat. partici-
pante-m, part. presente de participare). 
Que ou aquele que participa; que toma 
parte. Formas: participante (VC, 1; EE, 
1); participantes (VC, 1); partiçipantes 
(C, 1); participãte (EE, 1); participãtes 
(VC, 2; EE, 1); partiçipãtes (C, 1; EE, 
1); partiçypantes (S, 1). Contextos: «por 
que a peẽdẽça que he participante da 
cruz de Christo nom teẽ nem leua em si 
saluo os discipollos de Christo» (VC); «e 
faz o participante em todollos beens que 
se fazem na ygreja» (EE); «Em aquella 
escudella e per aquelle copo ou vaso ou 
calez o meestre e senhor com seus dis-
cipollos. com participantes ygualmẽte» 
(VC); «E isto mesmo mandamos aas 
ditas molheres solteiras as quaes neste 
crime sam partiçipantes e prinçipaaes» 
(C); «E todallas cousas faço pello eu-
angelho porque seja participãte» (EE); 
«e cõpanheiros de Christo na herança 
.s. participãtes cõ elle em na herdade» 
(VC); «os que vsarom delle quaaes som 
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feytos participãtes da amizidade de 
deus» (EE); «em nosso bispado muitas 
pessoas se leixam andar escomungados 
declarados e de partiçipãtes, e entre-
ditos» (C); «son feytos partiçipãtes da 
amizidade de deus» (EE).

participar, vb. (do lat. participare). 
Estar presente, compartilhar. Formas: 
participa (VC, 5); participã (VC, 1; 
EE, 1); participãdo (VC, 1); participam 
(VC, 1; EE, 1); partiçipam (EE, 1); 
participando (VC, 2; EE, 1); participar 
(VC, 13); partiçipar (S, 4; VC, 1); 
participasse (VC, 1); participassẽ (VC, 
1); participassem (VC, 1); participaste 
(VC, 1); participaua (VC, 1); partiçipaua 
(EE, 1); participauã (VC, 1); participe 
(VC, 2; EE, 1); participei (TC, 1); 
participem (EE, 1); partiçipey (S, 1); 
participou (VC, 3). Contextos: «porque 
perde a humidade cõ que participa na 
baixeza» (VC); «na herdade os boõs soos 
participã» (EE); «fazendo vida comuũ e 
participãdo cõ os outros homeẽs» (VC); 
«Ca todollos que participam com elle» 
(EE); «mays que a todolos sanctos que 
partiçipam da tua avondança» (EE); 
«e participando cõ elles em o cõuite» 
(VC); «Aaqueste he cõparada a ygreja 
per participar a gloria eternal por a qual 
cousa se diz» (VC); «Ca o que nesta 
vida nõ mereçer nõ poderia partiçipar 
cõ elle na gloria» (S); «porque cõ todos 
participasse» (VC); «e esto meesmo deu 
deus aos homẽs sanctos e aos prophetas 
que participassẽ cõ elle» (VC); «e nõ 
andassẽ nẽ participassem cõ os gẽtios» 
(VC); «Oo bõo Jesu quam doçemente e 
benigna participaste e conuersaste com 
os homẽs» (VC); «porque pareçesse 
aos do poboo que elle participaua em 
aquelles malleficios» (VC); «Christo 
moraua con os homeẽs e partiçipaua 
con os peccadores» (EE); «Pensa pois 
como se doyã Pedro e Johãne quando 
participauã e vijã aquestas cousas» 
(VC); «os exẽplos dos teus mandados 

eu participe e pratique» (VC); «nõ 
pode leuar fruito sem que participe 
do humor e grosseza do çepo» (EE); 
«Outrosy se faley ou participei com 
alguũs escomũguados per qualquer guisa 
que fose» (TC); «porque morando com 
elles participem dos seus viçios» (EE); 
«dey ajuda e partiçipey cõ eles» (S); 
«em a terra foy visto e cõ os homeẽs 
participou» (VC).

partícipe, adj. (do lat. participe-m). Que 
toma parte; participante. Formas: 
partiçypes (S, 1). Contexto: «sejamos 
partiçypes e parçioneyros da sua 
bõdade» (S).

partícula, subs. (do lat. particula-m, dimi-
nutivo de pars, partis). Parte pequena; 
pedacinho. Formas: particullas (VC, 
1). Contexto: «Onde a glosa diz que por 
nõ fallar de toda a massa e ayũtamẽto do 
corpo atees as mais pequenas particullas 
suas sam reseruadas e guardadas pera a 
resurrecçõ que ha de vijnr» (VC).

particular, subs., adj. (do lat. particulare-
-m). Próprio de determinado ser; raro; 
singular. Formas: particular (VC, 9; 
C, 4; EE, 1; RP, 3); particulares (VC, 
1; EE, 1); particullar (VC, 3; EE, 2); 
particullares (VC, 2; EE, 3). Contextos: 
«porque nõ poderõ screpuer em particu-
lar todollos millagres de Jesu Christo» 
(VC); «mas decrarar ẽ particular de cada 
huũ» (C); «(vijndo) ao juizo particular 
que he na morte do homẽ» (EE); «esta 
açerca da camera ou de alguũ fedor par-
ticular de alguũ cãno çujo» (RP); «e tãbẽ 
esta causa he as vezes particular» (RP); 
«Os beẽs agora sõ particulares» (VC); 
«os beẽs presentes som particulares e 
non complidos» (EE); «speremos a sua 
vijnda aa nossa morte que he particullar 
juyzo» (VC); «(Que o filho da virgeẽ ha 
de vijr) ao juizo particullar na morte» 
(EE); «porque acerca dos romaãos os tri-
bunos eram aquelles que determinauam 
os particullares dos tribus sobre que 
lhes dauam poder» (VC); «(As vinhas 
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emfloreçidas) .s. as particullares ygrejas 
por suas vertudes» (EE).

particularidade, subs. (do lat. particula-
ritate-m). Pormenor. Formas: particu-
laridades (C, 1). Contexto: «as parti-
cularidades deste caso eran muitas» (C).

particularmente, adv. (de particular + 
-mente). De modo particular. Formas: 
particolarmente (S, 1); particularmẽte 
(VC, 1); particullarmente (VC, 1). Con-
textos: «E destas tres coussas ẽ cada hũu 
dos sacramẽtos se dira particolarmente» 
(S); «e assi as conheçe particularmẽte 
e conheçe e sabe as condiçoões de 
cada hũas» (VC); «que se ouuessem 
singullarmente de seer scriptos de todo 
particullarmente» (VC).

partida, subs. (do lat. medieval partita-m, 
part. passado de partire). Ato de partir; 
saída; parte; lugar. Formas: partida 
(VC, 36; EE, 5); partidas (S, 1; VC, 6; 
HV, 1); partyda (VC, 1). Contextos: 
«e que na hora [da] minha partida 
nõ venha sobre my a tua vinguãça» 
(VC); «O mal auẽturada partida e 
duro apartamẽto» (VC); «os apostollos 
entristeciã da partida de Christo» (EE); 
«daly tomarom costume em algũas 
partidas de chamar aos ssaçerdotes 
capelaães» (S); «porque per muytas e 
lõguas partidas se deuulgasse que fora 
vendido» (VC); «e em quatro partidas de 
terras» (VC); «E estauã aly muy muytas 
gẽtes de diuersas partidas que eram 
ajuntados para hõrrar a festa» (HV); 
«Quintamẽte proua a partyda que fez 
aquelle homẽ daqueste mundo» (VC).

partido, subs. (do lat. partitu-m, part. 
passado de partire). Facção; bando. 
Formas: partydo (EE, 1). Contexto: «as 
mançebas do partydo yrã ante que vos 
outros ao regno de deus» (EE).

partidor, subs. (do lat. partitore-m). 
Aquele que parte; distribuidor. Formas: 
partidor (VC, 1). Contexto: «quẽ me fez 
a my juyz de preytos e partidor de beẽs 
sobre vos?» (VC).

partilha, subs. (do lat. particula-m, 
diminutivo de pars, partis). Divisão em 
partes; repartição; quinhão. Formas: 
partilha (VC, 2); partilla (VC, 1). 
Contextos: «quer dar fadigua de fazer 
partilha terreal» (VC); Daqueste artigoo 
da partilha das vestiduras de Christo» 
(VC); «Desy nõ quis ajnda fazer aquella 
partilla nõ por mostrar que daua fauor 
aa cobijça» (VC).

partimento, subs. (de partir + -mento). Ato 
de partir; divisão; anulação. Formas: 
partimento (VC, 1); partimẽto (S, 1; 
VC, 2). Contextos: «e aqueste parti-
mento que se faz he na forma do pam 
e nõ no corpo de Christo» (VC); «pro-
nunciarseha o partimẽto do casamẽto 
pollo juyz» (S); «A segũda razõ por o 
partimẽto. porque assj como no dedo 
som muytas conjũcturas e nos desuayra-
dos assy som departidas e desuayradas as 
obras do spiritu sancto e os seus doões» 
(VC); «a verdadeira morte de que os 
homẽ nõ hã themor he o partimẽto da 
alma de deus» (VC).

partir, vb. (do lat. partire). Dividir em duas 
partes; desfazer em bocados; ir-se 
embora; retirar-se. Formas: auia partido 
(VC, 1); avia partido (S, 1); era partido 
(VC, 1); erã partidos (VC, 4); eram 
partidos (VC, 1); es partida (VC, 1); esta 
partido (EE, 1); for partido (VC, 1); forõ 
partidas (VC, 3); fose partido (S, 1); 
fosse partida (VC, 2); fossem partidas 
(VC, 1); fossem partidos (EE, 2); foy 
partida (VC, 4); foy partido (S, 1; VC, 
4); he partida (VC, 1); he partido (VC, 
1); parta (S, 4; VC, 12; EE, 2); partã (S, 
1; VC, 2; C, 1; EE, 1); partã se (VC, 1); 
partaaes (VC, 1); partam (S, 3; VC, 4; 
C, 1); partamonos (VC, 1); partamos 
(VC, 9); partan (S, 1); partãna (TC, 1); 
partas (S, 1; VC, 4); parte (S, 14; TC, 1; 
VC, 34; EE, 2); partẽ (S, 5; VC, 10; EE, 
1); parte o (VC, 1); parte se (VC, 1); 
partẽ se (VC, 1); parte te (VC, 3); partea 
(S, 3); partem (VC, 3); partem se (VC, 
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1); parten (S, 3); parteria (S, 2); partese 
(S, 2); partẽse (VC, 1); partesse (VC, 1); 
partete (TC, 2); parti (VC, 2); partia (S, 
1; VC, 9; EE, 2); partiã se (EE, 1); 
partiam (VC, 3); partiam se (VC, 1); 
partianse (VC, 1); partiansse (VC, 1); 
partiasse (VC, 1); partida (VC, 8; EE, 1); 
partidas (VC, 1); partide (S, 1); partide 
vos (VC, 1); partido (S, 1; VC, 8; EE, 
1); partĩdo (EE, 1); partidos (VC, 6; EE, 
6); partij (VC, 1; EE, 2); partij vos (VC, 
5); partija (VC, 1); partijo (VC, 1); partijr 
(EE, 1); partijvos (VC, 2); partillo ha 
(VC, 1); partimdo (S, 1); partimonos 
(VC, 1); partimos (VC, 7; HV, 1); 
partindo (TC, 1; VC, 6; EE, 2); partindo 
me (VC, 2); partindo se (VC, 4); 
partindoa (VC, 1); partindoo (VC, 2); 
partindose (VC, 8; EE, 4); partindosse 
(VC, 1; EE, 1); partio (S, 2; VC, 33; HV, 
4; EE, 8); partio os (VC, 2); partio se 
(VC, 11); partiom (VC, 1); partios (VC, 
1); partiose (VC, 25; HV, 1; EE, 2); 
partiosse (VC, 2; HV, 1); partiou (VC, 
1); partir (S, 41; VC, 77; HV, 1; C, 1; EE, 
8); partir se (VC, 1); partir se ha (VC, 
1); partir se hã (VC, 1); partir sea (VC, 
1); partira (VC, 14; EE, 1); partirã (VC, 
1); partiram (VC, 1); partiramos (VC, 1); 
partirdes (VC, 1); partirẽ (VC, 1); 
partirem (VC, 2); partiremos (VC, 1; EE, 
1); partires (VC, 4); partirẽse (VC, 2); 
partirey (VC, 2; EE, 1); partiria (S, 2); 
partirmehia (VC, 1); partirmos (VC, 3); 
partirõ (S, 1; VC, 9; HV, 6; EE, 1); partirõ 
se (VC, 3); partirom (VC, 7; EE, 2); 
partirom se (VC, 2); partiromse (VC, 4); 
partirõse (VC, 5; HV, 2); partirõsse (VC, 
1; EE, 1); partirse (S, 4; TC, 1; VC, 5); 
partirsse (VC, 1); partiruosees (VC, 1); 
partise (S, 1); partisem (S, 1); partisse 
(VC, 15); partissẽ (VC, 2); partissem 
(VC, 1; HV, 1; EE, 2); partissemos (VC, 
1); partiste (VC, 4); partistes (HV, 1); 
parto (VC, 1); party (S, 1); partya (VC, 
1; EE, 2); partyam (VC, 1); partyndo 
(EE, 1); partyo (S, 5; VC, 4; EE, 7); 

partyolho (EE, 2); partyose (VC, 1); 
partyosse (EE, 1); partyr (S, 1; VC, 1; 
EE, 5); partyromse (EE, 1); partyrse (S, 
1); seer partida (VC, 2); seer partido 
(VC, 2); seer partidos (S, 1; VC, 1); 
seermos partidos (VC, 1); seja partida 
(S, 2); seja partido (S, 1); ser partido (S, 
3); sera partida (VC, 2); sera partido 
(VC, 1); sõ partidos (VC, 1); som 
partidos (VC, 1). Contextos: «o qual se 
auia partido daly ante huũ pouco que o 
senhor veesse» (VC); «E asi paresçe que 
Judas primeyro se avia partido» (S); «nẽ 
stẽdẽdo me a outra mayores e milhores 
obras me torne atras aas menores 
temporaes de que ja era partido e 
desuestido» (VC); «ja elles erã partidos 
e cada huũ delles se conheçia» (VC); 
«porque nũca jamais eram partidos da 
cõpanhia dos pescados» (VC); «Oo 
vestidura de Christo quanto de maa guisa 
es partida» (VC); «Mas o casado teẽ 
cuidado do mũdo e como a contentara a 
sua molher, e esta partido» EE); «saluo 
se for partido em muytos pedaços» 
(VC); «Os quatro algozes per que forõ 
partidas as vestiduras» (VC); «fose 
partido o casamento» (S); «nõ cõuijnha 
que daly adeante a geeraçõ humanal 
fosse partida em duas partes» (VC); «as 
tuas vestiduras fossem partidas e 
sortejadas» (VC); «E acõteçeeo que 
como os ãjos fossem partidos dos 
pastores» (EE); «ou que della foy 
partida» (VC); «o veeo que estaua no 
templo foy partido pello meyo de çima 
ataa fundo» (S); «a sua ygreja millitãte 
muy mal e de maa guisa he partida» 
(VC); «nõ he partido daly o corpo de 
Christo» (VC); «que parta e quite de 
error e se guarde de pecar» (S); «nõ se 
parta da tua boca. nom se parta do teu 
coraçom» (VC); «comẽ e beuẽ ante que 
se partã» (VC); «Vaã se e partã se as 
soõbras da ley» (VC); «nõ partaaes a ffe 
e fiuza» (VC); «conjurar os diabos que 
sse partam delles» (S); «partamonos 
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daquestas seedas» (VC); «e nos 
apartamos como se steuessemos em 
claustras» (VC); «mais depois que he 
feyto que se partan» (S); «Item se alguũ 
for emfermo que nom possa receber a 
ostia com fraqueza partãna e dẽlhe della 
quanta poder receber» (TC); «garda, nõ 
partas a pẽdẽça por vergonça» (S); «ca 
assy como por voto solepne se parte o 
matrimonio» (S); «o nom quytara do 
inferno se morer em aquel pecado de que 
se asy nom parte se nõ fezer peemdẽça 
dele» (TC); «as quaaes vodas se 
çelebrarom no ventre da virgem do qual 
sayo Christo como esposo que parte do 
estrado seu» (EE); «se partẽ de nos pella 
morte» (EE); «mas aquello que possue 
parte o com os pobres» (VC); «e porem 
parte se daquelles soberbos afastandose 
delles» (VC); «porque as mujtas cousas 
partẽ se e hũa soo fica» (VC); «nõ te 
queiras asanhar cõtra my e parte te do 
teu seruo» (VC); «E a outra metade que 
fica ẽ a maão sinistra partea outra vez» 
(S); «Crisostomo diz. que partem as 
vestiduras segundo se faz nos muyto 
pobres refeçes» (VC); «e por tãto a 
tempo creem e no tempo da temptaçom 
partem se» (VC); «E a .xiij. maneira que 
embargan o matrimonio e parten o que 
he ja fecto som estas» (S); «pensando 
que por esto se parteria ho casamento» 
(S); «E se casar, partese ho matrimonio» 
(S); «porque partindose da verdade 
partẽse do caminho da vida» (VC); «e 
partesse por o pecado» (VC); «Quando 
fores sempre uay rezando ou cuydando 
em Deus e partete donde uires falar. 
Quando ouuires mal dizer desfazeo se 
poderes se nom partete di» (TC); «nõ 
me parti da justiça que começey» (VC); 
«aynda que algũs antigamente dezian 
que sse partia por rreçeber ordẽ ssacra 
despois do matrimonio» (S); «Partiã se 
da vysta do conselho» (EE); «assy como 
orphaãos e desenparados e spantados cõ 
medo se partiam» (VC); «porque 

partiam se da cidade sancta» (VC); «e 
partianse em duas partes tãtos a huũ cabo 
como ao outro» (VC);  «porque 
partiansse os discipollos» (VC); «e 
partiasse toda a companha e multidom 
de gente» (VC); «Toda virtude junta he 
mayor que ella meesma partida» (EE); 
«Part ide  e  quebrantade vossos 
coraçõees» (S); «Partide vos de my vos 
que obraaes maldade» (VC); «Todo 
regno antre sy partido se destruyra» 
(EE); «Partĩdo por cada huũ como quer» 
(EE); «nem vos lembraaes dos çinquo 
paães partidos ẽ çĩquo mil homeẽs» 
(EE); «E elles partidos começou Jhesu 
de fallar ao pouoo de Joham» (EE); 
«Partij vos daqui» (VC); «nũca jamais 
se partija della» (VC); «trouue huũ cõto 
de huũ homẽ que se partijo» (VC); «e 
como o conheçerõ no partijr do pam» 
(EE); «partijvos de my maldictos» (VC); 
«(E partillo ha.) stremando a alma do 
corpo na morte» (VC); «nom partimdo 
nem damdo ha teus companheyros» (S); 
«e alõgamonos e partimonos delle» 
(VC); «ante manhaã partimos do 
arrayal» (HV); «Pequey nõ pagando bẽ 
as dizimas a Deus, outrosy nõ esmolãdo 
nẽ partindo coos pobres aquelo que me 
Deus deu» (TC); «partindo me de ti 
anojey te» (VC); «assi como por o 
cõtrairo partindo se o homẽ de mal» 
(VC); «mas partindoa ou entẽdẽdoa ẽ 
duas partes he falsa» (VC); «ou 
juntamente em partindoo» (VC); «E 
partindose dos phariseus ajuntarom 
conselho» (EE); «e partindosse delles 
ho apostollo» (EE); «E significa que 
quãdo ha alma de Jhesu Christo se partio 
da carne» (S); «(E partio os) por nos 
ensinar que partissemos nosso pam 
dando aos pobres» (VC); «partio se dally 
com seus discipollos» (VC); «dous dos 
lxxij. discipollos do senhor se partiom 
de Jherusalem» (VC); «Partios e deuhos 
aos discipoollos» (VC); «E a outro dous 
e a outro huũ cada huũ segundo a 
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propiedade e partiose logo» (EE); 
«partiosse de aly cõ seu filho Titu» (HV); 
«e em pecãdo se partiou e tirou da 
semelhãça do seu fazedor» (VC); «se ha 
de partir aos proues» (EE); «hũa he 
partir se de mal e outra fazer bẽ» (VC); 
«apres do juizo partir se ha daly e leuara 
comsigo o corpo» (VC); «partir se hã da 
ffe e cayrã em errores» (VC); «faze 
aquello que pede e partir sea» (VC); «ho 
jmperio romaão se partira em x. partes» 
(EE); «os onze discipollos se partirã 
para Gallilea» (VC); «(Os pastores se 
partiram) dally» (VC); «Que cousa he 
mais spantosa que se dissessem que por 
amor de dinheiros nos partiramos do 
amor de deus. e que cousa he mais 
desejosa de ouuir?» (VC); «quãdo vos 
partirdes daquella casa ou çidade 
sacudide o poo dos vossos pees» (VC); 
«quando cheguarẽ ou quando se partirẽ 
encl[i]naae as cabeças» (VC); «A quarta 
doctrina he que se no tẽpo da nossa 
aduersidade e necessidade se partirem 
de nos» (VC); «ca nos nos partiremos 
delle» (VC); «como sayras quando 
partires» (VC); «desacordarẽse e 
partirẽse huũs dos outros» (VC); 
«nunqua tirarey a graça nen partirey da 
minha amizidade» (EE); «non sse 
partiria porende o matrimonio» (S); 
«partirmehia eu asy dos meus jmijgos» 
(VC); «de nos partirmos escondidamẽte» 
(VC); «e se partirõ deste mũdo com 
sygnal de ffe» (C); «E aquelles partirõ 
se todos huũs empos os outros» (VC); 
«Ca deuhos a seus diçipollos e os 
diçipollos os partirom aa gente» (EE); 
«e depois da encomendaçom da madre 
partirom se» (VC); «E partiromse daly 
e foromse ao sepulcro» (VC); «e 
partirõse dante o porto que he diante do 
castello» (HV); «Os quaaes ouuido 
elrrey partirõsse» (EE); «aynda que 
despois queira partirse della» (S); «A 
terceira se quer fazer peemdẽça e 
partirse dos pecados quãto em si for» 

(TC); «e aquellas cousas que fazẽ ao 
homẽ partirsse dos pecados» (VC); «e 
partiruosees de my por medo que 
auerees dos homẽs» (VC); «ajnda que 
despois se partise o matrimonio» (S); 
«aynda que os esposoyros se partisem 
per parẽtesco» (S); «e por teer elle alguũs 
com que partisse» (VC); «e que nõ se 
partissẽ da ly» (VC); «e que partissem 
cõ elles os mãtijmẽtos que teuessem» 
(HV); «humildosamente te partiste para 
outro lugar» (VC); «rogamos que lhe 
mãtenhas todo o que lhe prometestes 
quando partistes de Roma para hir a 
Jherusalẽ» (HV); «(ca eu boo som) e da 
natureza da minha bõdade cõmunico e 
parto» (VC); «nom party nẽ destrybuy 
as honrras e dignidades» (S); «assi 
partya o pam como se com faca o 
cortasse» (VC); «algũas vezes se 
partyam os demoões dos ydollos» (VC); 
«E todas estas cousas obra huũ meesmo 
spiritu e partyndo por cada huũ como 
quer» (EE); «partyo ho pã e partido 
deuho aos seus diçipolos» (S); «e 
beemzeolho e partyolho e deulho» (EE); 
«Desy partyose o senhor delles» (VC); 
«E partyosse ho anjo della» (EE); 
«vijrãlhe beenzer e partyr e dar o pam» 
(EE); «Os quaaes ouuindo el Rey 
partyromse» (EE); «e sera depoys de 
partyrse o matrimonio e mãdarlheshã 
tornar a viuer ẽ hũ» (S); «ja nõ pode delle 
seer partida» (VC); «E ante soportarey 
que me laues todo ho corpo que seer 
partido de ty» (VC); «quãdo pedẽ seer 
partidos por alguũ parentesco» (S); «e 
ajamos reçeeo de seermos partidos e 
afastados» (VC); «ha hostia ante que seja 
partida se cayr dẽtro no sangue» (S); 
«nom pode pedir que seja partido o 
matrimonio» (S); «E sse for feito, deue 
ser partido» (S); «Ergo a cõtẽplatiua nõ 
sera partida» (VC); «quãdo sera partido 
delles» (VC); «pois sõ partidos de my» 
(VC); «demostrã os sentidos que som 
partidos em çinco» (VC).
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partizinha, subs. (de parte + -zinha). 
Pequena parte. Formas: partizinha (S, 
4). Contextos: «E aquela partizinha que 
tomou da parte que tẽ na maão esquerda» 
(S); «a partizinha non seja posta no 
sangue» (S).

parto, subs. (do lat. partu-m). Ato ou efeito 
de parir ou dar à luz. Formas: parto (S, 
13; VC, 23; C, 1; EE, 6). Contextos: 
«ficando ella senpre virgem ante do 
parto e em ho parto e despoys do parto» 
(S); «E aquesto diziã elles porque o parto 
e geeraçõ nõ saberiã de quẽ era» (VC); 
«stando Thamar sua madre de parto ante 
que o parisse» (VC); «ou as molheres 
esteuerem em parto» (C); «ho custume 
que tinhã os judeus em ho purificar e 
alimpar depois do parto» (EE).

parvo, subs., adj. (do lat. parvus, a, um). 
Pequeno; fraco; insignificante. Formas: 
paruo (VC, 2); paruoo (VC, 22); paruoos 
(VC, 57); paruos (VC, 2). Contextos: 
«seria huũ paruo que saberia ẽgeytar 
o mal e scolher o bẽ» (VC); «Por tãto 
mãdou) que aalem daquella hidade. 
(atee dous annos e dally afundo) atees 
paruo de huũ dia com crueldade fosse 
morto» (VC); «vayte a Belleẽ cõ os 
magos e adora cõ elles o rey paruoo» 
(VC); «e em quãto foy menino paruoo 
como depois que era criado» (VC); «E 
aquello porque os jnnocẽtes paruoos forã 
mortos» (VC); «esto meesmo fez acerca 
dos antijgos primeiros a fe quanto aos 
paruoos e meninos» (VC); «podem seer 
dictos paruos e jnnocentes» (VC); «a 
deuaçam dos pequenos e paruos» (VC).

parvoíce, subs. (de parvo + -ice). Estado 
ou condição de quem é parvo; inocência; 
ingenuidade; simplicidade. Formas: 
paruoiçe (VC, 1); paruoyce (VC, 1); 
paruoyçe (VC, 2). Contextos: «ama 
Christo a paruoiçe e meniniçe que 
he meestra da humildade» (VC); «E 
querẽdoo el rey matar disserom alguũs 
que esto fazia com paruoyce e leixouo» 
(VC); «Deuemos nos pois tornar aa 

simplezidade e paruoyçe dos meninos» 
(VC).

pasairo, adj. (do lat. medieval passarius, 
a, um).  O mesmo que passário : 
impassível; calmo. Formas: pasayro 
(VC, 1). Contexto: «e se he pesado com 
madureza de siso dizẽ que he freymatico 
e pasayro. e se he cõpanheiro dizẽ que 
he homẽ mũdanal» (VC).

pascer, vb. (do lat. pascere). Pastar; nutrir-
se. Formas: pascẽ (VC, 1); pasçendo 
(VC, 1; EE, 1); pasçeos (VC, 1); pasçer 
(VC, 2). Contextos: «os quaaes pascẽ e 
fartãse das rujndades e fezes dos outros» 
(VC); «huũa grande manada de porcos 
pasçendo nos cãpos» (EE); «Pasçeos 
ou apascoaos per pallaura e pascoaos 
per exemplo e per fructo de sanctas 
oraçoões» (VC); «e de de pasçer aas 
ouelhas de Christo» (VC); «e que assy 
busquẽ de pasçer da terra» (VC).

páscoa, subs. (do hebraico pesakh, pelo lat. 
eclesiástico pascua-m, por pascha-m). 
Festa anual dos judeus em que se 
comemora a saída do Egito; festa anual 
dos cristãos em se que comemora a 
ressurreição de Jesus Cristo. Formas: 
pascoa (S, 22; VC, 151; C, 16; EE, 
61); pascoas (S, 1; VC, 6). Contextos: 
«ou ao menos hũa vez no ano por 
pascoa de rresurexçõ» (S); «E porque 
aqueste nome de pascoa em desuairados 
loguares he achado. e significa cousas 
desuairadas» (VC); «se chamaua pascoa 
o primeiro dia do pam asmo» (VC); «A 
nossa pascoa foy Christo offereçido 
e sacrificado» (VC); «contãdo des da 
pascoa de resurreyçã çinquoenta dias» 
(EE); «se foy ẽ dias de pascoas, ou 
festas» (S); «porque ajnda que o senhor 
ambas as pascoas fezesse: empero fezeo 
por dar termo e fim aaquella por começar 
aquesta outra nossa» (VC); «E por tanto 
que achara pascoas no plural ou achara 
pascoas» (VC).

pascoal, adj. (do lat. eclesiástico pascuale-
-m, por paschale-m). Referente à páscoa; 
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pascal. Formas: pascoaaes (VC, 1); pas-
coaes (VC, 1); pascoal (VC, 19); pascual 
(VC, 1). Contextos: «agora fazemos as 
festas pascoaaes e sollẽpnidades» (VC); 
«e acerca dos sacramẽtos pascoaes esta 
festa de sam Joham foy mudada em o dia 
em que a sua cabeça foy achada» (VC); 
«auẽdo de hir comer o cordeiro pascoal» 
(VC); «E a çea feyta do cordeyro pas-
cual» (VC).

pascoamento, subs. (de pascoar + -mento). 
O mesmo que apascoamento. Formas: 
pascoamẽto (VC, 1). Contexto: «este he 
gouernado e mãtehudo de apascoamẽto 
ou prado verde» (VC).

pascoar, vb. O mesmo que apascoar. 
Formas:  pascoaos (VC, 1); seer 
pascoados (VC, 1). Contextos: «Pasçeos 
ou apascoaos per pallaura e pascoaos per 
exemplo» (VC); «hã de seer pascoados e 
mãtheudos como cordeiros» (VC).

pascoela, subs. (de páscoa + -ela). 
Domingo a seguir à Páscoa. Formas: 
pascoela (C, 1). Contexto: «passada 
a domingua de pascoela que teem de 
termo pera se confessarem» (C).

passada, subs. (do part. de passar). O 
mesmo que passo: ato de mover um 
pé; passagem. Formas: pasada (S, 1); 
pasadas (EE, 1); passada (VC, 6; EE, 1); 
passadas (VC, 16; EE, 2). Contextos: 
«Visitar, dar de comer, dar de beber, 
remijr, vestir, dar pasada, enterrar» 
(S); «Nõ he uerdadeyro christaão o que 
nõ segue as pasadas de Christo» (EE); 
«O segũdo pã he a piadosa passada ou 
dissimulaçõ que ha acerca do pecador 
em retardar a vingança» (VC); «A 
primeira passada sua he de hũa çĩtilla 
ou mouimẽto pequeno de delectaçõ 
no coraçõ» (VC); «Mas esto foy em 
rebatamento e de passada non com 
repouso» (EE); «neçessario he que siguã 
suas passadas aquelles que mester hã 
misericordia de nosso senhor» (VC); 
«todas suas passadas paçificas» (EE);.

passado, subs. (do part. de passar). O 

tempo que passou. Formas: pasado (EE, 
2); passado (VC, 1; EE, 3). Contextos: 
«quemquer reçeber outras cousas deue 
fazer graças do pasado» (EE); «nom 
perde cousa do tẽpo porque elle cobra 
ou enmenda o passado per contriçom» 
(VC); «non se arepẽdendo do passado» 
(EE).

passadoiro, adj. (do lat. medieval passa-
torius, a, um). Passageiro; transitório. 
Formas: pasadoiras (VC, 1); passadoira 
(VC, 1); passadoiras (VC, 3); passadoiro 
(VC, 2); passadoiros (VC, 1); passa-
doyra (VC, 3); passadoyras (VC, 9); 
passadoyro (VC, 1); passadoyros (VC, 
1). Contextos: «mas seruo: aquelle 
que subjugua a afeiçõ do seu coraçõ. 
a estas cousas pasadoiras» (VC); «ou 
por a delleytaçõ passadoira» (VC); «as 
cousas passadoiras nõ desprezamos» 
(VC); «assi faz o pecador algũas horas 
ha cobijça e amor desordenado do bem 
deste mundo passadoiro» (VC); «e se 
allegrã em o tempo passadoiro» (VC); 
«(E Lazaro outrosi malles) transitorios 
ou passadoiros soportou em sua vida» 
(VC); «o eternal por a cousa passa-
doyra» (VC); «e nõ se retem de todo das 
consollaçoões caducas e passadoyras» 
(VC); «(porque ja reçeberõ o guallardõ) 
.s. o louuor passadoyro» (VC); «e faz 
que menos prezemos os beẽs tẽporaaes 
e passadoyros» (VC).

passador, subs. (do lat. medieval passa-
tore-m). Aquele que passa; divulgador. 
Formas: pasador (VC, 1). Contexto: 
«nẽ he aquelle pasador da verdade» 
(VC).

passagem, subs. (do francês passage). Ato 
ou efeito de passar; lugar onde se passa; 
travessia; transição. Formas: pasagem 
(VC, 1); passagẽ (VC, 3); passagem 
(VC, 2). Contextos: «E chamase a 
pascoa dos judeus pasagem por duas 
razoões» (VC); «E nos quando quer que 
trouuermos aa memoria a passagẽ da 
encarnaçõ de Christo sejamos sollicitos 
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de o rogar de coraçõ» (VC); «Da passagẽ 
que fez o senhor e os discipollos pollas 
semeadas e agros» (VC); «E assy como 
na passagem do mar Ruyuo alegramonos 
por os egipciaãos que forom allaguados» 
(VC); «foy prefigurado na passagem de 
Jurdam» (VC).

passamento, subs. (de passar + -mento). 
Estado de enfermo em perigo de morte; 
agonia; passagem; infração. Formas: 
passamento (VC, 8); passamẽto (VC, 17; 
C, 2); passamẽtos (VC, 1). Contextos: 
«E depois do britamento e passamento 
que fezerom da ley natural» (VC); «em 
ella era figurado o passamento suso 
dicto» (VC); «e fezeste saber aos teus 
discipollos o tẽpo da tua payxõ e do 
passamẽto daqueste mundo» (VC); 
«nõ deue pareçer nouo de chamar 
naçimẽto ao passamẽto daquesta vida 
pera a outra» (VC); «como deuẽ seer 
cõfessados, comũgados e vngidos os 
emfermos que esteuerem ẽ passamẽto» 
(C); «seram pugnidos os passamẽtos e 
quebrãtamentos da ley» (VC).

passante, adj. (do lat. passante-m, part. 
presente de passare). Que passa. 
Formas: passante (C, 1). Contexto: 
«pagara o dizimo passante os dous annos 
depoys de sua naçẽça» (C).

passar, vb. (do lat. medieval passare, este 
do substantivo passu-m). Decorrer; 
atravessar; transpor; ultrapassar; ocorrer; 
secar. Formas: a passado (EE, 1); auer 
passados (VC, 1); era passada (VC, 1); 
era passado (VC, 1; EE, 1); forẽ passados 
(VC, 1); forõ pasadas (S, 1); fosse 
passada (HV, 1); fossẽ passadas (VC, 1); 
foy passado (EE, 1); he passada (VC, 1); 
he passado (VC, 1); ouue passado (VC, 
1); pasa (S, 9; VC, 1); pasã (S, 1); pasada 
(S, 1); pasadas (S, 2); pasado (S, 1); 
pasados (S, 4; EE, 2); pasam (VC, 1); 
pasan (S, 2); pasar (S, 6; TC, 3; VC, 1); 
pasara (VC, 1); pasaras (TC, 1); pasarõ 
(VC, 1); pasarom (S, 2); pasarse (VC, 
1); pasasen (S, 1); pasasse (S, 1); 

pasassem (EE, 1); pasaua (TC, 1); pasese 
(S, 1); pasou (S, 4; VC, 1; EE, 1); 
pasouse (VC, 1); passa (S, 2; VC, 47; 
HV, 1; EE, 20); passã (VC, 6); passa se 
(VC, 1); passa te (VC, 2); passaaes (VC, 
5; EE, 1); passaay (EE, 1); passada (VC, 
10; HV, 1; C, 2; EE, 9); passadas (S, 3; 
VC, 11; C, 1); passadevos (VC, 1); 
passado (VC, 18; C, 8; EE, 18); passãdo 
(VC, 3); passados (S, 1; VC, 27; C, 4; 
EE, 6; RP, 1); passam (VC, 24; C, 1; EE, 
1); passamos (VC, 8; EE, 1); passan (EE, 
1); passando (VC, 18; C, 2; EE, 6); 
passando se (VC, 1); passandoos (VC, 
1); passandosse (S, 1); passar (S, 3; TC, 
1; VC, 74; HV, 6; C, 2; EE, 28); passara 
(S, 1; VC, 23; EE, 9); passarã (VC, 7; 
EE, 1); passaram (VC, 2; EE, 3); 
passaran (EE, 1); passaras (VC, 2); 
passarãse (VC, 1); passarẽ (VC, 4; HV, 
1); passarem (VC, 1; C, 1); passaria (VC, 
2); passariã (VC, 1); passarme (VC, 1); 
passarmos (VC, 1); passarõ (S, 2; VC, 
16; EE, 7); passarom (VC, 3; EE, 8); 
passaromse (VC, 1); passarse (VC, 1); 
passarsehã (VC, 1); passas (VC, 3); 
passase (S, 1; VC, 1); passasse (VC, 6; 
EE, 7); passassem (VC, 5; EE, 1); 
passassemos (VC, 1); passaste (VC, 2); 
passaua (VC, 14; HV, 1; EE, 3); passauã 
(VC, 5; EE, 2); passauam (VC, 5); 
passay (EE, 2); passe (S, 2; VC, 10; C, 
1; EE, 2); passẽ (VC, 1); passees (VC, 
1; C, 1); passem (VC, 4; EE, 1); passemos 
(VC, 2; EE, 2); passes (VC, 2); passey 
(VC, 2); passo (VC, 2); passou (S, 1; VC, 
23; HV, 1; EE, 16); passou se (VC, 1); 
passouse (VC, 1; EE, 1); passousse (EE, 
2); seer pasado (EE, 1); seer passado 
(VC, 1); seja pasado (S, 1); sejam 
passados (VC, 1); somos pasados (EE, 
1). Contextos: «No meesmo capitollo 
que a passado» (EE); «aja prazer de os 
ja auer passados» (VC); «a parte 
daquelle dia que nõ era passada» (VC); 
«assy como o que ja era passado» (VC); 
«mas ante era passado ao estado da vyda 
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immortal» (EE); «quãdo as tribulações 
e paixões forẽ passados» (VC); «pela 
qual ho omẽ acata e rretem as coussas 
que forõ pasadas» (S); «E ho sol posto 
começou a sayr logo o sol no ouriẽte bẽ 
assy como se a noite fosse passada e foy 
dia claro» (HV); «todallas cousas que hã 
de vijr som assy como se fossẽ passadas» 
(VC); «olhauã hõde o punhã e como foy 
passado ho sabado» (EE); «nẽ he 
passada algũa cousa delle» (VC); «por 
amor delles ja he passado daqueste 
mũdo» (VC); «Apres que o senhor Jhesu 
ouue passado o mar cõ os discipollos des 
o deserto passando a Genesareth» (VC); 
«he asi como se nom podese aver 
saçerdote nẽ pasa o mãdamẽto» (S); «e 
as cousas que se pasã e han fin.» (S); 
«começou a cõtar o dia des a nocte 
pasada» (S); «ca a ffe he das coussas 
pasadas e das por vijr» (S); «pode 
reçeber este sacramento pasado ho anno 
que o aja reçebido» (S); «E por todos os 
outros mãdamẽtos pasados negatiuos» 
(S); «mas em hũa palaura pasam o peego 
grande» (VC); «os trabalhos que pasan 
nesta vyda presente» (S); «E o sacerdote 
aia .xl. dyas peemdença e se caer sobre 
o altar aia dous dyas e se pasar dous 
panos aia quoatro dias. E se pasar tres 
aia .ix. dias. E se pasar quatro aia .xx. 
dias» (TC); «Mais asinha ou mais 
ligeyramẽte pasara que se nam compra 
huũ amoestamento» (VC); «anda e 
guarda os caminhos iustos e asy pasaras 
a terra hu sẽpre uiuẽ e os maaos serã dela 
lãçados» (TC); «virõ aquelle roubado e 
ferido e pasarõ e forõse» (VC); «pello 
qual pasarom as almas no prugatorio» 
(S); «he de soluerse e pasarse daqueste 
mũdo» (VC); «ante que estas palauras 
pasasen se tractauan esposoyros» (S); 
«Beyjado o altar, o saçerdote pasasse a 
destra parte do altar» (S); «e punha ley 
aas augas que nõ pasassem seus termos» 
(EE); «nõ braadauas a gente que pasaua 
que se gardase» (TC); «e dy pasese a 

destra parte do altar» (S); «Outrosi que 
Jhesu Christo pasou da sinistra quãdo 
tomou vida temporal» (S); «pasouse aa 
noua pascoa» (VC); «pera alimpar 
aquele lugar por dõde passa» (S); «Passã 
todallas cousas que festiualmẽte nos aqui 
fazemos» (VC); «Primeiramẽte passa se 
do esqueeçimento da sua memoria» 
(VC); «e disserõ lhe vayte daqui e passa 
te a Judea» (VC); «Porque passaaes o 
mãdamento do senhor» (EE); «passaay 
a mym os que me cobijçaaes» (EE); «e 
passada a primeyra e segũda guarda 
vierom aa porta do ferro que leua aa 
çidade» (EE); «que passadas as ditas 
ladaynhas e dia» (C); «Passadevos para 
my vos que auees desejo de my» (VC); 
«e outra detras ẽ synal do ãno passado» 
(EE); «regnou a piedade passãdo a 
justiça» (VC); «e dos outros sanctos 
Padres nos tempos passados» (EE); 
«liura nos dos males passados» (S); 
«tome auelaãs, figos passados e aruda» 
(RP); «e assy passam todo ho anno» (C); 
«e os yguallas cõ nos outros que 
passamos o trabalho do dia e da seesta» 
(EE); «O pisar dos que passan significa 
os apetitos carnaaes» (EE); «E assy 
aproueitar passando de virtude em 
virtude» (EE); «porque a confissom caça 
as circũstãcias dos pecados passando se 
ao mar de Gualilea» (VC); «aquelle que 
faz cõtra os mãdamẽtos passandoos 
peca» (VC); «ou por vodas passandosse 
ho tempo que se deuen çelebrar» (S); 
«por nõ passar o mãdamento do senhor 
dos senhores que he Deus» (TC); 
«porque possiuel cousa he que passara 
per aquelles que hyam diante» (VC); «O 
çeeo e a terra passarã mas nõ minhas 
pallauras» (EE); «non passaram sen 
comprirse» (EE); «O çeeo e a terra 
passaran, mas nom minhas pallauras» 
(EE); «ou que aspereza e trabalho 
passaras e nom has vergonha» (VC); «e 
depois passarãse aos samaritanos. e daly 
procederõ per o mundo aos outros» 
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(VC); «E mãdou a Gays seu mestre salla 
que aparelhasse naaos e galees e doutros 
nauios para passarẽ todos ẽ Jherusalem» 
(HV); «tirando se forem doentes ou 
passarem mar» (C); «pode trespassar o 
çeeo e a terra que passaria sem o achar» 
(VC); «do qual jamais nunca passariã» 
(VC); «e fazeme leixar os pecados e 
passarme aas virtudes» (VC); «mais ca 
por os passarmos speremos o juizo» 
(VC); «e assy que todas as coussas que 
elles esperauam vijr nos creemolas por 
que ja passarõ» (S); «deçerõ ao mar e 
hy em hũa naao passarom a Tarsis» (EE); 
«e passaromse pera terra da promissom» 
(VC); «he necessario fugir e passarse 
alongadamẽte» (VC); «porque se nom 
reprehenderom da sua culpa passarsehã 
aa companhia dos demonios» (VC); 
«Certas sy quando nauegas e passas esta 
vida como peego em que ha tormenta e 
perigoo» (VC); «leuantase o saçerdote e 
passase a sinistra parte do altar» (S); 
«pera mal vsar como pello emxemplo da 
maa vida que passasse para ho seguir lhe 
tijnha dado» (EE); «E posto que em 
presença dos homeẽs passassem 
tormentos» (EE); «assy como se 
passassemos per o mar Ruyuo» (VC); 
«e na resurreiçõ passaste o mar» (VC); 
«Pilatus passaua por jũto cõ as casas da 
raynha» (HV); «e por outros que passauã 
seer escarneçido e doestado» (EE); «e 
como aquellas spinhas passauam e 
furauam muj mal a sua sanctissima 
cabeça» (VC); «Passay a mym os que 
me cobijçaaes e serees cõpridos de 
minhas geeraçõoes» (EE); «que non quer 
que mal algũ passe sen pena nen ben sen 
gualardon» (S); «e ateesque passẽ da 
inperfeyta contẽplaçõ da questa vida aa 
perfeyta contẽplaçõ» (VC); «E aquillo 
que for pera emmẽdar e correger nõ 
passees sub silençio» (C); «porque 
alimpados passem aos thesouros do 
senhor» (EE); «passemos per os cantares 
mortaaes das sereas cõ as orelhas 

çarradas» (VC); «filha a vara e cajado da 
sancta cruz cõ que passes o Jordom 
daquelle mũdo» (VC); «passey teu 
mandamẽto» (VC); «o dicto do qual nõ 
passo ou leixo» (VC); «e significa que 
Jhesu Christo passou da payxam pella 
rresurexçon» (S); «e segũdo o spiritu 
passou se pera vida nõ mortal» (VC); 
«Que huum saçerdote deçendesse pello 
meesmo caminho, e veendo passouse» 
(EE); «e veendo ho passousse» (EE); «ca 
creerõ seer vĩdoyro o que agora creemos 
seer pasado» (EE); «Cobijço de seer 
passado e star cõ Christo» (VC); «ataa 
que seja pasado ho açidente» (S); «atees 
que sejam passados os jmijgos» (VC); 
«ca de seruidom somos pasados ẽ 
affilhamẽto» (EE).

passarinho, subs. (de pássaro + -inho). 
Pequeno pássaro. Formas: passarinhos 
(VC, 1). Contextos: «per vẽtura nõ 
se vendẽ dous passarinhos por huũ 
dinheyro» (VC).

pássaro, subs. (do lat. vulgar *passaru-m, 
este de passer, eris). Ave pequena. 
Formas: passaro (VC, 1); passaros 
(VC, 6; EE, 6). Contextos: «e aly 
acharas tu a casa e morada assy como 
o passaro ou pardal» (VC); «nõ se 
pode cõparar nẽ yguallar a vallia de 
jnfijndos passaros ao valor de huũ soo 
spiritu» (VC); «porque milhores sooes 
vos que muytos passaros» (VC); «nõ 
se vendem por ventura cinquo passaros 
por dous dinheyros» (EE); «Saberees 
que na terra de promissõ auondam os 
passaros» (EE).

passas, subs. (do lat. passas). Frutos 
secos ao sol. Formas: passas (VC, 1). 
Contexto: «assy como graãos ou passas 
de huuas ou figos» (VC).

passear, vb. (de passo + -ear). Ir de 
passeio; andar devagar; folgar. Formas: 
passeiãdo (VC, 1); passeja (VC, 1); 
passejar (VC, 1); passear (EE, 2). 
Contextos: «nõ andãdo ou passeiãdo: 
mas amãdo me» (VC); «porque 
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comuũmẽte segundo passeja o pastor 
assy andã as ouelhas» (VC); as maãos 
de mal obrarem. e os pees do passejar 
vaão e sem proueyto» (VC); «Veedes 
que vos dey poderio de pisar .s. de 
passear sobre as serpẽtes e escorpioões» 
(EE); «em aquella terra tem as casas os 
telhados chaãos onde se ajuntã os homẽs 
a passear» (EE).

passibilidade, subs. (do lat. passibilitate-
-m). Qualidade do que é passível; pade-
cimento. Formas: passibilidade (VC, 1). 
Contexto: «mas quis seer subgeito aa 
passibilidade por nossa redẽpçõ» (VC).

passiva, subs. (fem. de passivo). A voz 
passiva dos verbos. Formas: passyua 
(S, 1). Contexto: «he ssegũda pessoa 
do ẽperatiuo da passyua e nõ ha mais 
em este verbo» (S).

passível, adj. (do lat. passibilie-m). Que 
sofre ou que faz sofrer. Formas: pasiuel 
(EE, 1); passiuees (VC, 2); passiuel 
(VC, 11; EE, 3). Contextos: «Thomas 
.s. pasiuel e mortal e cõ todo isto fazer 
milagres» (EE); «porque os maaos 
resurgirã fees e passiuees ou autos 
pera payxoões» (VC); «E como forẽ 
amãsados os aruydos passiuees e das 
cousas que o homẽ sofrer» (VC); «para 
auer de seer julgado ẽ forma passiuel 
e fraca» (VC); «He Christo passiuel 
segũdo a humanidade» (VC); «.s. 
passiuel e mortal semelhante aos outros 
homeẽs» (EE).

passivo, adj. (do lat. passivus, a, um). Que 
sofre ou recebe uma ação; verbo passivo: 
verbo que se conjuga na voz passiva. 
Formas: passiua (C, 1); passiuo (VC, 
4). Contextos: «ẽ que forma os cometeo 
se autiuamẽte ou passiua» (C); «ante 
era escandallo passiuo» (VC); «effeta: 
abridenos. a qual pallaura he de hebraico 
e palaura de verbo passiuo» (VC); «e per 
a segunda maneira he chamado escãdallo 
passiuo» (VC); «e nos guardemos do 
escandallo passiuo o qual he o nosso 
proprio» (VC).

passo, subs. (do lat. passu-m). Ato de 
avançar ou recuar os pés para andar; 
passagem. Formas: passo (VC, 27; 
EE, 6); passos (VC, 32; EE, 6); passus 
TC, 1). Contextos: «Mas ajnda em este 
passo foy vençido per autoridade da 
sancta scriptura» (VC); «aqui ergo em 
este passo se tolhe a cobijça das cousas 
terreaaes» (VC); «E daqueste passo se 
nota que quãdo se faz a preegaçõ aos 
leigos o preegador esta em pee» (EE); «e 
he priuado de passos de afeiçõ» (VC); 
«nõ endereçã seus passos per o caminho 
da justiça» (VC); «tantos passos corya 
de huũa carreyra e emtom descanssaua» 
(EE); «muda passus ou gestus delo ou 
outras cousas semelhãtes» (TC).

pasto, subs. (do lat. pastu-m). Terreno 
com vegatação onde o gado se alimenta; 
pastagem. Formas: pasto (VC, 5; EE, 1); 
pastos (VC, 4; EE, 4). Contextos: «por 
tal que possa dar pasto e gouerno» (VC); 
«dara aas ouelhas pasto mais ryjo» (VC); 
«derramã e espedaçã o gaado do meu 
pasto do senhor» (EE); «deue apaçentar 
os subditos de tres pastos .s. da palaura 
de deus e de boo exemplo. e ajnda 
de subsidio e ajuda temporal» (VC); 
«quãdo cheguarmos aos pastos eternaaes 
sejamos fartos» (VC); «e entrara e sayra 
e achara pastos» (EE).

pastor, subs. (do lat. pastore-m). Pessoa 
que guarda o gado; clérigo; o próprio 
Jesus Cristo. Formas: pastor (TC, 1; VC, 
112; C, 1; EE, 24); pastores (S, 1; VC, 
53; C, 1; EE, 24). Contextos: «E esto he 
polos pecados dos regedores dela porque 
agora nõ acharas pastor uerdadeiro que 
uerdadeyramẽte rega a egreia de Ihesu 
Christo» (TC); «Eu som boo pastor» 
(VC); «E poõe as cõdiçoões do boõ e do 
maao pastor porque o boõ e verdadeiro 
pastor» (VC); «eu som boon pastor» 
(EE); «Outrosi sygnifica o prazer que 
ouuerom os pastores quãdo ouuiron 
dizer da naçença de Jhesu Christo» (S); 
«Cauidẽsse pois os pastores e rectores 
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de escandelizar os subditos» (VC); «Mas 
aquestes tres apascoamentos muytos 
maaos pastores os mudam em outras 
tres palauras ou cousas» (VC); «quis 
nos pooer por pastores e regedores de 
seu poouo» (C); «Os outros non som 
pastores da ygreja» (EE); «Ay dos 
pastores que derramã e espedaçã o 
gaado» (EE).

pastoral, adj. (do lat. pastorale-m). 
Referente ao ofício de pastor. Formas: 
pastoral (VC, 6; C, 2). Contextos: 
«Bernardo requere que soportemos 
o carrego e cuydado pastoral e que 
busquemos a saluaçõ dos proximos» 
(VC); «E na maão teue a canauea por 
bagoo pastoral» (VC); «E disselhe o 
senhor cometendolhe o officio pastoral 
(apaçenta os meus cordeiros)» (VC); 
«outrossy que o senhor outorgou o 
officio pastoral» (VC); «E querẽdo 
nos a esto proueer como a nosso ofiçio 
pastoral perteçe» (C).

patena, subs. (do lat. patena-m, tigela). 
Prato metálico onde o sacerdote coloca 
as hóstias a consagrar na missa. Formas: 
patena (S, 20). Contextos: «poõe olio na 
patena ou em huũ uaso» (S); «e leuar o 
calez e a patena ao altar» (S); «E outrosi 
o bispo dalhe o calez con uynho e a 
patena com a ostia» (S).

pater noster, (do lat. pater noster). O 
pai-nosso, oração evangélica. Formas: 
pater noster (S, 42; TC, 2; VC, 9; HV, 
1; C, 5; EE, 1). Contextos: «Pregũtelhe 
mais se leixou de saber o pater noster 
e aue maria e o credo in deum por 
negligemcia» (TC); «os que ha sabem e 
huum pater noster» (EE).

paternal ,  adj .  (do la t .  medieval 
paternale-m). Paterno; benévolo. 
Formas: paternaaes (VC, 1); paternal 
(VC, 15; EE, 1). Contextos: «Nõ se 
defende pois a sepultura e feitura das 
mortalhas paternaaes» (VC); «onde he 
a caridade e amor paternal» (VC); «e 
assi como com hũa affecçom e desejo 

paternal» (VC); «criou todollos homẽs 
com a fecçõ e desejo paternal e os 
amou» (VC); «proçedia da auondança 
paternal» (EE).

paternalmente, adv. (de paternal + 
-mente). De modo paternal; afavelmente. 
Formas:  paternalmẽte (VC, 1) . 
Contexto: «e quam paternalmẽte me 
amoestaste» (VC).

paternidade, subs. (do lat. paternitate-m). 
Condição de pai. Formas: paternida-
de (VC, 4; EE, 3). Contextos: «e sta 
essencialmẽte onde se tracta da pater-
nidade adoptiua» (VC); «Mas aquesta 
paternidade mostrou o saluador que 
nõ auiã elles pois que nõ amauã o seu 
filho e enuiado per elle» (VC); «diz-
lho duas vezes por senificar dobrada 
paternidade de deus» (EE); «Por ysto 
ponho meus gyolhos na terra ao padre 
de nosso senhor Jhesu Christo, do qual 
toda paternidade nos çeeos e na terra se 
nomea» (EE).

pato, subs. (talvez de origem onomatopai-
ca). Ave palmípede aquática. Formas: 
patos (C, 2). Contextos: «cordeiros, 
patos, bacoros etc.» (C); «E per esta 
maneira se pagara o dizimo dos patos e 
galinhas» (C).

patranha, subs. (do cast. patraña, este 
talvez do lat. pastor, oris, pastor). 
Notícia ou história fantasiosa. Formas: 
patranhas (VC, 2). Contextos: «E por 
tãto disse mais adiante tu vay e deuulga 
nõ patranhas ou fabullas nẽ palauras de 
oufana» (VC); «Jejũe a orelha que pruya 
malliçiosamẽte por ouuir as patranhas e 
maldizeres» (VC).

patrão ,  subs. (do lat.  patronu-m). 
Proprietário; arrais de uma embarcação; 
patrono. Formas: patrom (S, 1); patroões 
(EE, 1). Contextos: «O .xlj. qual quer 
patrom dalguũa ygreja que destruy os 
beẽs dela, faça pendẽça huũ ano» (S); 
«(Pedro e Joham.) os quaaes eram 
patroões» (EE).

pátria, subs. (do lat. patria-m). País 
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natal; lugar que se considera o melhor. 
Formas: patria (VC, 27; EE, 11). 
Contextos: «o quarto he por a patria 
se alonguar e star de nos muyto longe» 
(VC); «e a leua depois de aquesta vida 
aa visom da patria cellestrial» (VC); 
«e defendiam a patria de ladroões e 
imijgos» (EE); «alleuantay os sentydos 
aos prazeres da patria çellestrial» (EE).

patriarca, subs. (do grego πατριάρχης, 
pelo lat. patriarcha-m, pai de uma 
raça). Chefe da tribo ou da família 
entre os antigos hebreus; título dado ao 
prelado de uma grande diocese. Formas: 
patriarcas (S, 1; VC, 1; HV, 1); patriarcha 
(S, 1; VC, 6; EE, 3); patriarchas (S, 5; 
VC, 25; EE, 9). Contextos: «a quẽ se 
deuen confesar as patriarcas priuados» 
(S); «denunciar a vijnda do seu filho per 
os patriarcas per os juizes sacerdotes» 
(VC); «assy como arçebispo ou 
patriarcha ou papa» (S); «Ho menistro 
deste sacramento deue ser o bispo ou 
outro superior que aja ordem de bispo, 
assy como arçebispo ou patriarcha ou 
papa» (S); «porque o patriarcha Iacob 
prophetizara que o messias vijrria no 
tempo que falleçesse» (VC); «Johane 
foy patriarcha. e ajnda fim e cabeça 
dos patriarchas» (VC); «gabamse que 
deçenderõ do patriarcha Jacob» (EE); 
«Os patriarchas da ley uelha cryan 
que auiam de vijr» (S); «Nom soos os 
patriarchas e prophetas» (VC); «en 
presença dos sanctos patriarchas e 
prophetas que estam no çeeo» (EE).

patriarcal, adj. (do lat. patriarchale-m). 
Referente ao patriarca. Formas: 
patriarchal (VC, 1). Contexto: «E 
aquesta ygreja do sepulcro do senhor he 
patriarchal» (VC).

património, subs. (do lat. patrimoniu-m). 
Bens de família; herança paterna. 
Formas: patrimonio (S, 2; TC, 1; VC, 
14). Contextos: «ho deytarẽ en seu 
proueito de seu patrimonio ou de seus 
negoçios» (S); «he dicto matrimonio 

de madre e nom patrimonio de padre» 
(S); «e esto asy soltamẽte sem nẽhũa 
cõciẽcia como se os ouuesẽ de legitimo 
patrimonio bẽ podemos logo dizer que 
estes fornigã cõ a sãta igreia» (TC); 
«Aaquelles que se demouem o metem 
per sy meesmos no patrimonio de 
Christo» (VC); «e se nõ deue de fazer das 
rendas do seu proprio patrimonio quanto 
menos do crucificado» (VC); «Se pede 
o patrimonio: eu direy. tomadeo» (VC).

pau, subs. (do lat. palu-m). Pedaço de 
madeira comprido; bordão. Formas: 
paao (S, 1; VC, 14; HV, 1; C, 2; EE, 5); 
paaos (VC, 10; EE, 1); paau (VC, 1); pao 
(EE, 1). Contextos: «o que he mãco que 
non pode estar ao altar ssem paao» (S); 
«assy como se alguem lança em caminho 
huũa grande pedra ou paao» (VC); «e 
Pilatus tinha huũ paao na maão» (HV); 
«no paao da cruz» (EE); «nõ som assi 
muytas vezes acarretadas as pedras e os 
paaos?» (VC); «ha serpente de metal 
chãtada no paao, foy Christo sem culpa» 
(EE); «quãto a pallauras injuriosas. (e 
morte) daçoutes e paaos» (EE); «assy 
como nos se apeegou ao paau da cruz» 
(VC); «pos o seu corpo sobre o pao da 
cruz» (EE).

pauco, pron. ind. O mesmo que pouco. 
Formas: pauco (EE, 1). «ajnda ha pauco 
lume em vos outros» (EE)

paul, subs. (do lat. palude-m). Terreno 
alagadiço; pântano. Formas: pauees 
(RP, 1). Contexto: «ou de corrupçõ de 
pauees e charcos ou chafarizes çujos» 
(RP).

pausadamente, adv. (de pausado + -men-
te). Vagarosamente. Formas: pausada-
mente (C, 1). Contexto: «çellebrem e 
dem pausadamente, leẽdo de maneira 
a forma delles que nõ errem nas pala-
vras» (C).

pauto, subs. O mesmo que pacto. Formas: 
pauto (C, 2). Contextos: «sem cõdiçõ 
e sen outro alguũ illiçito pauto aos 
clerigos» (C); «ẽ çertas cõdições e sob 
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çerto illiçito pauto» (C).
paveia, subs. (origem obscura). Feixe; 

molho. Formas: pauea (VC, 1); paueas 
(VC, 2). Contextos: «E foy feyta hũa 
gauella ou pauea de mirra» (VC); «E 
atadea em moolhos ou paueas pera seer 
queimada» (VC).

pavilhão, subs. (do lat. papillione-m, 
tenda, pelo lat. medieval pavilione-m, 
através do francês pavillon). Construção 
de madeira ou outro material leve, 
desmontável e portátil; tenda. Formas: 
pauilhom (VC, 2). Contextos: «onde 
he o seruiço de cherubim de seis aas 
onde o pauilhom» (VC); «e ser morto no 
monte Oliuete em huũ pauilhom stãdo 
aseentado em sua cadeira» (VC).

pavio, subs. (do lat. medieval papilio, este 
de papyrum, papiro). Torcida revestida 
de cera ou gordura para acender velas e 
lucernas; mecha. Formas: pauio (VC, 
1). Contexto: «pero tres cousas que ha 
em ella .s. pauio fogo e cera» (VC).

pavor, subs. (do lat. pavore-m). Temor; 
grande medo. Formas: pauor (VC, 8). 
Contextos: «começou de auer pauor e 
reçearse e ẽtristeçer e auer descõsolaçõ» 
(VC); E começou de entristeçer e auer 
pauor por a morte que se lhe acheguaua» 
(VC).

paxão, subs., O mesmo que paixão. 
Formas: paxam (S, 1). Contexto: «ca 
a carne de Jhesu Christo que en seu 
naçimento floreçeo e sua paxam cayo» 
(S).

paz, subs. (do lat. pace-m). Concórdia; 
conciliação; tranquilidade. Formas: 
paz (S, 54; TC, 5; VC, 319; C, 2; EE, 
94). Contextos: «Esta palaura aue, que 
quer dizer paz cõtigo e he palaura de 
saudaçom» (S); «nem poendo paz nen 
cõcordia ẽtre os mal auindos» (TC); 
«Item o que iura que nunca auera paz 
con seu amigo huũ ano de peemdença 
e amigase com ele» (TC); «Oje foy 
denunciada paz a nos homeẽs» (VC); 
«desatame estas prisoões e leixame ja 

hir em paz» (VC); «elle he nossa paz» 
(VC); «por bẽ de paz e cõcordia nos 
cõvem tornarmos aos custumes» (C); 
«Seendo pois justos por ffe ajamos paz 
cõ deos» (EE); «e conseruauam a paz 
antre os homeẽs» (EE).

pé, subs. (do lat. pede-m). Parte dos 
membros inferiores abaixo do tornozelo; 
medida de comprimento; ao pé de: junto 
de. Formas: pee (S, 12; TC, 1; VC, 63; 
HV, 9; C, 2; EE, 17; RP, 1); pees (S, 12; 
TC, 7; VC, 316; HV, 2; C, 2; EE, 39); 
pes (TC, 1; VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«deuem estar en pee» (S); «poõelhe o 
pee na cabeça e salta fora e uay seruir 
Deus» (TC); «per a sobredicta porta 
do ouro a qual sta ao pee do templo da 
parte do valle de Josaphat» (VC); «de 
si alleuãta se em pee» (VC); «topa no 
pee ou o pee em ella que o fere e faz 
em bicar» (VC); «estando Zacheo em 
pee disse ao senhor» (EE); «sangre se 
em o pee daquelle mesmo lado açerca 
do calcanhar» (RP); «beyja os pees da 
magestade e do cruçifixo» (S); «Nõ 
iuraras, disse Ihesu Christo, pelo ceeo 
que he seeda de Deus nẽ pela terra que he 
trepeça dos seus pees» (TC); «por tal que 
atados de pees e de maãos nom sejamos 
lãçados nas treeuas» (VC); «nom me 
lauaste os pees» (EE); «e sete pes em 
longo» (TC); «queres lauar os pes a my 
peccador?» (VC); «mostroulhes suas 
maãos e os pes» (EE).

peão, subs. (do lat. medieval pedone-m, 
que tem pés grandes). Soldado de 
infantaria; soldado que luta a pé; infante. 
Formas: peom (TC, 1); pyaaes (VC, 
1). Contextos: «se he peom trabalha 
por seer escudeyro e depois descudeiro 
trabalha por seer caualeyro» (TC); 
«Onde se faz deferença dos de cauallo. 
e dos millites ou pyaaes» (VC).

peça, subs. (do celta *pettia, pedaço, 
pelo lat. medieval petia-m). Parte de 
um todo; elemento ou unidade de 
um conjunto; porção; teia de tecido. 
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Formas: peça (VC, 2; EE, 2); peças 
(VC, 1). Contextos: «fazẽ as luuas ou 
barretes dagulhas ou algũas vestiduras 
para sillicios teçidas deçima todas em 
huũa obra ou em hũa peça» (VC); 
«porque ja peça de tẽpo auia que o homẽ 
todo enteiramẽte» (VC); «fez hũa peça 
de linho e vendeoha» (EE); «han de reger 
e julgar a terra (hũa peça de lynho)» 
(EE); «porque teẽ sayo de muytas peças 
cossidas» (VC).

pecadiço, adj. (de pecado + -iço). 
Referente ao pecado. Formas: pecadiça 
(VC, 1). Contexto: «e chamasse figueira 
bafforeyra ou pecadiça» (VC).

pecado, subs. (do lat. peccatu-m). Falta 
contra os mandamentos da lei de Deus; 
violação de um preceito religioso; má 
ação. Formas: pecado (S, 409; TC, 
126; VC, 840; HV, 2; C, 5; EE, 124); 
pecados (SG, 1; S, 284; TC, 73; VC, 895; 
C, 5; EE, 115; RP, 1); peccado (TC, 2; 
VC, 81; C, 36; EE, 72); peccados (TC, 
1; VC, 92; C, 16; EE, 63); peecado (S, 
1; EE, 1). Contextos: «E o que esteuer 
escomũgado ou em pecado mortal que 
nõ deue rreçeber este sacramento» (S); 
«E este tall por este pecado deue a 
receber mui grãde peemdemça» (TC); 
«por tal que o homẽ que era tornado 
besta por o pecado conhoçesse o seu 
fazedor» (VC); «nos guardẽ de todo 
mal e de todo perijgo e pecado» (HV); 
«a jngratidom agraua o pecado do que 
torna a cayr» (EE); «asoluelas de todos 
seus pecados» (SG); «E sson sete por que 
elles se tiram e destruen os ssete pecados 
mortaees» (S); «A terceira se quer 
fazer peemdẽça e partirse dos pecados 
quãto em si for» (TC); «cortando e 
tyrando de nos os pecados» (VC); «que 
homẽ primeiramẽte ha de cõfessar seus 
pecados humildosamẽte» (RP); «e se 
este peccado fezer cõ besta que seia 
femea outra tal peẽdẽça faça» (TC); «os 
primeiros sam culpados e os segundos 
sem peccado» (VC); «e he peccado 

mortal» (C); «fazendo e dizẽdo outros 
muitos peccados» (TC); «porque se se 
alguũ nõ guarda dos aazos aadur se pode 
guardar dos peccados» (VC); «a cobijça 
he raiz de todollos peccados» (C); 
«Confessay os huũs aos outros vossos 
peccados» (EE); A ssoberba he começo 
de todo peecado por tres rezõees» (S); 
«nõ he pello peecado cometido» (EE).

pecador, subs., adj. (do lat. peccatore-m). 
Que ou o que comete faltas contra os 
mandamentos da lei de Deus. Formas: 
pecador (S, 45; TC, 7; VC, 276; EE, 37); 
pecadora (VC, 2); pecadores (S, 14; TC, 
3; VC, 216; EE, 37); peccador (S, 1; VC, 
35; EE, 22); peccadora (VC, 1; EE, 2); 
peccadoras (EE, 1); peccadores (VC, 19; 
C, 1; EE, 17). Contextos: «quando quer 
que o saçerdote seja pecador e este en 
pecado mortal» (S); «Item o sacerdote 
emquãto se confessa o pecador nom 
lhe deue mostrar sua cara espamtosa 
nẽ aspera mas benigna» (TC); «a sanha 
vijndoyra he a pustumeira vingança de 
deus aa qual o pecador entom nom pode 
fugir» (VC); «semelhante cousa he en 
a justificaçom do pecador» (EE); «Per 
aquesta molher corcouada se entẽde a 
alma pecadora e a voõtade auarẽta» 
(VC); «padeçeo soomẽte ẽ na carne que 
por nos pecadores tomou» (S); «peço 
polla sua sãcta misericordia e polla 
sãcta paixõ que ele quis reçeber polos 
pecadores que nos queira perdoar» (TC); 
«porque desse a todollos pecadores 
esperança de misericordia e perdon» 
(EE); «sse ouue Deus ao peccador 
quando faz oraçom» (S); «as orelhas 
do peccador se abrẽ pera ouuirẽ» 
(VC); «das auctoridades e testimunhos 
que fazem contra ella peccadora e 
culpada» (VC); «E eys aqui hũa molher 
peccadora» (EE); «Quando as almas 
peccadoras no corpo como ẽ sua propia 
casa se delleytã» (EE); «per aqueste 
modo falla deos aos peccadores e aos 
homẽs mundanaaes» (VC); «os publicos 
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peccadores: e as mançebas do partydo 
yrã ante que vos outros ao regno de 
deus» (EE).

pecante, subs. (do lat. peccante-m, 
part. presente de peccare). Pecador. 
Formas: pecãtes (VC, 1). Contexto: 
«foy preeguada outra ley que refreasse 
e fezesse refrear e arreçear os pecãtes e 
malfazẽtes» (VC).

pecar, vb. (do lat. peccare). Transgredir 
a lei ou os preceitos religiosos; errar. 
Formas: auiã pecado (VC, 1); peca 
(S, 48; TC, 17; VC, 48; C, 1; EE, 9); 
pecã (S, 9; TC, 3; VC, 19; C, 1; EE, 1); 
pecãdo (VC, 5); pecam (S, 14; TC, 4; 
VC, 13; C, 2; EE, 1); pecamos (S, 4; 
VC, 21; EE, 1); pecan (S, 15); pecando 
(S, 2; VC, 4; EE, 3); pecar (S, 55; TC, 7; 
VC, 101; C, 1; EE, 3); pecara (VC, 5); 
pecaram (EE, 1); pecaras (VC, 1); pecarẽ 
(VC, 5); pecarem (VC, 1); pecares 
(VC, 1); pecarey (S, 1); pecaria (S, 19; 
VC, 2); pecariã (S, 1); pecariam (S, 1); 
pecariamos (TC, 1; VC, 1); pecarias (TC, 
1; VC, 1); pecarmos (VC, 2); pecarõ (S, 
2; VC, 15; EE, 1); pecarom (S, 2; TC, 1; 
VC, 8; EE, 3); pecaron (S, 1); pecarya 
(S, 1); pecas (S, 1; VC, 5; EE, 2); pecase 
(S, 7; VC, 1); pecasse (VC, 6); pecassem 
(VC, 3; EE, 1); pecasses (VC, 1); pecaste 
(TC, 3; VC, 5; EE, 1); pecastes (VC, 
1); pecasti (TC, 1); pecaua (S, 1; TC, 1; 
VC, 1; C, 1; EE, 1); pecauã (VC, 5; EE, 
1); pecauas (VC, 2); pecca (VC, 5; C, 
6; EE, 4); peccã (VC, 2; C, 18; EE, 2); 
peccãdo (VC, 1); peccam (VC, 2; C, 6; 
EE, 2); peccamos (VC, 1; C, 1); peccan 
(C, 1); peccando (VC, 1; C, 1); peccar 
(VC, 15; C, 9; EE, 4); peccara (EE, 1); 
peccaramos (C, 1); peccarõ (VC, 1; EE, 
1); peccarom (EE, 1); peccase (C, 1); 
peccasse (VC, 2); peccaste (VC, 1); 
peccaua (VC, 1); peccou (TC, 1; VC, 
1; EE, 1); pecou (S, 15; TC, 14; VC, 
34; C, 5; EE, 2); peecar (EE, 1); pequã 
(VC, 1); peque (VC, 9; EE, 1); pequẽ 
(VC, 2; EE, 1); pequees (EE, 3); pequei 

(S, 1; TC, 1; VC, 1); pequem (VC, 1); 
pequemos (VC, 3; EE, 1); peques (TC, 1; 
VC, 2); pequey (S, 64; TC, 39; VC, 13; 
EE, 2). Contextos: «elles auiã pecado 
mais grauemẽte que os outros todos» 
(VC); «ajnda que este ẽ pecado nõ peca ẽ 
ouuir a misa» (S); «Quẽ se bautizar duas 
uezes per nõ saber nõ peca mais nõ deue 
a seer clerigo» (TC); «se a virgẽ se casar 
non peca» (EE); «aqueste he huũ dos 
mãdamẽtos no qual pola moor parte pecã 
todos os homes do mũdo» (TC); «e em 
pecãdo se partiou e tirou da semelhãça 
do seu fazedor» (VC); «quẽ da cõselho 
de matar outrem som omycidas mas nõ 
pecam igualmẽte» (TC); «Pecamos con 
nossos padres cõtra justiça» (S); «contra 
o qual pecan os que quebrantan a ffe» 
(S); «ao qual o homẽ soffre pecando» 
(EE); «as uezes o casado pode pecar 
mortalmente cõ sua molher» (TC); «por 
quanto por ella pecara mais que per 
outro mẽbro» (VC); «e os que obram 
em mym, nõ pecaram» (EE); «e nõ 
pecaras jamais» (VC); «por pecarẽ mais 
liuremente» (VC); «Mais pecam aquelles 
que açendem as almas para pecarem» 
(VC); «e se pecares aueras perdoãça» 
(VC); «pera que me cõfesarey que logo 
pecarey amanhãa» (S); «ca estonçes 
non pecaria por quebrantar ho jejuun» 
(S); «nom pecariã nen serian teudos a 
rrestituyçã se se partẽ do pecado» (S); 
«como quer que pecariam por vsar della 
nõ discretamente» (S); «guardãdoo nos 
como o guarda o iudeu pecariamos em 
este dia nom fazer lume nẽ de comer» 
(TC); «certamente pecarias porque 
iras contra a caridade» (TC); «elle se 
dooe e chora por nos pecarmos» (VC); 
«Ha segũda ordẽ sera dos christãaos 
que fezerom booas obras, e ainda que 
pecarõ, morerom en pendença» (S); 
«Esta meesma peẽdẽça deuẽ a fazer as 
molheres cõ que asy pecarom» (TC); 
«por quanto por sy mesmos pecaron» 
(S); «E asi ho que tal rrespomde 
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pecarya» (S); «pecas e nõ podes ser 
saluo» (S); «ãte que ho homẽ pecase» 
(S); «deua entender que se pecasse 
que o reprehendesse e castiguasse 
primeiro» (VC); «deuia enclinarse aos 
seus sobditos arependendose quando 
quer que pecassem» (EE); «nom te 
constrãgeo que pecasses» (VC); «E se 
fazias cousa iusta e boa e nõ poseste em 
elo boa diligẽcia e mataste es omecida 
e pecaste mortalmẽte» (TC); «Nom hys 
ou hides ao regno porque nõ pecastes 
mas porque remijstes vosos pecados 
per esmollas» (VC); «e se te mãdou 
que nõ furtases furtasti e nõ furnigasti 
pecasti pois que te era defeso asi este 
como aquele» (TC); «ãte que acabaua 
hũa ãte pecaua outra uez mortalmẽte» 
(TC); «Porem quando a elles pareçia que 
pecauã os discipollos» (EE); «e sentisses 
que pecauas e nom o fezesses» (VC); 
«e porẽ nõ pecca aquelle que guarda a 
ordenança delle» (VC); «aos que peccã 
por fraqueza» (EE); «pois que peccãdo 
eu lõgo tẽpo atees ora me perdoaste» 
(VC); «Contra este mandamento peccam 
todos aquelles que sospeitam sem sinaaes 
evidentes alguum erro e pecado de seu 
prouximo» (C); «este sacramento de boa 
rezom e equidade he obrigatorio todallas 
vezes que mortalmente peccamos» 
(C); «E neste preçepto peccan todos 
aquelles que teẽ odio a seu prouximo e 
lhe desejan mal» (C); «Mas peccando 
comprio dar Deus quem dos peccados 
purgasse e absoluesse os peccadores» 
(C); «feita vil por a husança e custume 
de peccar» (VC); «por ella peccara 
mays» (EE); «Ca se nam peccaramos 
abastara a cada huũ sua propia uida e 
regimento» (C); «tal deues tu de seer 
aaquelles que peccarõ em ty» (VC); 
«nunqua peccarom contra deus» (EE); 
«e estas obras aas vezes sam neçesarias 
aa saluaçã e peccase mortalmẽte non 
as fazẽdo» (C); «allegou que ao que 
peccasse e se arreprehendesse fosse 

perdoada a injuria» (VC); «Se soportas 
porque peccaste por ty soportas e nõ por 
deus» (VC); «mas se alguẽ peccaua cõtra 
o poboo ou contra deus ou fazia dãpno a 
outrẽ nõ curaua alguẽ de o reprehẽder» 
(VC); «se peccou mortalmente amte que 
a aquabasse» (TC); «Primeiramente lhe 
pregũte se pecou per soberba querẽdose 
leuãtar sobre os outros no coraçom» 
(TC); «Ca elle tijnhalhes dado causa 
de peecar» (EE); «entõ pequã aquelles 
que as teẽ mortalmẽte» (VC); «porque 
nõ peque a ty» (EE); «nõ consintindo 
aos seus emganos porque pequẽ» (EE); 
«Ca mẽbros somos os huũs dos outros, 
assanhaaduos e nõ pequees» (EE); 
«Pequei nõ ẽsynãdo os simplizes e que 
meos sabia que mi» (TC); «a qual desejã 
os maaos .s. que pequem sem reçeo» 
(VC); «nom pequemos como aquelles» 
(EE); «E se em teu oficio que fazias 
poseste boa diligẽcia nõ es omecida que 
peques mortalmente» (TC); «Pequey nõ 
perdoãdo a aqueles que me errarõ asi 
como eu queria que Deus perdoase a mi» 
(TC); «Digo mais que pequey nõ teẽdo as 
peẽdẽças que me dauõ, nẽ as cõprĩdo ẽ 
estado de graça» (TC); «Padre eu pequey 
cõtra ho çeeo e diãte de ty» (EE).

pecato, subs. O mesmo que pecado. 
Formas: pecato (EE, 1). Contexto: 
«com proposito de a trazer ao pecato de 
luxuria» (EE).

pecatrix, subs. (do lat. peccatrice-m). O 
mesmo que pecatriz: pecadora. Formas: 
pecatrix (VC, 2). Contextos: «Iesu boo 
sperãça dos penitentes que a Maria a 
pecatrix que aos teus pees chorou e os 
lauou cõ as lagrimas e alimpou cõ os seus 
cabellos» (VC)

pecatriz, adj. (do lat. peccatrice-m). 
Pecadora. Formas: pecatriz (VC, 1). 
Contexto: «Aprẽde pois homẽ pecador 
da molher pecatriz aa qual empero forõ 
perdoados todos seus pecados» (VC).

peçoento, adj. O mesmo que peçonhento. 
Formas: peçoẽta (VC, 1). Contexto: 
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«aquella que cõtara as palauras da 
serpẽte peçoẽta» (VC).

peçonha, subs. (do lat. vulgar *potionea-m, 
por potione-m, beberagem). Veneno. 
Formas: peçonha (S, 3; TC, 2; VC, 
25; EE, 2; RP, 9); peçonhas (VC, 4). 
Contextos: «he de fugir como de 
peçonha» (S); «E he tal como o fogo no 
feno e he ainda tal como a peçonha no 
estamago» (TC); «foy cheo da peçonha 
da trayçõ» (VC); «porque assy como 
aquella tijnha semelhança da serpente. 
mas nom tijnha peçonha nem maliçia 
porque darame era» (VC); «Ho qual 
bebeo ha peçonha que nõ lhe fez mal» 
(EE); «caladamẽte traz a peçonha 
ao coraçã» (RP); «porque a peçonha 
intrinseca pertorua o sprito vital» (RP); 
«Itẽ o achate faz fugir as peçonhas e 
apagua a sede e aguça a vista» (VC); 
«(Tirarã as serpentes) e peçonhas» (VC).

peçonhentado, adj. (do part. de peçonhen-
tar). Envenenado; contaminado. For-
mas: peçonhẽtado (RP, 1). Contexto: 
«nõ ẽtre em ella ho aar peçonhẽtado» 
(RP).

peçonhente, adj. O mesmo que peçonhento. 
Formas: peçonhẽtes (VC, 1). Contexto: 
«Deu o lobo beyjos peçonhẽtes ao 
cordeiro mãso» (VC).

peçonhento, subs., adj. (de peçonha + 
-ento). Que tem peçonha; venenoso. 
Formas:  peçonheenta  (EE,  1) ; 
peçonhenta (VC, 1); peçonhentas (RP, 
1); peçonhento (VC, 1); peçonhentos 
(VC, 1; EE, 1); peçonhẽta (VC, 1); 
peçonhẽtas (VC, 4; RP, 1); peçonhẽto 
(VC, 1; RP, 1); peçonhẽtos (RP, 4). 
Contextos: «E se beberem algũa cousa 
peçonheenta nom lhes fara mal» (EE); 
«(disselhes. geeraçom de biueras) .s. 
linhagem peçonhenta» (VC); «por 
que muytas cousas peçonhentas nõ 
destruã o çerebro» (RP); «e algũs fazẽ 
fruito peçonhento e mortal segũdo som 
os hereges» (VC); «E quã cheo he o 
mũdo da questes homẽs pestilẽçiaaes 

e peçonhentos» (VC); «como se lee no 
derradeiro do Apocalipsi. Fora caães e 
peçonhentos e luxuriosos» (EE); «Aa 
qual as seetas peçonhẽtas deste mũdo 
malicioso nõ podẽ chegar» (VC); «por 
tal que tu aprendas della afastarte das 
peçonhẽtas verduras dos dilleitos» 
(VC); «nõ cõsintem entrar as cousas 
peçonhẽtas» (RP); «como se fosse vil. 
feo e peçonhẽto ou fedorẽto e mereçedor 
de morte» (VC); «ho aar jnspirado as 
vezes he peçonhẽto» (RP); «deue homẽ 
de fugir dos aares peçonhẽtos» (RP).

peçonhoso, adj. (de peçonha + -oso). 
Peçonhento; venenoso. Formas: 
peçonhosa (EE, 1); peçonhossa (S, 
1). Contextos: «E se alguũa cousa 
peçonhosa beberen non lhes fara mal» 
(EE); «Enpero se a cousa que cayr no 
sangue for peçonhossa ou peçonha 
mesturada com o sangue» (S).

pécora, subs. (do lat. pecora, neutro 
plural de pecus, oris, rebanho). Gado. 
Formas: pecora (VC, 1); pecoras (VC, 
1). Contextos: «nom era rijo ou solto. a 
voz nom de allimalia ou pecora. e de tal 
maneyra era» (VC); «A enterpretaçõ da 
qual cousa elle poõe em hebraico dizẽdo 
que he nomeada em hebrayco Bethsayda 
que quer dizer casa de guaados ou de 
pecoras. porque aly jaziã em huũ eyrado 
ou alpẽder os corpos dos gaados mortos» 
(VC).

pecto, subs. O mesmo que peito. Formas: 
pecto (VC, 8); pectos (S, 18; VC, 3). 
Contextos: «huũ no pecto de Maria. 
e outro na carne de Christo» (VC); 
«alimpado o meu pecto dos pecados» 
(VC); «o saçerdote faz en ha ffrõte e en 
os pectos con oleo» (S); «teer jũtas as 
maãos ante os pectos» (S); «batyam os 
pectos» (VC); «cõ as maãos jũtas ante 
os pectos» (VC).

pectoral, subs. (do lat. pectorale-m). O 
mesmo que peitoral: arreio que cinge o 
peito dos cavalos. Formas: pectoraaes 
(VC, 1). Contexto: «Nom forõ aquestas 
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bestas grãdes de freos e sellas douradas: 
nẽ de pectoraaes e retrancas de sirgo 
segũdo custume da sandiçe do mundo» 
(VC).

pecúlio, subs. (do lat. peculiu-m). Quantia 
em dinheiro que se junta; cabedal; bens 
ganhos ou herdados. Formas: peculio 
(S, 3); peculyo (S, 1). Contextos: «non 
pode dar esmola dos beẽs do padre nem 
do peculio aduentiço» (S); «Do peculio 
castrense podea fazer» (S); «Peculio 
aduentiçio son os beẽs que tẽ o filho 
que lhe pertençerom doutra parte» (S); 
«E peculyo castrense he o que sse ganha 
na caualaria per soldo de rrey ou doutro 
gramde senhor» (S).

pecúnia, subs. (do lat. pecunia-m). 
Dinheiro; riqueza. Formas: pecunia 
(VC, 3; EE, 1). Contextos: «a qual 
nõ soomente he da pecunia» (VC); 
«reçeberã a pecunia e nõ pouca» (VC); 
«o sangue e vida do qual elles ja auiam 
primeyramẽte mercado com aquella 
meesma pecunia do templo» (VC); 
«som bẽauenturados os que ham fame 
e hã seede da justiça e nõ da pecunia e 
riqueza terreal» (EE).

pedaço, subs. (do lat. vulgar pitacciu-m). 
Porção; bocado. Formas: pedaço (S, 1; 
VC, 11; HV, 2; EE, 2); pedaços (VC, 
19; HV, 1; EE, 7). Contextos: «se ficase 
alguũ pedaço ou migualha daquello que 
comese antes antre os dentes ou na boca» 
(S); «Elles lhe trouuerom huũ pedaço de 
pexe assado» (VC); «apareçeo vistido 
daquelle pedaço do mãto que elle deu 
ao proue» (EE); «agora per conseguinte 
adeparte per pedaços» (VC); «por tal 
que possas apanhar algũas migualhas 
ou pedaços» (VC); «e as gentes tomauã 
os pedaços daquelles coyros, e coziãnos 
pera comer» (HV); «emcherom doze 
alcoffas dos pedaços de cinquo paães 
de çeuada e dos peixes que sobejarom» 
(EE).

pédica, subs. (do lat. pedica-m). Um 
das veias do corpo humano. Formas: 

pedica (RP, 1). Contexto: «E se for em 
o espinhaço mingua sobre a vea que he 
chamada a pedica grãde» (RP).

pedido, subs. (do lat. petitu-m). Petição; 
rogo; súplica. Formas: pedido (VC, 
1); pedidos (S, 2; VC, 1). Contextos: 
«e seja liure do tributo do diaboo e do 
pedido seu» (VC); «aos que eram meus 
subditos lançey pedidos» (S); «fazem de 
guerras e pedidos» (VC).

pedidor, subs. (do lat. petitore-m). Aquele 
que pede; peticionário; requerente. 
Formas: pedidor (VC, 2); pedidores (VC, 
1). Contextos: «o senhor Jesu Christo o 
qual foy pedidor ãtre nos outros» (VC); 
«daua fauor aa cobijça auarenta daquelle 
pedidor. o qual requeria aquesto por 
enguanar seu jrmaão» (VC); «nos nom 
somos recontadores daquello mas somos 
pedidores ou oradores» (VC)

pedimento, subs. (de pedir + -mento). 
Ato de pedir; súplica; petição. Formas: 
pedimẽto (EE, 2). Contextos: «E a 
pedimẽto delles pregũtou a Sibilla, se 
naçeria ẽ alguũ tempo alguũ mayor que 
elle» (EE); «E a requerimento e pedimẽto 
dos judeus Pillatos o fez crucificar» (EE).

pedinte, subs. (de pedir + -nte). Mendigo. 
Formas: pedinte (VC, 3; EE, 3); pedintes 
(VC, 3); pidinte (EE, 2). Contextos: 
«Achegate pois tu agora aaquesta cea 
como pedinte» (VC); «e que se quer 
das migualhas daquella mesa de a ty 
pedinte» (VC); «abryo sua maão ao 
pedinte» (EE); «saluo os mẽdigos ou 
pedintes e os fracos e çopos e çeguos» 
(VC); «mais reçebem dos pedintes que 
os pedintes delles» (VC); «Era huũ 
pidinte por nome Lazaro» (EE).

pedir, vb. (do lat. vulgar *petire, este 
de petere). Implorar; rogar; reclamar; 
suplicar. Formas: for pedido (S, 1; VC, 
1); fosse pedido (VC, 1); foy pedido 
(VC, 1); he pedida (S, 1); he pedido (S, 
1; VC, 3); peça (S, 1; TC, 1; VC, 11; C, 
1; EE, 1); peçã (VC, 3; EE, 1); peça te 
(VC, 1); peçaaes (VC, 2); peçam (VC, 
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3); peçamos (VC, 21); peças (VC, 1); 
peço (TC, 3; VC, 60; HV, 1; EE, 4); 
peço te (VC, 6); peçolhe (TC, 1); peçote 
(VC, 4); pede (S, 20; TC, 4; VC, 50; C, 
1; EE, 6); pedẽ (S, 2; VC, 18); pedelhe 
(S, 1); pedem (VC, 5; EE, 1); pedes 
(S, 3; TC, 1; VC, 9; EE, 2); pedi (VC, 
1; EE, 1); pedia (S, 1; VC, 14; EE, 1); 
pediã (VC, 3; EE, 1); pedia lhe (VC, 1); 
pediam (VC, 3; C, 2); pediamlhe (EE, 
1); pedida (VC, 1); pedidas (VC, 1); 
pedide (VC, 4); pedido (EE, 1); pedĩdo 
(EE, 1); pedĩdo lhe (VC, 2); pedij (VC, 
1; EE, 3); pedijs (S, 3; EE, 1); pedilhe 
(VC, 1); pedillo (VC, 1; EE, 1); pedimos 
(S, 16; VC, 13; EE, 6); pedimos te (VC, 
1); pedindo (S, 3; VC, 19; HV, 1; EE, 
4); pedindo lhe (VC, 1); pedindolhe (S, 
1; VC, 2; HV, 1; EE, 1); pedindonos (C, 
2); pedio (VC, 8; HV, 1; C, 1; EE, 7); 
pediolhe (VC, 1); pedir (S, 11; VC, 64; 
HV, 3; EE, 8); pedira (VC, 3; EE, 1); 
pedirdes (VC, 1; EE, 5); pedirẽ (TC, 1; 
VC, 4; C, 1); pedirees (EE, 2); pedirem 
(VC, 4); pedires (VC, 5; EE, 1); pedirey 
(EE, 4); pedirlhe (VC, 2); pedirmos 
(VC, 7); pedirõ (VC, 5; HV, 2; EE, 2); 
pedirom (VC, 2; EE, 1); pedironlhe (VC, 
1); pedisse (VC, 2; EE, 1); pedissemos 
(VC, 1); pedissen (EE, 1); pedisses (VC, 
1); pediste (VC, 1); pedistes (VC, 1; EE, 
2); pedy (EE, 1); pedya (VC, 2); pedyo 
(VC, 4; EE, 6); pedyolhe (VC, 1; EE, 2); 
pedyr (S, 3; VC, 1; EE, 2); pedyrdes (EE, 
1); pedyrees (EE, 1); pedyrom (VC, 1); 
seja pedido (VC, 1). Contextos: «E se 
for pedido departamẽto do matrimonio» 
(S); «Quisse ergo segundo este meesmo 
doctor que lhe fosse pedido que nõ 
sejamos tragidos em temptaçom» (VC); 
«e em quanto alli foy pedido o tributo a 
Christo» (VC); «asi como se a que se 
ha de esposar non he pedida aaqueles 
em cujo poderio esta» (S); «por que 
sayban a rrezõ por que he pedido ser 
feito diuorçio antre elles» (S); «o que 
demandar peça avendo ffe e nõ douide» 

(S); «Item o bispo que ordena alguũ cõ 
comdiçom que nũca lhe peça beneficio 
he logo suspẽso das ordẽs» (TC); «Peça 
nom duuidando cousa algũa na ffe: 
seerlhea outorgado» (EE); «e que peçã 
as cousas perteençentes» (VC); «peça 
te senhor que me notiffiques a minha 
fe» (VC); «(nõ sabees que peçaaes) 
per vossa madre a qual posestes por 
medianeyra» (VC); «que cousa sera a 
que lhe peçam os filhos que lha elle nom 
outorgue» (VC); «assy peçamos que nos 
seja perdoada a diuida» (VC); «nem 
lha peças se nõ elle mesmo» (VC); «a 
Deus peço polla sua sãcta misericordia 
e polla sãcta paixõ» (TC); «Peço te pois 
senhor Jesu» (VC); «e peçolhe que se 
amercee de mĩ e me perdoe os meus 
pecados» (TC); «Peçote senhor que 
me outorgues primeiramente que eu 
me conhoça como fez aqueste ladrom» 
(VC); «Quẽ pede a cõfisõ e comunhõ e 
bautismo e depois perde a fala deuẽlho 
a dar» (TC); «quãdo pedẽ seer partidos 
por alguũ parentesco» (S); «e pedelhe as 
cousas que lhe aprazem con grãde feuza 
de ffe» (S); «He aqui muy boõa demãda 
que pedem a morada e pratica de deos» 
(EE); «se pedes a teu uizinho algũa cousa 
enprestada e esquecea» (TC); «Desejey e 
foy me dado sentido e pedi e veeo em my 
o spiritu de sabedoria» (EE); «Aqui rroga 
ho saçerdote a ssemelhãça do saçerdote 
da ley velha que pedia misericordia 
pollos pecados do pouoo» (S); «Nam 
pediã nem desejauam a vijnda do vogado 
consollador» (EE); «e pedia lhe justiça 
delle» (VC); «E que nos pediam por 
merçee que lhe provessemos sobre ello 
de remedio com dereito» (C); «Outros 
tentandoo pediamlhe synal do çeeo» 
(EE); «pedida primeiramente licença 
da virgẽ Maria sua senhora» (VC); 
«he palaura de desejo e de cõprimento 
de todallas cousas pedidas» (VC); 
«pedide e dar vos ham» (VC); «Se ho 
has dampnado satisfazẽdo ou pedido 
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perdom se mal lhe quiseres deixando ha 
maa võtade» (EE); «roubarõ a Egypto 
pedĩdo emprestados copos de ouro e 
prata» (EE); «ou o denũciã ao prellado 
pedĩdo lhe que corregua aquello nõ 
cõ queixume de ẽueja» (VC); «Pedij 
e reçeberes» (EE); «nõ sabees o que 
pedijs» (S); «jnclinate a elle e pedilhe 
perdõ» (VC); «mas pois foy emuiado 
deuera pedillo» (EE); «e pedimos ha 
Deus as coussas temporaees» (S); 
«osana que quer dizer saluanos pedimos 
te» (VC); «deitado ẽ terra pedindo 
humildosamẽte mysericordia a Deus» 
(S); «E chegou se a elle huũ da quella 
cõpanha pedindo lhe que se amerçeasse 
de huũ filho soo que tijnha lunatico» 
(VC); «pedindolhe alguũa coussa» (S); 
«Pedindonos os ditos abades» (C); «E 
emtã o sancto homẽ pedio liçença a 
Veronica» (HV); «e pediolhe perdõ e 
mercee» (VC); «nom pode pedir que 
seja partido o matrimonio» (S); «quẽ 
pedira que quer seer vendido?» (VC); 
«Se algũa cousa pedirdes ao padre em 
meu nome» (EE); «cõ grande cobiiça 
nunca lhes minguam obras e he aazo de 
pedirẽ esmollas» (TC); «em meu nome 
pedirees» (EE); «empetrarom toda cousa 
que pedirem do padre» (VC); «qual quer 
cousa que a deus pedires te dara» (EE); 
«Nõ o pedirey nẽ tentarey ao senhor» 
(EE); «podia cheguar ao principe a 
pedirlhe o corpo» (VC); «Onde nos 
spertamos o nosso desejo em dizermos 
e pedirmos aquesto» (VC); «os filhos 
de Zebedeu pedirõ que se asseentasse 
o huũ aa destra e o outro aa seestra» 
(EE); «per aquestes que pedirom seer 
mais hõrrados que todos outros» (VC); 
«E logo como Christo entrou pedironlhe 
os discipullos e roguarõno por a sogra 
de Pedro» (VC); «ora lhe pedisse perdõ 
ora nõ» (VC); «nom auia pera que nos 
requerer que pedissemos» (VC); «e lhe 
pedissen ajuda» (EE); «mas booa cousa 
seria que ãte cauasses ou pedisses como 

mẽdigo» (VC); «pediste a teu seruo 
que baptizaua os peccadores» (VC); 
«Atee agora nehuũa cousa pedistes 
em meu nome» (EE); «ao qual a pedy 
deuotamẽte» (EE); «E com aquesta lança 
damor outrossy pedya sancto Agustinho 
seer alançeado» (VC); «Gota de agoa 
pedyo o que nenhuũa migalha do pam 
dar nom quis» (EE); «fezeo mercar 
aos estudãtes, pedyolhe a carne» (EE); 
«e ẽ esta oraçõ se declara todo o que a 
homẽ conuem pedyr a Deus» (S); «se 
alguũa cousa pedyrdes ao padre em meu 
nome darvolloha» (EE); «Em aquelle 
dia pedyrees em meu nome» (EE); «E 
porque os judeos comtra a voomtade 
de Pyllatus pedyrom que Christo fosse 
crucificado» (VC); «elle promete lhe 
seja pedido» (VC).

pedra, subs. (do grego πέτρα, pelo lat. 
petra-m). Rocha. Formas: pedra (S, 17; 
TC, 2; VC, 210; HV, 10; C, 3; EE, 51); 
pedras (S, 4; TC, 1; VC, 86; HV, 5; EE, 
17). Contextos: «pasa aa orta per caal de 
pedra ou de madeira» (S); «E estes que 
ouuesem de guardar escriptos em duas 
tauoas de pedra» (TC); «se alguem lança 
em caminho huũa grande pedra ou paao» 
(VC); «pois que mora na pedra se he 
duro aa guisa da pedra nẽ he marauilha 
de nõ sentir as doores no corpo» (VC); 
«assy a çidade sera destroyda que nõ 
ficara pedra sobre pedra» (HV); «As 
quaes sejam assy pintadas em retauolos 
ou escolpidas em pedra e paao» (C); 
«a pedra que ẽgeitarõ os meestres foy 
feita cabeçeira de esquina» (EE); «se tu 
ãdauas lãçãdo pedras ou fazendo obras 
que mais perteecẽ a sandeus mais que a 
cordos» (TC); «dize que estas pedras se 
façã pã» (VC); «derribou a Gollias com 
tres pedras que tomou de huũ regato» 
(VC); «e que sobissem pedras por çima 
do muro» (HV); «Digouos que se estes 
callarem: as pedras deitaram vozes» 
(EE).

pedra angular, subs. (do do lat. petra-m 
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angulare-m). Pedra em forma de ângulo; 
pedra base de um edifício. Formas: 
pedra angullar (VC, 1). Contexto: «e 
foy feito pedra angullar e chaue em a 
sua resurreiçõ» (VC).

pedra topázia, subs. (de pedra + tupázia, 
este do lat. topazia-m). Topázio; pedra 
preciosa de cor amarela. Formas: pedra 
topazia (VC, 1). Contexto: «O segũdo 
cõselho que he obediẽçia se entende 
para pedra topazia: a qual he de color 
semelhauel ao ouro» (VC).

pedrada, subs. (do lat. medieval petrata-m). 
Ato de lençar pedras. Formas: pedradas 
(VC, 1). Contexto: «deuemse entender 
aquestas cousas saamente nom que 
Christo no seu corpo glorificado reçeba 
dampno nem pedradas quanto ao 
sentimẽto corporal» (VC).

pedrazinha, subs. (de pedra + -zinha). 
Pequena pedra. Formas: pedrazinha 
(VC, 1). Contexto: «lãça em a carreira 
algũa pedrazinha ou outra cousa mujto 
pequena» (VC).

pedregoso, adj. (do lat. *petricosus, a, 
um). Que tem muitas pedras. Formas: 
pedregosa (VC, 1); pedregoso (VC, 
1). Contextos: «em lugares açerca do 
caminho e ẽ terra pedregosa e em terra 
espinhosa» (VC); «e o caminho para ella 
era pedregoso e de trabalho» (VC)

pedreiro ,  subs.  (do lat .  medieval 
petrariu-m). Operário que trabalha 
a pedra. Formas: pedreiros (C, 1); 
pedreyro (VC, 1); pedreyros (VC, 1). 
Contextos: «Ferradores, Ataqueiros, 
Ferreiros, Pedreiros, cada huum quorenta 
reaes» (C); «assy como se fossem alli 
feitas per maão de pedreyro» (VC); 
«engeytauã os meestres e pedreyros» 
(VC).

pedrisco, subs. (do cast. pedrisco). 
Granizo. Formas: pedrisco (VC, 1). 
Contexto: «A mudança pois das cousas 
.s. fryo e caentura. pedrisco. toruoões 
lampados e as outras cousas dampnosas» 
(VC).

pega, subs. (do lat. vulgar peca-m, este de 
pica-m). Uma espécie de ave. Formas: 
pega (TC, 1). Contexto: «os homeẽs as 
ẽsynam a falar asy como o esturninho ou 
pega papagayo» (TC).

pegada, subs. (do part. de pegar). Vestígio 
que o pé deixa no chão; rasto. Formas: 
peegadas (VC, 2; EE, 2); peeguada 
(VC, 1); peeguadas (VC, 33); peguada 
(VC, 1); peguadas (VC, 2). Contextos: 
«recebeo cõ obediẽcia as peegadas de 
Christo e as seguio» (VC); «e deuagar 
segue aas peegadas do teu senhor» (VC); 
«Christo padeçeeo por nos leyxando vos 
emxẽplo que sygaaes suas peegadas» 
(EE); «deuees sempre aguardar e olhar 
(suas peegadas)» (EE); «Ca em Christo 
nõ ha obliguaçõ algũa de pecado. 
nẽ soomẽte peeguada delle» (VC); 
«siguamos suas peeguadas» (VC); 
«porque nom se mouam as minhas 
peeguadas» (VC); «e que nom leixemos 
em nos peguada ou rastro de sanha» 
(VC); «que te sigua aremendando te e 
andãdo per tuas peguadas» (VC); «e 
segindo suas peguadas» (VC).

pegar, vb. (do lat. picare). Prender; aderir 
ou fazer aderir. Formas: peeguado (VC, 
2); peeguar (VC, 2); pega (EE, 1); pegua 
(VC, 1); pegue (VC, 1). Contextos: 
«me cõfessees seer Christo filho beento 
enuiado do padre e peeguado per os 
prophetas» (VC); «foy açoutado e de 
spinhas coroado. e peeguado aa cruz» 
(VC); «aquelle que se quer peeguar 
a deus nom ha de conuersar antre os 
parentes» (VC); «elle lhe tornaria aa 
peeguar e guarecer todo» (VC); «Porem 
he doença que se pega assy como lepra» 
(EE); «ally onde se pegua que ha de 
padeçer» (VC); «nõ aja vergonha e a 
ponha e a pegue na testa» (VC).

pego, subs. (do grego πέλαγος, pelo lat. 
pelagu-m). Abismo; alto mar. Formas: 
peego (VC, 11); peeguo (VC, 1); pego 
(VC, 1). Contextos: «Metamos nos 
pois aa profundeza deste peego pera 
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buscarmos nas scripturas de deus a pedra 
preciosa que jaz abscondida» (VC); Se 
aos marinheyros pareçẽ leues as ondas 
do peego» (VC); Mas agora nom teemos 
ja de passar o Mar Ruyuo mas peeguo de 
foguo» (VC); «he o meyo de hũa aa outra 
quinta defferẽça ha do porto ao pego do 
mar que cada dia he mouido cõ vento e 
tormenta» (VC).

pegriça, subs. O mesmo que preguiça. 
Formas: pegriça (VC, 8). Contextos: 
«e por tal que a oraçom da pallaura e 
da boca esperte e tire a nossa pegriça» 
(VC); «a pegriça chamalhe vallentia 
e firmeza porque gloriar se homem do 
ouçio cobijça he» (VC).

pegriçoso, subs., adj. O mesmo que 
preguiçoso. Formas: pegriçoso (VC, 1); 
pegriçosos (VC, 3). Contextos: «elle ho 
cõdena e faz seer medroso e pegriçoso 
aquelle que peca» (VC); «Itẽ doutrina 
esperte os pegriçosos» (VC).

pegulhal, subs. (do lat. peculiare-m, 
adquirido com o pecúlio). Rebanho 
de ovelhas. Formas: pegulhal (VC, 
7). Contextos: «era do seu pegulhal e 
manada» (VC); deuem os bispos auer 
entençõ de encamjnhar pera çima o seu 
poboo e pegulhal» (VC); assy como 
per o pastor he gouernado e mãtehudo o 
pegulhal» (VC).

pegulhar, subs. O mesmo que pegulhal. 
Formas: pegulhar (VC, 1). Contexto: 
«Outrossy por a geeraçom e poboo que 
delle viesse fosse asinado e conhocido 
a deus que era do seu pegulhar» (VC).

peicto, subs. O mesmo que peito. Formas: 
peictos (S, 2). Contextos: «descendendo 
ataa os peictos dyzendo» (S); «asi como 
se alçasse as mãaos contra ho çeeo ou 
sse ferisse nos peictos ou dysesse» (S).

peita, subs. (do lat. pacta-m). Tributo; 
suborno; promessa; dádiva. Formas: 
peita (TC, 4; VC, 17; EE, 3); peitas (S, 7; 
VC, 1; C, 1; EE, 1); peyta (TC, 3; VC, 1); 
peytas (S, 2; TC, 1; VC, 1). Contextos: 
«daa por medo ou peita ou por amor do 

outro» (TC); «nem por amor nẽ por peita 
nẽ por odio» (TC); «(E como foy vijndo 
a Capharnaũ cheguarom os que colhiam 
a moeda da peita) .s. o tributo que se 
apanhaua por parte de Çesar» (VC); «A 
primeira peita foy lançada per Çyrino» 
(EE); «ẽganar, jurar, vender a justiça, 
lançar peitas, escuytar as cousas maas» 
(S); «nem leuees peitas nem demãdees 
talhas nẽ dadeuas ou seruiços» (VC); 
«outras horas por peitas e outras algũas 
cousas» (C); «porque asi nom fossem 
agrauados de peitas nã diuidas» (EE); 
«som ainda omecidas asy como sõ 
alguũs iuyzes que por amor ou peyta ou 
hodio ou por outra qualquer maneyra 
leyxã de fazer iustiça» (TC); «porque 
por peyta e por preço o entregou aos 
judeos» (VC); «tyran ho dereito aas 
ygrejas parrochyaees e lamçam peytas 
a seus clerigos contra dereito» (S); «A 
quem deuedes peytas dadelhe peyta e a 
quẽ portagẽ dadelhe portagẽ» (TC); «e 
com outros petitorios e execuçoões ou 
peytas jndiuidas» (VC).

peitar, vb. (do lat. medieval pactare, 
pagar tributo). Subornar com dádivas; 
corromper. Formas: peitaras (VC, 
1); peitasse (EE, 2); peitarõ (TC, 1); 
peytasse (EE, 1). Contextos: «nõ 
sollamẽte peitaras do teu por te nõ 
cõstrãgerem indignamẽte» (VC); «que 
todo o mundo peitasse» (EE); «E se 
algũas destas ouelhas quer auer deles 
os sacramẽtos nõ os pode auer saluãte 
por somonia que primeiro lhes peitarõ 
que doutra guisa nõ os podẽ deles auer» 
(TC); «Augusto o emperador fez ley 
geeral que todo ho mũdo peytasse» (EE).

peito, subs. (do lat. pectu-m). Seio; colo. 
Formas: peito (VC, 29; EE, 1); peitos 
(S, 2; VC, 9; HV, 1); peyto (VC, 10); 
peytos (S, 1; VC, 2; EE, 3). Contextos: 
«fica sem duujda a ferida sob o teu peito 
e has te por lastimado delle» (VC); «feria 
seu peito dizendo» (EE); «A septima 
por ferirse nos peitos com devaçom» 
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(S); «assy como braadando ou ferindo 
os peitos ou alleuantando as maãos» 
(VC); «Faze do meu peyto salla grande 
ladrilhada» (VC); «ferese nos peytos 
e alça a voz huũ pouco» (S); «e pousa 
todo sobre teu coraçõ como signal em 
teus peytos e antre tuas tetas» (VC); «na 
çeea se arimou sobre seus peytos» (EE).

peixe, subs. (do lat. pisce-m). Animal 
vertebrado aquático. Formas: peixe 
(VC, 5; EE, 10); peixes (S, 1; VC, 22; 
EE, 39); peyxe (VC, 21; EE, 1); peyxes 
(VC, 33; EE, 2). Contextos: «assy que 
alegrase o peixe quãdo nõ vee o ãzollo 
ẽ de guastar a hysta» (VC); «E elles 
disserom aa meetade de huũ peixe assado 
e huũ fauam de mel» (EE); «nẽ das que 
som ẽ as auguas sub a terra que ssom 
os peixes» (S); «e chamauasse piscina 
por que era augoa que nõ tijnha peixes» 
(VC); «O segundo chamamento foy no 
tomar dos peixes» (EE); «e ajũtalhe o 
peyxe assado na grelha da cruz» (VC); 
«vaae ao mar e deita o ãzol e toma o 
peyxe» (EE); «entõ tomã grãde copya de 
peyxes» (VC); «tomarõ grãde multidom 
de peyxes» (EE).

peixezinho, subs. (de peixe + -zinho). 
Pequeno peixe. Formas: peixezinhos 
(VC, 2). Contextos: «cõ aquestes paães 
avia hy peixezinhos pequenos ao menos 
dous» (VC); «E som dictos peixezinhos 
e nõ peixes. por quanto o themor faz o 
homẽ seer pequeno e humildoso» (VC).

pejar, vb. (talvez de peia + -ar; peia, do 
lat. medieval pedia-m por pedica-m, 
corda ou grilhão para prender os pés). 
Encher; ocupar; carregar. Formas: era 
pejada (VC, 1); he pejada (VC, 1); peja 
(VC, 1); pejã (VC, 1); pejada (VC, 1); 
pejado (VC, 2). Contextos: «e nõ era 
pejada cõ o cõcibimẽto do filho como 
som as outras molheres» (VC); «a casa 
he pejada de alfayas e nõ teẽ alli onde 
ponha a cabeça» (VC); «Sobre a qual 
cousa lhes disse a semelhãça da figueira 
que nõ faz fructo e que peja a terra de 

balde e sẽ proueito» (VC); «pera que 
pejã a terra taaes pestilẽcias» (VC); «nõ 
era porẽ pejada no corpo que nõ podesse 
andar de hũa prouẽcia aa outra» (VC); 
«auendo se por encarregado e pejado» 
(VC).

pejo, subs. (regressivo de pejar). Impe-
dimento; pudor; receio. Formas: pejo 
(VC, 2; C, 2). Contextos: «ajnda que a 
virgẽ fosse prenhe era ella allegre saã. e 
nõ sentija pejo. porque o lume que tijnha 
ẽ sy nõ podia auer pejo alguũ» (VC); «os 
quaaes reçebem pejo de vĩjr a nos e a 
nosso uigairo por absoluiçam dos ditos 
casos, o qual pejo he causa de nõ fazerẽ 
pendẽça de seus erros» (C).

pejoria, subs. (do lat. pejor + -ia). O 
mesmo que pioria: agravamento. 
Formas: pejoria (VC, 1). Contexto: 
«e em a sua queeda todollos ellemẽtos 
receberõ pejoria. porque ante da quello 
a terra nõ geeraua cardos nẽ spinhas» 
(VC).

pela, subs. (do lat. medieval pilla-m, por 
pila-m, bola). Bola para jogar. Formas: 
peela (EE, 1); peella (EE, 1); pellas (S, 
3). Contextos: «o mũdo he semelhãte 
ao jogo da peela» (EE); «he semelhante 
ao jogo da peella» (EE); «o menistro 
alimpe aquele logar com hũa das pellas 
de algodõ ou estopa» (S); «E os outros 
ministros fazẽ pellas de algodon ou de 
estopas de linho» (S); «os ministros se 
tornam aa ygreja deuẽ queymar as pellas 
dalgodom ou estopa dentro na pya» (S).

pela ventura, loc. adv. O mesmo que 
porventura. Formas: pela uẽtura (TC, 
1); pela vẽtura (S, 1; RP, 1); pella 
ventura (S, 1; C, 1; RP, 1); pella vẽtura 
(EE, 2; RP, 1). Contextos: «E se pela 
uẽtura souber que foy escomũgado 
per seu amtecessor» (TC); «E se pela 
vẽtura apareçer açerca da orelha, façase 
a sangria de çephalica» (RP); «E se 
pella ventura sentir chagas despois de 
dormir, emtõ ha de menuyr o sangue em 
a parte crucifixa» (RP); «pella vẽtura 
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cayrias» (EE); «E se pella vẽtura naçer 
a apostema de bayxo do braço direyto, 
sangre se em ho meo daquelle braço da 
vea meaã» (RP).

pelafrém, subs. (do provençal palafre, 
pelo cast. palafrén). O mesmo que 
palafrém: cavalo manso; cavalo bem 
adestrado. Formas: pelafreẽs (HV, 
1); pelafrem (HV, 1). Contextos: «ao 
terçeiro caualgarõ em seus pelafreẽs e 
van se para Roma» (HV); «reçeberõ o 
preso muy bẽ atado em huũ pelafrem e 
caualgarõ e forõ se aa çidade de Albana» 
(HV).

pele, subs. (do lat. pelle-m). Epiderme; 
couro. Formas: pelle (VC, 11); pelles (S, 
2; VC, 11; EE, 4). Contextos: «E todo 
foy vermelho e a sua pelle e vestidura 
ruyua e de cada parte corrya o sangue 
real e muy precioso» (VC); «mas toda 
a sua vestidura e pelle foy tingida de 
vestidura de bozrra» (VC); «faziã nas 
tendas hũas casas pequenas cubertas 
de pelles de cabras» (S); «daly tomou 
nome capella pellas pelles da cabra» (S); 
«porque husaua de trazer cillicio e saya 
de pelles de camellos de duros cabellos» 
(VC); «Joham tinha o vistido de pelles 
de camelos» (EE).

peleação, subs. (de pelear + -ção). Ato ou 
efeito de pelear; luta, peleja. Formas: 
pelleações (VC, 1). Contexto: «nõ o 
abscõdas cõ escusações ou pelleações 
de pallauras» (VC).

pelear, vb. (do cast. pelear). O mesmo 
que pelejar. Formas: pellear (VC, 
1); pelleam (VC, 1); pelleariam (VC, 
1); pellehando (VC, 1); pelleyar (VC, 
1). Contextos: «assy como aquelle 
que cõuida alguẽ pera pellear ou pera 
alguũ trabalho» (VC); «por os herejes 
e reuesados homeẽs que pelleam a 
falsidade» (VC); «certas pelleariam 
ou trabalhariã cõtra os jmijgos» (VC); 
«pellehando e lutando cõ todos os 
desejos da carne» (VC); «e pelleyar e 
trabalhar em o exercicio das virtudes» 

(VC).
pelegrim, subs. O mesmo que peregrino. 

Formas: pelegrijns (VC, 1); pellegrĩ 
(VC, 1); pellegrijm (VC, 1); pellegrijms 
(VC, 4); pellegrijns (VC, 7); pellegrim 
(VC, 4). Contextos: «e quanto som 
caminheiros e pelegrijns em aquesta 
viuẽda sempre sentem e acham malles 
que chorem» (VC); «quis ajnda per 
quarẽta dias andar como strangeiro e 
pellegrĩ por cõfortar e cõfirmar os seus 
discipollos» (VC); «Aquesta palaura 
tu soo es pellegrijm. nom se entende 
que hy nõ ouuesse outros» (VC); «para 
sepultarem em elle os pellegrijms e 
os strãgeiros» (VC); «se spiritualmẽte 
em nos ouuermos aquellas cousas que 
auiã em sy aquestes pellegrijns» (VC); 
«elle andaua no mũdo como strãgeiro e 
pellegrim» (VC).

pelegrino, subs. O mesmo que peregrino. 
Formas: peligrijnus (S, 1); pellegrinos 
(VC, 2). Contextos: «segũdo suso he 
dyto no titolo que cõta dos peligrijnus a 
quẽ se deuẽ confesar» (S); «outrossy que 
aos pellegrinos e forã lançados de casa 
paternal e de todo o mundo desterrados» 
(VC); «E aquestes pellegrinos dizemos 
que som os muy deuotos christaãos que 
renunciam o segre» (VC).

peleja, subs. (regressivo de pelejar). Luta; 
combate; batalha. Formas: peleja (S, 5; 
VC, 7; HV, 6; EE, 1); pelejas (S, 1; VC, 
3); pelhega (S, 1); pelleja (VC, 54; HV, 
1; EE, 17); pellejas (VC, 13; EE, 8). 
Contextos: «Et pacis, lugar honde non 
ha hy peleja algũa» (S); «se na peleja 
e luyta alguũs caaẽ nos nõ deuemos 
tornar ou dar a culpa a mĩgoa da virtude 
mas a negligẽcia dos que caaẽ» (VC); 
«e durou a peleja des a hora de terça 
atee a hora de noa» (HV); «armados aa 
peleja contra os jmmijgos da ffe» (EE); 
«quãdo vam aas pelejas e aas batalhas» 
(S); «he tempo de tirar e paguar as 
pelejas e perijgos» (VC); «deuemos estar 
aparelhados a pelhega» (S); «sempre foy 
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em continuada pelleja de door e paixom» 
(VC); «e por isso se aparelharõ huũs e 
outros para pelleja» (HV); «deulhe forte 
pelleja» (EE); «e mostrarey que eu vos 
vy sempre em as pellejas» (VC); «Quãdo 
ouuyrdes pellejas e discordias» (EE).

pelejador, subs., adj. (de pelejado + -or). 
Que peleja ou luta. Formas: pelejador 
(S, 2). Contextos: «O ssegundo nom 
deue ser pelejador nẽ rreuoltosso» (S); 
«A .x. que non sseja pelejador nem 
rreuoltoso» (S).

pelejante, adj. (de pelejar + -ante). Que 
peleja ou luta; pelejador. Formas: 
pellejantes (VC, 1); pellejãtes (VC, 1). 
Contextos: «todo o regno em si diuiso 
e contra si per discordias dos principes 
pellejantes a reuezes huũs comtra 
outros» (VC); Duas cousas ergo em o 
coraçom da virgem eram escondidas 
mas muyto contrayras e pellejãtes com 
grande batalha» (VC).

pelejar, vb. (do lat. medieval pelejare, 
arrepelar, pelo provençal pelejar). 
Lutar; combater. Formas: pelegã (S, 
1); pelegando (S, 1); pelegar (S, 1); 
peleja (S, 1); pelejam (VC, 1; EE, 1); 
pelejan (S, 1); pelejar (S, 3; VC, 4; HV, 
1); pelejarẽ (VC, 1); pelejarmos (VC, 
1); pelejaua (VC, 1); pelejauã (VC, 1); 
peleje (VC, 1); pelhegar (S, 1); pellege 
(VC, 1); pellegemos (VC, 1); pelleja 
(VC, 9; EE, 3); pellejã (VC, 7; EE, 1); 
pellejade (VC, 1); pellejãdo (VC, 3); 
pellejam (VC, 5); pellejamos (VC, 1); 
pellejando (VC, 2; EE, 1); pellejar (S, 
2; VC, 10; EE, 2); pellejara (VC, 3); 
pellejarẽ (VC, 1); pellejaua (VC, 2); 
pellejauã (VC, 1; EE, 2); pelleje (VC, 
1); pellejo (VC, 2; EE, 2); tem pellejado 
(S, 1). Contextos: «A segũda he dos que 
pelegã e para estes he a cõfirmaçõ» (S); 
«rroubando e pelegando e fazẽdo cõtra 
justiça em homeçidos» (S); «O quinto 
he seer homẽ cõtrairo aos pecados e 
enpunalos e pelegar contra elles» 
(S); «Ho terçeiro que peleja cõtra o 

mũdo» (S); «o dyaboo quãdo pelejam 
contra elle he fraco como formigua» 
(VC); «pelejan e vaã cõtra ssua terra 
propea» (S); «sayo fora da çidade para 
pelejar cõ nos outros» (HV); «chamou 
muytos pera pelejarẽ» (VC); «porque se 
cõtẽdermos e pelejarmos cõtra elle mais 
forte seremos que elle» (VC); «Michael 
archangeo quando pelejaua com o demo 
e desputaua sobre o corpo de Moyses» 
(VC); «daquelles que pelejauã cõ elle» 
(VC); «quẽ poder pelejar contra a carne 
peleje e vẽça» (VC); «nehuũ avera 
corooa saluo o que bem pelhegar» 
(S); «assy stremadamente me esforçe e 
pellege» (VC); «nom o reprehendamos 
nẽ pellegemos cõ elle» (VC); «qualquer 
que pelleja na batalha de todallas cousas 
se guarda» (EE); «cada dia pellejã contra 
o dyaboo» (EE); «pellejade ou contendee 
por entrardes por angosta porta e streita» 
(VC); «por tal que pellejãdo nos em 
as tribullaçoões e tẽptaçoões sejamos 
mais prouados» (VC); «e pellejam 
e fazem cauallarias e ham prazer da 
perdiçõ dos homẽs» (VC); «e porque 
pellejamos negligentamẽte somos 
fortemẽte feridos» (VC); «os quaaes 
pellejando esforçadamẽte cõquistarom 
terras e cidades» (EE); «assy como os 
que van a pellejar cõtra seus enmijgos» 
(S); «pellejara por elle e vinguallo ha 
o mũdo» (VC); «empero nõ lhes tira a 
materia de pellejarẽ» (VC); «os angeos 
stauam aa de longe veẽdo como Christo 
pellejaua» (VC); «e porem pellejauã 
priguiçosamente» (EE); «Nõ se trigue 
alguẽ nẽ pelleje por pareçer mayor que 
os outros» (VC); «assy pellejo» (EE); 
«O sexto que depoys que tem pellejado 
e vençido e danlhe coroa» (S).

pelicano, subs. (do grego πελεκάν, pelo 
lat. pelicanu-m). Ave de bico comprido 
com uma bolsa membranosa. Formas: 
pellicano (EE, 2). Contextos: «Como 
ho Pellicano derramãdo seu sangue 
sobre seus filhos mortos os resuçita e 
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lhes da vida» (EE); «Semelhante foy ao 
pellicano quãdo padeçeeo por nos outros 
saluar» (EE).

peligrim, subs. O mesmo que peregrino. 
Formas: peligrijs (VC, 1). Contexto: 
«porque o nosso regno he deste mũdo 
nem cuydamos como somos strangeiros 
e peligrijs» (VC).

peliteiro, subs. (do lat. pellatariu-m). O 
mesmo que peliceiro: curtidor; indivíduo 
que trabalha com peles. Formas: 
peliteiro (S, 1). Contexto: «laurador 
ou estalajadeiro, peliteiro ou outro 
ofecial» (S).

pelo, prep. + art., prep. + pron. pes., prep. 
+ pron. dem. (de per + o). Através do. 
Formas: peella (EE, 1); pela (S, 22; TC, 
10; EE, 4; RP, 1); pelas (S, 4; EE, 1); pella 
(S, 142; TC, 2; VC, 7; HV, 3; C, 18; EE, 
376); pellas (S, 21; C, 1; EE, 47); pello 
(S, 133; TC, 1; VC, 9; HV, 12; C, 16; EE, 
465); pellos (S, 66; TC, 1; VC, 5; C, 8; 
EE, 155); pelo (S, 7; TC, 18; EE, 18); 
pelos (S, 3; TC, 10; EE, 2). Contextos: 
«peella qual emtrã as ouelhas aa ffe» 
(EE); «Pela justiça destrebue e da a cada 
huũ o seu» (S); «Se quebrou os ieiuũs 
stabilicidos pela sãcta ygreia» (TC); 
«o peixe assado pela mortificaçom da 
carne» (EE); «pela manhaã sejam os 
manjares cozidos» (RP); «nõ he contẽte 
de uingarse pelas outras maneiras» 
(S); «e louuẽ suas obras pelas portas» 
(EE); «gardar o domĩgo e os dias sãctos 
stabilicidos pella sãcta eigreia» (TC); 
«aquelles que pella manhãa vigiarẽ a 
my acharmeã» (VC); «E nõ as avendo 
elles em escrito pella guissa que dito he» 
(C); «Se macho fezer luxuria cõ besta 
pello logar de besta» (TC); «tornariam 
a elle pello caminho que leuarõ» (VC); 
«E asy estes que som agoyreyros e creẽ 
pellos agoyros das aues, sõ do demo» 
(TC); «som empuxados pellos que stã 
no muro» (VC); «senpre lhe deue pesar 
pelo pecado que cometeo» (S); «emtom 
pregũte pelo meudo por cada hũa das 

ditas cousas e por as circumstamcias 
delas» (TC); «todas as outras cousas que 
o saçerdote faz ou diz pelos finados» (S); 
«Pequey pelos cinco sentidos nõ usãdo 
delles ẽ aquelo para que mos Deus deu» 
(TC); «Pelos chamados das ruas se 
emtẽden os peccadores secretos» (EE).

pelo meúdo, loc. adv. (de pelo + meúdo, 
este do lat. minutu-m). Minuciosamente; 
com todos os pormenores. Formas: 
pelo meudo (TC, 1). Contexto: «emtom 
pregũte pelo meudo por cada hũa das 
ditas cousas e por as circumstamcias 
delas» (TC).

pelote, subs. (segundo uns, de pelo + -ote; 
segundo outros, de pele + -ote). Casaco 
de abas grandes sem mangas; peliça. 
Formas: pelote (C, 1). Contexto: «que 
nehuũ nõ posa trazer vestidura de seda 
.s. gibam, capa, pelote nem mangas e 
collar» (C).

pena, subs. (do grego ποινή, pelo lat. 
poena-m). Castigo; punição; dor. 
Formas: pena (S, 93; TC, 9; VC, 258; 
HV, 1; C, 43; EE, 13); pẽna (VC, 278; 
EE, 24); penas (SG, 3; S, 13; TC, 6; VC, 
52; C, 8; EE, 4); pẽnas (VC, 89; EE, 9); 
penna (VC, 31; EE, 34); pennas (VC, 9; 
EE, 10). Contextos: «O quarto que os 
maaos aueram pena» (S); «e esta pena 
manda dar o dereyto a aqueles que esto 
fezerem e tambem aos que o mandam 
fazer» (TC); «e auera porem maor 
pena no inferno» (TC); «A terçeyra he 
a vida da gloria aa qual he contrayra a 
outra morte a qual he de pena» (VC); 
«Porque ao que caae a meesma pena 
geeral lhe he deuida» (EE); «vẽtos e 
chuuas lhe dauã pẽna como a qualquer 
outro homẽ» (VC); «e como o pecador 
foy atado na sua culpa assy dignamẽte 
sera atado na pẽna» (EE); «aimda que 
em sij contenham quaaes quer penas e 
imposiçam de qual quer tributo» (SG); 
«segumdo as leis dos emperadores he 
theudo a outras muitas penas» (TC); 
«Bem asi am de reteer os diaboos as 
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suas almas em as penas do inferno e 
uerõ so telas» (TC); «As puniçoões 
e pẽnas dadas aos judeus» (EE); «e 
esto quanto aa penna do sentido» 
(VC); «Primeiramente que nom tornem 
quanto aa penna» (EE); «que as pennas 
dem spanto e temor aaquelle que nom 
conuidam» (VC); «Segundo polla razam 
da diuersidade das pennas» (EE).

pena 2, subs. (do lat. penna-m). Utensílio 
que serve para escrever. Formas: pena 
(VC, 2); pẽnas (VC, 1). Contextos: 
«Nem sento pena que escreua. nem 
lingoa que falle» (VC); «a qual he scripta 
com o caniço e pena do sancto spiritu» 
(VC); «e tijnhã fouçinhas e pẽnas 
alleuãtadas» (VC).

penal, adj. (do lat. poenale-m). Relativo 
à pena ou castigo. Formas: pẽnal (VC, 
1). Contexto: «Nom soomente aqueste 
pẽnal e mortal postura de Christo na 
cruz» (VC).

penalidade, subs. (do lat. medieval 
poenalitate-m). Pena; castigo. Formas: 
penalidades (VC, 1). Contexto: «Em 
tanto tomou Christo verdadeiramẽte 
as penalidades assi spirituaaes como 
corporaes» (VC).

penar, vb. (do lat. poenare). Lamentar-
se; arrepender-se; sofrer; aplicar pena; 
castigar. Formas: foy penada (EE, 1); 
penado (S, 1); penar (S, 1); penarse 
(TC, 1); pẽnou (EE, 1). Contextos: 
«esta viagen foy penada» (EE); «deue 
ser punido e penado por seu prelado» 
(S); «he pena pera penar as coussas 
mal feitas» (S); «nunca lhes mais ueo a 
memoria deles senõ ẽ aquelas cousas que 
sõ pecado, scilicet, de penarse e carpirse 
e trazer luyto por eles» (TC); «Jhesu 
Christo nom pẽnou logo a Jherusalem: 
mas dillatou quorenta e dous annos» 
(EE).

pendão, subs. (do provençal penon, pelo 
cast. pendon). Estandarte; bandeira. 
Formas: pẽdõ (VC, 1); pẽdoões (VC, 
2); pendom (VC, 3). Contextos: «por 

que o seu corpo foy aleuãtado ẽ a cruz 
como pẽdõ que he aleuãtado no aar 
pera pelejar cõ os poderosos» (VC); «as 
quaaes cousas serã tragidas ao juyzo assi 
como por pẽdoões e signaaes da victoria 
e vẽçimẽto» (VC); «filha tu o escudo do 
caualleyro. o pendom da victoria. o archo 
da gloria» (VC).

pendença, subs. (do lat. poenitentia-m). 
O mesmo que penitência: expiação 
dos pecados. Formas: pẽdẽça (S, 18; 
VC, 5; C, 2; EE, 8); pẽdẽças (S, 2); 
pẽdemça (S, 3); pẽdença (S, 12; VC, 
4; EE, 1); peẽdẽça (TC, 30; VC, 100; 
EE, 1); pẽedẽça (TC, 1); peẽdẽças (TC, 
3; VC, 1); peẽdemça (TC, 21; EE, 1); 
peẽdemças (TC, 1); peedença (TC, 2; 
VC, 1; EE, 1); peẽdença (TC, 5; VC, 
88; EE, 7); peẽdenças (VC, 2; EE, 1); 
peemdẽça (TC, 9; EE, 1); peemdemça 
(TC, 12; VC, 3); peemdença (TC, 14; 
VC, 5; EE, 1); peemdenças (TC, 1); 
peendẽça (TC, 3; VC, 119); pẽendẽça 
(VC, 1); peendemça (TC, 3; EE, 1); 
peendemças (TC, 1); peendença (TC, 
6; VC, 202; EE, 12); pemdẽça (S, 3); 
pemdeeça (S, 1); pemdemça (S, 1; EE, 
1); pemdença (S, 9); pemdenças (S, 
1); pendẽça (S, 38; VC, 5; C, 2; EE, 
4); pendẽças (S, 2); pendeẽça (S, 1; 
VC, 1); pendeença (VC, 2); pendemça 
(S, 14); pendença (S, 62; TC, 1; VC, 
11; EE, 14); pendenças (S, 2; EE, 1). 
Contextos: «deue aver mui grande 
arrepẽdimento e doerse por que tã tarde 
veyo a pẽdẽça e propoer de sse confesar 
ho mais en breue que poder» (S); «E asi 
pode o saçerdote despẽsar consirãdo 
nas pẽdẽças e ẽ çelebrar a missa» (S); 
«faça pẽdemça .x. anos e çinco meses» 
(S); «hã temor e reçeo de nõ poderẽ 
acabar a pẽdença que começarõ» (VC); 
«Deuese dar a pẽedẽça segũdo mãda 
dar o dereito» (TC); «assoluaa e delhe 
sua peẽdẽça» (TC); «Digo mais que 
pequey nõ teẽdo as peẽdẽças que me 
dauõ» (TC); «Peẽdemça que se deue 
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dar segundo he scripto no degredo e he 
posto em este liuro segundo os pecados 
que som em el scriptos» (TC); «Quem 
iurar acynte .x. dias a pam e augua e 
oyto anos de peẽdemça» (TC); «Se nom 
toue as peẽdemças que lhe derom» (TC); 
«e a uos peço polo poder que teẽdes da 
sãcta egreia que me absoluades e me 
dedes peedença» (TC); «Johãne vijnha 
preeguar bauptismo hi de peedença» 
(VC); «foy nasçido o saluador Christo 
preegãdo Joham ante assaz de sua 
vinda ho bauptismo de peẽdença» 
(EE); «Item sacerdote que dorme cõ 
sua cõfesada doze anos deue de fazer 
peẽdença» (TC); «E alguũs o fu[r]tam 
assy como aquelles que fazẽ scondidas 
peẽdenças» (VC); «A terceira se quer 
fazer peemdẽça e partirse dos pecados 
quãto em si for» (TC); «E este tall por 
este pecado deue a receber mui grãde 
peemdemça» (TC); «Item preguntea 
logo que tempo ha que foy comfessada 
e a quẽ e que peemdença lhe deu» (TC); 
«Mas nõ deuẽ descõfiar e tornar atras 
cessando da peemdença» (VC); «As 
molheres ainda que seiam dordem nom 
deuem de ouuir confissooẽs nem dar 
peemdenças» (TC); «Itẽ quẽ cãtar misa 
e nõ comũgar deue de fazer peendẽça 
huũ ano e nõ celebrar» (TC); «Taaes 
sõ aquelles que pooẽ grãde pẽendẽça 
aaquelles que se veẽ a cõfessar» (VC); 
«nom deua asseer a peendemça muyto 
aspera» (TC); «E primeyramente se 
segue das peendemças que o degredo 
mãda dar polos pecados da luxuria» 
(TC); «Item, quem iura sandiamẽte 
nas maãos do bispo ou maãos sagradas 
tres anos faça peendença» (TC); «E o 
cõfesor deue dar a pemdẽça ssegumdo ho 
pecado» (S); «E ho que cõstrangido for e 
por ygnorançia jurar faça pemdemça tres 
quoresmas» (S); «deue fazer pemdença 
quorẽta dias» (S); «as pemdenças som 
falssas» (S); «E que veẽdoo assy senhor 
que elle se reprehendesse e chorasse 

fazendo pendẽça» (VC); «Como quer 
que o saçerdote pode despensar nas 
pendẽças e dalas segũdo dito he» (S); 
«Mais que nos pecados que ssom ocultos 
a pendeẽça sse pode dar por aluidrio 
do saçerdote» (S); «nẽ per a aspereza 
de Johã forom mouidos aa pendeença» 
(VC); «como quer que nom lhe deuem 
dar tam grande pendemça como sse 
nom ouuera conprido alguũa cousa» 
(S); «Se a pendença que lhe derõ quãdo 
se comfesou se a despreçou e nom ha 
cõprio» (TC); «O qual mostra ho choro 
que deuemos auer na cruz da pendença 
polla contriçom dos peccados» (EE); 
«E soõe os penitẽçiaaees do papa dar 
estas pendenças a alguũs que se lhes 
confesam de graues e enormes pecados» 
(S); «esto se lee no capitollo falsas na 
quinta distinçom das pendenças» (EE).

pendência, subs. O mesmo que pendença. 
Formas: peẽdençia (VC, 1). Contexto: 
«Moralmẽte se expõe este exẽpro do 
homẽ que depois de graça de peẽdençia 
torna a yr per negrigẽçia» (VC).

pender, vb. (do lat. pendere). Estar 
suspenso; estar pendente. Formas: 
pẽde (VC, 2); pẽdeo (VC, 1); pẽdia 
(VC, 2); pẽdiam (VC, 1); pemde (VC, 
1); pemdia (VC, 1); pende (TC, 1; VC, 
3; EE, 2); pendẽ (VC, 1); pendẽdo (VC, 
3; C, 1); pendendo (VC, 1); pendeo 
(VC, 1; EE, 1); pendia (VC, 1); pendy 
(VC, 1); pendya (VC, 1). Contextos: 
«a nossa saluaçõ e dãpnaçõ pẽde no 
aluidro do nosso boo jrmaão» (VC); 
«resurgio o senhor do sepulcro o qual 
pẽdeo por nos em o lenho» (VC); «e 
pẽdia do pescoço deante e detras» (VC); 
«em elles pẽdiam a ley e os prophetas» 
(VC); «Oo madre minha ex aquy o teu 
filho como pemde na cruz» (VC); «E 
o lenho em que pemdia era a cathedra 
sua» (VC); «em estes dous mandamẽtos 
pende toda a ley e os prophetas» (TC); 
«Em aquestes dous mandamentos pende 
toda ha ley e os prophetas» (EE); «e em 
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aquestes dous preceptos pendẽ as leis e 
os prophetas» (VC); «E por que pendẽdo 
tanto carrego sobre elles» (C); «quis 
assy seer aleuamtado porque pendendo 
na cruz» (VC); «Christo humilde e 
engeytado nuu foy o derradeyro dos 
homeẽs que pendeo na cruz» (EE); «aly 
pendia toda a ley e todollos prophetas» 
(VC); «eu sõ aquelle que pendy em 
a cruz» (VC); «elle ensinaua aqueste 
ladrom se nom aquelle que acerca delle 
pendya» (VC).

pendurar ,  vb .  (do la t .  medieval 
*pendulare). Suspender; colocar acima 
do solo; prender. Formas: fora pẽdurado 
(VC, 1); foy pẽdurado (VC, 1); foy 
pendurado (VC, 4); fuy pẽdurado (EE, 
1); pẽduraae (VC, 1); pẽdurado (VC, 3); 
pendorados (VC, 1); pendurada (VC, 
1); penduradas (VC, 1); pendurado 
(VC, 3); pendurados (VC, 1); seendo 
pendorado (VC, 1); seer pendorado 
(VC, 1); seja pendurada (VC, 1; EE, 1); 
som pendurado (VC, 1); sta pẽdorado 
(VC, 1); sta pẽdurada (VC, 1); sta 
pẽdurado (VC, 1); sta pendurada (VC, 
1); stando pendurado (VC, 1); star 
pemdorado (VC, 1); star pendurado 
(VC, 1); staua pẽdorado (VC, 1); staua 
pendorado (VC, 1); staua pendurado 
(VC, 1); stauas pendurado (VC, 1); steue 
pendurado (VC, 1); tem pendorado (VC, 
1). Contextos: «o qual na cruz fora 
pẽdurado» (VC); «e do costrãgimẽto 
de leuar a cruz. e de como foy pẽdurado 
em ella» (VC); «daquelle que foy 
pendurado em ty» (VC); «e por huũa 
janelle pello muro fuy pẽdurado pera 
fora» (EE); «este pẽduraae na ẽtrada do 
vosso peito» (VC); «nom tem medida 
por sua grandeza seer pequenino e com 
os braços pẽdurado ao collo da madre» 
(VC); «e porque nom podia bem cheguar 
trauaua das maãos e pees que stauam 
ja pendorados» (VC); «e a corda ficou 
pendurada na maão seestra» (VC); «assy 
como moscas cansadas e embellecadas 

no aar penduradas» (VC); «por tal que se 
quer daquesta guisa sejamos tirados para 
ç[i]ma para Christo pendurado na cruz» 
(VC); «Em os enforcados ou pendurados 
se entendem os impacientes» (VC); 
«seendo pendorado na cruz o creador. 
toda creatura gemeo» (VC); «ou lenho e 
madeyro em que ha de seer pendorado» 
(VC); «ha que lhe seja pendurada hũa 
moo asnal» (VC); «conuem lhe seja 
pendurada huũa pedra» (EE); «a cruz 
dos teus pecados em a qual eu som 
pendurado contra minha voontade» 
(VC); «he a aruor da cruz em a qual o 
treu da ffe do euãgelho sta pẽdorado e 
stẽdido» (VC); «e traz que em aquestes 
dous mãdamẽtos de amar toda a ley 
sta pẽdurada» (VC); «Ex aquy pois 
que Christo sta pẽdurado morto na 
cruz» (VC); «ex aquy a tua vida que 
sta pendurada ante ty com os olhos 
aficados» (VC); «O senhor atees stando 
pendurado na cruz» (VC); «vyo star 
pemdorado na cruz» (VC); «deue o 
christaão star pendurado e crucificado 
sempre em toda esta vida» (VC); «como 
staua pẽdorado na cruz cruel tormento» 
(VC); «sem receo alguũ tirou da cruz o 
corpo de Christo que deshonrradamente 
staua pendorado» (VC); «magine como 
Christo staua pendurado em meo de 
dous ladroões» (VC); «e por o teu 
conhoçimento em a cruz onde stauas 
pendurado conhoçeste a tua madre» 
(VC); «e por ty steue pendurado na 
cruz» (VC); «Aquelle pois que tem 
pendorado e em sua maão todo o mũdo 
nom pode caber e star retheudo em huũ 
sepulcro» (VC).

penedo, subs. (de pena + -edo; pena, do 
lat. pinna-m, rocha). Grande pedra; 
fraga. Formas:  penedo (VC, 8). 
Contextos: «sta huũa casa em que som 
dous sepulcros cauados em hũa pẽna ou 
penedo» (VC); Em a qual apareçe ajnda 
a pedra ou penedo. em que staua chãtada 
a cruz quãdo a leuou o senhor» (VC).
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peneirado, adj. (do part. de peneirar, 
este de peneira + -ar). Que foi passado 
pela peneira; coado; filtrado. Formas: 
peneirada (VC, 1); pineirada (EE, 1). 
Contextos: «E Daniel cõpos hũa massa 
de pez e farinha peneirada» (VC); 
«Farinha pineirada e brãca amassada 
com agua» (EE).

penetência, subs. O mesmo que penitência. 
Formas: penetencia (TC, 1). Contexto: 
«ou amte da penetencia que recebeo ou 
depoys» (TC).

penetrador, adj. (do lat. penetratore-m). 
Que penetra. Formas: penetrador (VC, 
1). Contexto: «Chague e feira o meu 
coraçom a tua tua palaura aficada. mais 
sotil e mais penetrador que algũa lãça 
muyto aguda» (VC).

penetrar, vb. (do lat. penetrare). Passar 
através de; transpor; entrar; compreen-
der; entender. Formas: penetra (S, 2; 
VC, 4; EE, 2); penetrãdo (VC, 1; EE, 
1); penetrallo (VC, 1); penetrao (VC, 1); 
penetrar (S, 1; VC, 4); penetrara (VC, 
1); penetraria (VC, 1); penetrasse (VC, 
1); penetraste (VC, 1); penetrauã (VC, 
1); penetre (VC, 1); penetrẽ (VC, 1); 
penetrou (VC, 3); seer penetrada (VC, 
1); seer penetradas (VC, 1). Contextos: 
«e penetra aly dõde ho homẽ nõ poderya 
chegar» (S); «sua fundura penetra o 
jmferno» (EE); «penetrãdo todallas cou-
sas criadas cõ sua virtude» (EE); «porque 
pode penetrallo ficãdo as distinçoões 
ou medidas de cadahuũ delles» (VC); 
«e anda o olho darredor e penetrao tãto 
atees que lãça fora todollos humores 
cõtrairos» (VC); «nõ a ẽtendimẽto dos 
homẽs que o podesem penetrar nen ho 
podesen falar» (S); «seeria potencia 
agente ou poderio de entrar e penetrar as 
partes do outro» (VC); «nom he duuida 
que tal oraçõ penetrara os ceeos» (VC); 
«Que aguilhõ de door entom penetraria 
os coraçoões dos discipollos» (VC); «e 
saysse hũa saudosa voz de louuor e de 
gloria tua que penetrasse aquella muy 

dura pedra» (VC); «de maneira que se 
nõ pode fallar mas ajnda exalçou o ceeo 
o qual tu penetraste» (VC); «as quaaes 
penetrauã os seus coraçoões» (VC); 
«por que me penetre altamente com 
grande virtude» (VC); «muy liuremẽte 
penetrẽ todas cousas» (VC); «O spiritu 
sancto cõ toda sua dolçidõ a penetrou e 
fez tam graciosa que todo aquelle que a 
quiser» (VC); «Poderia pois a maneyra 
daquelle prazer seer penetrada ou pen-
sada per alguũ homem?» (VC); «nõ podẽ 
seer penetradas ou entẽdidas» (VC).

penetrativo, adj. (do lat. medieval 
penetrativus, a, um). Que penetra 
profundamente. Formas: penetratiuas 
(VC, 1). Contexto: «cujas põtas nõ som 
menos duras e agudas e penetratiuas que 
rijas spinhas outras e carapetos» (VC).

penhor, subs. (do lat. pignore-m). Depósito 
que se faz de um objeto como segurança 
de um empréstimo; garantia. Formas: 
penhor (TC, 1; VC, 10); penhores 
(VC, 4). Contextos: «A .x. se se usou 
de penhor alheo» (TC); «e do ventre 
de sua madre reçebesse em penhor o 
spiritu sancto» (VC); «dandolhes sinal 
de reconciliamento e penhor de amizade 
perpetua» (VC); «os quaaes emprestauã 
sobre penhores ou segurança» (VC); 
«leixou a seus filhos penhores de 
caridade» (VC).

penhora ,  subs.  (do lat .  medieval 
pignora-m). Ato ou efeito de penhorar; 
garantia. Formas: penhora (C, 1). 
Contexto:  «nem os cõprem nem 
reçebam em penhora» (C).

penhorar, vb. (do lat. medieval pignorare). 
Efetuar a penhora de; dar como garantia; 
empenhar. Formas: penhorar (C, 1); 
penhorem (C, 1). Contexto: «nem os 
penhorem nem mandem penhorar elles 
nem suas ygrejas» (C).

penitença, subs. O mesmo que penitência. 
Formas: penitẽça (VC, 1). Contexto: 
«chorou em mynha penitẽça» (VC).

penitência, subs. (do lat. poenitentia-m). 
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Pena; expiação dos pecados. Formas: 
penitẽcia (S, 4; VC, 45); penitẽçia (S, 50; 
VC, 5; C, 1); penitẽçias (S, 3); penitẽçya 
(S, 1); penitemçia (S, 9); penitemçya 
(S, 1); penitencia (S, 2; TC, 6; VC, 26; 
EE, 1; RP, 1); penitençia (S, 59; VC, 5; 
C, 2); penitencias (S, 1); penitençias (S, 
3); penitençya (S, 1); penytẽçia (S, 1); 
penytemçya (S, 2); penytençia (S, 4). 
Contextos: «deue mandar ao pecador 
que faça satisfaçon e penitẽcia» (S); 
«por tal que ouuesse por cõpanheiros 
na penitẽcia aquelles que forom seus 
parçeiros na culpa» (VC); «mais poden 
ouuir as penitẽçias en esta maneira» 
(S); «E se o pecado perteçe a penitẽçya 
que he secreto, deueo creer por simplez 
palaura» (S); «A segũda cousa que 
embarga a penitemçia he ho temor» 
(S); «E destas tres partes da penitemçya 
comvem haqui dizer e primeyramente da 
comtriçom» (S); «podelhe perdoar Deus 
o pecado se fezer penitencia» (TC); «a 
tribulaçõ e penitencia que receberes» 
(VC); «o tempo que começa oje a ygreja 
he deuaçom e penitencia» (EE); «he em 
tẽpo da pestilẽçia a sancta penitencia 
e a cõfissam» (RP); «Ha segũda parte 
da penitençia he a confisson» (S); «aos 
reytores e curas das ygrejas parrochiaes 
que ouuẽ as penitencias e amistrã os 
sacramẽtos» (S); «E estes prelados 
non podem ouuir penitençias fora dos 
bispados dõde lhes he dada ha liçença» 
(S); «E dizese penitençya a penitendo, 
que quer dizer auer homem pesar» (S); 
«ha de empoer algũa solempne penytẽçia 
por ho pecado cometido» (S); «non soo 
aparelhado pera obedeçer e rreçeber ha 
penytemçya que me foy dada» (S); «E 
por que o saçerdote melhor sayba como 
deue dar a penytençia em algũa destas 
tres maneyras» (S).

penitenciairo, subs. O mesmo que 
penitenciário. Formas: pinitençiairos 
(S, 1). Contexto: «Hos cardeaees 
deuẽsse cõfesar ao papa ou a seus 

pinitençiairos» (S).
penitencial, subs., adj. (do lat. poenitentia-

le-m). Referente à penitência; delegado 
do papa para resolver os casos reserva-
dos; penitente. Formas: penitẽçiaaees 
(S, 1); penitẽçiaaes (C, 1); penitẽçiaees 
(S, 5); penitẽçiaes (S, 1); penitẽçial (S, 
2); penitençiaees (S, 2); penitencial (VC, 
1); penitençyaees (S, 1); penytẽçiaees (S, 
1). Contextos: «E soõe os penitẽçiaaees 
do papa dar estas pendenças a alguũs que 
se lhes confesam de graues e enormes pe-
cados» (S); «assy como som os canones 
penitẽçiaaes» (C); «que demãdẽ liçença 
ao papa pera emleger confesor que non 
confesarse aos penitẽçiaees» (S); «rre-
zando os spalmos penitẽçiaes» (S); «por 
quanto ysto pertẽçe a juizo que nom he 
penitẽçial, nom lhe deue creer» (S); «Os 
quaes acabados, leuãtese o penitẽçial e o 
bispo ponlhe as mãos ẽ çima da cabeça» 
(S); «E os familiares do papa deuense 
confesar a seus penitençiaees» (S); 
«ssegundo os canones penitençyaees» 
(S); «he aqui ensinança por os relligio-
sos e penitentes que se algũas vezes lhe 
apresentam o comer o beber. penitencial 
e nom sabem bem que maginem como 
Christo foy abeberado por nos de fel e 
de vinagre» (VC); «Titolo .xcviij. dos 
canones penytẽçiaees» (S).

penitenciário, subs. (do lat. poenitentiariu-
-m). Delegado do papa para resolver os 
casos reservados; confessor autorizado 
pelo papa. Formas: penetẽciario (VC, 
1). Contexto: «foy penetẽciario do papa 
Gregorio nono» (VC)

penitente, subs., adj. (do lat. poenitente-m). 
Que ou aquele que confessa os seus 
pecados e faz penitência. Formas: 
penitemte (VC, 2); penitemtes (VC, 1); 
penitente (VC, 24; EE, 4); penitentes 
(VC, 17; EE, 1); penitẽte (VC, 22; EE, 
2); penitẽtes (VC, 25; EE, 1). Contextos: 
«e que sentio a penitemte Magdallena 
em aquella hora da tua payxom» 
(VC); «E dizendo aquesto deu grande 
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comsollaçom aos pobres penitemtes e 
comfessamtes seus pecados» (VC); «a 
qual assy he necessaria ao penitente 
como ao cõfessor» (VC); «non se 
empeçe da parte do penitente» (EE); 
«Oo penitentes se pero sooes penitentes 
e nom scarneçedores mudaae a vida 
e reconcillia a vos» (VC); «a porta 
da gloria para emtrar que agora se 
magnifesta a todos os penitentes» (EE); 
«o empacho e coita da vergonha e ha 
humildade do penitẽte muy grãde parte 
he da peẽdẽça» (VC); «esto se emtẽde 
do penitẽte com feruor e dos justos 
nigrigentes e nom feruentes» (EE); «era 
a ffe e cõuersaçã e cõtriçõ dos penitẽtes» 
(VC); «ẽ as quaaes demostra que os 
pecadores penitẽtes e que se reprehẽdẽ» 
(VC); «e os penitẽtes se absoluen e tornã 
aa ygreja» (EE).

penosamente, adv. (de penoso + -mente). 
De modo penoso; arduamente. Formas: 
pennosamente (VC, 1). Contexto: 
«nos quaaes o senhor viuera assy 
pennosamente e seendo sojeito e 
desprezado» (VC).

penoso, adj. (do lat. medieval poenosus, a, 
um). Que provoca pena ou sofrimento; 
árduo. Formas: pennoso (VC, 1); 
pẽnosa (VC, 3); penosas (VC, 1); 
pẽnosas (VC, 2); penoso (VC, 3); 
pẽnoso (VC, 1); penosos (VC, 1). 
Contextos: «certamẽte o amor porque 
sem este o temor he pennoso» (VC); 
aquesta pelleja muj amargosa e pẽnosa» 
(VC); por que as obras que som mais 
penosas mereçẽ mayor perdom de pena» 
(VC); «a purguaçõ sera das cousas 
pẽnosas e tiramẽto das callidades dellas» 
(VC); «ora seja duro ou penoso» (VC); 
«Omde necessario foy. que aquelle 
apartamemto fosse muy pẽnoso» (VC); 
«Estes pungimẽtos seram assi penosos 
que aquelles auarentos açerca desejarom 
nõ seer» (VC).

pensamento, subs. (do lat. medieval 
pensamentu-m). Ato ou efeito de pensar; 

inteligência; cuidado; exame; meditação. 
Formas:  pemsamentos (EE, 1); 
pemsamẽtos (TC, 1; C, 1); pemssamentos 
(S, 1; VC, 1; EE, 1); pensamento (S, 1; 
VC, 26; EE, 24); pensamentos (S, 3; 
VC, 20; EE, 10); pensamẽto (S, 7; 
VC, 40; EE, 20); pensamẽtos (TC, 3; 
VC, 11; EE, 11); penssamento (S, 2; 
VC, 19; EE, 5); penssamentos (VC, 
3; EE, 3); penssamẽto (VC, 8; EE, 
7); penssamẽtos (VC, 3); pẽsamento 
(VC, 4; EE, 3); pẽsamentos (S, 1; TC, 
1; VC, 3; EE, 2); pẽsamẽto (S, 1; VC, 
30; EE, 3); pẽsamẽtos (S, 3; VC, 17; 
EE, 1); pẽssamento (VC, 4; EE, 2); 
pẽssamentos (S, 1; VC, 1); pẽssamẽto 
(VC, 10; EE, 1); pẽssamẽtos (VC, 2; C, 
1; EE, 3). Contextos: «tantos quantos 
maaos pemsamentos alguũs reçebem 
açijnte em seu coraçõ cõ delleyte e cõ 
sentimento» (EE); «Se se delectou lõgo 
tempo em pemsamẽtos de luxuria» (TC); 
«gardẽ toda honestidade, nõ soomẽte 
nos pemsamẽtos e obras, mas aynda 
nas fallas e trajos» (C); «soo Deus 
ssabe os pemssamentos do coraçom 
por si mesmo» (S); «Ou aja outros 
pemssamemtos a cerca desto quaaes lhe 
deos outorguar e der aa memoria» (VC); 
«quem o podera congeiturar se quer 
per o pensamento» (VC); «foy cõfusa 
no pensamento porque ouuia cada huũ 
aaquelles fallar em sua lingua» (EE); 
«consentindo ẽ muytos pensamentos 
vaãos e maaos» (S); «O pecado he 
começo da vontade ou do libro aluidreo 
e começase no pensamẽto e procede e 
cresce ẽ a delectaçom» (S); «Pequey 
pelo coraçõ ẽ cuydando muytas maas 
cuydações e maos pensamẽtos cõsẽtĩdo a 
eles» (TC); «aquelle que fere ao padre ou 
madre ou pensou de matar a sua molher 
con todo penssamento» (S); «cobrelhe 
os olhos per cuydados e penssamentos 
sobejos» (VC); «Se cõ penssamẽto 
offemdeste recõçilliate cõ penssamẽto» 
(EE); «E vigia sobre elle de nocte se 
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ajũta cõ sigo multidõ de boas obras 
e de limpos penssamẽtos» (VC); «A 
primeira per maneyra de pẽsamento he 
soportadoyra» (VC); «polla qual cousa 
me ueen aas uezes pẽsamentos e desejos 
de luxuria» (TC); «esta o gallardã deles 
e seu pẽsamẽto en o muy alto» (EE); 
«comety diãte do meu senhor Deus 
en maaos pẽsamẽtos e ẽ maas obras» 
(S); «porque por mĩgoa de ffe vem 
aquelle pẽssamento aficado e sobejo» 
(VC); «quita os maaos pẽssamentos 
da cobijça» (S); «que na prouisom e 
pẽssamẽto que ouuermos destas cousas 
nos nẽbre o regno de deus» (VC); «os 
pẽssamẽtos dos coraçoões de muytos» 
(EE).

pensão, subs. (do lat. pensione-m). Renda; 
encargo. Formas: pensam (VC, 1); 
pemsõees (S, 1). Contextos: «deuemos 
confessar que deuemos ao nosso rey foro 
ou pensam de ffe e de justiça» (VC); «O 
ssegũdo que lançan peytas e pemsõees e 
procuraçõees aos clerigos» (S).

pensar, vb. (do lat. tardio pensare, pesar). 
Refletir; supor; meditar; ponderar; pre-
tender. Formas: pemsa (VC, 1); pem-
sãdo (S, 1); pemsando (S, 1; VC, 1); 
pemsou (S, 1; TC, 1); pemssa (S, 2); 
pemssamdo (S, 1); pemssar (VC, 1); 
pemssaua (VC, 1); pensa (S, 9; VC, 38); 
pensaa (VC, 1); pensaaes (VC, 2); pen-
saães (VC, 1); pensada (S, 1; VC, 1); 
pensado (VC, 2); pensãdo (S, 2; TC, 1); 
pensãdome (TC, 1); pensalla (VC, 1); 
pensam (VC, 14); pensamos (VC, 10); 
pensando (S, 6; VC, 25; HV, 1); pensan-
do te (VC, 1); pensandoa (VC, 1); pen-
sandolhes (VC, 1); pensar (S, 11; VC, 
39; EE, 3); pensara (EE, 1); pensaras 
(VC, 2); pensarey (S, 1); pensaria (VC, 
1); pensarmos (VC, 2); pensarõ (VC, 3); 
pensarom (VC, 1); pensas (VC, 12); 
pensase (S, 1); pensasse (S, 1; VC, 1); 
pensassem (VC, 1); pensassemos (VC, 
1); pensasses (VC, 1); pensaua (VC, 11; 
HV, 1); pensauã (VC, 12); pensauam 

(VC, 3); pensauamos (VC, 1); pensauas 
(VC, 1); pense (S, 1; VC, 16); pensees 
(VC, 4); pensem (VC, 1); pensemos (S, 
1; VC, 4); penses (VC, 3); pensey (S, 3; 
VC, 1); penso (VC, 17); pensou (S, 2; 
TC, 1; VC, 2); penssa (S, 1; VC, 20; EE, 
1); penssaae (VC, 1); penssae (VC, 1); 
penssam (VC, 2); penssamos (VC, 1); 
penssando (S, 1; VC, 14); penssar (S, 3; 
VC, 19); penssara (EE, 1); penssaras 
(VC, 1); penssarẽ (VC, 1); penssarem 
(VC, 1); penssarmos (VC, 1); penssas 
(VC, 3); penssasse (S, 1); penssaua (VC, 
12); penssauam (VC, 1); pensse (VC, 
13); penssem (VC, 3); penssemos (VC, 
8); penssen (S, 1); pensses (VC, 4); 
pensso (VC, 7); penssou (VC, 2); pẽsa 
(S, 4; VC, 21); pẽsã (VC, 2); pẽsaaes 
(VC, 3); pẽsado (VC, 1); pẽsãdo (S, 2; 
VC, 2); pẽsam (VC, 1); pẽsamos (VC, 
4); pẽsan (S, 1); pẽsando (S, 5; VC, 6); 
pẽsar (S, 7; VC, 18); pẽsaras (VC, 1); 
pẽsaremos (VC, 1); pẽsares (VC, 2); 
pẽsas (VC, 6); pẽsase (VC, 1); pẽsasen 
(S, 1); pẽsassẽ (VC, 1); pẽsassem (VC, 
1); pẽsaste (S, 2); pẽsaua (VC, 10; EE, 
1); pẽsauã (VC, 5); pẽsauam (VC, 2); 
pẽsauas (VC, 1); pẽse (VC, 5); pẽsees 
(VC, 2); pẽsem (VC, 4); pẽsemos (VC, 
9); pẽses (VC, 6); pẽsey (S, 2; TC, 1); 
pẽso (VC, 8); pẽssa (S, 1; VC, 8); 
pẽssaaes (VC, 5); pẽssadas (VC, 2); 
pẽssam (VC, 3); pẽssando (VC, 10); 
pẽssandoas (VC, 1); pẽssar (S, 3; VC, 
13; EE, 1); pẽssara (VC, 1; EE, 1); pẽssas 
(VC, 2); pẽssasse (VC, 1); pẽssassẽ (VC, 
1); pẽssassem (VC, 1); pẽssaste (VC, 1); 
pẽssaua (VC, 4); pẽssauã (VC, 2); 
pẽssauamos (VC, 1); pẽsse (VC, 3); 
pẽssees (VC, 1); pẽssemos (VC, 2); 
pẽsses (VC, 1); pẽsso (S, 1; VC, 5); 
pẽssou (VC, 1); seer pẽsada (VC, 1); seja 
pensada (VC, 1). Contextos: «Aquelle 
teem os olhos aa destra parte que pemsa» 
(VC); «asi como sse alguũ fose liury e 
casase com algũa serua pemsãdo que era 
liury» (S); «E se alguũ casase con algũa 
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serua pemsando que era liure e durãte 
esta jnorãçia ela casase con outro» (S); 
«Se ouue poluçõ ou pemsou amte em ela 
ou lhe acaeceo per desordenado comer 
ou beber» (TC); «sse o que çellebra 
pemssa outra coussa quãdo diz as palau-
ras» (S); «E se alguũ liure se cassar cõ 
algũa serua pemssamdo que era liure» 
(S); «queria elle pemssar e gouernar o 
corpo» (VC); «porque o vija aly star per 
a manhaã quamdo pemssaua que aly 
nom staria saluo aquelle a que perteẽçia 
a orta» (VC); «ho omẽ pensa e cree que 
o bem que tem que o ha por ssy e sua 
industria e boo recado» (S); «empero 
pensaa tu seer aly per hũa maneira sin-
gullar» (VC); «per a maneira que vos 
pensaaes» (VC); «porque pensaães nõ 
me auer mester» (VC); «Ca nõ pode seer 
dicta nẽ pensada a vertude e poderio que 
he en as palauras» (S); «porque ja nos 
coraçoões auiam aquello pensado» 
(VC); «trabalhã moyto por ẽcher as 
gargãtas pensãdo per uẽtura que em 
aquelas cousas se gardã as festas» (TC); 
«Pequey per muytas uezes murmurando 
contra Deus e contra os seus sanctus 
dizendo muyto mal e pensãdome dos 
tenpos que Deus daua na terra porque 
nom era a minha uõtade» (TC); «e toda 
palaura que fallar e obra que fezer pen-
salla» (VC); «e por tanto pensam estes 
autiuos» (VC); «E quãdo assy pensamos 
nas cousas que em elles som aadefora 
nom curamos de proueer as cousas de 
dentro» (VC); «e pensando cõtra elles 
treyçõees e discordias» (S); «Acerca da 
quarta cousa pensando te marauilha 
como aquella caridade muy digna» 
(VC); «Aquesta he aquella renembrança 
que quando se faz e filha comendoa e 
bebẽdoa ou ajnda pensandoa  e 
contẽplandoa deuotamente» (VC); «pen-
sandolhes muyto por quanto nõ poderõ 
fazer o proposito da sua voõtade» (VC); 
«quãdo deuera pensar en as horas cano-
nicas e ẽ os louuores de Deus» (S); «Nem 

pouco nẽ muyto ante nẽ pensar algũa 
cousa boõa» (EE); «em o sentimẽto 
pensara a prouidençia de deus» (EE); 
«Aa hora da noa pensaras com voontade 
chorosa e deuota se teueres alma piado-
sa» (VC); «Eu pensarey todos os meus 
anos en amargura da minha alma» (S): 
«nom faria nojo nem offensa a alguem 
que fosse mas ante pensaria como aos 
maaos fezesse bem» (VC); «se nom se 
pensarmos que som mais dignos que 
nos» (VC); «por que elles pensarom que 
lhes fallara aquello. por que nom leu-
auam pam» (VC); «E dõde pensas que 
a elles venha a auõdança e sobegidom 
destas cousas» (VC); «ou se alguũ pen-
sase cassar con Johana» (S); «se o homẽ 
pensasse que casaua con virgen e casas-
se com corrupta» (S); «e assy nõ pensas-
sem que era filho de deus» (VC); «E 
porque nos outros nõ pensassemos que 
era cousa licita aquelles que deus orde-
nou de seerẽ verdadeiros» (VC); «E se 
esto cada dia pensasses cada dia te 
doerias e chorarias por os pecados» 
(VC); «E ajnda pensaua mais na resur-
reyçam e na asçensam» (HV); «Assy 
como o pensauã dous discipollos» (VC); 
«A terceyra razom porque elles deman-
dauam e pensauam que algũas vezes se 
partyam os demoões dos ydollos» (VC); 
«Nos sandeos pensauamos que a vida 
daquelles era sandia» (VC); «Tu pen-
sauas seer mais sabedor que os sacerdo-
tes mayores» (VC); «aynda que elle ho 
nõ crea e pense ẽ outra cousa» (S); «Eu 
vos rogo que pensees com voõtade e 
corraçõ» (VC); «nõ pensem que sam fora 
da penna» (VC); «mais por que pense-
mos que em todas nossas neçesidades 
nos auemos de socorrer aa sua ajuda» 
(S); «nom penses tu que tanto teẽ elle no 
coraçõ» (VC); «ca non pensey ho espan-
to do dia do juizo» (S); «Eu penso que 
nem aquelles que o louuauã sabiã o que 
louuauã» (VC); «Se pensou cousas tor-
pes deste pecado das molheres» (TC); 



435Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

«que faz e penssa bem» (EE); «Oo 
pyadosos coraçoões paraaementes e 
penssaae em aquelle tormento» (VC); 
«Penssae jrmaãos muyto amados apres 
da encarnaçom do filho de deus» (VC); 
«nom scapam pois segũdo penssam do 
perijgoo» (VC); «e se penssamos alguũ 
mal» (VC); «e ella penssando casar com 
Pedro cassasse con Johane» (S); «nem 
pode dizer nem deue penssar despois que 
he da dita ydade que he sem pecado» (S); 
«em sua justiça e em ho sentido penssa-
ra a prouidẽçia de deus» (EE); «Ha hora 
da completa penssaras doorido e triste» 
(VC); «por nõ penssarẽ os discipollos 
que per os signaaes sobre dictos poderia 
seer  sabido o  d ia  e  a  hora  de 
terminadamẽte» (VC); «E segundo Je-
ronimo esto foy por nom penssarem que 
aquella era a voz que fora feita a Johãne» 
(VC); «se nos ameude penssarmos os 
beẽs que nos deos nosso senhor faz» 
(VC); «se penssas nõ auer persegui-
çoões» (VC); «asi como quando homen 
penssasse algũa coussa e nom consente 
depois no pensamẽto» (S); «E choraua 
porque penssaua seer furtado aquelle 
que buscaua» (VC); «Por quanto os 
scripuaães que penssauam auer perfec-
çom de sabedoria» (VC); «e que pensse 
aquella obra para que elle he mais gei-
toso» (VC); «nunca penssem que som 
seguros e foutos do dyaboo» (VC); «e 
em esto penssemos na terra que somos 
ja cõtados no ceeo» (VC); «nen seja erro 
dos que van cõ o corpo de Deus que 
penssen que ho corpo de Deus vay den-
tro no calez» (S); «nõ pensses que se te 
apeeguara algũa cousa de sandiçe» (VC); 
«nom pensso que o mũdo todo» (VC); 
«e penssou delles no corpo e na alma» 
(VC); «quando homẽ pẽsa de fazer ou 
de dizer alguũ bẽ e nõ apraz a vontade e 
o deixa» (S); «e ẽ no dia que nõ pẽsã 
vijra o dia do senhor e matallos ha» 
(VC); «e pẽsaaes que entẽdees» (VC); 
«onde deue seer bẽ pẽsado ca o saluador 

dobra os dez mãdamẽtos da ley» (VC); 
«ou serua se casase com algũ seruo 
pẽsãdo que era liury» (S); «e pẽsam elles 
que som menos preçados» (VC); «e 
pẽsamos que em aquesto nõ somos cul-
pados» (VC); «E se alguũs pẽsan nom 
seer suspensos por esta rrazon segũdo 
opynion de algũs doctores» (S); «e ella 
pẽsando que era nobre e de gramde ly-
nhagem consentise nele» (S); «nõ pẽsar 
ẽ Dios, non o temer, nõ o amar» (S); «Ha 
hora da prima cõ doorido coraçõ e triste 
pẽsaras» (VC); «pois que pẽsaremos?» 
(VC); «nem para pẽsares de guançar e 
auer virtudes» (VC); «As rendas da 
ygreja pẽsas auer de graça» (VC); «e 
pẽsase dos beẽs temporaes» (VC); «e o 
saçerdote e elle pẽsasen que este pecado 
era perdoado» (S); «De sy porque nõ 
pẽsassẽ que elle era puro homẽ» (VC); 
«nas quaaes pẽsassem aquelles que as 
leuassem atees a outra festa em que 
outra vez reçebessen ẽsino» (VC); «ou 
pẽsaste que melhor poderias tu teer seu 
logar ou dignidade» (S); «(pẽsaua como 
minino) cousas vaãs e non proueitosas» 
(EE); «Pẽsauã elles que se hy ouuesse 
resurrecçõ que ẽ tõ se auiã de çelebrar e 
fazer vodas assi como agora» (VC); 
«Que em aquello se mostraua ja o regno 
seer seu. nom destroydo como elles 
pẽsauam» (VC); «pẽse de me guardar de 
pecado daqui adeãte» (VC); «Se pero 
aquello soportares paçiẽtemẽte aquello 
em que pẽsauas que te toruauã» (VC); 
«pẽse quã piadosamẽte o deus esguarda» 
(VC); «onde vos pẽsees star mais segu-
ros» (VC); «E fazẽ lhe nojos e desplaze-
res mas pẽsem que o seruo nõ he mayor 
ou melhor que seu senhor» (VC); 
«Pẽsemos pois e emuyemos começo» 
(VC); «nõ pẽses tu que tal obra fara a 
virtude como o grãde medo» (VC); 
«Pẽsey ena careyra que auia de andar e 
ẽderecei os meus pees em na carreira da 
paz» (TC); «Esta pẽso que seja toda a 
vossa cõta» (VC); «Ca o luxurioso nõ 
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comsidera nen pẽssa morte e o inferno 
que lhe dara a luxuria» (S); «pẽssaaes 
que achara fe sobre a terra» (VC); «e 
pẽssadas estas cousas disse que era sa-
bedoria» (VC); «mas porque muytos as 
nõ pẽssam asinha se ẽfadã da boõa obra» 
(VC); «e ameude pẽssando repartias» 
(VC); «E detensse ẽ ellas pẽssandoas 
cada dia» (VC); «A ssegũda filha he 
encõsideraçõ, que quer dizer nõ pẽssar 
o ben nẽ querer veer a verdade» (S); 
«Bem auenturado o homẽ que mora em 
sabedorya e o que pẽssara em sua justi-
ça» (EE); «E quẽ quer que tu es que 
pẽssas estas cousas cõsijra em a voõtade 
o senhor deus» (VC); «quando pẽssasse 
que era de casada» (VC); «o que nõ fariã 
se as pẽssassẽ» (VC); «porque pẽssassem 
que elle era nascido dalgũa fãtasma» 
(VC); «nẽ pẽssaste na ley» (VC); «e 
porque pẽssaua que em gloria auia 
meester tabernaculos obrados de maãos» 
(VC); «porque as suso dittas molheres 
pẽssauã que o corpo de Christo ajnda 
staua no moymẽto» (VC); «nos que 
pẽssauamos acorrer ao mundo com 
nossas pregarias e oraçoões» (VC); «Nẽ 
pẽsse alguũ que seja pouco sentir algũa 
pessoa em si o desejo e amor» (VC); 
«nom pẽssees nẽ extimees alguẽ em 
pequena cõta» (VC); «ou porque nõ 
pẽssemos que nõ he ffe per juro aquelle 
que jura mẽtira per as criaturas» (VC); 
«E que pẽsses ẽ elles de dia e de nocte» 
(VC); «Quando quer que pẽsso naquelle 
dia, todo o meu corpo he cheo de the-
mor» (S); «Pẽssou Pedro se aquesto se 
fezesse que Christo nom hiria a Jerusalẽ» 
(VC); «deue seer pẽsada e maginada a 
grãdeza da despensaçõ diuinal» (VC); 
«A carne diz elle quando he cobijçada 
seja pensada quejando seria senom 
teuesse alma» (VC).

pensar 2, vb. (de penso + -ar). Dar o penso 
a um animal; alimentar um animal. 
Formas: pensauã (HV, 1). Contexto: 
«vierom os azemees que pensauã das 

bestas» (VC).
penso, subs. (do lat. pensu-m). Curativo; 

tratamento; tarefa; obrigação. Formas: 
penso (VC, 1); pensos (VC, 1). 
Contextos: «Epicurio e Ypocras som 
dous meestres dos quaaes huũ ensina 
o viço e boo penso. e o outro a auer 
bẽauẽturança ẽ este mũdo» (VC); «e 
em todos pensos e seruiços o ministraua 
sagesmente» (VC).

pensosamente , adv. (de pensoso + 
-mente). Cuidadosamente. Formas: 
pensosamẽte (VC, 1); penssosamente 
(VC, 1). Contextos: «e que vigie 
pensosamẽte por as cousas spirituaaes 
e eternaaes» (VC); «necessario he que 
aquelle que teem senhorio dalguũ que 
consijre penssosamente e auisada em os 
exemplos que aja de dar» (VC).

pensoso, adj. (de penso + -oso). Cuidadoso; 
solício; pesoso. Formas: pensosa (VC, 
4); pensoso (VC, 3); pensosos (VC, 3); 
penssoso (VC, 2); penssosos (VC, 3); 
pẽsosa (VC, 2); pẽsoso (VC, 5); pẽsosos 
(VC, 6); pẽssosa (VC, 1); pẽssoso (VC, 
1); pẽssosos (VC, 2); pẽssossos (VC, 
1). Contextos: «era pensosa e andaua 
afanada açerca do mysterio ameudado» 
(VC); «e fazeo solliçito e pensoso em 
boa obra e cõserua a graça de deus» 
(VC); «nom sejamos pensosos sobre os 
parentes conjũtos e cheguados da carne 
nossa alem daquello que requere a nossa 
religiom» (VC); «e venha a elle per 
profunda contriçom e aguçosa confissom 
e penssoso proposito de se aredar sempre 
de mal e fazer bẽ» (VC); «nos sejamos 
sollicitos e penssosos e importunos» 
(VC); «Martha pẽsosa es e toruada 
acerca de mujtas cousas» (VC); «he de 
esquiuar de seer solliçito e muy pẽsoso 
por as cousas deste mundo» (VC); 
«sejamos pẽsosos e aparelhados» (VC); 
«pẽssosa es e toruada acerca de muytas 
cousas» (VC); «e aquelle pois que 
pẽssoso he que cousa aja de fallar» (VC); 
«vigiemos e sejamos pẽssosos» (VC); 
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«por os quaaes som menos pẽssossos e 
menos sollicitos dos spirituaes» (VC).

pentecoste, subs. (do grego πεντηκοστή, 
pelo lat. pentecoste-m). O mesmo 
que pentecostes: festa dos cristãos 
em que se comemora a descida do 
Espírito Santo sobre os apóstolos. 
Formas: pentecoste (S, 1); penthecoste 
(VC, 1; EE, 1); pẽthecoste (VC, 1). 
Contextos: «este sacramento nõ fosse 
çelebrado se nom en sabado de pascoa 
e o sabado de pentecoste» (S); «depois 
em dia de penthecoste o rreceberom 
mais cõplidamẽte» (VC); «Euãgelho 
do iiij. domingo depois das oytauas de 
penthecoste» (EE); «A segunda festa das 
somanas he o pẽthecoste» (VC).

penticoste, subs. O mesmo que pentecoste. 
Formas:  penthicoste  (EE,  11) ; 
penthycoste (EE, 2); penticoste (VC, 2; 
EE, 7); pẽthicoste (EE, 9); pẽticoste (VC, 
1). Contextos: «Euangelho do domingo 
xvij. depois das oytauas de penthicoste» 
(EE); «no meesmo tẽpo antre a ascensom 
e penthycoste» (EE); «e aly reçeberõ 
o spiritu sancto em dia de penticoste» 
(VC); «como se comprisse ho tempo de 
penticoste» (EE); «Mathias que se auia 
de ordenar ante de pẽthicoste he por sorte 
escolheyto» (EE); «Pẽticoste quer dizer 
cinquoẽta» (VC).

penúria, subs. (do lat. paenuria-m). 
Miséria; escassez; pobreza. Formas: 
penuria (VC, 1). Contexto: «nem ha 
queirõ de si como cousa fastidiosa e 
insipida vomitar a penuria dos nouos 
vocabulos» (VC).

pequeninice, subs. (de pequenino + -ce). 
Estado de quem é pequeno; pequenez; 
insignificância. Formas: pequeniniçe 
(VC, 1). Contexto: «quando o homẽ 
salta aa cuydar em sua pequeniniçe 
arefeçendose» (VC).

pequeninidade, subs. (de pequenino + 
-idade). Estado de quem é pequeno; 
pequenez; insignificância. Formas: 
pequeninidade (VC, 1). Contexto: «tãto 

teẽ ẽ menor cõta a pouquidade ou a 
pequeninidade humanal» (VC).

pequenino, subs., adj. (de pequeno + 
-ino). Muito pequeno; criança. Formas: 
pequenina (VC, 2); pequeninas (VC, 1); 
pequenino (VC, 11; EE, 3); pequeninos 
(VC, 6; EE, 10). Contextos: «e eu som 
assy pobre que nõ tenho hũa pequenina 
pousada propria» (VC); «e que alguũ 
muy pequenina aue veese aaquella pedra 
de cem mil em cẽ mil ãnos hũa vez» 
(VC); «Esto quer dizer que os mãdados 
pequenos nẽ as pequeninas partes dos 
mãdados nõ ficarõ por cõprir em seu 
tempo» (VC); «aly salluçaua Christo 
no presepio ou daua soõ de menino 
pequenino» (VC); «E o pequenino ou 
baixo do Zecheu sobio no sicomoro» 
(VC); «ca era pequenino do corpo» (EE); 
«a huũ daquestes meus pequeninos a 
my o fezestes» (VC); «e os punham em 
leytos pequeninos e carretoões» (EE); 
«e as reuelaste aos pequeninos» (EE).

pequeno, subs., adj. (segundo uns, do 
sardo antigo pikinnu; segundo outros do 
italiano piccino). De dimensão exígua; 
diminuto; humilde. Formas: pequena 
(S, 7; TC, 7; VC, 122; HV, 1; C, 3; 
EE, 15; RP, 2); pequenas (S, 3; TC, 1; 
VC, 56; C, 1; EE, 2); pequenno (VC, 
1); pequeno (S, 5; VC, 130; C, 1; EE, 
20; RP, 3); pequẽno (EE, 1); pequenos 
(S, 4; TC, 2; VC, 105; C, 2; EE, 13). 
Contextos: «homẽ de grande linhagen 
ou pequena» (S); «E por todo esto deue 
de seer sabedor o clerigo ou frayre que 
asy de a seus dicipulos peemdemça que 
eles por medo de pequena peemdemça 
leyxẽ de fazer grãdes pecados» (TC); 
«scolheo a çidade de Nazareth que era 
pequena. por dar exẽplo de humildade» 
(VC); «abrio huũa pequena caixa de 
allabastro» (EE); «por que pequena 
sangria, ou pequena sayda de sangue 
mais fortemente esperta a peçonha» 
(RP); «e as que ẽ cada huũ dia cõtra 
ele fazemos que quitemos nos a nossos 
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irmaãos as poucas diuidas e pequenas» 
(TC); «e çugãdo e trautando as segũdo 
costume das criaturas pequenas» (VC); 
«em aqueste pequenno de tempo de boa 
ventura em que te aveem as cousas» 
(VC); «aquelle pequeno valle» (EE); 
«em a vea que he açerca do dedo mais 
pequeno» (RP); «por seer pequẽno 
se foy subir a huũa aruore por veer 
a Christo» (EE); «Outrosy deue de 
cõfesar as circũstãcias dos pecados as 
quaes os fazẽ grãdes ou mais pequenos» 
(TC); «nom faça enguano ou mal aos 
pequenos» (VC); «E quem der a huũ 
destes pequenos a beber huũa taça de 
agua fria» (EE).

pequetinho, subs., adj. (diminutivo de 
pequeno). Muito pequeno; criança. 
Formas :  p eque t inha  (VC,  1 ) ; 
pequetinho (VC, 1); pequetinhos (VC, 
4). Contextos: «e por ho escandallo da 
cruz se mostrasse pequetinha» (VC); 
«mas ajnda o auera de muy pequetinho» 
(VC); «aquelle que escandalizar huum 
daquestes pequetinhos que creem em 
my a mester ha que lhe seja pendurada 
hũa moo asnal» (VC); «tam graue cousa 
he escandalizar os pequetinhos» (VC).

per, prep. (do lat. per). O mesmo que por: 
através de. Formas: per (SG, 2; S, 271; 
TC, 237; VC, 9212; HV, 16; C, 181; EE, 
70; RP, 33). Contextos: «nem façã cousa 
per sij» (SG); «lauasse per bautismo» 
(S); «E esto aparece per muitas razooẽs e 
semelhãças» (TC); «preeguaste pẽdença 
aos pecadores per palaura» (VC); «nõ 
lhe seja tolhido nem defeso per vos» 
(HV); «açerqua dos beẽs que ficam per 
morte dos abades» (C); «A primeira peita 
foy lançada per Çyrino adiantado de 
Syrya» (EE); «per ssy meesma» (EE); 
«e assy se geera ha pestilẽçia per esta 
causa» (RP); «agora ajamos de veer 
per que modo e como se deue homẽ de 
guardar da pestilẽcia» (RP).

per ali, loc. adv. O mesmo que por ali. 
Formas: per allj (VC, 1); per ally (VC, 

6); per aly (VC, 7). Contextos: «dos 
que per allj corriã» (VC); «onde quer 
desfazer a verdade per ally a faz pareçer 
mais claramẽte» (VC); «porque as 
ouelhas per ally entrã» (VC); «porquanto 
per aly per onde peca pera aly deue 
auer pẽna» (VC); «e percã per aly o 
mereçimẽto» (VC); «per aly conhoceo 
a demonio que aquelle era o discipollo 
que o auia de traher» (VC).

per antre, prep. O mesmo que perante. 
Formas: per antre (VC, 5). Contextos: 
«e por tãto foy per antre huũs e outros» 
(VC); «passaua per antre elles que o 
nom viã» (VC).

per azo de, loc. adv. O mesmo que por 
azo de. Formas: per aazo d’ (VC, 1); 
per aazo de (VC, 3). Contextos: «algũas 
vezes per aazo da entençõ» (VC); «e 
foy tirado per aazo de huũ moço» (VC); 
«per exẽplo do estado e per aazo de 
escãdalo tirã as almas daquelle que as 
remio» (VC).

per cima, loc. adv. O mesmo que por cima. 
Formas: per çima (S, 1; VC, 2); per 
çyma (VC, 1). Contextos: «abasta que 
lhe lançe ha augua per çima da cabeça» 
(S); «mas per çima per os peitos» (VC); 
«Alguũs hy ha que pera entrarẽ per çyma 
poõem escadas» (VC).

per cima de, loc. adv. O mesmo que por 
cima de. Formas: per çima d’ (S, 1; 
VC, 3); perçima de (VC, 1). Contextos: 
«abasta que lhe lançe ha augua per çima 
da cabeça» (S); «E por tãto foy lançado 
per çima do muro» (VC); «Se a caridade 
he grãde e tal que pareçe perçima de 
todas outras cousas» (VC).

per conseguinte, loc. adv. O mesmo 
que por conseguinte. Formas: per 
conseguinte (VC, 27); per consegujnte 
(VC, 3); per cõseguijnte (VC, 1); per 
cõseguinte (VC, 51); per cõseguĩte 
(VC, 18; EE, 1); per cõsegujnte (VC, 2); 
per o cõseguinte (VC, 1); percõseguĩte 
(VC, 2). Contextos:  «agora per 
conseguinte vejamos della quantoquer 
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mais largamẽte» (VC); «Agora per 
consegujnte se poõe a publicaçõ della 
per a enuiada dos apostolos» (VC); «e 
per cõseguijnte depois a toda ygreja per 
todo o mundo deu o seu sanctissimo 
corpo em manjar» (VC); «per cõseguinte 
melhor se despõe em a parelha para lhe 
seer lãçada mayor caridade» (VC); «por 
tãto per cõseguĩte vejamos daquelle 
louuor algũa cousa mais larguamẽte» 
(VC); «e aqui per cõseguĩte se escreue 
o nacimento do saluador» (EE); «todas 
som aly per cõsegujnte e por cõpanhia 
do sangue» (VC); «e de negligẽçia per o 
cõseguinte os reprehende» (VC); «porẽ 
ensina percõseguĩte que se guarde o 
homẽ do aazo que faz caer o homẽ em 
tal cõsentimento» (VC).

per detrás, loc. adv. O mesmo que por 
detrás. Formas: per de tras (VC, 1); 
per detras (VC, 5). Contextos: «e per o 
caminho ameude tornaua a senhora ao 
olhar per de tras cõ compaixõ» (VC); 
«E chegou se per detras» (VC); «Entõ 
logo se lançou per detras aos seus pees» 
(VC); «quando stã presentes e per detras 
prophaçã e dizẽ mal» (VC); «e negã no 
nos feytos per detras» (VC).

per diante, loc. adv. O mesmo que por 
diante. Formas: per diante (VC, 1). 
Contexto: «e porque cõ a muyta gente 
nõ pode chegar a elle per diante» (VC).

per guisa que, loc. conj. Por maneira 
que. Formas: per a guisa que (VC, 1); 
per guisa que (VC, 1). Contextos: «a 
diuisõ dellas per a guisa que he se ha 
per aquesta maneira» (VC); «per guisa 
que o fim daqueste louuor de deus seja 
começo de louuor eternal da patria 
cellestrial» (VC).

per maneira de, loc. adv. O mesmo que 
por maneira de. Formas: per maneira 
de (VC, 15; EE, 1); per maneyra de (VC, 
4). Contextos: «aquesto se deue entẽder 
per maneira de prophecia» (VC); «e o 
outro stãdo per maneira de preeguador» 
(VC); «Assy no inferno ha huũa penna 

existente per maneira de dãpno» (EE); 
«mas a nuuẽ hya per maneyra de 
cobertura» (VC); «(disse) per maneyra 
de neguaçõ e de duuida» (VC).

per maneira que, loc. conj. O mesmo que 
por maneira que. Formas: per maneira 
que (VC, 4); per maneyra que (VC, 2). 
Contextos: «assi e per maneira que 
honrrauã os deoses» (VC); «nõ tem 
partes nem medidas de quãtidade per 
maneira que algũa cousa possa seer dẽtro 
em ella nẽ metida nẽ cõtheuda» (VC); 
«onde foste conçebido per maneyra 
que fallar se nõ pode» (VC); «De todo 
peccado se faz pendença per maneyra 
que he cometida» (VC).

per o meúdo, loc. adv. O mesmo que pelo 
meúdo. Formas: per ho meudo (VC, 1); 
per o mehudo (VC, 1); per o meudo (VC, 
1). Contextos: «se as quiseres consirar 
per ho meudo nunca te poderas teer que 
nõ chores» (VC); «se todos os feitos de 
Christo fossem scriptos per o mehudo nõ 
caberiã em todo o mũdo os liuros que se 
poderiã escriuer delles» (VC); «cõsijrao 
bẽ per o meudo» (VC).

per onde quer, loc. adv. Por qualquer 
lugar. Formas: per onde quer (VC, 2). 
Contextos: «em derramando per onde 
quer sua semente huũa caeo açerca 
do caminho» (VC); «e esta te traz per 
onde quer e eu a tenho a supeada e 
subjuguada» (VC).

per onde quer que, loc. conj. Por qualquer 
lugar que. Formas: per onde quer que 
(VC, 3). Contextos: «E per onde quer 
que ella passaua se fazya doo» (VC); 
«Assy como a spinha per onde quer que 
a tomem pica aquelle que a tem» (VC).

per qualquer maneira que, loc. conj. 
Por qualquer modo que. Formas: 
per qualquer maneira que (TC, 1); 
per qualquer maneyra que (TC, 1). 
Contextos: «se danou alguem ou talhou 
algũas aruores ou se fez perdemte alguus 
beens alguem per qualquer maneira que 
seia» (TC); «ou per qualquer maneyra 
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que pode uĩgarse do homẽ» (TC).
per quanto, conj. O mesmo que porquanto. 

Formas: per quanto (VC, 2). Contextos: 
«per quanto lhes pareçia que era cõtra 
a ley» (VC); «mas aquelle que boõ he 
em cura de pastor per quanto compre 
aquelles offiçios que o boõ perteeçẽ» 
(VC).

per que, loc. conj. O mesmo que para 
que. Formas: per que (SG, 1; S, 7; TC, 
2; VC, 19; C, 1; EE, 2). Contextos: 
«ou per que leyxẽ de prosseguir a dicta 
comquista» (SG); «ffaço gomito per que 
posa depoys beber mais vinho» (S); «Se 
algũ embargo tomou per que a graça de 
Deus nom recebese» (TC); «se fez ou 
deu ha comer ou de beber algũas eruas 
per que algũa molher perdese o fruyto 
do uentre» (TC); «cujdar algũa cousa per 
que sejas prouocado seguillo e afeiçoado 
a amallo» (VC); «Forma dasoluçã pera 
aquelles que teẽ jndulgẽçia do papa per 
que possam escolher confessores que os 
asoluã» (C); «que vos circũçides, per que 
reçebam gloria» (EE).

per respecto de, loc. adv. O mesmo que 
por respeito de. Formas: per respecto 
d’ (VC, 3); per respectu de (VC, 1). 
Contextos: «Terceiramẽte per respecto 
das cousas segujntes» (VC); «E aquesto 
per respectu de auer delle misericordia 
e lhe fazer merçee e graça porque a 
misericordia prouoca a penitẽcia e 
necessaria he a ella» (VC).

per tal guisa que, loc. conj. O mesmo que 
por tal guisa que. Formas: per tal guisa 
que (VC, 2); per tal guysa que (TC, 1). 
Contextos: «deus julgua per tal guisa 
que algũas vezes per aazo da entençõ 
por grãdes cousas da pequeno gualardõ» 
(VC); «assy foste a terra aleuãtada per 
tal guisa que o poo sem corrupçõ» 
(VC); «A sexta se he sanhudo ou se se 
asanhou per tal guysa que perdese o seu 
e o alheo» (TC).

per tal maneira, loc. adv. Por tal modo. 
Formas: per tal maneira (VC, 1). 

Contexto: «quando vir que per tal 
maneira e diligẽcia acõpanhas o seu 
filho» (VC).

per tal que, loc. conj. O mesmo que por 
tal que. Formas: per tal que (VC, 5). 
Contextos: «mas per tal que fica dentro» 
(VC); prometelhe logo espaço da vida 
per tal que este no pecado» (VC); e por 
tãto o estabeleçeo por principe dos outros 
per tal que a ygreja teuesse huũ vigairo 
de Christo» (VC).

per via de, loc. adv. Por causa de. Formas: 
per via de (VC, 3; C, 1). Contextos: «os 
quaaes todos per via de padeçimentos 
voluntarios» (VC); «nom era feyto per 
via de natureza» (VC); «e non per via 
de justiça» (C).

pera, prep., conj. (do lat. per ad). O 
mesmo que para. Formas: pera (SG, 
4; S, 276; TC, 41; VC, 2069; HV, 13; 
C, 187; EE, 348; RP, 15). Contextos: 
«E resgates de Guinee outorgarom e 
concederom pera sempre aos reis de 
Purtugal e aseus herdeiros» (SG); «aos 
quaees Deus pose pera ordenar e rreger 
ssua ygreja» (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); 
«com has maanos leuamtadas pera o 
ceeo» (TC); «e acharees folguança pera 
vossas almas» (VC); «muyto he amauel 
e doçe pera cõuersar e nõ tẽ amargura nẽ 
pesar alguũ» (VC); «o qual tinha feyto 
pera sy» (HV); «que pera algũa obra 
dos ditos mosteiros forem neçessarios» 
(C): «O qual sayo em amanheçẽdo a 
colher obreyros pera sua vinha» (EE); 
«o qual foy emuiado pera procurar a 
saude humana» (EE); «e emtã se isto 
mujto durar he pera temer de vijr grande 
pestilençia» (RP); «Quãdo ergo estes 
signaes apareçerẽ, he pera temer grãde 
pestilẽcia» (RP); «teẽ os corpos mais 
dispostos pera reçeber ha pestilẽcia» 
(RP); «e muytas vezes teer as frestas 
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pera ho norte ou pera o leuante abertas, 
e as genelas ou frestas pera ho meo dia 
ou pera ho sul estẽ çarradas» (RP).

pera acolá, loc. adv. Para aquele lugar. 
Formas: pera a colla (1); pera colla (1). 
Contextos: «corrẽdo de ca pera a colla» 
(VC); «andã de ca pera colla buscãdo 
cousas» (VC).

pera aí, loc. adv. O mesmo que para aí. 
Formas: pera hy (VC, 1). Contexto: 
«ao segundo dia tornauasse a Bethania 
pera hy posar e folguar» (VC).

pera alá, loc. adv. Para lá. Formas: 
pera alla (VC, 4). Contextos: «e elle 
tãbẽ se foy pera alla cõ elles passar o 
mar» (VC); «teendo pera alla cara ou 
façe» (VC); «E aleuãtou os olhos ao 
çeeo ensinãdo que pera alla deuemos 
encaminhar a voõtade» (VC).

pera ali, loc. adv. O mesmo que para ali. 
Formas: per allj (VC, 1); per ally (VC, 
5); pera alj (VC, 1); pera aly (VC, 1); 
pera ly (VC, 2). Contextos: «e soom dos 
que per allj corriã» (VC); «e por aquello 
a quelles que vinhã de outras partes pera 
alj hiã sobĩdo» (VC); «auia de sayr pera 
aly e star aly de nocte» (VC); «(e leuuoos 
aparte a huũ mõte muyto alto) pera ly 
orar» (VC).

pera antre, loc. adv. O mesmo que perante. 
Formas: pera antre (VC, 1; RP, 1). 
Contextos: «e pera antre as tristezas 
e prazeres desta vida sam estrada real» 
(VC); «e estas cousas prestã pera antre 
pouoo» (RP).

pera baixo, loc. adv. O mesmo que para 
baixo. Formas: pera baixo (VC, 4; EE, 
4). Contextos: «E cõ o rostro inclinado 
pera baixo sobre os seus pees» (VC); 
nõ seja a voõtade agrauada pera baixo 
e mais afundo» (VC); «e cayo no chaão 
con a boca pera baixo» (EE).

pera cima, loc. adv. O mesmo que para 
cima. Formas: per açima (VC, 1); pera 
açima (VC, 1); pera cima (HV, 1); pera 
çima (VC, 20; C, 1; EE, 2); pera çyma 
(VC, 4). Contextos: «E quanto se mais 

esforçaua de se aleuantar per açima 
tãto mais grauemente se feria» (VC); 
«E Pedro por reuerẽcia do senhor foy 
crucificado per o cõtrairo .s. a cabeça 
de baixo e os pees pera açima» (VC); 
«forõ por conta cinco mill e de hy pera 
cima» (HV); «o qual cõ a vida pera çima 
pera a gloria» (VC); «passar de quatorze 
annos pera çima» (C); «deçe pera baixo 
tãto mais sobe pera çima» (EE); «nom 
pode oolhar pera çyma» (VC).

pera detrás, loc. adv. Por detrás. Formas: 
pera de tras (VC, 1). Contexto: «e 
tornara a uea pera de tras» (VC).

pera fora, loc. adv. Para o exterior. 
Formas: pera fora (VC, 1; EE, 2). 
Contexto: «aduziã e atirauã do mar e das 
ondas desta vida pera fora per a praya» 
(VC); «e depois saae por vapores pera 
fora» (EE).

pera fundo, loc. adv. Para baixo. Formas: 
per afundo (VC, 1); pera fũdo (VC, 1); 
pera fundo (VC, 7). Contextos: «se 
feria cayndo per afundo e se mazellaua 
em terra» (VC); «todas as animalias 
ĩclinadas pera fũdo oolha cõtra a terra» 
(VC); «nõ seja emcostado pera fundo 
per culpa» (VC).

pera onde, loc. adv. Para determinado 
lugar. Formas: pera onde (VC, 10). 
Contexto: «a barcha foy aa terra pera 
onde hya» (VC); «seguira o que anda 
per ella pera onde quiser» (VC).

pera onde quer que, loc. conj. Para 
qualquer lugar que. Formas: pera onde 
quer que (VC, 1). Contexto: «Tu segues 
o cordeiro pera onde quer que elle vay» 
(VC).

pera que, loc. conj. O mesmo que para 
que. Formas: pera que (S, 36; VC, 
20; C, 19; EE, 80). Contextos: «podeo 
dizer e notificar ha pessoa ao confesor 
pera que rrogue ha Deus por ella» (S); 
«mas pera que te queres bauptizar que 
nõ tees razõ de peccado» (VC); «como 
os clerigos pobriquẽ quaes quer cartas 
nossas pera que forem requeridos» (C); 
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«mas pera que saistes do deserto a ver 
o homẽ vistido de brandos vestidos» 
(EE); «os judeos emuyaron a ẽbaixada 
a Johã pera que lhe preguũtassẽ se era 
Christo» (EE).

pera trás, loc. adv. O mesmo que para 
trás. Formas: per atras (VC, 1); pera 
tras (EE, 2). Contexto: «Caerom per 
atras e de costas assy como caem os 
maaos» (VC); «retraeromsse pera tras» 
(EE); «retraeromsse pera tras e cayrom 
em terra» (EE).

perante, prep., loc. conj. (do lat. per 
+ ante). Diante de; na presença de. 
Formas: per ante (VC, 3); perante 
(S, 1; TC, 2; VC, 1; HV, 1; C, 18; EE, 
2); perãte (C, 2); por amte (TC, 1). 
Contextos: «e da questa maneira fugio 
o senhor de pareçer per ante os maaos 
seruos» (VC); «se for çitado perante juiz 
seglar, non deue vijnr por sua çitaçom» 
(S); «ele nũca lhe quis obedecer ãte 
perante obispo da terra se desnuou das 
uestiduras ataa os panos meores» (TC); 
«e teeres perante vos todo mal» (VC); 
«que perante o ẽperador viessẽ» (HV); 
«pera çitar clerigo perante juiz secular» 
(C); «Tuas esmollas e oraçoões subirom 
perante ha presença de deos» (EE); «non 
podendo emtrar perante a presença de 
Christo» (EE); «nẽ aueren outra pena 
alguã perãte nos nẽ perante nossos 
uigairos» (C); «Se descordia por amte 
alguũs» (TC).

perantoriamente, adv. (de perantório + 
-mente). O mesmo que perentoriamente: 
de modo perentório; terminantemente. 
Formas: perantoriamente (C, 1). 
Contexto: «cada huum delles por 
çitados e amoestados perantoriamente» 
(C).

perantório, adj. O mesmo que perentório. 
Formas: perantorios (C, 1); perãtorio (C, 
1). Contextos: «e por as tres canonicas 
amoestações e termos perantorios» (C); 
«ataa o qual dia lhe damos por termo 
perãtorio» (C).

percalçamento, subs. (de percalçar + 
-mento). Ato ou efeito de percalçar; 
alcance; ganho. Formas: per calçamento 
(VC, 1);  percalçamẽto (VC, 1). 
Contextos: «os quaaes azeos som 
allegria do coraçõ remissom da culpa 
e esquyuamẽto da morte eternal e per 
calçamento da gloria» (VC); «e per ella 
se spera percalçamẽto da bemauenturãça 
eternal» (VC).

percalçar, vb. (segundo uns, do lat. 
medieval *percalceare, por percalcare; 
segundo outros, de percalço + -ar). 
Ganhar; atingir; alcançar. Formas: he 
percalçada (EE, 1); per calçada (VC, 
1); per calçam (VC, 1); per calçar (VC, 
3); per calçara (VC, 1); per calcẽ (VC, 
1); per calçou (VC, 1); pera calçarmos 
(VC, 1); percalça (VC, 20; EE, 3); 
percalçã (VC, 9); percalça se (VC, 1); 
percalçado (VC, 1); percalçãdo (VC, 
1); percalçallo (VC, 2); percalçam 
(VC, 4; EE, 1); percalçamos (VC, 6); 
percalçãna (VC, 1); percalçar (VC, 67; 
EE, 17); percalçara (VC, 7); percalçarã 
(VC, 1; EE, 2); percalçaram (EE, 1); 
percalçaran (EE, 1); percalçaras (VC, 3); 
percalçarẽ (VC, 2); percalçarem (VC, 2); 
percalçaremos (VC, 8); percalçares (VC, 
2); percalçarmos (VC, 1); percalçarõ 
(VC, 9; EE, 1); percalçarom (VC, 2; 
EE, 1); percalças (VC, 1); percalçasse 
(VC, 2; EE, 1); percalçassem (VC, 2); 
percalçaste (VC, 1); percalçastes (VC, 
1); percalçaua (VC, 1; EE, 1); percalçauã 
(VC, 1); percalce (VC, 2); percalçe 
(VC, 8); percalçẽ (VC, 2); percalçem 
(VC, 1); percalçemos (VC, 3; EE, 2); 
percalçerã (EE, 1); percalçes (VC, 3); 
percalçou (VC, 12); por calçar (VC, 
1); teẽ percalçada (EE, 1). Contextos: 
«por ysso he percalçada a misericordia» 
(EE); «e a sabedoria per calçada per os 
çinco sentidos de fora» (VC); «E aquesto 
consijrã e per calçam em sua voontade» 
(VC); «e per calçar aquella graça» (VC); 
«aginha per calçara o liuramento per 
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deos» (VC); «porque tãto per calcẽ mais 
puramẽte a doçura do amor spiritual» 
(VC); «acerca dos quaaes per calçou 
misericordia» (VC); «e pera calçarmos 
a gloria que ha de vijnr a qual nos sera 
demostrada» (VC); «na patria çelestrial 
cada huũ percalça misericordia que 
lhes remunerara mais do que mereçẽ» 
(EE); «empero nõ os percalçã» (VC); 
«e percalça se o conto das sete virtudes» 
(VC); «mas sera guaançado e percalçado 
todo bẽ» (VC); «percalçãdo per Christo 
a graça» (VC); «mereçamos percalçallo 
per obra de saluaçõ» (VC); «em quanto 
pello estudo seu percalçam sabedoria» 
(EE); «E aquesto foy feyto por demostrar 
que per a paixom de Christo percalçamos 
comprido lauamento dos pecados e das 
magoas» (VC); «segũdo a qual muytos 
som que cobijçã a honrra e percalçãna» 
(VC); «o possuyr riquezas faz ao homẽ 
defeculdoso para percalçar a perfeyçam» 
(EE); «per que maneira percalçara 
honrras e riquezas do mundo» (VC); 
«Os que nõ percalçarã misericordia 
agora a teẽ percalçada» (EE); «ca elles 
percalçaram misericordia» (EE); «non 
percalçaran ho regno de deus» (EE); «e 
veẽdo os millagres percalçaras louuor» 
(VC); «dandolhes ajuda pera percalçarẽ 
a vida perpetua» (VC); «e filhos per 
promissom mas nom por o percalçarem 
por elles se teerem em conta de filhos» 
(VC); «E o proueito que percalçaremos 
daquesta creẽça» (VC); «a qual cousa 
se se fezer percalçaremos todollos 
beẽs» (VC); «te sera ajuda para teu 
proposito percalçares» (VC); «pera nos 
percalçarmos esta liberdade britemos o 
jugo da auareza» (VC); «e percalçarõ 
as promessas» (EE); «a petiçõ que entõ 
fezerom os judeos ajnda agora a teem e 
se apeegua a elles. pois que com tanto 
trabalho a percalçarom» (VC); «a segũda 
percalças paciẽçia e perseuerãça» (VC); 
«o que cõ pouco trabalho se percalçasse» 
(EE); «mas gloriãse em ellas como 

se as percalçassem per seus proprios 
trabalhos» (VC); «Oo bẽauenturado 
es tu lume glorioso das ygrejas que 
percalçaste por esto saber o segredo da 
diuijndade» (VC); «E no futuro (ajaaes 
a vida) que percalçastes per a sperãça» 
(VC); «quãdo percalçaua os prinçipios 
da terra» (EE); «sabendo que os podia 
curar e percalçauã saude» (VC); «e 
que nõ percalce deuaçõ nẽ guaançe 
cousa algũa ẽ outros tempos» (VC); 
«per o qual os malles que ja mais nõ 
percalçe alguũ bẽ» (VC); «porque aly 
percalçẽ e ajã aquello que aos outros 
depois preeguẽ e ensinẽ» (VC); «e 
percalçem cousas que depois possam 
em seu tempo proueitosamẽte escançar» 
(VC); «porque o que nosso poderio nom 
abasta percalçemos por meo delles» 
(EE); «ca elles percalçerã misericordia» 
(EE); «porque percalçes saluaçom per 
aueres perseuerança» (VC); «mas ajnda 
percalçou honrra de bispo e coroa de 
martir» (VC); «e por temporaaes por 
calçar as eternaaes» (VC); «Os que 
nõ percalçarã misericordia agora a teẽ 
percalçada» (EE).

percalçável, adj. (de percalçar + -vel). Que 
se pode alcançar. Formas: percalçauees 
(EE, 1). Contexto: «seus juyzos som 
grande fundura. seus juyzos som grande 
fundura. (e quanto nã percalçauees suas 
carreiras)» (EE).

perceber, vb. (do lat. percipere). Avisar; 
preparar. Formas: perçebendo (VC, 1); 
perçebera (VC, 1); perçeberey (VC, 1); 
perçeberia (VC, 1); perçebido (VC, 1); 
perçebidos (VC, 2); seer perçebidos (VC, 
1); sta percebido (VC, 1). Contextos: 
«A .xij. foy dos .xij. prophetas em 
perçebendo e auisando a ygreja daquello 
que auia de vijnr» (VC); «mas melhor 
fora que se auisara e perçebera de fazer 
melhor» (VC); «nõ me perçeberey de 
me çercar de hoste de gẽtes» (VC); «mas 
aqueste se perçeberia fazẽdo peendẽça» 
(VC); «porque perçebido seja achado» 
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(VC); «seendo todos perçebidos em 
qualquer ydade pera reçeber aquelle 
que ha de ministrar» (VC); «entremos 
perçebidos cõ o sposo aas vodas do 
regno çellestrial» (VC); «deuẽ assi seer 
perçebidos como se ouuessem cada dia 
de sahir do mũdo» (VC); «as seetas de 
que homẽ sta percebido» (VC).

percebimento, subs. (de perceber + 
-mento). Ato ou efeito de perceber. 
Formas:  perçebimẽto (VC,  1) ; 
percebymento (VC, 1). Contextos: «e 
assy veeo o senhor a morar na voontade 
porque as pallauras de amoestaçoões 
e perçebimẽto vierõ primeiro» (VC); 
«Onde he o arruydo e percebymento das 
armas?» (VC).

percha, subs. (do lat. pertica-m, pelo 
francês perche). Vara comprida. Formas: 
perchas (VC, 1). Contexto: «tãtas 
vestiduras remudadas e estẽdidas nas 
varas ou perchas ou que estã preguadas 
nas guardaroupas» (VC).

percudir, vb. (do lat. percutere). Percutir; 
ferir; bater. Formas: percude (VC, 
1); percudyrey (VC, 1). Contextos: 
«Percude senhor aquesta voontade 
minha muy dura» (VC); «Percudyrey ou 
ferirey o pastor derramarseam as ouelhas 
da manada» (VC).

perda, subs. (do lat. medieval perda-m, 
este de perdita-m, part. passado de 
perdere). Destruição; dano. Formas: 
perda (S, 2; TC, 1; VC, 46; C, 2; EE, 2; 
RP, 1); perdas (VC, 7). Contextos: «por 
que aquele de que ha ẽueja ouuese mal 
e perda» (S); «Se lhe desseiarom perda 
dos fylhos ou dos gaados e assy dos 
outros beẽs» (TC); «e deu a seu dono 
perda daquelle fructo» (VC); «nõ tolhem 
qual quer dano e perda da fazenda que 
vem a seu proximo» (VC); «Pois non 
temais a perda» (EE); «depois da perda 
do mundo se segue ha bẽauenturança» 
(EE); «muytos sem grãde perda nõ podẽ 
mudar o lugar» (RP); «Nẽ fazẽ cõta das 
queedas e perdas das almas» (VC); «E 

deue se fazer choro nõ por os dãpnos 
tẽporaaes mas por as perdas spirituaaes» 
(VC).

perdão, subs. (do lat. medieval perdonu-m). 
Remissão de uma pena ou pecado. 
Formas: perdã (VC, 2); perdam (EE, 3); 
perdõ (VC, 65; EE, 4); perdõees (S, 3); 
perdom (S, 7; VC, 67; EE, 8); perdon (S, 
6; VC, 1; EE, 4); perdoões (VC, 1; EE, 
2). Contextos: «aos culpados he dado 
perdã» (VC); «pello perdam daquelle» 
(EE); «guaãçar perdõ e graça aa doença 
e miseria dos meus pecados» (VC); «e 
humilmente se demanda perdõ» (EE); «o 
saçerdote deue outorgar os perdõees que 
foron outorgados pellos padres santos» 
(S); «rreçebemos de Deus perdom dos 
nossos pecados» (S); «e a seytima 
perdom em as ofensas» (VC); «da parte 
de deus cujo he o perdom dos pecados» 
(EE); «se descobre por esperança de 
aver perdon» (S); «o triste consolaçom. 
o pecador perdon. o justo graça» (VC); 
«O pecador em esta vida esta en treeuas 
de perdon» (EE); «esta meesma gẽte elle 
ouuesse de chamar per obras e perdoões 
per palauras» (VC); «e lhes deu os 
perdoões» (EE).

perdedor, subs. (de perdido + -or). Aquele 
que perde a um jogo de azar. Formas: 
perdedor (TC, 1). Contexto: «Porque 
dizẽ os dereitos que se o perdedor 
demãdar o que gaãçou ẽ iuyzio que o 
façã entregar» (TC).

perdeneira ,  subs.  (do lat .  vulgar 
*petrinaria-m, este de petrinus, a, um, de 
pedra). O mesmo que pederneira: pedra 
que serve para atear o fogo. Formas: 
perdeneira (VC, 1). Contexto: «E fire 
tu duas vezes a perdeneira e seixo de 
teu coraçom» (VC)

perdente, adj. (do lat. perdente-m, part. 
presente de perdere). Que perde. For-
mas: perdemte (TC, 1). Contexto: «se 
danou alguem ou talhou algũas aruores 
ou se fez perdemte alguus beens alguem 
per qualquer maneira que seia» (TC).
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perder, vb. (do lat. perdere). Ficar privado 
de; destruir; arruinar; corromper. 
Formas: auia perdido (EE, 1); auiã 
perdido (VC, 1); aver perdido (S, 1); era 
perdida (VC, 1; EE, 1); erã perdidas (S, 
1); era perdido (VC, 7); erã perdidos 
(VC, 1); fora perdida (VC, 1); forã 
perdidas (VC, 1); fora perdido (VC, 1); 
fose perdida (S, 1); fosses perdida (VC, 
1); foy perdida (VC, 1; EE, 1); foy 
perdido (EE, 1); ouuese perdido (S, 1); 
perca (TC, 1; VC, 20; HV, 1; C, 5; EE, 
2); percã (TC, 1; VC, 4; C, 1); percaaes 
(VC, 1; EE, 1); percam (S, 1; TC, 1; VC, 
5; EE, 1); percamos (VC, 4; EE, 2); 
percas (VC, 5); perco (S, 1); perco me 
(VC, 1); perde (S, 9; TC, 5; VC, 45; EE, 
3); perdẽ (VC, 14; EE, 2); perdẽdo (VC, 
2); perdeeo (EE, 2); perdees (VC, 1); 
perdela ha (VC, 1); perdella (VC, 1); 
perdella ha (VC, 2; EE, 4); perdellaa 
(VC, 1); perdellaha (VC, 1); perdellas 
(VC, 1; EE, 1); perdellos ha (VC, 1); 
perdem (VC, 15; C, 1; EE, 2); perdemos 
(VC, 5; EE, 1); perden (S, 1); perdẽnas 
(VC, 1); perdendo (VC, 3; EE, 2); 
perdendo se (VC, 1); perdendoo (S, 1); 
perdensse (S, 1); perdeo (S, 4; TC, 1; 
VC, 41; HV, 1; EE, 1); perdeosse (EE, 
1); perder (S, 13; TC, 4; VC, 76; EE, 16); 
perdera (VC, 42; EE, 8); perderã (VC, 
3); perdera a (VC, 1); perdera se (VC, 
2); perderas (VC, 3); perderẽ (VC, 14); 
perderem (VC, 3; C, 1); perderen (S, 2); 
perderes (VC, 2); perderia (TC, 1; VC, 
1); perderiã (HV, 1); perderiam (VC, 1); 
perderlaha (VC, 1); perdermos (VC, 1); 
perderõ (S, 1; VC, 12; HV, 2; EE, 1); 
perderom (VC, 6; EE, 3); perderomno 
(VC, 1); perderõno (VC, 1); perderse 
(VC, 1); perdersea (VC, 1); perdes (VC, 
10); perdese (S, 2; TC, 2; VC, 3); 
perdesse (VC, 7; C, 1); perdessem (VC, 
5; HV, 1); perdessemos (VC, 1); 
perdesses (VC, 1); perdeste (VC, 11); 
perdestes (VC, 1); perdeu (TC, 1); perdi 
(S, 2; VC, 3); perdia (VC, 1); perdiã (VC, 

2); perdida (VC, 23; EE, 3); perdida som 
(VC, 1); perdidas (S, 1; VC, 6; EE, 1); 
perdido (VC, 18; EE, 2); perdido era 
(VC, 2); perdido fora (VC, 1); perdido 
som (VC, 1); perdidos (S, 2; VC, 4; EE, 
1); perdidos erã (VC, 1); perdiste (VC, 
1); perdy (S, 4; VC, 1); perdydo (S, 2); 
perqua (EE, 1); seer perdida (VC, 2); seer 
perdido (VC, 1); seer perdidos (VC, 1); 
seja perdida (VC, 1); seja perdido (VC, 
2); seriamos perdidos (VC, 1); som 
perdidos (VC, 1); son perdidas (S, 1); 
stam perdidos (VC, 1); teem perdida 
(EE, 1); teemos perdidas (VC, 1); tees 
perdido (VC, 1); ten perdido (S, 1); tenho 
perdido (VC, 1); tijnhã perdida (VC, 1); 
tijnha perdido (EE, 1). Contextos: «nõ 
leixa as nouẽta e noue no deserto e vaa 
aaquella que auia perdido» (EE); 
«porque aquello que auiã perdido vijã 
que se cobraua cõ guaãço de cento por 
huũ» (VC); «Alguũs bispos querian aver 
perdido estes seus olhos» (S); «E depois 
que era perdida nõ se podia mais cobrar» 
(VC); «quãdo foy a Samuel apregũtar 
pollas asnas de seu padre que erã 
perdidas que lhe deu huũ dinheiro» (S); 
«em que se crija que era perdido» (VC); 
«ca elles erã perdidos porque erã 
ẽgeitados e amergidos aa terra» (VC); 
«quando preegou a parauoa de hũa 
ouelha que fora perdida de cento e 
depois achada» (VC); «pervẽtura nõ forã 
perdidas ajnda agora» (VC); «(E depois 
de tres dias) que fora perdido nos quaaes 
forom afigurados os tres dias da sua 
morte» (VC); «asi como ha alma deste 
que se cõfesou fose perdida» (S); «em 
como fosses perdida» (VC); «Foy 
perdido e agora he achado» (EE); «ou 
despois ouuese perdido a lingua» (S); «e 
has almas perca» (TC); «que nõ se 
perca» (EE); «ordena Deus que percã 
pouco e pouco e seiã postos ẽ poder de 
lobos roubadores» (TC); «porque nã 
percaaes o bẽ da virgijndade» (EE); 
«Outrosy nõ lhes de grãde peẽdemça que 
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a nom posam fazer, e percam as almas» 
(TC); «nõ percamos a vistidura da voda» 
(EE); «porque nom percas o lugar na 
patria» (VC); «nũca perco a ssanha» (S); 
«e eu perco me aqui aa fame e de 
mingoa» (VC); «Deus. E he priuado da 
sua graça morrẽdo em aquel pecado 
perde a gloria eternal» (TC); «nũca perde 
sua fremosura» (EE); «gaanhã as almas 
alheeas e perdẽ as suas propias» (EE); 
«conçebeo  f i lho  nõ  perdẽdo  a 
virgijndade» (VC); «entõ perdeeo seu 
poderyo» (EE); «em quãto vos em 
cousas vaãs despẽdẽdo vos perdees e 
roubãdo a nos do que he nosso mataes 
nos» (VC); «em peendença seu corpo 
(perdela ha) no regno vijndoiro» (VC); 
«Que quẽ ama a sua alma perdellaha 
disse que a perderia» (VC); «e eu quero 
saluar as almas: e ele perdellas» (EE); 
«(perdellos ha) e condempnallos ha» 
(VC); «Por que cada dia se perdem por 
ameude vagarem os benefiçios» (C); «Ca 
elles nõ perdemos mas mandamos 
primeiro» (EE); «e perden os fructos se 
alguũs teem da ygreja» (S); «porque as 
obras que da sua natureza som booas 
perdẽnas por myngoa da entẽçõ dereita» 
(VC); «perdendo a gloria emcorrendo na 
penna eterna e perdendo a ryqueza 
humana» (EE); «porque perdendo se as 
riquezas podẽsse recõpẽssar per outras 
riquezas» (VC); «ou em outra maneira 
apenhandoo ou perdendoo por qual quer 
coussa» (S); «por seu pouco saber 
perdensse as demandas» (S); «he theudo 
dentregar a outra parte quãto per sua 
sẽtença perdeo e demais se he oficiall na 
igreia» (TC); «Ca podiase perder e 
perdeosse» (EE); «A sexta se por feridas 
que desse a molher fezesse perder a 
criatura que trouxesse no uẽtre» (TC); 
«faz aos homens perder o conhicimẽto 
da uerdade» (TC); «Outros asacã testigos 
falsos por mal querença dalguẽ por lhe 
fazer perder o que ha» (TC); «Quẽ quer 
que der a beber a huũ destes meus 

pequenos huũa taça dagua fria nõ 
perdera a paga» (EE); «a qual vestira ẽ 
o baptismo e perdera a em pecado» 
(VC); «nõ perderã o lugar que tijnhã nẽ 
a cõpanha» (VC); «e perdera a em 
pecado» (VC); «Perdera se no homẽ a 
innoçẽcia da natureza» (VC); «empero 
elle nõ perecera mas tu te perderas» 
(VC); «por reçeo de nom perderẽ a 
çidade» (VC);  «per  auareza ou 
negligençia e pouca deuaçam perderem 
o que seus antijgos por serviço de Deus» 
(C); «se perderen nom lhes deue seer 
rrestituydo» (S); «e depois de mil voltas 
perderes todo o guallardõ ou jornal do 
teu trabalho» (VC); «se a uoõtade 
steuesse aparelhada para fornigar asy se 
perderia o galardõ» (TC); «E quãto mais 
poderosamẽte vier quãto moor dano seu 
sera que se perderiã de sede as suas 
cõpanhas» (HV); «este tal (perderlaha) 
eternalmẽte» (VC); «dizẽdolhes per viua 
voz que se perderiam  se se nõ 
cõuertessem» (VC); «por tanto conuẽ de 
nõ perdermos tam sol o tẽpo que auemos 
per acontiçimento» (VC); «deue seer 
rrestituydo o que perderõ» (S); «e Joseph 
cuydou que hya na companha das 
molheres con Maria, e assy ho perderom» 
(EE); «Perderomno os guardadores. e 
perderõno os judeus» (VC); «em bellico 
campo onde perderse: claramẽte se via» 
(VC); «se scapar da tua sentença o 
pecador perdersea a tua verdade» (VC); 
«e perdes a vida por a morte» (VC); «A 
quarta se fez ou deu ha comer ou de 
beber algũas eruas per que algũa molher 
perdese o fruyto do uentre» (TC); «se nõ 
perdesse o muito boo e laudauel 
custume» (C); «por tal que se nõ 
perdessem empero a raynha e sua 
cõpanheira Clarissa» (HV); «nem 
perdessemos a sperança» (VC); «ajnda 
que perdesses  o mẽbro do corpo 
guaãçaste pero a paciencia» (VC); 
«Porque perdeste aquello que eu por ty 
soportey?» (VC); «e vos veedes aquello 
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que perdestes» (VC); «deue a ẽtregar 
aquell comtra que deu a sentença todo 
aquello que per ella perdeu» (TC); 
«perdi ho apetito e me veo vomito e 
perdy a uõtade de fazer ben» (S); «e 
perdia o que delle podera auer» (VC); 
«De o confessarẽ publicamẽte perdiã a 
gloria dos homẽs» (VC); «porque nã 
percaaes o bẽ da virgijndade, a qual 
perdida non podees fazer que torne» 
(EE); «Esta diz eu perdida som se o 
linhagem humanal nom empetrar 
misericordia» (VC); «asi  forom 
queymadas e perdidas» (S); «O sandeu 
perdido esta noyte demandarom os 
dyaboos a tua alma e a riqueza» (EE); 
«porque ja perdido era e fora de my» 
(VC); «perdido fora o fructo da paixõ» 
(VC); «Nõ me queiras dizer perdido som 
pequey» (VC); «ou perdidos os olhos ou 
ho nariz» (S); «e buscando de cada lugar 
os que perdidos erã» (VC); «e tu perdiste 
todos aquelles que contẽ cõtra ty» (VC); 
«Se alguũ nauio ou fusta for quebrãtado 
ou perdydo no mar» (S); «Que non 
perqua de quanto me deu algũa cousa» 
(VC); «E faz ajnda prestes a sua alma 
seer perdida no ĩferno pera sempre» 
(VC); «mas destes que veẽ seer perdidos» 
(VC); «mas destes que veẽ seer perdidos 
e nom podem aver remedio» (VC); 
«aquelle que deseja que seja perdida a 
justiça» (VC); «por tal que nõ seja auida 
vergonha e seja perdido o empacho» 
(VC); «das quaaes se nos elle quisesse 
demãdar a mais pequena parte ja 
seriamos perdidos» (VC); «E o dia do 
juizo os padres dirom aos filhos que elles 
som perdidos e dampnados por o amor 
e affeyçom sua» (VC); «ou son perdidas 
as cousas en que foy feito o malefiçio» 
(S); «som muytos prellados que mais veẽ 
a visitar por guaãçarẽ que per outra 
saluaçom dos que som e stam perdidos» 
(VC); «e vaa aquella que teem perdida 
atee que ha ache» (EE); «Que cousa he 
auida em este mũdo por mais sandia de 

nõ curar de cobrar as cousas que teemos 
perdidas» (VC); «nosso he aquello que 
tees perdido e escusado e forçosamẽte» 
(VC); «E se de bebydiçe de todo ten 
perdido ho ẽtẽdimento e rrezon» (S); «e 
assy faço cõta que tenho perdido o 
corpo» (VC); «per que elles cobrarõ a 
dignidade que tijnhã perdida» (VC); 
«tomaay prazer comigo que achey ho 
real que tijnha perdido» (EE).

perdição, subs. (do lat. tardio perditione-m). 
Perda; ruína; condenação eterna. 
Formas: perdiçã (VC, 1); perdiçam 
(VC, 2; EE, 1); perdiçõ (TC, 1; VC, 
32; EE, 2); perdiçom (S, 1; VC, 26; EE, 
1); perdyçon (S, 1). Contextos: «foy 
estormẽto da nossa perdiçã» (VC); 
«Porque o camjnho que leuã os homeẽs 
a perdiçam he largo» (VC); «liuraste 
meu corpo da perdiçam, e do laço da maa 
lingua» (EE); «ca perde o auer e a terra 
e a mercee do rey e a molher e os filhos 
e todo uay a perdiçõ e esto per maao 
cõselho» (TC); «e pellejam e fazem 
cauallarias e ham prazer da perdiçõ 
dos homẽs» (VC); «pollo qual foy em 
grande prijgo de morte e de perdiçom» 
(S); «ca fazem força aa sua perdiçom 
segũdo que scripto he» (VC); «E larga e 
grande he a que leua aa perdiçom» (EE); 
«dey conselho a alguũs em sseu dapno 
e perdyçon dãdolhes a ẽtender que era 
seu amigo» (S).

perdido, subs. (do part. de perder). O que 
que se perdeu; condenado. Formas: 
perdido (TC, 1); perdidos (VC, 5). 
Contextos: «Ca se nẽhuũ nõ tomase o 
perdido ueria seu dono e achaloya» (TC); 
«reemidor dos perdidos e saluador da 
alma chorosa» (VC).

perdimento, subs. (de perder + -mento). 
Ato ou efeito de perder; perdição. 
Formas: perdimento (EE, 1); perdimẽto 
(S, 1; EE, 2). Contextos: «chorou a 
desauentura e perdimento dos outros» 
(EE); «En outra maneira seria sua 
dampnaçõ e perdimẽto» (S); «moor 
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dampno he o perdimẽto de huũa alma 
que de mil corpos» (EE).

perdiz, subs. (do grego πέρδιξ, ικος, pelo 
lat. perdice-m). Ave galinácea cinegética. 
Formas: perdizes (C, 1). Contexto: 
«ham conheçẽça razoada dos coelhos, 
perdizes, poombos» (C).

perdoamento, subs. (de perdoar + 
-mento). Ato ou efeito de perdoar; 
perdão; remissão de uma pena ou 
pecado. Formas: perdoamento (VC, 1); 
perdoamẽto (VC, 1). Contextos: «em 
adendo a remissom ou perdoamento dos 
pecados» (VC); «O segũdo signal he 
perdoamẽto das injurias» (VC).

perdoança, subs. (de perdoar + -ança). 
Perdão; remissão de uma pena ou 
pecado. Formas: perdoãça (S, 2; VC, 
33); perdoãças (VC, 1); perdoança 
(VC, 42; EE, 2); perdoanças (S, 1). 
Contextos: «rremisõ que he perdoãça 
dos pecados» (S); «E o rico he o pecador 
que quiser auer perdoãça dos seus 
pecados deue star acerca destes» (VC); 
«Do soportamẽto daquesta toruaçõ o 
homẽ reçebe tres perdoãças» (VC); 
«porque em este loguar acharas sempre 
muy auondosa perdoança dos pecados 
e complimento de graças» (VC); «para 
a remissom e perdoança dos peccados» 
(EE); «asi como em ygrejas e dias de 
jejuũs e perdoanças quando deuera estar 
em mayor deuaçon» (S).

perdoar, vb. (do lat. tardio perdonare). 
Conceder o perdão; remir uma pena ou 
um pecado. Formas: era perdoado (S, 
2; VC, 1); erã perdoados (VC, 3); ffoy 
perdoado (S, 1); forõ perdoados (S, 2; 
VC, 4); forom perdoados (S, 1); foron 
perdoados (EE, 1); fosse perdoada (VC, 
1); fossem perdoados (VC, 2); foy per-
doada (VC, 1); foy perdoado (TC, 2; VC, 
4); foylhe perdoado (TC, 1); he perdoa-
da (VC, 2); he perdoado (S, 3; VC, 7); 
perdoa (S, 12; VC, 47; EE, 4); perdoã 
(VC, 6); perdoa lhe (VC, 1); perdoa me 
(VC, 4); perdoã se (VC, 1); perdoaao 

(VC, 1); perdoaay (EE, 1); perdoada (S, 
2; VC, 1); perdoadas (VC, 2); perdoade 
(VC, 2); perdoado (S, 2; TC, 1; VC, 3); 
perdoãdo (TC, 1; VC, 5; EE, 1); perdoa-
do era (VC, 2); perdoãdo lhe (VC, 1); 
perdoãdo me (VC, 1); perdoãdolhe (VC, 
2); perdoãdolhes (VC, 1; EE, 1); perdoa-
dos (S, 1; VC, 11); perdoados auia (VC, 
1); perdoados som (VC, 2); perdoados 
son (EE, 1); perdoados te sõ (VC, 1); 
perdoados te son (EE, 1); perdoados te 
som (VC, 1); perdoae (VC, 3); perdoalhe 
(VC, 1); perdoalhes (EE, 1); perdoallos 
(VC, 1); perdoam (C, 1); perdoame (VC, 
3); perdoamos (S, 4; VC, 10; C, 1; EE, 
1); perdoan (S, 2; EE, 1); perdoando lhe 
(VC, 1); perdoando nos (VC, 1); per-
doando te (VC, 1); perdoando vos (EE, 
2); perdoandolhe (EE, 2); perdoanos 
(VC, 3; C, 1); perdoar (S, 11; TC, 5; VC, 
82; HV, 1; C, 1; EE, 13); perdoar nollos 
ha (VC, 1); perdoar vos hã (VC, 1); 
perdoara (S, 4; TC, 2; VC, 6; HV, 1; EE, 
1); perdoaras (VC, 2); perdoardes (S, 3; 
TC, 2; VC, 11; EE, 5); perdoarẽ (S, 1; 
VC, 1); perdoares (VC, 4); perdoarey 
(VC, 1); perdoaria (VC, 2); perdoariã 
(VC, 1); perdoarlhe (S, 1); perdoarlhe 
hey (EE, 1); perdoarlhes (S, 1); perdoar-
lhesha (TC, 1); perdoarmos (VC, 5); 
perdoarom (VC, 1); perdoarvos hã (VC, 
1); perdoarya (S, 1); perdoas (VC, 5); 
perdoase (S, 2; TC, 1); perdoasse (S, 1; 
VC, 6); perdoassem (VC, 1); perdoasse-
mos (VC, 3); perdoaste (S, 1; VC, 4; EE, 
2); perdoaste me (VC, 1); perdoaua (VC, 
2; EE, 1); perdoay (S, 1; EE, 1); perdoe 
(S, 4; TC, 1; VC, 6; EE, 1); perdoẽ (VC, 
2; EE, 1); perdoei (VC, 1); perdoemos 
(VC, 8; EE, 1); perdoes (VC, 3); perdoey 
(VC, 1); perdoo (S, 1; TC, 1; HV, 1; EE, 
2); perdooa (VC, 1); perdooe (VC, 3); 
perdoõe (VC, 3); perdooem (VC, 1); 
perdooes (VC, 2); perdoões (VC, 2); 
perdoote (VC, 1); perdoou (S, 3; VC, 10; 
EE, 6); perdoou lhe (VC, 2); perdooulhe 
(VC, 2); perdoouto (VC, 1); sam perdoa-
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dos (EE, 1); san perdoados (EE, 1); seer 
lhe hã perdoados (VC, 1); seer perdoada 
(VC, 1); seer perdoado (VC, 11); seer 
perdoados (VC, 1); seerã perdoados (EE, 
1); seeram perdoados (EE, 1); seerẽ 
perdoados (VC, 2); seerlhe perdoado 
(EE, 1); seerlheã perdoados (VC, 1); 
seerlhes hã perdoados (VC, 1); seertea 
perdoado (VC, 1); seeruos ha perdoado 
(EE, 1); seja perdoada (VC, 1); seja 
perdoado (S, 1; VC, 5); sejã perdoados 
(VC, 4); sejam perdoadas (EE, 1); sejam 
perdoados (VC, 2; EE, 2); sejan perdoa-
das (S, 1; EE, 1); ser perdoados (S, 1); 
ser lhes hã perdoados (VC, 1); sera 
perdoada (VC, 3); serã perdoadas (VC, 
1); sera perdoado (S, 2; TC, 2; VC, 6); 
serã perdoados (VC, 5); seram perdoadas 
(VC, 1); seram perdoados (S, 1; EE, 1); 
serẽ perdoados (VC, 1); serlheã perdoa-
dos (TC, 1); serlhes hã perdoados (S, 1; 
VC, 2); seruos ha perdoado (EE, 1); sõ 
lhe perdoados (VC, 1); som perdoados 
(S, 2; TC, 1; VC, 3; EE, 9); son perdoa-
dos (S, 2); ssom perdoados (S, 1). Con-
textos: «pois ja de todo era perdoado» 
(S); «quando visse que erã perdoados 
aquelles» (VC); «por que o sseu pecado 
ffoy perdoado» (S); «Aprẽde pois homẽ 
pecador da molher pecatriz aa qual em-
pero forõ perdoados todos seus pecados» 
(VC); «Muitos pecados lhe forom per-
doados por que muito amou» (S); «co-
nuem a saber foron perdoados» (EE); 
«allegou que ao que peccasse e se arre-
prehendesse fosse perdoada a injuria» 
(VC); «porque lhe fossem perdoados 
seus pecados» (VC); «pois que a morte 
de Christo foy perdoada aaquelles que o 
mataram?» (VC); «porque ele foy a 
causa do omecidio foy perdoado» (TC); 
«porque ele fez aquela penitencia foylhe 
perdoado o pecado» (TC); «E ajnda em 
este mũdo onde lhes he perdoada a 
culpa» (VC); «se por ha contriçon soo 
he perdoado ho pecado» (S); «Deus 
perdoa os pecados e da graça» (S); «deos 

perdoa aos que ho offendem» (EE); «o 
pecado e a blasfemia sõ taaes que se 
perdoã» (VC); «Porque aquelle que 
disse se se areprehender perdoa lhe» 
(VC); «perdoa me ou aguarda me» (VC); 
«Perdoã se os pecados aaquelles que stã 
em a vnidade e caridade da ygreja» (VC); 
«se aquelle que cometido he contra elle 
perdoaao a quẽ lho fez» (VC); «(per-
doaay.) .s. as jnjurias feitas a vos outros 
pello prouximo» (EE); «a qual foy salua 
e perdoada de pecados per a gram fe» 
(S); «e por tãto as suas penas nõ deuẽ 
seer mĩgoadas nẽ perdoadas» (VC); «e 
quãdo esteuerdes a orar perdoade se 
teẽdes algũa cousa cõtra alguẽ» (VC); 
«Alguũs doctores põee queston se por 
ho arrepẽdimẽto soomẽte sen cõfisson 
he ho pecado quite e perdoado» (S); 
«Pequey nõ perdoãdo a aqueles que me 
errarõ asi como eu queria que Deus 
perdoase a mi» (TC); «Onde tornase a 
demãdar o que perdoado era no quanto 
em si» (VC); «perdoãdo lhe o pouco. 
(assi como eu me amerçey de ti)» (VC); 
«e perdoãdo me a pena e tormẽto» (VC); 
«e o senhor perdoãdolhe os pecados 
cõsollãdoo e cõfortãdo» (VC); «(e aos 
que justificou) perdoãdolhes os pecca-
dos» (EE); «ca os veniaees ssom quita-
dos e perdoados per oyto maneiras sem 
penitẽcia» (S); «pera nẽhũ duuidar que 
ja outrosy perdoados auia os pecados ao 
paralitico» (VC); «mas por a humildade 
disse perdoados som teus pecados» 
(VC); «dizẽdo perdoados son teus peca-
dos» (EE); «disse ao paralitico perdoa-
dos te sõ teus pecados» (VC); «perdoa-
dos te son teus pecados» (EE); «perdoa-
dos te som teus pecados» (VC); «Per-
doae e perdoar vos hã» (VC); «Se auiees 
emueja por que se gloriaua seer rey. 
perdoalhe pois o agora» (VC); «Padre 
perdoalhes que nõ sabẽ o que fazẽ» (EE); 
«e mais forte aquelle que preeguar em 
perdoallos» (VC); «e os que nõ perdoam 
os erros ao menos ẽ sua võtade» (C); «e 
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perdoame meus pecados por tua gran-
dissima misericordia» (VC); «E perdoa 
nossos pecados como perdoamos aos que 
pecarõ contra nos» (S); «Estas duas 
maneiras de pecados veniaees postomei-
ros se perdoan e quitan en muytas ma-
neiras» (S); «Primeiramẽte perdoando 
lhe a offensa e injuria» (VC); «e aquelle 
que se reprehende acolhamos com amor 
cõpanheyro perdoando nos huũs a ou-
tros» (VC); «perdoando te as cousas muy 
grãdes» (VC); «e perdoando vos se alguũ 
tem alguũ queyxume contra outro» (EE); 
«perdoandolhe as offensas pequenas» 
(EE); «danos oje o nosso pam de cada 
dia e perdoanos nossos paccados» (C); 
«fazendo e dizẽdo outros muitos pecca-
dos. Os quaees me Deus queira perdoar» 
(TC); «perdoar nollos ha deligeiro e 
muyto degrado» (VC); «seede certos que 
nosso padre que he nos ceeos nõ perdoa-
ra a uos os uosos pecados» (TC); «Cõ-
pridoira fora que pois tu reçeberas tal 
benefiçio que perdoaras toda a diuida da 
quelle que te rogaua» (VC); «se nõ per-
doardes aos homes, seede certos que 
nosso padre que he nos ceeos nõ perdoa-
ra a uos os uosos pecados» (TC); «E a 
todos he dada esta regra que como 
perdoarẽ asy seram perdoados de Deus» 
(VC); «e outro sy se perdoares ou qui-
tardes os homẽs os seus pecados» (VC); 
«nẽ perdoarey aas lagrimas» (VC); «nõ 
dise que deus nõ perdoaria primeiro» 
(VC); «nõ perdoariã depois a seus deu-
edores» (VC); «E sse nom sse emmen-
dar, perdoarlhe e deyxar ha jra e ho 
rrẽcor» (S); «Senhor quantas vezes me 
offender meu proximo perdoarlhe hey» 
(EE); «deue perdoarlhes algũa cousa de 
seruidõe» (S); «que tenha esperança em 
Deus e na sua madre Sancta Maria que 
lhe aia mercee e por esta rezom perdoar-
lhesha Deus» (TC); «nõ perdoara o 
nosso pecado saluo se perdoarmos ao 
nosso jrmaão» (VC); «ouuerom delle 
cõpaixom algũa nẽ lhe perdoarom po-

rem» (VC); «perdoade e perdoarvos hã» 
(VC); «se pecase seu jrmãao cõtra elle 
sete vezes se ho perdoarya» (S); «Como 
pois queres tu auer perdom das cousas 
de que nõ perdoas aos outros» (VC); 
«mas ajnda rrogou ao padre que perdoas-
se aquelles que lhe auian ffecto» (S); 
«per que perdoassem os pecados» (VC); 
«e depois perdoassemos nos a nossos 
deuedores» (VC); «tu perdoaste a cruel-
dade do meu pecado» (S); «per aquello 
que diz o propheta eu disse cõfessarmey 
e tu perdoaste me» (VC); «e por isto 
impoynham brasphemia a Christo que 
perdoaua os pecados» (EE); «E perdoay 
agora ha quantos homẽs e molheres vos 
ten errado» (S); «e peçolhe que se amer-
cee de mĩ e me perdoe os meus pecados» 
(TC); «Assy pois fazee peendença e 
conuerteevos para que se perdoẽ vossos 
pecados» (EE); «toda a diuida te per-
doei» (VC); «mas aymda que perdoemos 
as jnjurias» (EE); «E nõ perdoes de boca 
soomẽte mas de coraçom» (VC); «eu nõ 
perdoey aos meus sanctos» (VC); «uay 
e dizelhe que ey misericordia cõ ele e lhe 
perdoo a destruiçõ que ouuera de deitar 
sobre ele e sobre seus descẽdẽtes» (TC); 
«assy como Christo perdooa a nos os 
pecados se fazemos peendença» (VC); 
«A sexta causa he por reconcilliaçom de 
deus padre .s. que perdooe aa geeraçom 
humanal» (VC); «E por estas duas cou-
sas porque nos perdoõe e nos ajude se 
dizẽ os dous daquelles tres agnus dey» 
(VC); «eu te peço que tu e os teus mo 
perdooem» (VC); «rogo e peço que 
misericordiosamẽte os perdooes e alim-
pes» (VC); «e nõ me leixes acabar que 
primeiro nõ perdoões meus pecados» 
(VC); «Senhor nõ me perdoões meus 
pecados porque nẽ eu quero perdoar aos 
outros os seus» (VC); «E nõ dize per-
doote eu teus pecados» (VC); «perdoou 
as injurias e desonrras e doestos que lhe 
forõ fectas» (S); «e perdoou lhe toda a 
deuida da pena eternal» (VC); «e per-
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dooulhe toda enjuria» (VC); «o senhor 
te mudou o teu pecado .s. perdoouto» 
(VC); «cujos pecados perdoardes lhes 
sam perdoados» (EE); «teus pecados te 
san perdoados» (EE); «de maneyra que 
aaquelles que forẽ aqui per ella quites os 
peccados e absoltos seer lhe hã perdoa-
dos» (VC); «ajnda que a offensa deue 
sempre seer perdoada» (VC); «Que deua 
seer perdoado ao prouximo que pecar e 
nõ soomẽte sete vezes: mas setenta vezes 
sete» (VC); «ou mostrarẽ seer perdoados 
ou retheudos» (VC); «cujos pecados 
perdoardes seerã perdoados» (EE); «e 
se em pecados esta lhe seeram perdoa-
dos» (EE); «e preeguaua bauptismo de 
peẽdẽça por seerẽ perdoados os peca-
dos» (VC); «A primeira porque mostras-
se o pecado das tres negaçoões, seerlhe 
perdoado porque non desesperasse» 
(EE); «e aquelles a que os leixardes e 
perdoardes seerlheã perdoados» (VC); 
«e aquelles a que perdoardes os pecados 
seerlhes hã perdoados» (VC); «ex a ley 
que a ty homẽ he posta se perdoares. 
seertea perdoado» (VC); «e nõ serees 
cõdẽpnados perdoay, e seeruos ha per-
doado» (EE); «assy peçamos que nos 
seja perdoada a diuida» (VC); «fasta que 
todo seja perdoado» (S); «somos ajuda-
dos que nos sejã perdoados nossos pe-
cados» (VC); «por que lhe sejam per-
doadas suas culpas e peccados» (EE); 
«cõ soo pallaura fazer que teus pecados 
te sejam perdoados» (EE); «E aqui se 
ẽtende de a offẽsa e tres diuidas pedimos 
que sejan perdoadas» (S); «Creo pello 
spiritu sancto os pecados ser perdoados» 
(S); «Aquelles a que perdoardes os pe-
cados ser lhes hã perdoados» (VC); 
«Spiritu da blasfemia nõ sera perdoada 
ao homẽ» (VC); «se nõ perdoarmos as 
cousas pequenas ao proximo que nõ nos 
serã perdoadas as grãdes per deus» 
(VC); «ca tãto nos sera perdoado como 
nos perdoamos» (S); «E mandelhe que 
se Deus lhe der algũa cousa de que o 

possa emtregar que o pague ca lhe nõ 
sera perdoado se o pode pagar e nõ 
quiser» (TC); «e porẽ se diz daquelles 
de que perdoardes os pecados serã per-
doados» (VC); «dade smolla e todas 
cousas vos seram perdoadas e limpas» 
(VC); «tomay ho espiritusancto cujos 
pecados perdoardes lhe seram perdoa-
dos» (EE); «e lhes otorgou caminho per 
sua pallaura de serẽ perdoados os peca-
dos» (VC); «E se esteuer ẽ pecados 
serlheã perdoados» (TC); «Aos que vos 
perdoardes os pecados serlhes hã per-
doados» (S); «(e seruos ha perdoado) .s. 
ho peccado vosso por deus» (EE); «Sõ 
lhe perdoados muytos pecados porque 
amou muyto» (VC); «Os pecados depoys 
que hũa uez som perdoados iamays nu-
mca tornar a eles» (TC); «por este 
sacramẽto lhe son perdoados hos peca-
dos» (S); «Os pecados que se fazem por 
ygnorancia ou por fraqueza de ligeiro 
ssom perdoados» (S).

perdurar, vb. (do lat. perdurare). Persistir; 
durar muito. Formas: perdure (VC, 1). 
Contexto: «fielmente perdure em tua fe 
e em teu amor» (VC).

perdurável, adj. (do lat. perdurabile-m). 
Que perdura no tempo; eterno. Formas: 
perdurauees (EE, 2); perdurauel (S, 32; 
TC, 5; VC, 6; EE, 6); perduraues (EE, 
1). Contextos: «quãdo falleçerdes vos 
reçebam nas pousadas perdurauees» 
(EE); «e nos dar vida perdurauel» (S); 
«O seitimo he: Como os boos auerã 
gloria perdurauel e os maaos pena 
por sẽpre» (TC); «as quaaes cousas 
sõ signaaes manifestos da folguança e 
louuor perdurauel» (VC); «cõ coroas 
do regno perdurauel clarifica os seus 
sanctos» (VC); «E possuira a vida 
perdurauel» (EE); «quãdo desfalleçerdes 
vos reçebam nas moradas perduraues» 
(EE).

perecer, vb. (do lat. perescere, incoativo 
de perire). Morrer; acabar; desaparecer. 
Formas: auia pereçido (EE, 2); pereça 
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(S, 1; VC, 2; EE, 6); pereçã (S, 1; VC, 1; 
EE, 1); pereçam (VC, 1); pereçamos (VC, 
1); pereçe (VC, 11; EE, 1); pereçẽ (VC, 
2); pereçem (EE, 1); pereçemos (VC, 2; 
EE, 1); perecer (VC, 2); pereçer (S, 1; 
VC, 11; EE, 1); perecera (TC, 1; VC, 2); 
pereçera (EE, 6; VC, 3); perecerã (VC, 
1); pereçerã (VC, 4); pereçeram (VC, 1; 
EE, 2); pereçeran (S, 1); pereçerdes (VC, 
1); pereçerẽ (VC, 2); pereçerem (VC, 1); 
pereçeres (VC, 1); pereçermos (VC, 1); 
pereçerõ (VC, 4; EE, 4); pereçerom (S, 
1); pereçese (S, 1); pereçesse (VC, 3); 
pereço (VC, 1). Contextos: «ca veeo 
o filho da virgem a buscallo e fazello 
saluo que auia pereçido» (EE); «se 
deue rreçeber a morte por que a alma da 
creatura nõ pereça» (S); «nenhuũa boõa 
obra pereça» (EE); «E aos maos que 
nõ pereçã nẽ se percam» (S); «e sejam 
confusos e vẽcidos e pereçam» (VC); «e 
tu procura que nom pereçamos» (VC); 
«pereçe a alma e nõ a quẽ cuyde em ella» 
(EE); «e pereçẽ onde quer que chamã por 
Maria» (VC); «nos que se saluam e nos 
que pereçem» (EE); «senhor saluanos 
que pereçemos .s. tememos morrer» 
(EE); «nũca homẽ podera perecer 
dizẽdoa» (VC); «ante deue esperar a 
morte que nom deixar pereçer a alma 
da creatura» (S); «e o cabelo da uossa 
cabeça nõ perecera se uos mãteuerdes 
uossas almas ẽ paz» (TC); «huum soo 
cabello de vossa cabeça non pereçera» 
(EE); «Porque aquelles que se alonguã 
de ty perecerã» (VC); «se os quaaes 
pereçerã cõ suas ameas» (VC); «elles 
pereçeram e tu ficaras e todos» (EE); 
«os que se afastan de ty pereçeran» 
(S); «entõ leixaae os ca melhor vos he 
saluardes vos soos ca pereçerdes com 
muytos» (VC); «e buscãdo camjnhos 
pera os pecadores pereçerẽ per grãde 
aspereza» (VC); «e dellas ha reçeo a 
alma de pereçerem em ella as virtudes e 
os doões» (VC); «e assy pereçeres aos 
olhos de deos: o qual vee todas cousas 

encubertas» (VC); «e ante do juyzo 
amãsemollo por nõ pereçermos» (VC); 
«nõ som emuiado se nan aas ouelhas que 
pereçerõ da casa de Isrrael» (EE); «Por 
bebediçe muitos pereçerom» (S); «E 
esto poderia aquesçer en alguũ ẽfermo 
que pereçese da fala» (S); «por tal que 
gostãdo a cousa defesa nõ pereçesse» 
(VC); «e dize pereço e nom te percas» 
(VC).

peregrim, subs. O mesmo que peregrino. 
Formas: peregrijms (VC, 1); peregrijns 
(VC, 7); peregrijs (VC, 1); peregrim 
(VC, 4); peregrims (VC, 1); peregrin 
(VC, 2); peregrins (VC, 1). Contextos: 
«Nos pois que eramos strangeiros e 
peregrijms e afastados da ley dos judeos 
e dos prophetas» (VC); «os peregrijns 
nõ soomente deuẽ seer conuidados per 
palauras per a pousada. mas ajnda deuẽ 
seer filhados e tirados cõ as maãos que 
fiquẽ e pousem» (VC); «e aue piedade 
sobre os peregrijs e desterrados dos 
ceeos» (VC); «Foy feito strãgeiro e 
peregrim por nos leuar e tornar aa nossa 
terra e regno» (VC); «e os peregrims 
pousam aly suas cruzes» (VC); «Eu 
mingoado e peregrin e strãgeiro foy por 
ti e na cruz estyue por ti e no sepulcro 
por ti» (VC); «ajam fame ou fracos 
sollamente dos corpos ou peregrins e 
caminheiros» (VC).

p e r e g r i n a ç ã o ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
peregrinatione-m). Viagem a um lugar 
sagrado; percurso da vida. Formas: 
peregrinaçõ (VC, 2; EE, 1); peregrinaçom 
(VC, 3; EE, 1). Contextos: «e por o seu 
desterro e peregrinaçõ. deu elle ao homẽ 
a vida e gloria eternal» (VC); «porque 
agora acabado o curso da peregrinaçõ e 
da viagẽ do senhor se ha de partir daqui 
quanto aa presença corporal» (VC); 
«Huũ homem que foy em peregrinaçõ» 
(EE); «e auer folguança do trabalho da 
sua peregrinaçom e do caminho seu e 
viagem» (VC); «Mas o ve ou confusom 
deste mundo he chamado desterro 
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dagora ou peregrinaçom» (VC); «foy 
em peregrinaçom quãdo subio aos 
çeeos» (EE).

peregrinar, vb. (do lat. peregrinari). 
Viajar por terras distantes; ir de romaria. 
Formas: peregrinar (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «mais sse ouuesse de 
peregrinar ou hyr ẽ romaria lõga» (S); 
«e foy se a peregrinar ou ãdar como 
peregrin per terras alonguadas» (VC).

peregrino, subs., adj. (do lat. peregrinu-m). 
O que vai em peregrinação; romeiro; 
caminheiro. Formas: peregrina (VC, 
3); peregrino (S, 3; VC, 7); peregrinos 
(S, 6; VC, 8; EE, 5); peregryno (EE, 1); 
perigrynos (S, 1). Contextos: Porem 
assy como desterrada e caminheira 
peregrina  em casa alhea pario o 
saluador e senhor do mundo» (VC); 
«teer a molher de huũ carpenteiro 
peregrina e fora de sua terra» (VC); 
«deue todolos dias de sua vida amdar 
peregrino» (S); «e teẽdo se em conta 
de peregrino e strãgeiro seja cõtente de 
mantijmento e do vestido sollamẽte» 
(VC); «toma algũa coussa dos rromeyros 
e peregrinos que morrem» (S); «a 
qual depois em Iherusalẽ demostrauã 
aos romeiros peregrinos por gram 
deuoçom» (VC); «somos peregrinos dos 
carnaaes desejos» (EE); «como muytos 
peregrinos ajam vindo a Jherusalem 
estes dias de diuerssas partes do mundo» 
(EE); «fallando delle em figura de 
peregryno» (EE); «E consolaçon aos 
perigrynos e caminhantes» (S).

perenal, adj. (do cast. perenal). Perene; 
eterno. Formas: perenal (TC, 1); 
perhẽnal (VC, 1). Contextos: «Irmaãos 
nõ seia porque a fõte perenal nõ lãça de 
sy per huũ logar agoa doce e amargosa» 
(TC); «beber aa fonte da agua perhẽnal» 
(VC).

perentório adj. (do lat. peremptorius, a, 
um). Decisivo; terminante. Formas: 
perentorio (C, 2); perẽtorio (C, 1). 
Contextos: «dandolhes por todas 

tres canonicas amoestações e termo 
perentorio seys dias» (C); «lhes damos 
por todas tres canonicas amoestações 
e termo perentorio poemos ẽ elles ou 
ellas ipso facto» (C); «assynamos por 
todas tres canonicas amostações e termo 
perẽtorio» (C).

perescer, vb. O mesmo que perecer. 
Formas: peresce (S, 1); perescemos 
(EE, 1); perescer (EE, 2); perescera (TC, 
1; EE, 1); peresçera (EE, 3). Contextos: 
«O que furta por myn peresce e em 
myn seruiço morre» (S); «dizendo 
senhor salua nos que perescemos» (EE); 
«mais prestes ho alomea e nam permite 
perescer mas ante o traz ha pẽdẽça» 
(EE); «Mete a espada na baynha ca quem 
cõ cuytello matar cõ cuytelo perescera» 
(TC); «A esperança dos justos he allegria 
mas a dos maos perescera» (EE); «e a 
lingua dos maaos peresçera os beiços 
do justo» (EE).

perexil, subs. (do lat. perexile-m, fino, 
delgado). Funcho-do-mar; salsa. 
Formas: perexil (RP, 1). Contexto: 
«cõtentẽ se cõ arruda e salua, nos 
nozcadas, perexil e todo misturado cõ 
vinagre faz muy bõa salsa» (RP).

perfazer, vb. (segundo uns, do lat. 
perficere, pelo lat. vulgar *perfacere; 
segundo outros de per- + fazer). Acabar 
de fazer; completar; concluir. Formas: 
perfaçamos (VC, 1); perfara (VC, 1); 
perfaz (VC, 1); perfazer (VC, 1); perfez 
(VC, 1). Contextos: «e que a nossa 
vida perfaçamos com deuydo fim» 
(VC); «e na outra vida se acabara e 
perfara» (VC); «E em esta abstraçõ e 
prouamento de voõtade se perfaz aquella 
bemauenturança» (VC); «Tẽ por bẽ de 
perfazer ou fazer perfeito o meu coraçõ» 
(VC); «e em aquelle que perfez e acabou 
a nossa fe» (VC).

perfecção, subs. O mesmo que perfeição. 
Formas: perfecçã (VC, 1); perfecçõ (VC, 
28); perfecções (VC, 2); perfecçom (VC, 
8); perfecçoões (VC, 4). Contextos: 
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«e o arendamẽto dos lauradores he 
a perfecçã dos prellados» (VC); «(E 
aquelles que stã no telhado) .s. ẽ a alteza 
da perfecçõ» (VC); «por quanto ham 
duas perfecções» (VC); «Por quanto 
os scripuaães que penssauam auer 
perfecçom de sabedoria» (VC); «De si 
segue se o cõto das tres perfecçoões dos 
religiosos» (VC).

perfectamente, adv., O mesmo que 
perfeitamente. Formas: perfectamente 
(VC, 2); perfectamẽte (VC, 6; EE, 1). 
Contextos: «nõ se pode escoldrinhar. 
nem perfectamente conhoçer» (VC); 
«(creerõ em elle os seus discipollos) 
mais firmemente que ante e mais 
perfectamente» (VC); «Qualquer 
que perfectamẽte serue a deus pode 
direitamente seer chamado faldra» (VC); 
«ca a saude se vem perfectamẽte por ho 
nome do vnigenito filho de deos» (EE).

perfecto, subs., adj. O mesmo que perfeito. 
Formas: perfecta (S, 3; TC, 1; VC, 
4); perfecto (S, 4; VC, 4); perfectos 
(VC, 3). Contextos: «ho bautismo 
rreçebeo eficaçia acabada e perfecta» 
(S); «e ao religioso he mortal cuia 
uida e ẽxemplo ha de seer perfecta» 
(TC); «Onde em quanto as penas som 
exerçitatiuas da virtude perfecta» (VC); 
«E este he perfecto e acabado jejuũ» 
(S); «O perfecto seguidor de Christo 
primeiramẽte ha de leixar o mũdo» 
(VC); «e porẽ soo deus teẽ perfecto seer» 
(VC); «assy como os boõs e perfectos 
sõ merecedores de gualardõ dobrado» 
(VC); «como aconteçe aos boos homẽs 
empero nõ perfectos» (VC); «a qual 
se faz ou de todo assy como fazem os 
perfectos» (VC).

perfeição, subs. (do lat. perfectione-m). 
Máximo grau de excelência ou de 
bondade. Formas: perfeiçã (VC, 5; 
C, 3; EE, 2); perfeiçam (VC, 3; EE, 
1); perfeiçõ (S, 3; TC, 1; VC, 107; 
EE, 3); perfeiçom (S, 3; VC, 36; EE, 
4); perfeiçon (S, 2); perfejçã (VC, 1); 

perfeyçam (VC, 5; EE, 3); perfeyçõ 
(VC, 19; EE, 1); perfeyçom (TC, 2; VC, 
9; EE, 5); perfeyçon (S, 1); perfeyçoões 
(VC, 2; EE, 1); perffeiçom (VC, 1). 
Contextos: «Consijra ajnda aqui que 
para a perfeiçã nom abasta que faças 
algũas boas obras» (VC); «carater he 
huã calidade spiritual dalma a qual a 
despõe pera perfeiçã» (C); «Depois se 
segue a presente na qual o apostollo 
nos amoesta aa perfeiçã da vida eterna» 
(EE); «a hedifficaçõ do qual perteençe aa 
perfeiçam das booas obras» (VC); «pera 
a perfeiçam da saude» (EE); «E diz aqui 
fim e entẽdese de acabamẽto e perfeiçõ 
de todo mãdamẽto» (S); «ca nõ tomaste 
a doutrina da perfeiçõ de Christo» 
(TC); «tanto quanto a perfeiçom da ben 
avẽturança rrequere» (S); «O terçeyro 
impedimẽto da perfeiçom he a lleueza 
da voõtade» (VC); «por que estes forom 
dados em perfeiçon da graça do spiritu 
ssancto» (S); «Auido o tractado da 
perfeiçõ da obediẽcia ou humildade per 
cõseguĩte tracta da perfejçã da pobreza» 
(VC); «Ajnda ha hy outro jejuũ que 
procede do cõprimẽto e perfeyçam da 
contemplaçom» (VC); «auee caridade 
que he acabamento de perfeyçam» (EE); 
«Açerca do segũdo ẽbargo da perfeyçõ 
ja dito se nota aqui huũ exẽplo por 
edificaçõ» (VC); «E aqueles que esta 
perfeyçom auer nõ quisirem recorrãse ao 
primeyro, scilicet, guardar os mãdamẽtos 
se queserem auer a uida perdurauel» 
(TC); «Aquesta palaura sexta de grande 
perfeyçom foy quãdo disse» (VC); «Sete 
coussas pertecen a perfeyçon da ffe» (S); 
«Som pois aquestas tres as principaaes 
perfeyçoões dos bemauenturados» (VC); 
«a saude e fremosura som perfeyçoões 
do corpo» (EE); «Em a vnidade da 
caridade sta e se ençarra a perffeiçom e 
sũma da religiõ ou da ffe dos christaãos» 
(VC).

perfeitamente, adv. (de perfeito + -mente). 
De modo perfeito. Formas: perfeita-



455Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

mente (VC, 31; EE, 9); perfeitamẽte 
(VC, 48; C, 1; EE, 7); perfeytamemte 
(VC, 1); perfeytamente (VC, 4; EE, 3); 
perfeytamẽte (VC, 4). Contextos: «Em 
aquestas husaua elle perfeitamente» 
(VC); «e a elle possui perfeitamente 
en sy assy como propio e entrada-
nhauel bem» (EE); «dos quaaes assy 
perfeitamẽte folguemos» (VC); «que-
remos que se façã as audiẽçias assy 
perfeitamẽte como se fosse no dito dia» 
(C); «perfeitamẽte começauã: empero ja 
alguũ tanto a creer» (EE); «As quaaes 
cousas ambas muy perfeytamemte 
offereçeo a deos» (VC); «E o spiritu 
sancto perfeytamente staua e moraua em 
ella» (VC); «por quanto agora em parte 
conheçemos e em parte amamos: mas 
entõ no vindoyro perfeytamente» (EE); 
«e porque perfeytamẽte ajamos agora em 
esta vida» (VC).

perfeitamento, subs. (de perfeito + -mento). 
Perfeição. Formas: perfeytamẽto (VC, 
1). Contexto: «E seer vngido do sagrado 
oleo da extrema vnçõ. e acabar ẽ todo 
perfeytamẽto» (VC).

perfeito, subs., adj. (do lat. perfectus, a, 
um). Que ou o que tem apenas boas 
qualidades. Formas: perfeita (S, 1; 
TC, 1; VC, 98; C, 1; EE, 20); perfeitas 
(VC, 13; EE, 1); perfeito (VC, 69; 
EE, 13); perfeitos (TC, 1; VC, 81; 
EE, 7); perfeitus (TC, 1); perfeyta (S, 
2; TC, 2; VC, 11; EE, 15); perfeyto 
(TC, 6; VC, 17; EE, 20); perfeytos 
(VC, 5; EE, 9). Contextos: «porque 
nõ ueo por quebrãtar a ley mas pola 
fazer perfeita» (TC); «ou das outras 
cousas vijs por darẽ a nos outros exẽplo 
de perfeita humildade» (VC); «com 
perfeita confisson de coraçon, boca, 
e obra» (EE); «fazẽdo cada vez mais 
obras perfeitas» (VC); «o que podesse 
fazer mais perfeitas e luçidas» (EE); 
«os quaaes fez em hidade comprida 
e segundo homem perfeito» (VC); «e 
nõ embargãte isto foy perfeito» (EE); 

«saluãte os que sõ perfeitos e ricos de 
uirtudes» (TC); «eram ajnda rudes e 
nõ perfeitos» (VC); «esto perteençe e 
comprende os perfeitos se ham tẽpo e 
lugar de o fazerẽ» (VC); «Outra cobiiça 
ha hi que he boa e sancta e esto he 
quando cobiiçamus de ser boos e iustos 
e perfeitus e temer a Deus» (TC); «A 
perfeyta penitẽçia cõstrange e faz ao 
homen sofrer todalas coussas de booa 
vomtade» (S); «O qual Ihesu Christo 
ẽsynou porque ele nom ueo por quebrãtar 
a ley mas pola fazer perfeyta» (TC); 
«porque seẽdo acreçẽtada mereça seer 
perfeyta e acabada» (VC); «E Ihesu 
Christo lhe disse: Queres seer perfeyto. 
Veemde o que teẽs e da aos pobres e uem 
e sigueme» (TC); «Aquelle he perfeyto 
discipullo de Christo» (VC); «e aos 
perfeytos tãbẽ aos quaaes a pallaura de 
deus he mãjar espesso» (VC); «Irmaãos 
allegray vos e seede perfeytos» (EE); 
«do pecado venial aimda nom se poden 
guardar os perfeytos» (EE).

perfia, subs. (do lat. perfidia-m, traição). O 
mesmo que porfia: contenda; discussão; 
disputa. Formas: perfia (VC, 28); perfias 
(VC, 1); perfija (VC, 1); perfya (VC, 
1). Contextos: «nõ cõuẽ que seja algũa 
cousa de perfia assi na falla nossa» (VC); 
«nẽ de teer te em as cõtendas e perfias» 
(VC); «o qual proueito se nõ faria ficãdo 
alli mas ante por aazo da obstinaçõ 
e perfija daquelles da quelle lugar se 
poderia seguir morte dos seruidores e 
ministros da ygreja» (VC); «desemparou 
por a culpa da sua perfya» (VC).

perfiar, vb. (de perfia + -ar). O mesmo 
que porfiar: disputar; altercar. Formas: 
perfiar (VC, 1); perfiauam (VC, 1); 
perfiou (VC, 1). Contextos: «A contenda 
e o perfiar e pallaurear longuamẽte» 
(VC); «e perfiauam sobre ella» (VC); 
«E aquella cananea porque a perfiou 
ajnda que fosse cam reçebeo as cousas 
que erã dos filhos tã grãde he a bũdade 
da fe» (VC).
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pérfido, subs. (do lat. perfidu-m). Traidor; 
desleal. Formas: perfidos (EE, 1). 
Contexto: «os maluados e perfidos nõ 
podessem allegar algũa cousa» (EE).

perfil, subs. (do provençal perfil). Adorno; 
enfeite. Formas: perfijs (VC, 2). 
Contextos: «Mãdara outrosi Moyses 
que todos ẽ quatro quartos dos mãtos 
ou tabardos ẽ baixo açerca dos pees 
fezessem perfijs de jaçinto» (VC); 
«trouuessẽ perfijs de fita ou de sirgo» 
(VC).

perfilhamento, subs. (de perfilhar + 
-mento). Ato ou efeito de perfilhar; 
adoção. Formas: perfilhamẽto (S, 1). 
Contexto: «E adopcio ẽ latin tanto quer 
dizer en rromançio en linguagẽ como 
perfilhamẽto ou porfilhar» (S).

perfilhar, vb. (de per- + filhar). Reconhecer 
como filho. Formas: perfilhou (S, 1; EE, 
1). Contextos: «e este non pasa aho 
poderyo do que ho perfilhou» (S); «Que 
ho perfilhou em herdeiro na patria do 
çeeo» (EE).

perfioso, subs., adj. (de perfia + -oso). 
O mesmo que porfioso: teimoso; 
persistente. Formas: perfiosa (VC, 4); 
perfioso (VC, 3); perfiosos (VC, 6); 
perfyosos (EE, 1). Contextos: «e he 
auida e notada por perfiosa a enueja dos 
judeus» (VC); «Muyto nos deuemos 
ajnda de guardar de pallauras de arroydo 
e de perfiosa cõtẽda» (VC); «A vossa 
sentença firme sera em lançando o reuel 
e perfioso» (VC); «he muy longamẽte 
ou largua emfamado de perfioso e nom 
fiel» (VC); «E por tanto em dia de 
endoenças quando se faz oraçõ por os 
judeus perfiosos nõ poemos os geolhos 
em terra» (VC); «E auee vergonha vos 
judeos infiees e perfiosos» (VC); «emtõ 
os perfyosos e jmmijgos da ffe, disserã 
que auiam fingido a ffe cõ prudẽçia e 
astuçia» (EE).

perfume, subs. (do provençal parfum). 
Composição aromática; odor agradável. 
Formas: perfumes (VC, 2). Contextos: 

«pera sayr a Christo cõ perfumes e 
cõfecçoões pera o vngirem cõ specias 
de virtuosas obras» (VC); cõprarom 
aquelles perfumes. e conposerom 
vnguento» (VC).

perfumo, subs. O mesmo que perfume. 
Formas: perfumos (VC, 1); perfumus 
(VC, 1). Contextos: «mas faze prestes 
os perfumos» (VC); tem seus vnguentos 
e seus perfumus ou defumaduras» (VC).

pergunta, subs. (regressivo de perguntar). 
Frase interrogativa; questão. Formas: 
pergũtas (S, 3). Contexto: «E adiãte 
se dira no titolo das pergũtas que deue 
fazer ho ssaçerdote ao que se confessa» 
(S); «pero mais largamente se tractara no 
sacramẽto da penitẽçia nas pergũtas que 
o confesor deue fazer» (S).

perigo, subs. (do lat. periculu-m). Situação 
que ameaça a integridade física de 
alguém; risco. Formas: perigo (VC, 18); 
perigoo (TC, 2; VC, 41); perigoos (VC, 
19; EE, 1); perigos (VC, 6); periigoo 
(TC, 1); perijgo (VC, 71; HV, 1; EE, 
4; RP, 1); perijgoo (VC, 24); perijgoos 
(VC, 8); perijgos (VC, 24; EE, 14; RP, 
1); perjgo (VC, 2); perjgos (VC, 1). 
Contextos: «traz aos dictos regnos com 
arte de nauegaçam muy trabalhosa e de 
grãde perigo» (VC); «Se lhe desseiarom 
morte ou perigoo» (TC); «e elle scolheo 
o mais forte e tẽpo de perigoo» (VC); 
«e como terria tam grande cuidado de 
prouer e acudir a todollos perigoos que 
temia de lhe poderẽ vijnr» (VC); «faz 
seer dilleitosos os perigos do mar» (VC); 
«nẽ por periigoo que lhe ende posa uiir» 
(TC); «que a nos guardẽ de todo mal e de 
todo perijgo e pecado» (HV); «Segũdo 
porque seus discipollos postos en perijgo 
recorressem a elle» (EE); «porque 
ymaginaçam faz causa e perijgo» (RP); 
«nem seer quebrantados cõ temor de 
perijgoo» (VC); «Per myte nos seer ou 
estar em meetade dos perijgoos» (VC); 
«Perijgos de ladroões e dos meus. 
Perijgos de gentios. Perijgos na çidade. 
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Perijgos no hermo. Perijgos no mar» 
(EE); «por este modo reger escapara 
muytos perijgos da pestilẽcia» (RP); 
«nõ fezera aquelle perjgo de se allaguar 
o vẽto» (VC); «somos ensinados que 
braademos a deus nas necessidades e que 
nos recorramos a elle nos perjgos» (VC).

perigosamente, adv. (de perigoso + 
-mente). De modo perigoso. Formas: 
perijgosamẽte (VC, 1); prijgosamente 
( E E ,  1 ) .  C o n t e x t o s :  « e  m a i s 
perijgosamẽte se nos nõ coregemos» 
(VC); «os que açijnte e com proposito 
prijgosamente: ou com menospreço ha 
ouuem» (EE).

perigoso, adj. (do lat. pericolosus, a, um). 
Que causa ou corre perigo; arriscado. 
Formas: perigooso (VC, 1); perigosa 
(VC, 8); perigoso (VC, 2); perigosos 
(VC, 2); periguosa (VC, 1); perijgosa 
(VC, 17); perijgosas (VC, 2); perijgoso 
(VC, 8; EE, 1); perijgosos (VC, 2). 
Contextos: «O segundo stado he na 
morte. e aqueste perigooso he» (VC); 
«A septima he por auer segura a sayda 
desta vida perigosa» (VC); «pooẽ 
hũa defesa de fazer home o thesouro 
em lugar perigoso» (VC); «e mais 
perigosos os louuores que os doestos» 
(VC); «Cõsijra ajnda aqui quã periguosa 
cousa he dar loguar aos pecados» (VC); 
«muyto perijgosa cousa he se alguem 
quer antre as companhias do mundo 
fazer peẽdença» (VC); «andar por terras 
stranhas muy alongadas e perijgosas» 
(VC); «mas ajnda o pecado he mais 
perijgoso» (VC); «O qual he muyto 
mais perijgoso» (EE); «som necessarias 
aa congregaçõ anda soo de fora antre os 
perijgosos negoçios mũdanaaes» (VC).

perigroso, adj. O mesmo que perigoso. 
Formas: perigrosa (VC, 1). Contexto: 
«mas por as cousas temporaaes cousa 
perigrosa he» (VC).

peripatético, subs. (do grego περιπατητικός, 
pelo lat. peripateticu-m). Filósofo que 
segue as doutrinas aristotélicas. Formas: 

peripatheticos (EE, 1). Contexto: 
«Alguũs nas virtudes mooraes e 
conheçimẽto das criaturas moormente 
do seer, como os peripatheticos» (EE).

perjuízo, subs. O mesmo que prejuízo. 
Formas: per juizo (VC, 1); periuizo (TC, 
2); perjuizo (S, 1; C, 4); perjuyzo (S, 2). 
Contextos: «podiã muy bẽ buscar de 
comer per aquella sua arte sem per juizo 
do apostollado» (VC); «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); «E se ẽ outra 
maneira o iuiz da sentẽça cõtra conciẽcia 
e contra dereito e em periuizo doutro por 
amor ou por peita, fica sospẽso do oficio 
por huũ ano» (TC); «nem he de guardar 
em perjuizo de outro» (S); «em grande 
dapno e perjuizo de seus benefiçios» 
(C); «O .xxxj. que creen de ligeiro em 
perjuyzo de outros» (S).

perjurar, vb. (do lat. perjurare). Quebrar 
um juramento; jurar falso; faltar à 
promessa. Formas: per jurar (VC, 1); 
perjurã (S, 1); perjurando (S, 1); perjurar 
(S, 2; VC, 3); perjuras (VC, 1); perjuraste 
(S, 1); perjurou (S, 1). Contextos: 
«nom scapam pois segũdo penssam do 
perijgoo de per jurar por nõ jurarem 
per deus e jurarem per a sua seeda» 
(VC); «O sexto que mẽtẽ e perjurã» 
(S); «e mentindo e perjurando» (S); «asi 
como furtar, perjurar, matar e outros 
ssemelhauees» (S); «nõ pode perjurar 
ou hir cõtra seu juramẽto aquelle que 
nõ jura» (VC); «he dicto aos antijgos 
nõ perjuras» (VC); «ffurtaste, rroubaste, 
perjuraste, cometeste sacrilegio» (S); 
«nom perjurou por que non o sabe» (S).

perjúrio, subs. (do lat. perjuriu-m). Ato 
ou efeito de perjurar; juramento falso. 
Formas: perjurio (VC, 1). Contexto: 
«ambos o fezerõ caer em o perjurio» 
(VC).

perjuro, subs., adj. (do lat. perjurus, a, 
um). Que ou o que jurou falso ou que 
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quebrou um juramento; mentiroso. 
Formas: per juro (VC, 1); periuro (TC, 
3); periuros (TC, 1); perjuro (S, 2; VC, 
3); perjuros (S, 3; EE, 1). Contextos: 
«ou porque nõ pẽssemos que nõ he ffe 
per juro aquelle que jura mẽtira per as 
criaturas» (VC); «Item do periuro sete 
anos de peẽdemça» (TC); «Se foy falso 
escripuam, se ladrom, se periuro, se 
clerigo ioguador» (TC); «O .xxiii. he os 
periuros» (TC); «enduzẽ aa ssua parte 
seer perjuro e buscam testemunhas 
falsas» (S); «ajnda que fose perjuro 
nũca lhe neguaria perdõ» (VC); «e que 
ajnda que o nõ cõpla que nõ he fe perjuro 
nẽ prouado por mẽtiroso» (VC); «a 
premeyra e elle seriã perjuros» (S); «qual 
quer que fezer fazer ha outro juramento 
falso ou o que o faz por força e ho que 
faz juramẽto sõ perjuros» (S); «E quanto 
aa ffe pareçẽ perjuros das cousas que 
prometeron no bauptismo» (EE).

perjuro 2, subs. O mesmo que perjúrio. 
Formas: perjuro (S, 9); perjuros (S, 1). 
Contextos: «fazer penitẽçia do perjuro ẽ 
que cayo» (S); «E por este mãdamẽto se 
defende todo perjuro, o qual he en muitas 
maneiras» (S); «A sexta he perjuro» 
(S); «rrapina, usura, simonia, mentira, 
perjuro, engano» (S); «qual quer que 
por perjuro, hadulterio e homiçidio 
geeralmemte sse dam sete anos en 
pendẽça e yso mesmo pella fornicaçom» 
(S); «e hobram de maãos de mentiras de 
perjuros de obras que pareçen ben e son 
mal feytas» (S).

perla, subs. (do italiano perla). O mesmo 
que pérola: glóbulo calcário de grande 
valor que se forma na concha de alguns 
moluscos aquáticos. Formas: perla 
(EE, 1); perlas (EE, 1). Contexto: «he 
semelhãte ao que merca perlas e achãdo 
huũ preciosa perla vẽde quãto teem e ha 
compra» (EE).

perlado, subs. O mesmo que prelado. 
Formas:  perllado (S, 2; VC, 1). 
Contextos: «se confesase ao bispo ou a 

outro perllado que ouuese jurdiçon sobre 
elle» (S); «quãdo a fugida do perllado 
aproueita a ygreja» (VC).

perlongadamente, adv. (de perlongado + 
-mente). O mesmo que prolongadamente: 
de  modo prolongado.  Formas: 
perlonguadamẽte (VC, 2). Contextos: 
«o senhor Jesu Christo por nõ leixar 
perlonguadamẽte star seus discipollos 
em doo e sem prazer: quis abreuiar o tẽpo 
da resurreyçom» (VC); Oo deus meu quã 
perlonguadamẽte speraste a my pecador 
com tua paciẽcia» (VC).

perlongamento, subs. (de perlongar + 
-mento). O mesmo que prolongamento: 
ato ou efeito de perlongar ou prolongar; 
dilatação; extensão. Formas: per 
longuamẽto (VC, 1); perlõgamẽto 
(VC, 1); perlonguamento (VC, 1); 
perlonguamẽto (VC, 1). Contextos: 
«Nem a deteença ou per longuamẽto da 
sua assumpçõ podya fazer algũa perda 
nem agrauo aa grãdeza do seu amor» 
(VC); «tomou a materia dos nossos 
pecados per que nos feira e perlõgamẽto 
dos nossos pecados» (VC); «Em todas 
estas maneyras de pam a çeuada se 
toma por a adillaçom e perlonguamento 
daquelle que suspira e deseja de os auer» 
(VC); «Deue se fazer a peendença sem 
perlonguamẽto em quanto podemos» 
(VC).

perlongar, vb. O mesmo que prolongar. 
Formas: era perlonguada (VC, 1); fora 
per longuado (VC, 1); fosse perlongada 
(VC, 1); foy perlonguada (VC, 1); foy 
perlonguado (VC, 2); per lõgasse (VC, 
1); per lõguada (VC, 3); per longarem 
(VC, 1); per longuada (VC, 1); per 
longuando (VC, 1); per longuar (VC, 1); 
per longuarem (VC, 1); perlõgãdo (VC, 
1); perlõgar (VC, 1); perlõgua (VC, 4); 
perlõguada (VC, 3); perlõguar (VC, 1); 
perlõguaste (VC, 1); perlõgues (VC, 1); 
perlomguar (VC, 1); perlomgues (VC, 
1); perlonga (VC, 2); perlongada (VC, 
1); perlongar (VC, 2); perlongou (VC, 
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4); perlongua (VC, 3); perlonguã (VC, 
2); perlonguada (VC, 3); perlonguado 
(VC, 2);  perlonguados (VC, 2); 
perlonguar (VC, 5); perlonguasse (VC, 
1); perlonguauã (VC, 1); perlongue (VC, 
1); perlonguemos (VC, 1). Contextos: 
«(e curaua toda infirmidade) que era 
perlonguada» (VC); «e o proueyto da 
cruz e paixom que he nossa saluaçom 
e remijmento fora per longuado» 
(VC); «e a emfusom da alma nom fosse 
perlongada assy como outros» (VC); 
«Paramẽtes aaquesta morte como foy 
perlonguada» (VC); «Pensa per quã 
longo tẽpo aqueste desejo do senhor foy 
perlonguado» (VC); «e por dar ensinãça 
aaquella gente se per lõgasse o dia da 
paixõ» (VC); «todos ham de desejar .s. 
per lõguada vida» (VC); «mas se elles 
falleçẽ e minguã por se per longarem 
nom forom sanctos desejos» (VC); «foy 
muyto marauilhosa e per longuada» 
(VC); «per longuando o juyzo atees 
que seja cõprido o conto dos scolhidos» 
(VC); «e a via se lhe de per longuar a 
bem auẽturãça da gloria» (VC); «E nõ 
queyras falleçer ou cãsar se as cousas 
boas que desejas per longuarem tẽpo» 
(VC); «porque perlõgãdo de cõprir o 
preposito pode muy asinha mudarse 
daquello que prometeo» (VC); «e o mal 
sempre se deue perlõgar» (VC); «e o 
temor dos homẽs perlõgua ou pospooẽ 
o aazo de pecar» (VC); «Como que 
mais graue era a perlõguada fugida que 
a morte aficada ou atafeguada» (VC); 
«feita per a sensualidade perlõguar e 
tardar» (VC); «em teu amor perlõguaste 
de te acharem» (VC); «empero nõ te 
perlõgues neiçiamẽte de te cõuerter atee 
o postumeiro tẽpo» (VC); «Mas nõ deue 
alguem per exemplo daqueste ladrom 
perlomguar a peemdença atees a morte» 
(VC); «Mas nom te perlomgues atees a 
hora de morte. per exemplo daqueste 
ladrom» (VC); «tal como este perlonga 
o proueito» (VC); «a qual cousa lhe ante 

fora neguada. ou perlongada» (VC); 
«a booa obra nũca se deue perlongar» 
(VC); «E o senhor perlongou ou tardou a 
ouuir a oraçõ da molher cananea» (VC); 
«e a morte se perlongua» (VC); «E as 
que criã sõ aquellas que cõ esperãça de 
mais lõgua vida perlonguã os pecados 
atees a morte» (VC); «no lenho auyam 
morte perlonguada» (VC); «de sillencio 
secreto e de jejuũ perlonguado e de oraçõ 
deuota» (VC); «de sillencio secreto 
e de jejuũ perlonguado e de oraçõ 
deuota» (VC); «E aquesto era porque os 
desejos perlonguados se acreçẽtassem» 
(VC); «E aquelles maaos e cruees nõ 
querendo perlonguar a sua morte» 
(VC); «E por aquesto ouuerõ conselho 
que se perlonguasse a sua morte atees 
depois da festa» (VC); «e perventura 
ajnda stauã jejuũs nõ perlonguauã nem 
se detijnhã de o seguir» (VC); «muyto 
menos quer que se perlongue por fazer 
alguũs negocios perlonguados» (VC); 
«e aquello que podemos fazer oje nõ ho 
perlonguemos pera de manhãa» (VC).

permanecer, vb. (do lat. *permanescere, 
incoativo de permanere, ficar até ao fim). 
Conservar-se; persistir; ficar. Formas: 
permaneça (S, 1); permaneçe (S, 2; EE, 
3); permaneçer (S, 1); permaneçerem 
(EE, 1); permaneçese (S, 1); permaneçiã 
(S, 1); permanesça (S, 1). Contextos: 
«seja estauel e permaneça ẽ ela» (S); 
«O que esta em caridade em Deus 
permaneçe e Deus em elle» (S); «Christo 
ficou e permaneçe pera sempre» (EE); 
«deue permaneçer cõ elle» (S); «os 
que creem nelle sobem ao çeeo pera 
permaneçerem na vyda da gloria» 
(EE); «saluo se despois ella consentise 
e ele permaneçese ẽ seu proposito 
e consentimento» (S); «permaneçiã 
naquella võtade dos esposoiros» (S); 
«permanesça e fique conosco sem fin e 
sẽpre creça» (S).

permeiramente, adv. O mesmo que 
primeiramente. Formas: permeiramente 
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( S ,  3 ) ;  p e r m e i r a m ẽ t e  ( S ,  3 ) ; 
permeyramente (S, 2); permeyramẽte (S, 
2). Contextos: «este Sam Tyago, filho 
do Alpheou, foy o que permeiramente 
disse myssa antre os apostolos» (S); 
«Permeiramẽte diz ho saçerdote: que 
pedes a ygreja» (S); «sse nom lhes 
dam permeyramente çerta soma de 
dinheyro» (S); «E por que permeyramẽte 
a consagraçom deste saclamento se faz 
em o sacrifiçio da myssa» (S).

permeiro, num. O mesmo que primeiro. 
Formas: permeira (S, 4); permeiro 
(S, 1); permeyro (S, 1). Contextos: 
«A permeira por quanto missa quer 
dizer ẽuiada» (S); «O permeiro que 
he porta e entrada de todolos outros 
saclamẽtos» (S); «he dicta asi como 
apostolo que permeyro anumçiou ho 
plazer da rresurexçom» (S).

permetir, vb. O mesmo que permitir. 
Formas: he permetido (EE, 3); foy 
permetido (VC, 1); permeta (VC, 1); 
permete (VC, 9); permeteeo (EE, 1); 
permeteo (VC, 2); permetes (VC, 1); 
permetia (VC, 1; EE, 1); permetidas 
(VC, 1); permetindo (VC, 1); permetio 
(EE, 1); permetir (VC, 1; EE, 1); 
permetira (VC, 1); permetyo (VC, 2; 
EE, 3); seja permetida (C, 1). Contextos: 
«se se he permetido fazer obras de 
piedade e misericordia sem quebrantar 
aquelle semelhante» (EE); «este foy 
permetido per o senhor» (VC); «E assy 
se diz que nom ha mal na cidade que 
deus nom faça .s. que nom permeta seer 
feito» (VC); «mas bem as permete por 
algũa cousa que venha aaquelle que 
desempara» (VC); «Porem permeteeo 
ho senhor que Pedro caysse em peccado» 
(EE); «porque deus quise ou permeteo 
que Pedro caesse» (VC); «Esto he 
que permetes que sejamos tragidos 
em tẽptaçom» (VC); «queyxãdose 
da occiosidade de sua jrmaã, e do 
descuydo de Christo que o permetia» 
(EE); «algũas cousas som cõsentidas 

ou permetidas segũdo o juizo humano» 
(VC); «por nom matarem consentĩdo e 
permetindo este menor mal por tirar o 
mayor» (VC); «Esta tentaçõ permetio 
deos vijrlhe» (EE); «se permetir seer 
leuado por aquele» (EE); «nõ podera 
elle fazer cousa alguũa se Christo a nõ 
permetira» (VC); «e elle permetyo e quis 
que esto fosse assy» (VC); «E posto que 
a cõfissam aos leigos seja permetida ẽ 
tempo de neçesidade» (C).

permissão, subs. (do lat. permissione-m). 
Ato de permitir; consentimento. Formas: 
permissom (VC, 2). Contextos: «he 
obra que perteẽçe aaquelle per cujo 
cõsentimẽto ou permissom veẽ» (VC); 
«E a permissom ou cõsentimẽto de tres 
maneiras he» (VC).

permissivamente, adv. (de permissivo + 
-mente). De modo permissivo. Formas: 
permissiuamẽte (VC, 1). Contexto: «e 
falla aqui de permissiuamẽte porque o 
senhor permite ou leyxa que lhe seja 
tirado o ẽtẽdimẽto» (VC).

permitir, vb. (do lat. permittere). Deixar; 
dar a liberdade de; autorizar. Formas: 
era permitida (VC, 1); foy permitido 
(VC, 1); per myte nos (VC, 1); permita 
(VC, 1); permite (VC, 3; EE, 2); 
permitese (EE, 1); permitia (VC, 1; EE, 
1); permitijndoo (VC, 1); permitio (VC, 
2); permitir (TC, 1); permitira (VC, 1; 
EE, 2); permitiste (VC, 1); permittas 
(VC, 1); permittira (EE, 1); permyte 
(VC, 6); permyteo (VC, 1). Contextos: 
«a qual era permitida fazer e padeçer da 
deuijndade o que era proprio» (VC); «E 
apres desto se segue como foy permitido 
per Christo que o treedor o vendesse?» 
(VC); «Per myte nos seer ou estar em 
meetade dos perijgoos» (VC); «nõ 
embarguãdo que permita que nõ ajã 
confusom» (VC); «nõ permite ao homẽ 
cuydar em que maneira acabe o mal na 
obra» (EE); «empero permitese o tentar 
aos homẽs para o exerciçio e merito 
dos escolheytos» (EE); «E o senhor 
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permitia seer feito aa de fora acerca dos 
olhos corporaaes» (VC); «permitijndoo 
ou nom tirãdo o poder de se cõprir» 
(VC); «e porem permitio deus que ante 
fosse duuidado da naçença sua que da 
vergonha da madre» (VC); «que quer 
fazer peemdemça de todolos outros saluo 
daquele de que se nom pode permitir nõ 
no absolua» (TC); «nom permitira que 
sejaaes tentados aallem» (EE); «em cuja 
presença permitiste seer reputado por 
sandeu» (VC); «nẽ permittas ou cõsentas 
que eu moyra morte nõ prouista» (VC); 
«leal he deus nom permittira que sejaaes 
tentados aalẽ do que podees» (EE); «mas 
aquello que permyte. dizesse que o faz» 
(VC); «em quanto foy no conbate nõ 
permyteo ou quis que pareçessem os 
angeos» (VC).

perna, subs. (do lat. perna-m). Membro 
inferior. Formas: perna (VC, 2); pernas 
(TC, 1; VC, 7; HV, 1; EE, 1). Contextos: 
«endereitou a perna aaquelle que era 
manco» (VC); «ou os neruos da coyxa 
seccos e a perna emcolhida» (VC); «Itẽ 
todo homẽ que meter sua natura ãtre 
suas pernas ou doutro homẽ e fezer 
lixo» (TC); «com licẽça e mãdado de 
Pyllatus pera cortarẽ as pernas aaquelles 
enforcados por morrerem mais aginha» 
(VC); «nõ se podiã teer nas pernas» 
(HV); «tem as pernas longas e muyto 
lõgo ho passo» (EE).

pernícia, subs. (do lat. pernicie-m). 
Destruição; ruína; condenação; estrago. 
Formas: pernicia (TC, 1). Contexto: «A 
primeira pernicia que quer destroyr esta 
he pecado mortal em aqueles casus que 
ditos som ẽcima» (TC).

pernicioso, adj. (do lat. perniciosus, a, um). 
Funesto; perigoso; nocivo. Formas: 
perniciosa (TC, 1); perniçiosa (S, 1). 
Contextos: «deues de saber que ha hy 
mĩtira que he chamada perniciosa» (TC); 
«A terçeira he perniçiosa, que quer dizer 
mortal» (S).

pero, conj., adv. (do lat. per + hoc). Não 

obstante; ainda assim; mas. Formas: 
pero (S, 79; TC, 3; VC, 243; HV, 1; C, 3; 
EE, 1). Contextos: «Isto diz o rraçional, 
pero nom se acha por escritura autentica» 
(S); «Item por synplez fornizio sete anos 
de peemdẽça pero nom deua asseer a 
peendemça muyto aspera» (TC); «Item 
se alguẽ matar outrẽ em se defendẽdo 
nõ podendo fugir nem al fazer nom lhe 
iaz hy pena pero se for leygo ordenado 
deuem a despensar com ele» (TC); «Se 
pero nas cousas principaaes e necessarias 
formos ajuntados em parçaria» (VC); 
«pode pero seruir a deus cõ as riquezas» 
(VC); «pero leuarõ cõ siguo trinta mil 
frecheiros» (HV); «Pero se os taaes 
clerigos prouuer casar com as ditas suas 
concupinas» (C); «pero sempre estã 
achegados» (EE).

pero 2, subs. (do lat. piru-m). Variedade 
de maçã oblonga. Formas: pero (RP, 
1). Contexto: «ou huũ pequeno de pero 
ou maçaã em lugar de meezinha» (RP).

perpassar, vb. (de per- + passar). Passar 
junto de. Formas: per pasar (VC, 1). 
Contexto: «nom seja negrigente e 
deuaso em per pasar» (VC).

perpetuamente,  adv. (de perpétuo 
+ -mente). Para sempre. Formas: 
perpetuamente (EE, 3); perpetuamẽte (S, 
1; VC, 2; EE, 1). Contextos: «he nossa 
çidade onde perpetuamente deuemos 
morar» (EE); «a qual permaneçe omẽ 
firme e perpetuamẽte na rezom bẽ 
cõsiderada» (S); «milhor he morrer 
por alguũ tẽpo e viuer pera sempre 
que viuer por algũa tẽporada e morrer 
perpetuamẽte» (VC); «(atee que pagasse 
etc.) Gorram .s. perpetuamẽte ca hy nõ 
ha logar de redẽpçon satisfaçon» (EE).

perpétuo, adj. (do lat. perpetuus, a, um). 
Que dura para sempre; que nunca cessa. 
Formas: perpetua (S, 10; VC, 41; EE, 2); 
perpetuas (S, 1; VC, 1); perpetuo (S, 9; 
VC, 6); perpetuos (S, 1; VC, 4); perpetuu 
(VC, 3). Contextos: «justyça he võtade 
firme e perpetua que da a cada huũ o seu 
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dereito» (S); «deuẽ auer reçeo de fazerẽ 
perpetua residẽcia nos tormẽtos» (VC); 
«e os que a justiça ensynã a muytos como 
estrellas em perpetua eternidade» (EE); 
«E ha ley noua promete as coussas que 
som perpetuas e sem ffim» (S); «nõ 
som cosas temporaaes mas perpetuas 
cõtinuadamẽte» (VC); «E assy como 
ho carater he perpetuo pera senpre» (S); 
«por as molheres nõ terem acerca dos 
homẽs doesto perpetuo da sua primeira 
culpa» (VC); «E alguũs dizẽ que estes 
malefiçios podẽ ser perpetuos» (S); 
«Seguro pois staras de tantos e tam 
perpetuos beẽs» (VC); «he presente 
assy como perpetuu oolhador de todos 
pensamentos» (VC).

perplexidade, subs. (do lat. perplexitate-m, 
enlaçamento, confusão). Estado de 
perplexo; indecisão; dúvida. Formas: 
perplexidade (VC, 1); perplexidades 
(VC, 1). Contextos: «Se nos somos 
agrauados per algũa perplexidade: ou 
accidia» (VC); «Muy boo remedio he 
cõtra taaes perplexidades: fallar e cuydar 
de deus» (VC).

perque, conj. O mesmo que porque. 
Formas: perque (VC, 12). Contextos: 
«E o euãgelista nõ faz mençõ do cordeiro. 
perque era offerta dos ricos» (VC); «que 
sejã nouas nem velhas. perque em todo 
tẽpo ha castidade em ellas» (VC).

perrogativa ,  subs.  O mesmo que 
prerrogativa. Formas: perrogatiua (S, 
1; VC, 12); perrogatiuas (S, 2; VC, 
5); perroguatiua (VC, 3). Contextos: 
«vi e presumy de ser mayor e de aver 
perrogatiua dos que erã melhores que 
eu» (S); «nom tomando perrogatiua pera 
si» (VC); «rreçebe dignidade e honrra 
e ha exçelençia mais que os leigos e 
muitas perrogatiuas e he dito caualeiro» 
(S); «ha singulares perrogatiuas» (VC); 
«perventura nõ ham as perrogatiuas 
que elle ha» (VC); «mas ajnda por a 
perroguatiua do dicto dia chamauã a 
toda a somana sabado» (VC).

perroquial, adj. O mesmo que paroquial. 
Formas:  perrochiaaes (VC, 1) . 
Contexto: «estes som os cõuentos dos 
religiosos e das ygrejas cõuẽtuaaes e 
perrochiaaes» (VC).

persecução, subs. (do lat. persecutione-m). 
O mesmo que perseguição. Formas: 
persecuçã (EE, 4); persecuçõ (EE, 4); 
persecuções (EE, 2); persecuçom (VC, 1; 
EE, 5); persecuçon (EE, 3); persecuçoões 
(EE, 10). Contextos: «A tribullaçom ou 
a angustia, a presecuçã» (EE); «Lyra ca 
o boõ prellado na persecuçõ nõ deue 
esconderse» (EE); «Domĩgo depoys 
da asçensam dõde Christo prophetiza 
aos seus diçipollos que ham de passar 
persecuções por seu nome» (EE); «E o 
leuar aa cruz he a uiollenta persecuçom 
final» (VC); «nũca se lee tãta persecuçon 
dos letrados e phariseus a Christo» (EE); 
«Christo denũcia aos seus discipollos as 
persecuçoões que ham de passar» (EE).

perseguição, subs. (de perseguir + -ção). 
Ato ou efeito de perseguir. Formas: 
perseguiçã (VC, 4); perseguiçõ (VC, 
52; EE, 1); perseguições (VC, 8); 
perseguiçom (S, 1; VC, 9; EE, 1); 
perseguiçoões (VC, 31); perseguyçõ 
(VC, 3);  perseguyçom (VC, 3). 
Contextos: «e mayormẽte se sam 
paciẽtes no tẽpo da perseguiçã ou 
desauentura» (VC); «e quantos escãdalos 
e quanta perseguiçõ alleuãtã ẽ a ygreja» 
(EE); «.s. a perseguiçõ dos tirãnos» 
(EE); «em todo tempo som martirios 
e perseguições» (VC); «A segũda se 
ouuesse perseguiçom de mouros ou de 
emfiees» (S); «Quãdo a perseguiçom 
he pessoal e sem perijgo da fe se pode 
homẽ afastar della» (VC); «Deos sabẽdo 
a perseguiçom de Herodes pello anjo 
auisou a Josep que leuasse o minino em 
Egypto» (EE); «os discipullos do senhor 
erã postos aas perseguiçoões» (VC); 
«E porque os homẽs na perseguyçõ nõ 
oolhẽmẽtes atras» (VC); «Nom pode 
agora chegar alguẽ a bem aventurança 
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por perseguyçom» (VC).
perseguidor, subs. (de perseguido + 

-or). Aquele que persegue. Formas: 
perseguidor (VC, 5; EE, 1); perseguidores 
(VC, 35; EE, 3); persegujdores (VC, 1); 
perseguydores (VC, 1); persiguidores 
(VC, 2). Contextos: «fora areneguador 
e perseguidor da ygreja de deus» 
(VC); «o cruel perseguidor da ffe era 
feyto cõstante preegador» (EE); «e os 
tormẽtos e afaagos dos perseguidores 
e as maas obras dos maaos» (VC); 
«Rogay por vossos falsos acusadores e 
perseguidores» (EE); «som destroydores 
e persegujdores da verdade» (VC); «e 
assy vos enuyo ãtre os perseguydores 
do mũdo como a my enuyou o padre 
a soportar as tribullaçoões» (VC); 
«maaos e cruees e persiguidores da ffe 
verdadeira» (VC).

perseguimento, subs. (de perseguir + 
-mento). Ato ou efeito de perseguir; 
perseguição. Formas: perseguimẽto 
(VC, 2). Contextos: «nom soo em 
ty reçebeste aquelle perseguimẽto na 
tua mininice mas aynda em muytos 
pequeninos teus» (VC); «nõ soo per 
creaçom mas perseguimẽto e subieiçom» 
(VC).

perseguinte, subs. (de perseguir + -nte). 
Que persegue; perseguidor. Formas: 
perseguintes (EE, 1). Contexto: «deuiã 
cõ paciençia soffrir as tribulaçoões dos 
perseguintes» (EE).

perseguir, vb. (do lat. vulgar *persequere, 
por persequi). Seguir alguém até o 
atingir; ir no encalço de; importunar; 
molestar. Formas: era perseguido 
(VC, 1); forã perseguidos (VC, 1); 
forõ perseguidos (VC, 1); fossem 
perseguidos (VC, 1); foy perseguido 
(VC, 1); he perseguido (VC, 1); persegua 
(VC, 1); persegue (TC, 2; VC, 14); 
perseguẽ (VC, 8); perseguẽ nos (VC, 
1); perseguea (VC, 1); perseguem (S, 
1; VC, 2; EE, 2); perseguen (S, 2); 
persegueo (VC, 1); persegues (VC, 2; 

EE, 2); perseguete (TC, 1); persegui 
(VC, 1; EE, 1); perseguia (VC, 1; EE, 
3); perseguiã (VC, 9; EE, 2); perseguiam 
(VC, 3; EE, 2); perseguiãno (VC, 1; EE, 
1); perseguidas (VC, 1); perseguidos 
(VC, 1); perseguillos ees (VC, 1); 
perseguindo (VC, 2); perseguindonos 
(VC, 1); perseguio (VC, 4; EE, 1); 
perseguio a (VC, 1); perseguir (VC, 16; 
EE, 1); perseguira (VC, 1); perseguirã 
(VC, 3; EE, 4); perseguiram (EE, 
1); perseguiras (VC, 1); perseguirẽ 
(VC, 9; EE, 4); perseguirees (EE, 2); 
perseguirem (VC, 6); perseguirõ (S, 1; 
VC, 1; EE, 6); perseguirom (VC, 5; EE, 
2); perseguiron (EE, 1); perseguise (EE, 
1); perseguissem (VC, 1); perseguiste 
(EE, 1); perseguja (VC, 1); perseguy 
(EE, 1); perseguyã (VC, 1); perseguyam 
(VC, 5); perseguyo (VC, 1); perseguyr 
(VC, 1; EE, 1); perseguyrem (VC, 1); 
perseguyrom (VC, 1); persiga (S, 1); 
persigua (VC, 1); persiguã (VC, 3); 
persiguẽ (VC, 1); persiguem (EE, 1); 
persyguem (EE, 1). Contextos: «e 
por quanto Helyas era perseguido na 
terra de Israel» (VC); «cãtando como 
aquelles forã perseguidos cruelmẽte» 
(VC); «E os apostollos a ouuerõ porque 
forõ perseguidos por Christo» (VC); «A 
quarta razõ por dar exemplo aos seus 
de fugir quando fossem perseguidos» 
(VC); «o poboo foy perseguido por 
os maaos juyzos» (VC); «mas se he 
a perseguiçõ persoal e elle soo he 
perseguido entõ he cousa liçita de fugir 
aa perseguiçom» (VC); «Se algũ pois 
embargua o nasçimẽto ou proueyto 
ou a ffim da relligiõ e sanctidade ou 
persegua tal como este Herodes he» 
(VC); «Huũ homẽ uẽ pera te ferir e 
ẽfingese muyto pera te matar mais nõ te 
persegue tãto que te tu nõ posas gardar 
delle sẽ prigoo» (TC); «se afastẽ e tirẽ 
dãte os olhos da quelles que os perseguẽ» 
(VC); «perseguẽ nos e spreitã nos e 
trabalhã se de os deffamar» (VC); «e 
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agora seẽdo ja leda e florida perseguea 
per mouimẽtos nõ conuinhauees» (VC); 
«O .v. dos que perseguem aos cardeaees 
que cayen ẽ muy grandes penas» (S); 
«O .xxxvj. que perseguen os seruidores 
de seus predeçesores» (S); «O mãçebo 
persegueo a voõtade de luxuria» (VC); 
«Eu som Jhesu nazareno ao qual tu 
persegues» (EE); «uiinnha a ti huũ 
homẽ para te ferir e perseguete para 
te matar» (TC); «por quãto persegui a 
ygreja» (EE); «Non he este o que em 
Jherusalem perseguia a quantos este 
nome inuocauã» (EE); «a persecuçom 
que se faz pello preegar da cruz de 
Christo pellos judeus que perseguiã aos 
preegadores da cruz» (EE); «E como 
com grande ousança perseguiam contra 
elle suas acusaçoões» (VC); «e por 
que fazia estas cousas perseguiãno os 
judeus» (EE); «sam agora perseguidas 
as antredanhas da sancta ygreja» (VC); 
«nõ som assi buscados nẽ perseguidos» 
(VC); «e açoutarees em as sinagogas e 
perseguillos ees de çidade em çidade» 
(VC); «aa maldade que fezerõ seus 
padres perseguindo a Christo» (VC); «a 
cõpanha dos tirãnos do mundo nos doesta 
e torua perseguindonos» (VC); «Assy 
meesmo San Paulo apostollo perseguio 
a ygreja de deos» (EE); «perseguio a 
per os herejes» (VC); «empero conuinhã 
com elles em perseguir a Christo» (EE); 
«persegue elle ou perseguira e çellebrara 
com a sua propria majestade e poderio» 
(VC); «se a mym perseguirõ a vos outros 
perseguirã» (VC); «(perseguiram) 
de logar em logar» (EE); «assy as 
perseguiras em a tua tempestate e em 
a tua sanha os toruaras» (VC); «Quãdo 
vos perseguirẽ en huũa çidade fugij 
a outra» (EE); «e perseguirees de 
çidade en çidade» (EE); «e apartauãno 
cõ teençom de ho enguanarẽ e 
perseguirem» (VC); «ẽ a cruz rrogaua 
por os que o perseguirõ e matarom» 
(S); «se ha cabeça perseguirom tã bem 

perseguirõ hos mẽbros» (EE); «por 
nenhuũa outra cousa me perseguiron 
os judeus saluo por esta razon» (EE); 
«porque hy perseguise aos que cryam 
em Jhesu» (EE); «mas por emsinar a 
nos que orassemos por aquelles que 
nos perseguissem» (VC); «mas atee 
a morte ho perseguiste» (EE); «nom 
queria perseguir quem o perseguja» 
(VC); «por quãto perseguy a ygreja de 
deus» (EE); «Sempre te spritauam e 
aguardauam e perseguyã ty e os teus» 
(VC); «e escarneçimemtos daquelles que 
o perseguyam» (VC); «Cahim perseguyo 
Abeel» (VC); «Que vijndo a Damasco 
perseguyr os christaãos millagrosamẽte 
foy conuertido» (EE); «roguaae por 
aquelles que nos perseguyrem» (VC); 
«O qual caminho e ordenança teuerom 
os que perseguyrom os martires» (VC); 
«que faça pregaçõees e persiga aos 
herejes» (S); «e esto mesmo deues 
tu fazer se nom nõ minguar quẽ te 
persigua» (VC); «nõ ha hy principes nẽ 
signagogas de judeos que nos persiguã» 
(VC); «mas quer soportar aos que o 
persiguẽ» (VC); «bẽzee aos que vos 
persiguem: bemzee e non queiraaes mal 
dizer» (EE); «foge dos que o persyguem 
quanto pode» (EE).

perseveradamente, adv. (de perseve-
rado + -mente). Com perseverança. 
Formas: perseueradamente (VC, 2); 
perseueradamẽte (VC, 4). Contextos: 
«aquello que lhe he pedido aaquel-
le que lho pede perseueradamente» 
(VC); «Braademos humildosamẽte e 
perseueradamente dizẽdo a deus com a 
cananea» (VC); «piedosamẽte buscaae 
perseueradamẽte» (VC); «auera no outro 
mũdo se aqui perseueradamẽte steuer no 
mal» (VC).

perseverança, subs. (do lat. perseverantia-
-m). Firmeza; constância. Formas: 
perseuerãça (S, 3; VC, 21; EE, 4); 
perseueramça (S, 1); perseuerança (S, 
3; VC, 21). Contextos: «Ho quinto 
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de perseuerãça e cõtinuaçõ de ben» 
(S); «e a perseuerãça em poer em 
execuçõ e acabamẽto» (VC); «pella 
perseuerãça della na rogaçon e firmeza 
de sua ffe e deuaçõ» (EE); «que Deus 
lhes de paz e perseueramça em os seus 
mandamentos» (S); «fiuza, paçiençia, 
perseuerança, justiça» (S); «valleo tãto 
a perseuerança do rogo» (VC).

perseverância, subs. O mesmo que 
perseverança. Formas: perseuerançia 
(C, 1). Contexto: «E por ysso deuiam 
os saçerdotes com muita diligençia e 
perseuerançia estudar e saber» (C).

perseverante ,  subs. ,  adj .  (do lat . 
perseverante-m, part. presente de 
perseverare). Que ou aquele que 
persevera; firme; obstinado. Formas: 
perseuerante (VC, 1); perseuerantes (VC, 
1); perseuerãte (VC, 2); perseuerãtes 
(VC, 3). Contextos: «E a segunda 
razom foy por demostrar o final e 
perseuerante amor que tijnha acerca 
delles» (VC); «todos stauã perseuerantes 
de huũ coraçõ em oraçom» (VC); «cruel 
door da alma perseuerãte» (VC); «e 
tenhamos e soportemos cõ forte coraçõ 
e perseuerãte» (VC); «mas ante que lhes 
fosse dado o beneficio forã perseuerãtes» 
(VC); «E aquestes todos erã de hũa 
voõtade perseuerãtes em oraçõ» (VC); 
«O quarto perteẽce em comũ a todos o 
qual he dos perseuerãtes» (VC).

perseverar, vb. (do lat. perseverare). 
Persistir; continuar; ser constante. 
Formas: era perseuerada (VC, 1); per 
seuerar (VC, 1); perseuera (S, 1; VC, 
18; C, 1; EE, 1); perseuerã (VC, 4); 
perseueraae (VC, 1); perseuerada (VC, 
4); perseuerado (VC, 2); perseuerãdo (S, 
1; VC, 12; EE, 2); perseueram (VC, 3; EE, 
1); perseueramos (VC, 1); perseuerando 
(VC, 9; C, 2; EE, 2); perseuerando 
nos (VC, 1); perseuerar (TC, 2; VC, 
30; C, 1; EE, 4); perseuerara (EE, 1); 
perseuerarã (VC, 1); perseueraram (VC, 
2); perseuerardes (VC, 2); perseuerarẽ 

(VC, 1); perseuerarees (VC, 1); 
perseuerarem (VC, 4); perseuerares (VC, 
5); perseuerarmos (VC, 2); perseuerarõ 
(VC, 4); perseuerassem (VC, 2); 
perseueraste (VC, 1); perseueraua (VC, 
2); perseuerauã (VC, 3); perseuerauam 
(VC, 1); perseuerauan (S, 1); perseuere 
(VC, 3; EE, 1); perseuerẽ (S, 1; VC, 7); 
perseueremos (S, 1; VC, 6); perseueres 
(VC, 2); perseuerõ (VC, 1); perseuerou 
(VC, 12); persseuera (S, 2); persuerarem 
(VC, 1); seja perseuerada (VC, 1). 
Contextos: «era perseuerada em doẽça 
muyto» (VC); «e com dereita entençom 
e vigiãdo per seuerar em ellas» (VC); 
«vedes aqui ja ha tres dias que perseuera 
comigo» (EE); «Qual he a razom porque 
muytos começam muytas boas cousas 
em fazer abstinencia e nõ perseuerã?» 
(VC); «mas perseueraae fortemente 
atees a fim» (VC); «erã dos filhos tã 
grãde he a bũdade da fe auisada e discreta 
e a petiçõ perseuerada» (VC); «A sexta 
febre he a qual se faz e proçede do muy 
grande e perseuerado huso da febre e 
chamase ethica» (VC); «E os apostolos 
perseuerãdo na oraçon rreçeberon o 
spiritu sancto» (S); «o qual vestido se 
da aos que perseueram em vida de boo 
emxẽplo» (EE); «por muyto tempo 
estamos afficados e perseueramos acerca 
dos homẽs» (VC); «E perseuerando elles 
assy ou alguum delles per dous annos» 
(C); «e emtom perseuerando nos em 
elles» (VC); «Cuias obras fazes seu 
filho es chamado e se asy perseuerar 
milhor lhe fora nõ seer nado» (TC); 
«faz mal que peca mortalmẽte porque 
lhe da aazo de fazer mal, e perseuerar 
em ele» (TC); «Aqui se louua que tam 
longo tempo perseuerara estando assy 
viuua» (EE); «lõguamẽte perseuerarã 
ẽ grande santidade» (VC); «Segũdo a 
glosa se Moyses e Helias perseueraram e 
esteuerõ ajnda ally» (VC); «(dou eu a vos) 
se perseuerardes na primeira paz» (VC); 
«todos que perseuerarẽ e forem firmes 
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nas temptaçoões reçebam consollaçoões 
depois de toda sua tribulaçom» 
(VC); «perseuerarees em meu amo» 
(VC); «e aaquestes guaãça graça de 
perseuerarem» (VC); «e se buscares 
a Jesu com lagrimas e perseuerares 
em sua busca e te humildares» (VC); 
«se perseuerarmos sentilloemos star 
cõ nosco» (VC); «tijnha guardada a 
coroa da justiça nõ menos que se todos 
aquelles que cõuertera perseuerarõ em 
a fe» (VC); «E mostroulhes os pees por 
os afirmar que perseuerassem» (VC); 
«mas perseueraste pedindo» (VC); «e 
perseueraua ẽ justiça» (VC); «Estauã 
os principes dos sacerdotes firmes e 
perseuerauã em o acusar» (VC); «e nom 
embarguando esto perseuerauam em sua 
emcredulidade» (VC); «os apostolos 
depois da sua açemson perseuerauan e 
estauam em oraçon» (S); «soomẽte aquy 
perseuere em ella» (EE); «E Deus de a 
todos graça e aos boos que perseuerẽ 
e estẽ firmes ẽ a ffe» (S); «por que asi 
como fomos santificados no bautismo e 
en ysso que começamos perseueremos» 
(S); «se a elle praz que assi perseueres 
e stes em aquella temptaçõ que assi 
meesmo praza a ti della por nõ anojares 
deus» (VC); «Itẽ aa perfeyçõ comuũ dos 
que perseuerõ perteençẽ tres cousas» 
(VC); «E porque esta sancta companhia 
muytos dias perseuerou cõ paciẽcia» 
(VC); «tu esta e persseuera em tua ffe» 
(S); «os queira ajudar pera persuerarem 
em bem» (VC); «A segunda cousa que 
seja perseuerada e nõ aja antreduçom 
per algũa cousa contraira aa oraçõ» 
(VC).

persiguição ,  subs.  O mesmo que 
perseguição. Formas: persiguiçõees 
( S ,  1 ) ;  p e r s i g u i ç o m  ( V C ,  1 ) ; 
persiguiçoões (VC, 1); persiguyçom 
(VC, 1). Contextos: «lyura em nosas 
persiguiçõees» (S); «e esto quanto 
aa segunda persiguiçom» (VC); «nõ 
he outra cousa se nõ apagamento e 

mortificaçõ de todas persiguiçoões e 
cõtrairos» (VC); «e em a persiguyçom 
fauor e ajuda e sollaz na tribullaçom» 
(VC).

persistente, adj. (do lat. persistente-m, part. 
presente de persistere). Que persiste; 
perseverante. Formas: presistẽte (VC, 
1). Contexto: «nõ pode seer auyda per 
o mouimẽto proprio sem graça do spiritu 
sancto presistẽte» (VC).

persoa, subs. O mesmo que pessoa. 
Formas: persoa (S, 8; VC, 4); persoas 
(S, 7; VC, 1); persooa (S, 1); perssoa (S, 
4); perssoas (S, 11; VC, 1). Contextos: 
«bispo deue considerar a culpa e a persoa 
e darlhe a pẽdẽça segũdo seu aluidrio» 
(S); «deus enuia as suas pallauras aas 
orelhas da persoa humanal» (VC); 
«Per as seis persoas que ally forõ som 
asijgnados seis beẽs que deus da aos 
contẽpladores» (VC); «E sse a estas 
persoas desẽ non por ajudar a seu pecado 
mas por sustẽtaçom do corpo e da vida» 
(S); «he muitas vezes persooa» (S); 
«sem danpno da perssoa» (S); «deuese 
rrestituir aos curadores de taees perssoas 
ou ao marido» (S).

persoal, adj. O mesmo que pessoal. 
Formas: persoal (VC, 2); perssoaes (C, 
1); perssoal (C, 3). Contextos: «Onde 
he de saber que a perseguiçõ algũas 
vezes he persoal» (VC); «E açerqua das 
conheçenças ou dizimos perssoaes se 
paguẽ per esta guisa» (C); «deuerem seer 
escusados da dita residẽçia perssoal» 
(C).

persoalmente ,  adv.  O mesmo que 
pessoalmente. Formas: persoalmente 
(VC,  1) ;  persoalmẽte  (VC,  5) ; 
perssoalmente (VC, 1). Contextos: 
«nõ cõueo a ellas de yrẽ persoalmente» 
(VC); «porque nõ ousaua reprehender 
persoalmẽte nẽ dereitamẽte» (VC); 
«quãdo steueres aa cõta persoalmẽte 
com teus seruos» (VC); «empero 
perssoalmente prometeo de hir» (VC).

persuasão, subs. (do lat. persuasione-m). 
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Ato ou efeito de persuadir; convicção. 
Formas: persuasoões (VC, 2). Con-
textos: «ouuẽ alguũs requerimentos e 
persuasoões maas» (VC); «ouuẽ maas 
persuasoões e requerimẽtos» (VC).

pertencente, adj. (de pertencer + -ente). 
Que faz parte de; que diz respeito a. 
Formas: perteçeẽte (EE, 1); perteçente 
(VC, 1; C, 1); perteçentes (EE, 2); 
pertẽçẽte (S, 1); perteçẽtes (S, 1); 
perteeçemtes (S, 1); perteeçente (EE, 2); 
perteẽcente (VC, 1); perteẽcentes (VC, 
1); perteẽçentes (EE, 1); perteeçẽte (VC, 
4; EE, 1); perteẽçẽte (VC, 5); perteeçẽtes 
(VC, 1; C, 2; EE, 3); perteẽçẽtes (VC, 1); 
perteencente (VC, 2); perteençente (VC, 
8); perteencentes (VC, 1); perteençentes 
(VC, 3; EE, 1); perteencẽte (VC, 2); 
perteençẽte (VC, 3); perteençẽtes (VC, 
6); pertençente (VC, 3). Contextos: 
«conheçimento das cousas aa vida autiua 
perteçeẽte» (EE); «se he perteçente teer 
cura dalmas» (C); «acabados os dias) .s. 
oyto perteçentes aa sollẽpnidade» (EE); 
«teer ofiçio ao qual nõ he pertẽçẽte» (S); 
«ajnda que diga as palauras perteçẽtes 
ao matrimonio» (S); «posto que fezese 
todalas coussas perteeçemtes ha este 
sacramento» (S); «Perteeçente aa 
saluaçom» (EE); «E como quer que pera 
esto nõ seja achado alguũ abastante ou 
perteẽcente» (VC); «ca assy conuẽ aos 
que sam perteẽcentes ou pera sacrificios 
diuinos» (VC); «(de todallas cousas.) ca 
das perteẽçentes aa conçepçam» (EE); 
«per exemplo perteeçẽte e que vijnha a 
proposito solueo a questom» (VC); «qual 
delles seria mayor e mais perteẽçẽte para 
hir diante» (VC); «sam obrigados a poeer 
capellães nellas taaes e tam perteeçẽtes 
cõ nossa carta de cura» (C); «som mais 
cõuinhauees e perteẽçẽtes» (VC); «non 
eram perteeencentes nen concordauã» 
(VC); «porque aquella lhes pareçeo 
mais perteencente e geitosa maneira» 
(VC); «Onde he a caualguadura que seja 
perteençente aa vestidura da purpura?» 

(VC); «non eram perteencentes nen 
concordauã nem conuijnham» (VC); 
«na qual se emçerrã todallas cousas 
perteençentes ao viçio de luxuria» 
(EE); «Entõ nõ foy achada outra pedra 
aazada nẽ perteencẽte» (VC); «nõ he 
perteençẽte pera fazer esta correiçom 
e castigo» (VC); «porque muyto eram 
perteençẽtes aa sua doutrina» (VC); 
«porque quãdo chegar seu senhor achea 
prestes e pertençente assy» (VC).

pertencer, vb. (do lat. *pertinescere, 
frequentativo de pertinere).  Ser 
propriedade de; fazer parte de; dizer 
respeito a; ser relativo a; corresponder a. 
Formas: peertençer (EE, 1); perteçã (C, 
1); perteçe (S, 18; VC, 1; C, 3); pertẽçe 
(S, 3; VC, 7; RP, 1); perteçẽ (TC, 1); 
perteçẽ (S, 5; C, 1); perteceem (TC, 1); 
pertecem (S, 1; TC, 2); perteçem (S, 7); 
pertẽçem (S, 6; VC, 1); pertecen (S, 1); 
perteçen (S, 6); pertẽçen (S, 3); perteçer 
(C, 1); pertẽcer (VC, 1); perteçese (S, 
1); perteçesse (S, 1); perteeça (C, 2; 
EE, 1); perteẽça (VC, 4); perteece (TC, 
3); perteeçe (S, 4; VC, 24; C, 5; EE, 8); 
perteẽce (VC, 3); perteẽçe (VC, 100; 
EE, 4); perteecẽ (TC, 6; VC, 1; C, 3); 
perteeçẽ (VC, 20); perteẽçẽ (VC, 17; 
EE, 1); perteecem (TC, 2); perteeçem 
(VC, 2; C, 2; EE, 2); perteẽçem (VC, 1; 
EE, 4); pertẽeçem (S, 1); perteeçen (S, 
1); perteeçer (EE, 2); perteẽçera (VC, 
1); perteẽçerẽ (VC, 2); perteecese (TC, 
1); perteeçesse (VC, 1); perteeçessem 
(VC, 1); perteecia (VC, 1); perteeçia 
(VC, 3; EE, 3); perteẽcia (VC, 11; EE, 
1); perteẽçia (VC, 9); perteẽçiã (VC, 
2); perteẽcia lhe (VC, 1); perteemce 
(VC, 1); perteemçe (VC, 4); perteemçẽ 
(S, 1); perteemçem (VC, 2); perteença 
(VC, 6); perteençã (VC, 1); perteence 
(VC, 14); perteençe (S, 1; VC, 127; 
EE, 5); perteencẽ (VC, 1); perteençẽ 
(VC, 30; EE, 1); perteençem (VC, 10); 
perteençeo (VC, 1); perteençeolhe (VC, 
1); perteencer (VC, 1); perteençer (VC, 
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3); perteencera (VC, 1); perteencia (VC, 
16); perteençia (VC, 2); perteençiã (VC, 
1); perteençiam (VC, 1); perteesçem 
(S, 1; VC, 1); pertença (VC, 1; C, 1); 
pertençã (SG, 1); pertence (VC, 1); 
pertençe (S, 3; VC, 10; HV, 1; EE, 1); 
pertençẽ (S, 3; VC, 3); pertençeẽ (S, 1); 
pertençem (S, 3; VC, 1); pertençen (S, 
1); pertençerom (S, 1); pertençes (VC, 
1); pertencia (VC, 1); pertençia (S, 1; 
VC, 2); pertenece (VC, 1). Contextos: 
«como em nenhũa cousa se pareça 
peertençer a ella» (EE); «quer del Rei 
nossos senhores quer perteçã em ho 
comuũ» (C); «saluo quanto he delle 
expedinte ou cõuẽ ou perteçe a cousa 
publica» (S); «este sacramento pertẽçe 
aho tempo da graça» (S); «Signaes 
pronosticos da pestilẽcia quãto ao 
presente pertẽçe, sã se» (RP); «Se 
manteem castidade se rezam suas oras 
e asy das outras cousas que pertecẽ a 
seu oficio» (TC); «as quaees a elle soo 
perteçẽ» (S); «em hũa das tauoas eram 
scriptos tres que perteecẽ a Deus e em 
otra tauoa eram .vii. que perteceem 
ao proximo» (TC); «Seguemse as 
pregumtas que pertecem a morte 
spritual» (TC); «E os que pertẽçem a 
dyuindade som estes que se segem» (S); 
«Sete coussas pertecen a perfeyçon da 
ffe» (S); «Pellas tres primeiras ho omen 
se despõee aas cousas que perteçen a 
Deus» (S); «antremetendose nas cousas 
que non pertẽçen aa sua rreligion» (S); 
«feyta sua emterraçã segundo a sua 
pessoa perteçer» (C); «criar ou seer 
criador mais quer dizer e pertẽcer a 
poderio que a sabedoria nẽ a bõdade» 
(VC); «E ao ofiçio do diacono perteçese 
premeiramente aparelhar o altar» (S); «E 
o que he ouciosso nõ faz cousa algũa 
daquelas que lhe perteçesse» (S); «que 
nehuum nõ usurpe cousa que perteeça 
ao bispo, ou cabijdo» (C); «nõ he 
cousa que perteẽça a my e a ty» (VC); 
«pregar e missas dizer e saão cõselho 

dar e outro bem fazer que a seu oficio 
perteece» (TC); «Diz Lyra cõ adoraçon 
dollatria, a qual a soo deus perteeçe» 
(EE); «ao acabamẽto e fim dalgũa bõa 
obra perteẽce de requerermos a deus per 
oraçõ» (VC); «O emcuberto perteẽçe 
aas maas obras» (EE); «E os outros que 
perteecẽ a homanidade som estes e som 
sete» (TC); «e o nõ leixa comprir os 
autos e cousas que perteeçẽ a seu stado» 
(VC); «dõde a glosa poõe muytas cousas 
das que perteẽçẽ ao matrimonio» (EE); 
«Os sete que perteecem a diuindade» 
(TC); «nom leixamdo cousas das que 
perteeçem a nossa redempçom» (EE); 
«Thomas cõ desejo e affeyçõ das que 
perteẽçem aa saude vossa» (EE); «Ca 
por o primeyro mandamẽto concrudio 
os tres da primeyra tauoa que pertẽeçem 
a Deus» (S); «e das outras cousas 
que aa misa perteeçen» (S); «Nom ha 
duuida qual quer cousa que dizemos 
ẽ louvor da madre perteeçer ao filho» 
(EE); «e daquello que seu sera ou a 
elles perteẽçera amerçeaae nos e auee 
doo» (VC); «em que veeremos todas as 
cousas que a nosso prazer perteẽçerẽ» 
(VC); «E se for molher a que se confessa 
pregũtelhe se ouue alguũ auer dalguũ 
homem que perteecese a ygreia ou o 
mosteiro» (TC); «e lhe perteeçesse 
de direito de herãça» (VC); «seendo 
ensinados que obrassem aquellas cousas 
soomẽte que perteeçessem a virtude» 
(VC); «ja perteecia ao primeyro dia» 
(VC); «mas soomente perteeçia a 
elle obedeçer aa pallaura de Christo» 
(EE); «ca nõ perteẽcia a Pedro saber 
o que deus ordenaua de Johã» (EE); 
«quamdo pemssaua que aly nom staria 
saluo aquelle a que perteẽçia a orta» 
(VC); «aquellas que perteẽçiã a saude 
e saluaçõ e bẽauẽturãça» (VC); «mas 
perteẽcia lhe humildosamẽte obedeeçer 
aa palaura» (VC); «Mas aquesto que diz 
rey dos judeos. perteemce ao poderio 
do que padeçe» (VC); «perteemçe aa 



469Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

jgnoscencia do que padeçeo» (VC); 
«E todalas outras que perteemçẽ a este 
sacramento» (S); «e que todas prophecias 
a elle perteemçem e em elle se acabam» 
(VC); «e nõ entẽdas tu que aquella 
saluaçõ nõ perteença a nos segundo 
nossa maneira» (VC); «e outros desejos 
que perteençã aa vida actiua» (VC); «A 
primeira vez destas perteence» (VC); 
«Eleuaçom perteençe a todos os outros 
sãctos que vã a parayso» (S); «Porem 
diz Gregorio as guerras perteençẽ aos 
inmijgos» (EE); «Porem diz Gregorio 
as guerras perteençẽ aos inmijgos» 
(EE); «E aquellas cousas mayores 
que elle mandou aos publicanos e aos 
caualleiros perteençem a todos» (VC); 
«aquesto perteençeo a clarificar Christo» 
(VC); «e perteençeolhe este nome des o 
principio da sua conçepçom» (VC); «em 
quanto perteencer ao louuor de deus» 
(VC); «Qual he aquelle que diz algũa 
cousa que nom possa perteençer a esta 
petiçom» (VC); «que todo perteencera 
e ser a louuor e gloria delle meesmo» 
(VC); «porque a elle perteencia o 
cuydado de proueer do filho e do spiritu» 
(VC); «querria lhes dar a entender 
que assy perteençia a elle» (VC); «as 
cousas que perteençiã ao ensino da 
sua cõsollaçõ» (VC); «Porque elles 
examinauam os feitos que perteençiam 
aos judeos segundo sua husança» (VC); 
«e aubsteerse e çesar das coussas que 
perteesçem ha ordem episcopal huũ ano» 
(S); «perseguir algũa cousa que pertença 
aa saude ou saluaçom» (VC); «terras 
descubertas e por desscobrir pertençã 
pera sempre aos reis de Purtugal» (SG); 
«porque o comer pertence propriamente 
ao corpo» (VC); «E este nome pertençe 
tambem ao spiritu sancto como ao filho» 
(S); «daquelas vestiduras sanctas que a 
este sacrifiçyo pertençẽ» (S); «Os outros 
sete pertençeẽ aos proximos e forõ dados 
e escriptos em a segunda tauoa» (S); 
«e as outras coussas que pertençem a 

boo christaão» (S); «e todalas outras 
coussas que pertençen ao soo Deus» (S); 
«Peculio aduentiçio son os beẽs que tẽ o 
filho que lhe pertençerom doutra parte» 
(S); «Tu senhor preguntas a ella que lhe 
pertençes em como sejas fructo beento 
do seu ventre» (VC); «e assy como 
pertencia al rey» (VC); «eu vsey mal 
de vsurpar do que non me pertençia cõ 
soberba» (S); «e aquesto pertenece da 
parte do homẽ» (VC).

pertinácia, subs. (do lat. pertinacia-m). 
Teimosia;  obst inação.  Formas: 
pertinacia (S, 1; VC, 4); pertinaçia (S, 1; 
VC, 3). Contextos: «iatancia, ypocrissya, 
pertinacia, discordia, presunçom» (S); 
«nõ querẽ comer cõ perfia e pertinacia» 
(VC); «jactançia, ypocrisia, pertinaçia, 
discordia, presunçom» (S); «e çarrado 
per fechadura de pertinaçia» (VC); «e a 
dureza dos judeos que ficauam em sua 
pertinaçia e infieldade» (VC).

pertinância, subs. O mesmo que pertinácia. 
Formas: pertinançia (S, 1). Contexto: 
«dise palauras de escarneo e de doesto 
e de vitoperio ha outros com vozes e cõ 
pertinançia asi en disputaçõees como ẽ 
falas» (S).

pertinaz, adj. (do lat. pertinace-m). 
Persistente; teimoso. Formas: pertinaçes 
(VC, 1). Contexto: «esto se deue 
entender daquelles que nõ som notorios 
nẽ pertinaçes» (VC).

pertinência, subs. O mesmo que pertinácia. 
Formas: pertinẽcia (S, 1). Contexto: «A 
quinta he pertinẽcia, a qual he malicia ou 
dureza ẽ maao proposito» (S).

perto, adv. (do francês antigo perche, pelo 
lat. medieval pertu-m). Próximo; a pouca 
distância; junto de. Formas: perto (VC, 
16; EE, 32). Contextos: «Em o qual 
porque staua perto soterromno» (VC); 
«e se tem auguoa e outras cousas perto 
ou lõge» (VC); «dous varoões esteuerõ 
perto delles» (EE); «prouinçia he de 
Greçia perto do mar» (EE); «por que 
agora mays perto esta nossa saude que 
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quando creemos» (EE).
perto de, loc. adv. Próximo de; a pouca 

distância de. Formas: perto d’ (EE, 3); 
perto de (VC, 4; EE, 11). Contextos: 
«E veeo o anjo do senhor esteue perto 
delles» (EE); «Eis aqui dous varoões 
esteuerõ perto delles cõ vistiduras 
brãcas» (EE); «per ventura nõ som estas 
todas perto de nos» (VC); «e perto de sy 
faz da nocte dia» (VC); «fez a mãjadoyra 
perto de sy» (EE).

perturbar, vb. (do lat. perturbare). Causar 
agitação ou desordem; transtornar. 
Formas: pertorua (RP, 1); perturba (S, 
1); perturbar (EE, 1). Contextos: «a 
peçonha intrinseca pertorua o sprito 
vital» (RP); «o que nom quer sayr da 
igreja e he escomũgado e perturba ho 
ofiçio diuinal» (S); «por amor da justiça 
proçede a perturbar os maaos» (EE).

perventura, adv. O mesmo que porventura. 
Formas: per uemtura (TC, 2); per 
uentura (TC, 5); per uẽtura (TC, 9); per 
vemtura (S, 1); per ventura (S, 6; VC, 65; 
HV, 1; EE, 2); per vẽtura (S, 1; VC, 66; 
HV, 2); pera vetura (VC, 1); peruentura 
(VC, 25); peruẽtura (VC, 30); perventura 
(VC, 126); pervẽtura (VC, 94; HV, 2). 
Contextos: «E se per uemtura disser que 
nõ pode mandelhe seu abbade que ieiũe 
a uiamda de coresma e nom beba uinho» 
(TC); «Nem per uentura o que o senhor 
Deus nom mande per desfalicimento de 
meezynha hos corpos e has almas perca» 
(TC); «Per uentura sõ eu garda de meu 
irmaão» (TC); «Per uentura sõ eu garda 
de meu irmaão» (TC); «E se per uẽtura 
cõ esta poluçõ tãger a outrem faça a 
peẽdẽça ẽ dobro» (TC); «ou per vemtura 
nom ouue entençõ de consagrar» (S); «se 
per ventura a creatura pode entonçe ser 
bautizada per outro» (S); «es per ventura 
mayor que nosso padre Abraham» (EE); 
«e per ventura a vnçõ põtifical lhe deu 
syso e entẽdimẽto de prophetizar» (VC); 
«E se per vẽtura despois ho marido 
ouuese estado con a molher tres annos 

continuos» (S); «Per vẽtura aproueitara 
cousa algũa ao ĩgrato aquello que lhe 
he dado» (VC); «se pera vetura aueras 
graça que mereças de reçeber se quer 
alguũa pouca cousa dos doões de deos» 
(VC); «Se peruentura tu vires aadelõge 
de sobre vẽta vijnr alguũ destes mais 
pensaras que he esposa que guarda 
della» (VC); «e agora qual he a minha 
esperança peruẽtura nõ he o senhor 
e a minha substãçia he açerca de ty» 
(VC); «e perventura nom som por a tua 
malicia atormentado pois porque emades 
aflicçom ao aflicto?» (VC); «soes aquy 
vijndo a esta cidade que pervẽtura eu vos 
darey recado» (VC).

perversamente, adv. (de perverso + 
-mente). De modo perverso. Formas: 
peruersamẽte (VC, 2). Contextos: «ou 
os entendẽdo peruersamẽte e escurentan-
do» (VC); «fazẽdo pecar e viuer assi em 
segurãça peruersamẽte» (VC).

perversidade, subs. (do lat. perversitate-
-m). Malvadez; deprevação. Formas: 
peruersidade (S, 1; VC, 5); peruerssi-
dade (VC, 1). Contextos: «os homẽs 
son jnclinados aa peruersidade e aa 
maldade» (S); «Aquelles que em sua 
peruersidade teẽ aqui o tempo ou dia em 
paz e se allegrã em o tempo passadoiro» 
(VC); «e nom se acabou em elle. mas em 
peruersidade» (VC); «E paramentes aa 
grande peruerssidade. e aa muy grande 
maldade que lhe fezerom» (VC).

perverso, subs., adj. (do lat. perversus, 
a, um). Que tem má índole; malvado; 
depravado. Formas: peruersa (S, 1; 
VC, 10); peruersas (VC, 6); peruerso 
(EE, 1); peruersos (VC, 8; EE, 1); 
peruerssa (VC, 1); peruerssos (VC, 1); 
perversa (S, 1). Contextos: «desejo 
maao, uontade peruersa, duuidar na 
ffe» (S); «por satisfazer e cõprazer aa 
voontade peruersa dos judeos» (VC); 
«creẽ em elle mas per obras peruersas 
o menospreçã» (VC); «tua tẽçom com 
a qual trabalhas em seer peruerso» 
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(EE); «Mas os judeus peruersos nẽ 
per a aspereza de Johã forom mouidos 
aa pendeença» (VC); «mas a defesa 
perteẽçe aos peruersos e malliçiosos 
per guarda dos preceptos» (VC); «Taaes 
son os homeẽs mundanaaes e peruersos» 
(EE); «e qualquer cousa que acham 
de cuidaçõ maa ou de falla ou obra 
peruerssa poderosamẽte a lançam fora» 
(VC); «e aos maaos em testimunho por 
tal que daquello os peruerssos pereçẽ 
sem auerem scusa» (VC); «soberba he 
pecado desordenado de alteza perversa 
e maa» (S).

perverter, vb. (do lat. pervertere, pôr às 
avessas). Tornar perverso; deturpar; 
depravar ;  cor romper.  Formas: 
peruertendo (VC, 1); peruertera (VC, 
1); peruerterã (VC, 2); peruertesse (VC, 
1); peruertidos (VC, 1). Contextos: «E 
que ame mais a criatura e cousa criada 
que o criador peruertendo e reuoluendo a 
ordenãça deuuda» (VC); «querendo dizer 
que peruertera o poboo e tornara a paz 
de todos» (VC); «falsos christaãos que 
peruerterã a doctrina de Christo» (VC); 
«(E falsos prophetas) que peruerterã a 
doctrina da ley e dos prophetas» (VC); 
«em como huũ jnfiel peruertesse e 
tornasse huũ christaão aa sua jnfieldade» 
(VC); «nem poderom seer per sabedoria 
nem poderom peruertidos per maldade» 
(VC).

pervígil, adj. (do lat. pervigile-m, que 
está alerta toda a noite). Vigilante. 
Formas: pervigil (VC, 1). Contexto: 
«como mirifico esclareçedor: e pervigil 
illuminador da increata sapiencia verbo 
diuino» (VC).

pesado, adj. (do lat. pensatus, a, um, 
part. passado de pensare). Que pesa 
muito; penoso; rude. Formas: pesada 
(VC, 9; EE, 2); pesadas (VC, 7; EE, 
1); pesado (VC, 13); pesados (VC, 13; 
EE, 3); pessada (VC, 1); pessado (VC, 
7); pessados (VC, 3). Contextos: «nõ 
aueremos cousa algũa por pesada» (VC); 

«a pallaura pesada desperta aa sanha» 
(EE); «As cousas que som mais ligeiras 
estas fallamos e das pesadas fica ho 
juyzo passado e graue» (VC); «porque 
som pesadas e graues» (EE); «e porque 
he mais pesado e mais forte rompe o 
velho» (VC); «pareçẽ leues e ligeiros 
os golpes muy pesados» (VC); «som 
corruptiuees expressos pesados» (EE); 
«humildosa no coraçom nas palauras 
pessada» (VC); «e o graão que sta 
mesturado com a palha que he pessado 
cae direyto em monte» (VC); «muytos 
leues fazem huũ pessado e grande» 
(VC); «e sam ruyuos per paciencia e 
pessados como o graão» (VC).

pesante, subs. (do lat. byzantius, pelo 
francês besant). O mesmo que besante: 
tipo de moeda de origem bizantina. 
Formas: pesantes (HV, 2). Contextos: 
«huũ dinheyro valia quarenta pesantes 
de prata» (HV); «hũa poma valia sete 
pesantes» (HV).

pesar, vb. (do lat. pensare, derivado de 
pensu-m, part. passado de pendere). 
Avaliar; expiar; sofrer; lastimar. 
Formas: pes (VC, 1); pesa (TC, 1; VC, 
13; C, 1); pesalhe (VC, 1); pesam (S, 1); 
pesandolhe (VC, 1); pesar (C, 1); pesar 
lhe (VC, 1); pesarlha (VC, 1); pesarlhe 
(TC, 2); pesas (EE, 1); pesasse (VC, 1); 
pesasses (VC, 1); pesaua (S, 1; VC, 2; 
EE, 2); pesauã (VC, 2); pesaua lhe (VC, 
1); pesaualhe (VC, 1); pesaualhes (VC, 
3); pesauame (TC, 2); pese (VC, 3); pese 
te (VC, 2); pesou (TC, 1; VC, 2; HV, 1); 
pessa (VC, 3); pessame (VC, 1); pessar 
(VC, 1); pessou (S, 1). Contextos: «a 
qual os faz confessar ajnda que lhes 
pes. assy como os sclauos e seruos que 
fogem a seu senhor» (VC); «A septyma 
se lhe pesa do bem que faz» (TC); «e 
pesalhe se o honrã» (VC); «e pesam 
de o despoer e ffazer outro» (S); «e 
pesandolhe por que tardauam tanto» 
(VC); «aas vezes pode pesar ao homẽ 
do bẽ de seu prouximo» (C); «e nõ 
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curar de cõfessar se e pesar lhe de auer 
feita peẽdẽça» (VC); «tal reprendersea 
e pesarlha do que tem feito» (VC); 
«A quynta se he emueioso asy como 
pesarlhe do bem de seus uezinhos» (TC); 
«reprehẽdes e pesas os peccados alheos» 
(EE); «se vos eu examinasse e pesasse» 
(VC); «Oo senhor se tu pesasses em 
ballança os peccados» (VC); «e pesaua 
as fontes das augas» (EE); «per o qual 
todallas cousas de sanctuario se pesauã» 
(VC); «mas pesaua lhe por cobijça do 
dinheiro» (VC); «pesaualhe porque o 
fezera prender» (VC); «ou auyam doo 
e pesaualhes» (VC); «dizemdolhes mal 
e prazame de todo seu mal, e pesauame 
de todo seu bem» (TC); «Se tu es 
penitente pese te a ty» (VC); «Se tu es 
penitente pese te a ty» (VC); «Se lhe 
pesou dalguen por seer mays prezado 
prazenteyro a Deus e aos homeẽs» (TC); 
«se padeçemos algũa enjuria daquelles 
que nõ som dignos de nolla fazer que 
nos asanhamos e nos pessa dello» (VC); 
«Pessame auer feito homẽ» (VC); «nõ 
auemos algũa door ou pessar de cousa 
que nos seja dita nẽ feita» (VC); «e me 
pessou quando ho ouuia» (S).

pesar 2, subs. (do verbo pesar). Sofrimento; 
pena; desgosto; nojo. Formas: pesar (S, 
7; TC, 1; VC, 18; HV, 3); pesares (TC, 
1); pessar (VC, 3); pessares (VC, 1). 
Contextos: «o enuejoso ha gran pesar 
em sseu coraçom pella ben avẽturança 
de sseu proximo» (S); «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); «e asi aue pesar 
de ti quãdo disseres mal doutrẽ» (VC); 
«ledamente soportam todo nojo e pesar» 
(VC); «virõ o valle de Josafad cheo 
daugoa ouuerõ muy grande pesar» (HV); 
«do que elle ouue grãde pesar» (HV); 
«Mais fyzeles per muytas uezes muy-
tos noios e eniurias e muytos pesares 
e escarnhos» (TC); «Onde conpre de 
auer door e pessar se fossees amados do 

mundo» (VC); «E he feita per o dyaboo 
que traz cousas amargosas e pessares por 
destroir per maldade» (VC).

pesca, subs. (do lat. medieval pisca-m). 
Ato de pescar; arte ou técnica de apanhar 
peixes nas águas. Formas: pesca (VC, 
2). Contextos: «porque se nẽbrou da 
pesca primeira que fez» (VC); «como 
saaẽ da pesca vestẽ aquellas vestiduras 
de linho» (VC).

pescado, subs. (do lat. piscatu-m). Qualquer 
tipo de peixe. Formas: pescado (S, 1; 
VC, 10; C, 4; EE, 4); pescados (S, 1; 
VC, 4; EE, 1). Contextos: «ẽ as quaees 
comera pouco pescado e legumes» (S); 
«e nom tomarom pescado alguũ» (VC); 
«tomã cõ artefiçios lampreas ou otro 
pescado» (C); «huũas escamas brãcas e 
duras como escama de pescado» (EE); 
«asy como nõ comer carne de certas 
alymarias e de certos pescados» (S); 
«(e estẽdee vossas redes) para tomardes 
pescados» (VC); «todollos pescados que 
andam na agua» (EE).

pescador, subs. (do lat. piscatore-m). 
Aquele que pesca. Formas: pescador 
(VC, 6; EE, 2); pescadores (VC, 17; 
C, 3; EE, 9). Contextos: «E pois que 
o pescador he posto por prellado na 
ygreja muyto deue temer o pastor de nõ 
seguir o senhor» (VC); «seeras pescador 
de homeẽs» (EE); «bẽauenturados som 
aquelles pescadores que o senhor scolheo 
para teerẽ officio de preeguarem cousas 
diuinaaes» (VC); «e os pescadores e os 
aldeaãos que cada dia trautauã as redes 
cõ suas maãos e trabalhauã» (VC); «dar 
liçẽça aos pescadores que pescã os ditos 
sauees» (C); «deytauam a rede no mar, 
ca eram pescadores» (EE).

pescadoria, subs. (de piscatoria-m). 
Pescaria. Formas: pescadoria (VC, 1). 
Contexto: «Assy como o senhor em a 
outra pescadoria significou a ygreja» 
(VC).

pescar, vb. (do lat. piscari). Apanhar peixe 
na água. Formas: pesca (VC, 2); pescã 
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(VC, 2; C, 1); pescãdo (VC, 1); pescando 
(EE, 1); pescar (SG, 1; VC, 10; C, 4; 
EE, 9); pescarẽ (C, 2); pescassem (VC, 
1); pescastes (VC, 1); pescauã (S, 2; 
VC, 1; C, 1). Contextos: «este pesca aa 
deestra. e as suas redes teẽ boo odor» 
(VC); «e por tãto aquelles que pescã 
cõ taaes redes» (VC); «dar liçẽça aos 
pescadores que pescã os ditos sauees» 
(C); «e os de Tiro os quaaes andã nuus 
pescãdo» (VC); «porque era arte licita de 
viuer pescando» (EE); «Nem vaão ysso 
messmo la pescar» (SG); «o qual logar 
he mays cõueniẽte para pescar» (EE); 
«pera pescarẽ pera as ditas esmollas» 
(C); «nẽ lhes fora defesso que nõ 
pescassem» (VC); «Trageeme dos peixes 
que tomastes ou pescastes agora» (VC); 
«e aos que pescauã no mar» (S); «E 
pescauã andãdo todos em hũa barcha 
alhea» (VC); «pescauã liuremẽte e sem 
lhes ẽ ello seer posto embarguo alguũ» 
(C).

pescaria, subs. (do lat. medieval piscaria-
-m). Ato de pescar; pesca. Formas: 
pescaria (VC, 2; C, 1). Contextos: «E 
aly na primeira pescaria nõ se exprime 
o cõto dos peyxes porque sõ tãtos que nõ 
hã cõto» (VC); «Sabes quã cobiçoso he 
pescar stando elles no meo daquella obra 
de pescaria» (VC); «E que agora pouco 
tempo ha algũas pessoas que lhes poõe 
ẽbarguo na dita pescaria» (C).

pescoçada, subs. (do part. de pescoçar). 
Golpe no pescoço. Formas: pescoçada 
(VC, 5) ;  pescoçadas (VC, 21) . 
Contextos: «outros lhe dauam punhadas 
e pescoçadas» (VC); «E outros o ferirom 
com boffetadas e pescoçadas» (VC).

pescoçar, vb. (de pescoço + -ar). Bater 
no pescoço; agredir. Formas: pescoçar 
(VC, 1). Contexto: «Da qual cousa 
podes maginar aquello que em çima 
dicto he do pescoçar ou dar pescoçadas» 
(VC)

pescoço, subs. (talvez do lat. post + 
cocceus). Região do corpo entre o tronco 

e a cabeça; cachaço. Formas: pescoço 
(S, 1; VC, 13; HV, 1; C, 1; EE, 3; RP, 
1); pescoços (S, 1; VC, 4). Contextos: 
«ho pescoço dereyto os olhos alçados» 
(S); «A sua maão seestra de sob a minha 
cabeça: ou em o meu pescoço» (VC); 
«E ysso mesmo nõ tragan ao pescoço 
nem nas maãos joyas douro» (C); «deuẽ 
atar hũa [m]oo en o pescoço» (EE); 
«E se a apostema for em o pescoço, 
seja sangrado em a vea de çephalica» 
(RP); «E sse naçer com duas cabeças 
departidas e dous pescoços e dous 
pectos» (S); «mas sempre lhe abaixã os 
pescoços» (VC).

peso, subs. (do lat. medieval pesu-m, por 
pensum, supino de pendere). Força 
exercida por um corpo sobre qualquer 
superfície; encargo; preocupação. 
Formas: peso (S, 1; VC, 29; EE, 4; 
RP, 1); pesos (S, 1; VC, 3); pesso (VC, 
9); pessos (S, 1; VC, 2). Contextos: 
«qual quer que toue o meyo com falsa 
medida ou com falso peso jejuũe trinta 
dias ha pan e augua» (S); «E a esta se 
diz que se tornã por a graueza e peso 
do pecado seguinte» (VC); «por tal que 
seja guardada a balãça dereita e que nõ 
seja falso o peso daquella medida» (VC); 
«Poendoas em conto peso e medida» 
(EE); «nem andar grãde caminho por a 
grande pigriça do corpo e muyto grande 
peso e carrega corporal» (RP); «O quinto 
que teen falsas medidas e pesos» (S); «e 
os outros pesos sã carregos da alma e 
do corpo jũtamẽte» (VC); «porque pera 
aleuãtar este pesso abasta a caridade 
soo» (VC); «teer falsas medidas e 
pessos» (S); «porque com os pessos dos 
dinheiros nũca podera voar açima pera 
o çeeo» (VC).

pesoso, adj. (de peso + -oso). Pensoso; 
cuidadoso. Formas: pesoso (VC, 1). 
Contexto: «o quarto he huũ temor 
pesoso e coytado ou apressurado» (VC).

pesqueira, subs. (do lat. piscaria-m). Lugar 
próprio para pescar. Formas: pesqueiras 
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(C, 1). Contexto: «Item os que teem 
canaaes e pesqueiras nos ryos em que 
tomã cõ artefiçios lampreas» (C).

péssimo, adj. (do lat. pessimus, a, um). 
Superlativo de mau: muito mau. Formas: 
pessima (VC, 1). Contexto: «mas por os 
homẽs cousa pessima he» (VC).

pessoa, subs. (do lat. persona-m, máscara 
de teatro). Indivíduo; ser humano. 
Formas: pesoa (S, 30; TC, 6; VC, 4; C, 
1; EE, 4); pesoas (S, 23; TC, 9; VC, 2); 
pessoa (S, 16; TC, 14; VC, 211; HV, 3; 
C, 36; EE, 28); pessoas (SG, 4; S, 23; 
TC, 5; VC, 144; HV, 12; C, 29; EE, 22). 
Contextos: «por liurar tal pesoa deueo 
fazer» (S); «A .xvi. faça pregunta a pesoa 
se he casada e se o he dereytamente» 
(TC); «E em a pesoa de taaes se diz em 
Job» (VC); «E qual quer pesoa de qual 
quer calidade» (C); «diz huũ meesmo 
spiritu quãto aa pesoa do filho, esse 
meesmo senhor quãto aa pesoa do padre 
diz huũ meesmo deus» (EE); «alguũas 
pesoas ha hy que son excusadas de 
jejuũar» (S); «Item deue apreguntar a 
cada hũa das pesoas se som casadas» 
(TC); «nõ he escolhedor de pesoas» 
(VC); «hy he error da pessoa que pensa 
casar con huã e cassa con outra» (S); 
«Primeyramẽte faça seer a pessoa e 
façalhe fazer o synal da cruz» (TC); «e 
quando nõ sera preguntada a pessoa» 
(VC); «e que o criador de todo o mũdo 
podesse morrer por nẽhũa pessoa que 
era contra direito» (HV); «Respondeo 
que elle nom era Helyas ẽ pessoa» (EE); 
«aos quaaes possam mandar quaes quer 
pessoas ecclesiasticas» (SG); «quẽ pode 
dar este sacramento e a que pessoas se 
deue dar» (S); «Se se quis fazer igual 
das pessoas mais mayores que sy» 
(TC); «E ajnda per esto nos ensinou 
que fugissemos dos louuores que nos 
dessem as pessoas torpes» (VC); «sam 
neçessarias pera seu comer e beber ou 
limpeza de suas casas e pessoas» (C); 
«o qual he huũ ẽ sustãçia e trino em 

pessoas» (EE).
pessoal, adj. (do lat. personale-m). Relativo 

à pessoa; individual. Formas: pessoaees 
(S, 1); pessoal (VC, 5; C, 4). Contextos: 
«das peitas pessoaees sõ escusados seus 
familiares» (S); «mas per geeraçom 
eternal. e per destijnçom pessoal» (VC); 
«Segundamẽte declara a distinçom 
pessoal do padre e do filho» (VC); «nõ 
som obrigados a fazer pessoal residençia 
ẽ seus benefiçios» (C); «som obrigados 
de dereito fazer cõtinua residençia 
pessoal nos dictos seus benefiçios» (C).

pessoalmente, adv. (de pessoal + -mente). 
Em pessoa. Formas: pessoalmente (VC, 
1; EE, 3); pessoalmẽte (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «e porẽ nõ conhoçera 
pessoalmente ante que viesse ao Jurdam» 
(VC); «o qual segũdo se cree sayo a 
rreceber a sua madre pessoalmẽte» (VC); 
«por hũa meesma essençia, empero 
distinta pessoalmẽte» (EE).

pessoavelmente, adv. (de pessoável 
+ -mente). Pessoalmente. Formas: 
pessoauelmẽte (EE, 1); pessoauel 
mente (EE, 1). Contextos: «emtõ 
pessoauelmẽte chegousse mays açerca» 
(EE); «ca ho senhor estaua com elles 
pessoauel mente e daualhes todallas 
cousas» (EE).

pessuir, vb. O mesmo que possuir. 
Formas: pessuir (S, 1); pesue (VC, 1). 
Contextos: «A terçeira quando ho omẽ 
sse gaua teer e auer e pessuir as coussas 
que nõ tem» (S); «nõ se tolhera ao que 
a pesue e preza» (VC).

pestana, subs. (do cast. pestana, a partir 
de uma forma pré-românica). Cada um 
dos pelos que se encontram no rebordo 
das pálpebras, formando uma franja 
protetora para os olhos. Formas: pestana 
(VC, 2); pestanas (VC, 1). Contextos: 
«as aues çarrã os olhos cõ a pestana 
de baixo. e as animalias grossas cõ a 
pestana de çima» (VC); «as aues çarrã 
os olhos com as pestanas e sobrançellas 
defundo» (VC).
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pestelença, subs. O mesmo que pestilência. 
Formas: pestelẽça (HV, 1); pestelenças 
(C, 1); pestellẽça (VC, 1); pestellença 
(EE, 1). Contextos: «e toda esta pestelẽça 
seera em Jherusalem» (HV); «em 
alguum tempo por alguãs pestelenças ou 
outros alguũs jmpedimẽtos» (C); «E se 
alguẽ çujo cõ a pestellẽça dos pecados» 
(VC); «vijnra em tempo de grande 
pestellença» (EE).

peste lencia l ,  adj .  O mesmo que 
pestilencial. Formas: pestellẽçial (VC, 
1). Contexto: «pareçja cousa mortal ou 
pestellẽçial» (VC).

pestenença ,  subs .  O mesmo que 
pestilência. Formas: pestenẽça (VC, 
1; RP, 1); pestenẽças (S, 1); pestenença 
(EE, 2; RP, 2); pestenenças (S, 1; EE, 2). 
Contextos: «cõ maa entẽçõ ou cõ outra 
qualquer pestenẽça e pecado» (VC); 
«Quero algũas cousas da pestenẽça que 
nos ameude fere» (RP); «asi por ha oraçõ 
sse curã as pestenẽças da vontade» (S); 
«Item o homẽ que se sangra ou tenha 
pestenença ou nõ» (RP); «pestenença 
ouue em a çidade de Jherusalem pello 
corrõpimẽto do aar dos corpos mortos» 
(EE); «por ho jejuũ son quitadas as 
pestenenças do corpo» (S); «seerã 
grandes terremotus pellos logares, e 
pestenenças e fames» (EE).

pestífero, adj. (do lat. pestifer, a, um). 
Que causa a peste; pestilento. Formas: 
pestiferas (VC, 1). Contexto: «ou quãdo 
ouuẽ alguãs cousas pestiferas e maas em 
suas cõfissoões» (VC).

pestilença, subs. O mesmo que pestilência. 
Formas: pestilẽça (VC, 1). Contexto: 
«nõ seres ẽnodado e magoado da 
pestilẽça da auareza» (VC).

pestilência, subs. (do lat. pestilentia-m). 
Peste; epidemia; doença contagiosa; 
depravação. Formas: pestilẽcia (VC, 
5; HV, 1; RP, 12); pestilẽçia (EE, 1; 
RP, 8); pestilẽcias (VC, 1); pestilencia 
(VC, 2; RP, 3); pestilençia (RP, 5); 
pestilencias (VC, 1); pestilençias (VC, 

1); pestillẽcia (VC, 1); pestillẽçia (VC, 
1); pestillẽcias (VC, 2); pestillẽçias (VC, 
2); pestillencia (VC, 2); pestillencias 
(EE, 1). Contextos: «vinra hũa grãde 
pestilẽcia e atã grãde fame» (HV); 
«Signaes pronosticos da pestilẽcia quãto 
ao presente pertẽçe» (RP); «sobre vijndo 
huũa febre pequena morre subitamente 
o homem como de pestilẽçia» (EE); 
«e assy se geera ha pestilẽçia per esta 
causa» (RP); «pera que pejã a terra 
taaes pestilẽcias enguanadores» (VC); 
«porque as vezes veẽ e proçede ha 
pestilencia da rayz superior» (RP); 
«Estas cousas sam assy ditas das causas 
da pestilençia» (RP); «a qual cura as 
pestilencias e doenças do spiritu» (VC); 
«na ygreja serã pestilençias de viçios 
carnaaes» (VC); «e esforçou fallar cõtra 
a pestillẽcia de auareza» (VC); «e em 
esto ajũta elle o pecado da disydia e 
occiosidade aa pestillẽçia da auareza» 
(VC); «todo aquello que se geerar que 
cõ pestillẽcias e tormẽtos o guaste» 
(VC); «porque (pestillẽçias) e mingoa de 
mãtijmẽto» (VC); «e por te guardar da 
pestillencia da soberua» (VC); «seram 
grandes terremotos e grãdes pestillencias 
e fames» (EE).

pestilencial, adj. (do lat. medieval 
pestilentiale-m). Pestilento; que causa 
a peste. Formas: pestilẽciaaes (VC, 1); 
pestilẽçiaaes (VC, 1; RP, 1); pestilẽçiaes 
(RP, 3); pestilẽçial (VC, 1; RP, 1); 
pestilençiaaes (RP, 1); pestilencial (RP, 
1); pestilençial (RP, 1); pestillẽciaaes 
(VC, 1); pestillençial (VC, 1). Contextos: 
«Moralmẽte em estes judeus sam 
entendidas duas maneyras e geeraçoões 
de homẽs pestilẽciaaes» (VC); «e tãbem 
tomaras pirolas pestilẽçiaaes» (RP); «nõ 
conheçẽ taes febres serẽ pestilẽçiaes» 
(RP); «e se partam do pestilẽçial pecado 
da cobijça» (VC); «quãdo se homẽ sente 
ser tocado da peçonha pestilẽçial» (RP); 
«taaes infirmidades pestilençiaaes sam 
cõtagiosas» (RP); «que nẽguẽ nõ tema 
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morte, sem teer infirmidade pestilencial» 
(RP); «em o tẽpo pestilençial nẽhuũ 
nõ deue de star em ajũtamento do 
pouoo» (RP); «Tira senhor o doesto de 
taaes homeens pestillẽciaaes da regiã 
e participaçõ dos teus seruos» (VC); 
«Auareza he como coobra de duas bocas 
e cõ ambas acustuma de morder e lançar 
peçonha mortal ou pestillençial» (VC).

pestinência ,  subs.  O mesmo que 
pestilência. Formas: pestinẽçias (RP, 
1). Contexto: «por cõseruaçã de suas 
saudes e segurãça das pestinẽçias» (RP).

pesume, subs. (talvez do cast. pesadumbre). 
Peso; encargo; preocupação. Formas: 
pesume (VC, 9); pesumes (VC, 1); 
pessume (VC, 4). Contextos: «E diz 
mais que o pecado que nom he desfeyto 
ou remijdo per peendença com aquelle 
seu pesume que tem tira logo outro pera 
sy» (VC); «e pesa a grandeza e pesume 
e mede per quanto tẽpo se fazem» (VC); 
«por que razõ lhe parecia mais pesado e 
mais graue o homẽ sanhudo e medonho 
que todallos outros carregos e pesumes» 
(VC); «porque todo o carrego e pessume 
da peẽdença relleuou» (VC).

petição, subs. (do lat. petitione-m). Ato ou 
efeito de pedir; pedido; rogo; súplica. 
Formas: petiçam (VC, 1); petiçõ (S, 
13; VC, 24; EE, 1); petiçõees (S, 4; EE, 
1); petições (S, 1; VC, 3); petiçom (S, 4; 
VC, 18; EE, 3); petiçon (S, 1); petiçoões 
(VC, 7; EE, 1). Contextos: «a petiçam 
e mãdado da dicta senhora Raynha» 
(VC); «ante asoluelo en forma da ygreja 
e desimolar a petiçõ do que pede» (S); 
«E contem em si sete petiçõees» (S); 
«vossas petiçõees manifestẽsse diante 
deus» (EE); «nom a hy mais de sete 
petições» (S); «Qual he aquelle que diz 
algũa cousa que nom possa perteençer a 
esta petiçom e rogaria» (VC); «foy çitado 
aa corte de Roma a petiçom de seus 
filhos que o acusauam» (EE); «Oraçon 
quer dizer petiçon, ca orar quer dizer 
pedir» (S); «Lucas leyxa duas petiçoões 

da oraçõ domingal» (VC); «Vossas 
petiçoões manifestẽse diante deus» (EE).

petitório, subs. (do lat. petitoriu-m). O 
mesmo que peditório: pedido; petição; 
rogo. Formas: petitorio (VC, 2); 
petitorios (VC, 4; C, 1). Contextos: 
«poẽ fim e cõclusom de nosso petitorio 
e oraçõ» (VC); «este certas he o segundo 
petitorio daquelle que nõ tem engratidõ 
algũa» (VC); «algũas vezes perlonga 
deus outorgar os petitorios aaquelles que 
lhes demandã» (VC); «este tal jazẽdo em 
cousas baixas faz vijs petitorios a deos» 
(VC); «A segunda causa pellos petitorios 
que nella se cõtem» (C).

pexe, subs. O mesmo que peixe. Formas: 
pexe (VC, 4); pexes (VC, 6). Contextos: 
«abrir e tirar as entradanhas do pexe» 
(VC); «Elles lhe trouuerom huũ pedaço 
de pexe assado» (VC); «em este dia 
fartou quatro mil homeẽs de sete paães e 
de huũs pequenos pexes» (VC); «tomarõ 
muyta auondança de pexes» (VC).

pez, subs. (do lat. pice-m). Resina; alcatrão. 
Formas: pez (VC, 1). Contexto: «E 
Daniel cõpos hũa massa de pez e farinha 
peneirada e de cabellos e lançou na boca 
do drago» (VC).

pia, subs. (do lat. pila-m). Recipiente de 
pedra ou de outro material que contém 
água; bacia. Formas: pia (S, 2; VC, 
3); pias (S, 1; C, 2); pija (VC, 3); pijas 
(VC, 10); pya (S, 6; VC, 2). Contextos: 
«deue ser posta no sagrario ou lançada 
na pia» (S); «non a tãge nẽ a tem sobre 
a pia» (S); «Lãçou a augua na pia para 
lauar os pees aos discipollos» (VC); 
«saluo nas ygrejas honde som as pias 
hedifycadas» (S); «no qual lauarã as 
pias dagua beẽta» (C); «A primeyra 
pija e o primeyro alimpamẽto sta na 
cõpũçom ou cõtriçom» (VC); «Estas 
sõ seis pijas postas pera nossa limpeza 
e purificaçõ» (VC); «deuẽ queymar as 
pellas dalgodom ou estopa dentro na 
pya e lauar o uaso com auga quente 
e lançala nella» (S); «(Desy lançou a 
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augua na bacia) ou pya de pedra per suas 
maãos» (VC).

piadade, subs. O mesmo que piedade. 
Formas: piadade (S, 1). Contexto: «Ho 
.xiiij. simulando que fazen piadade» (S).

piadosamente ,  adv.  O mesmo que 
piedosamente. Formas: piadosamente 
(VC, 10; C, 1; EE, 2); piadosamẽte 
(VC, 14; EE, 1); pyadosamẽte (VC, 
4). Contextos: «empero creemos 
piadosamente» (VC); «e se quererem 
aver cõ elles piadosamente» (C); 
«cuydando bem e piadosamente na 
resurreiçõ» (EE); «Mas o canto do 
gallo nom abasta se o olho do senhor 
nõ esguarda o pecador piadosamẽte» 
(VC); «viuamos neste mũdo mesurada 
justa e piadosamẽte» (EE); «Daquestas 
cousas menores despensa deus conosco 
pyadosamẽte» (VC).

piadoso, subs., adj. O mesmo que piedoso. 
Formas: piadosa (VC, 26; C, 1; EE, 1); 
piadosas (S, 1; VC, 2; EE, 1); piadoso 
(S, 1; VC, 42; EE, 1); piadosos (VC, 
6); pijadosos (VC, 1); pyadosa (VC, 
13); pyadosas (VC, 3); pyadoso (VC, 
20); pyadosos (VC, 1). Contextos: «E 
em aquesto padeçeo muy grauemente a 
madre piadosa» (VC); «por a ygreja seer 
piadosa» (C); «com verdadeira e piadosa 
ffe se ha de creer que ha trijndade seja 
huũ soo e verdadeyro deos» (EE); 
«deuense destribuir e dar em as cousas 
piadosas» (S); «Ora pois mjnha alma 
tiremos as piadosas querellas da tristeza 
e do choro» (VC); «Oraçõ he huũ 
desejo piadoso da vontade que homen 
enderença en Deus» (S); «O piadoso 
senhor e muy doçe meestre quã boo es» 
(VC); «Nõ he piadoso o padre que nõ da 
as cousas necessarias aos filhos» (EE); 
«e roguemolhe com piadosos choros e 
deuotas oraçoões que nolla outorgue» 
(VC); «pera seer visto dos pijadosos 
e fiees» (VC); «Assy como a madre 
pyadosa quãdo vee ao padre açoutar 
alguũ de seus filhos» (VC); «explicou 

palauras muy doces e muy pyadosas» 
(VC); «e a muy sancta pureza do seu 
pyadoso peyto» (VC); «Oo pyadosos 
coraçoões paraaementes e penssaae em 
aquelle tormento que nom ha termo e he 
cruel e eternal» (VC).

pião, subs. O mesmo que peão. Formas: 
piões (HV, 1). Contexto: «e da parte de 
Titus ãtre caualleyros e piões oyto çentus 
por conta» (HV).

piar, subs. (do verbo piar, este talvez do lat. 
pipilare). Ato de piar; voz de uma cria 
de ave. Formas: piar (EE, 1). Contexto: 
«o piar da nuuẽ pareçia no dia» (EE).

picar, vb. (do lat. medieval picare). 
Dar picadas; ferir com instrumento 
pontiagudo. Formas: pica (VC, 4); 
picado (VC, 2); picam (EE, 1); picarõ 
(VC, 1); picassem (VC, 1); piqua (VC, 
1). Contextos: «mas como o tocã logo 
aleuãta o aguylhõ e pica» (VC); «o 
vermem da consciencia que sempre pica 
e rooe» (VC); «E quando homẽ he tocado 
e picado de afliçoões e quebrantado cõ 
tribullaçoões» (VC); «Oo boo Jesu tu es 
pungido e picado com spinhas e crauos 
e lança» (VC); «os taaes paresçem 
aos escorpioões que cõ os aguilhoões 
dianteiros affaagam e picam com ho 
rabo» (EE); «e em mil loguares ou mais 
picarõ e romperõ as spinhas a muy 
fremosa cabeça» (VC); «e atauã em ellas 
spinhas muyto agudas por tal que andãdo 
ou stando os picassem» (VC); «E se a 
doẽça o nõ piqua ou feira a soberua o 
jncha» (VC).

pichel, subs. (do francês antigo pichier). 
Vasilha para vinho. Formas: pichees 
(VC, 1). Contexto: «foy tirada alguũa 
pera lauar os pichees e taças» (VC).

picho, subs. (talvez regressivo de pichel). 
Pequeno pote de barro; pequena vasilha; 
galheta. Formas: picho (S, 1); pichos 
(S, 1); pycho (S, 1). Contextos: «delhe 
o picho cõ vynho» (S); «e dar os pichos 
cõ vinho e augua» (S); «E quando ho 
menistro da ao saçerdote ha anbula ou 
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ho pycho da augua, beyjalhe a maão» (S).
pidido, subs. O mesmo que pedido. 

Formas: pididos (TC, 1). Contexto: 
«Aos principes e iuyzes se fazem iustiça 
se pooẽ pididos nos seus subditos ou 
remdas grandes» (TC).

pidir, vb. O mesmo que pedir. Formas: 
pidamos (EE, 1); pide (TC, 1; VC, 3; 
EE, 3); pidelhe (VC, 2); pideo (VC, 
1); pidia (VC, 2; EE, 1); pidiã (VC, 1); 
pidiãlhe (EE, 1); pidimos (S, 1); pidio 
(VC, 1); pidiolhe (VC, 1); pidir (S, 2); 
pidira (HV, 1); pidirã (EE, 1); pidirem 
(TC, 1); pidiromlhe (VC, 1); pidisse 
(VC, 1); pido (S, 2); pidolhe (S, 1); 
pidymos (S, 1); pyde (VC, 1); pydindo 
(VC, 1); pydyssem (VC, 1); ser pidyda 
(S, 1). Contextos: «deuemos tomar 
emxẽplo que nam pidamos a deos beens 
de furtuna» (EE); «em que paresce que o 
sãgue que he spergido sem mericimento 
que braada a Deus e pide uĩgança» (TC); 
«pide synal ao senhor deus» (EE); «e 
orao e pidelhe que se demostre» (VC); 
«e aquello que desejares pideo» (VC); 
«nũca cousa pidia a seu filho que elle 
nam ho fezesse» (EE); «e assi pidiã os 
judeus a Pillato que nõ steuesse o corpo 
de Jhesu na cruz no dia da festa» (VC); 
«E outros tẽtando pidiãlhe synal do 
çeeo» EE); «E por que pecamos contra 
Deus, pidimos que elle nos perdoe» 
(S); «Onde seendo auisada per a madre 
pidio por dom» (VC); «E o senhor que 
lho consentira se queyxou e pidiolhe 
que a fezesse hir trabalhar e seruir cõ 
ella» (VC); «ca o homẽ deue pidir cõ 
grãde segurança sem duuida nehũa» 
(S); «deus ouuera piedade cõ elle se 
lha pidira» (HV); «os filhos de Israel 
em tẽpos passados pidirã rey e deu lhes 
deus a Saul» (EE); «Quando te pidirem 
por caridade algũa cousa sempre lha da 
se a teueres e se nom dalhe boa resposta» 
(TC); «E pidiromlhe que lhos declarasse» 
(VC); «requeresse e pidisse e buscasse» 
(VC); «e dygo que acuso o matrimonio e 

pido ser feito diuorçio» (S); «e pidolhe 
por merçe que me queira perdoar os 
meus pecados» (S); «asy a elle pidymos 
que a graça diuinal cunpra en nos» (S); 
«nõ pyde cõselho a pessoas prouadas 
em vida e doctrina e cõselho» (VC); «e 
pydindo misericordia» (VC); «deu aguça 
aos judeos que pydyssem a Pyllatos 
aficadamente que mudasse aquelle 
tytollo» (VC); «por que na oraçon deue 
ser pidyda coussa rrazoauel» (S).

piedade ,  subs. (do lat. pietate-m). 
Compaixão; benevolência; bondade. 
Formas: piedade (S, 23; TC, 5; VC, 193; 
HV, 3; C, 2; EE, 21); pijedade (VC, 9); 
pyedade (S, 1; VC, 22). Contextos: «por 
fazer graça e largueza ou por piedade» 
(S); «O seruo maao e desconhicido 
porque nõ auias tu piedade do teu seruo 
asy como ha eu ouue de ti» (TC); «Jhesu 
cõ piedade chorou» (VC); «deus ouuera 
piedade cõ elle» (HV); «E por tãto o 
dito custume antijgo pareçe que foy 
fundado sobre obra de piedade e sobre 
dereito» (C); «Escodrinhar estas cousas 
presunçam he de as creer e he piedade» 
(EE); «E que deues tu fazer quando 
queres que nasça em ty e ajas alguũ 
officio de pijedade» (VC); «vssa a obra 
da pyedade» (S); «e per humildade da 
confissom e per jejuũ oraçom e pyedade» 
(VC).

piedosamente, adv. (de piedoso + -mente). 
Com piedade. Formas: piedosamente 
(VC, 2); piedosamẽte (VC, 6; EE, 2); 
pijedosamente (VC, 1); pijedosamẽte 
(VC, 6). Contextos: «ajnda que alguẽ 
ore piedosamente e perseuerada por 
outrẽ» (VC); «Bẽauẽturado he aquelle 
que asi sta em oraçõ .s. piedosamẽte 
e fielmẽte e perseuerada atees que lhe 
apareça a gloria» (VC); «piedosamẽte 
he de creer que ante que a todos, 
apareçeeo a ella» (EE); «se alguem 
pensar pijedosamente e com temperança 
achara em elle maneyra e regra perfeyta 
da vida dos christaãos» (VC); «todos 
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aquelles que querẽ pijedosamẽte viuer 
em Christo sofrẽ perseguiçõ» (VC).

piedoso, adj. (do lat. medieval pietosus, 
a, um). Que tem piedade; compassivo; 
misericordioso; devoto. Formas: 
piedosa (VC, 10); piedosas (S, 1; 
VC, 4; C, 2); piedoso (S, 1; VC, 33); 
piedosos (SG, 1; VC, 2); piedossa (VC, 
1); piedossas (VC, 1); piedosso (VC, 
3); pijedoso (VC, 4); pijedosso (VC, 
2). Contextos: «A primeira he que seja 
piedosa e justa» (VC); «deue ser dado 
ẽ cousas piedosas» (S); «despendeo em 
esmollas e em outras obras piedosas» 
(VC); «o despendem ẽ obras piedosas» 
(C); «he fiel, deuoto, piedoso, manso» 
(S); «o qual de sua natureza he bõo: 
e piedoso» (VC); «E outros quaes 
quer lugares piedosos» (SG); «sejã 
muyto fauorauees: piedosos e benignos 
aos que os hõrrarẽ» (VC); «em que 
cellebre o sabado delicado de piedossa 
meditaçom em Christo» (VC); «das 
cousas que som piedossas e boas» (VC); 
«porque piedosso e misericordiosso he» 
(VC); «per ventura caerẽ per a traseyra 
daquelle pijedoso meestre» (VC); «E 
rogo te muy pijedosso deus que per o 
tangimento da tua graça cures a mjnha 
alma doẽte do fluxo do sangue» (VC).

pigriça, subs. O mesmo que preguiça. 
Formas: pigriça (VC, 6; RP, 1). 
Contextos: «e guardãdo vos do sompno 
da desandãça e da pigriça da voõtade» 
(VC); «quando se sperta o sompno da 
pigriça per exercicio de boas obras» 
(VC); «nem andar grãde caminho por a 
grande pigriça do corpo» (RP).

pigriçoso, subs., adj. O mesmo que 
preguiçoso. Formas: pigriçoso (VC, 
4): pigriçosos (VC, 6). Contextos: «E 
ajnda te deues emcubrir se fores ocioso: 
pigriçoso» (VC); «nõ seiamos ergo 
pigriçosos em perdoar a outros» (VC); 
«Onde outrossy na collaçõ do abbade 
Abraham se diz que os pigriçosos nẽ 
os dilleixados e negrigentes nem os 

dillicados e tenrros» (VC).
pilora, subs. (talvez do lat. medieval 

piloria-m, círculo de metal). Significado 
obscuro. Formas: pilloras (VC, 1). 
Contexto: «assy como se dam as 
pilloras em a ostia» (VC).

pilota, subs. (feminino de piloto). Aquela 
que serve de guia. Formas: pillota (VC, 
1). Contexto: «porque Maria he pillota 
dos que andam nas auguas» (VC)

piloto, subs. (do italiano piloto). Aquele 
que dirige um barco; aquele que serve 
de guia. Formas: pilloto (VC, 1). 
Contexto: «teemos por naue a jgreja e 
por gouernalho a cruz e por gouernador 
Christo. e por pilloto ou marinheiro da 
auãtagẽ o padre» (VC).

pimenta, subs. (do lat. pigmenta-m). Planta 
cujas bagas servem para condimentar; 
especiaria picante. Formas: pigmẽta 
(RP, 2). Contextos: «ajnda que pigmẽta 
purga o çerebro da freuma» (RP); «assi 
como sõ pigmẽta e alhos» (RP).

pináculo, subs. (do lat. pinnaculu-m, ponta, 
cume). O ponto mais alto de um edifício. 
Formas: pinacullo (VC, 2); pinaculo 
(VC, 1); pinnaculo (VC, 2); pynnaculo 
(VC, 1). Contextos: «E poseo sobre o 
pinacullo do tẽplo» (VC); «e sobre o 
pinaculo do tẽplo onde staua a seeda dos 
doutores» (VC); «e alleuantado em çima 
do pinnaculo do templo» (VC); «mas 
sobre huũ mõte muy alto o dyaboo o 
leuou e sobre o pinnaculo» (VC); «som 
outro sy postos em çima do pynnaculo 
do templo» (VC).

pinho, subs. (do lat. pinu-m). Pinheiro. 
Formas: pinho (VC, 1). Contexto: 
«e a muy alta aruor do pinho fazia as 
soõbras» (VC).

pinitência, subs. O mesmo que penitência. 
Formas: pinitemçia (S, 1). Contexto: 
«a pinitemçia e o corpo de Deus» (S).

pintão, subs. (de pinto + -ão). Frango. 
Formas: pintaaos (VC, 1); pintaãos 
(VC, 2); pintãos (VC, 1). Contextos: 
«mas assy como os pintaaos vaãm 
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empos a guallinha» (VC); «assi como a 
gallinha ajũta os seus pintaãos de sob as 
aas suas» (VC); «A segũda cõjectura he 
que comunalmẽte os pintãos: e filhos das 
aues de boamẽte comẽ do mãjar de que 
costumarõ comer seus parentes padres e 
madres» (VC).

pintar, vb. (do lat. medieval *pinctare, 
por pictare, este de pictus, part. passado 
de pingere). Cobrir com tinta; colorir. 
Formas: era pintada (VC, 1); foy 
pintado (VC, 1); pintada (VC, 6); 
pintadas (TC, 1; VC, 3; C, 1); pintado 
(VC, 2); pintados (TC, 1; VC, 1); pintam 
(S, 1); pintara (VC, 1); pintassem (VC, 
1); pintaua (VC, 1); pintaylla (VC, 1); 
pintou (VC, 1); pĩtado (VC, 1); seer 
pintado (VC, 1). Contextos: «Pharao rey 
do Egypto tijnha hũa coroa real em a qual 
era pintada a ymagẽ de Amom seu deus» 
(VC); «Aqueste escudo foy pintado e 
collorado com o sangue do verdadeyro 
cordeyro» (VC); «ajnda staua rubricada 
e pintada do sangue precioso» (VC); 
«E asy dos auitos e das camaras muyto 
bem pintadas e das cousas necesarias 
desta uida fossem a tam nobres que 
nom podesem ser achadas outras taaes» 
(TC); «As quaes sejam assy pintadas em 
retauolos» (C); «e em tal templo assy 
pintado e hornamentado» (VC); «E eso 
meesmo os moesteiros muy nobres e 
muy pintados e muy grandes» (TC); «e 
por esto pintam a ymagem do cruçifixo 
no liuro deste sacramento» (S); «pintara 
cõ arreuique e aluayade e alcofor» 
(VC); «e nõ com que se pintassem e 
affeitassem» (VC); «mas aguçaua o 
cutello e a malicia no seu coraçom 
pintaua com color de humildade» (VC); 
«porque filhaaes auareza per fingimẽto 
de sanctidade e pintaylla de collor de 
religiõ» (VC); «per signaaes de boas 
obras de que as afremosentou e pintou 
per sua doctrina» (VC); «e de dentro 
acaffallado e pĩtado douro muy fino» 
(VC); «deue seer pintado e ornamẽtado 

de collores desuairadas» (VC).
pintecoste, subs. O mesmo que pentecoste. 

Formas: pintecoste (VC, 1); pinthecoste 
(VC, 2); pĩtecoste (C, 1; EE, 1); 
pyntecoste (VC, 1); pynthecoste (VC, 
1). Contextos: «em dia de pintecoste 
lhes ẽuyou o spiritu sãcto» (VC); «e 
dia de pinthecoste reçeberõ aquelle 
que lhes era ajnda mais prometido» 
(VC); «ẽtra Pascoa, pĩtecoste, trĩdade» 
(C); «Euãgelho do domjngo primeiro 
depoys das oytauas do pĩtecoste» (EE); 
«Esto foy feito ẽ dia de pyntecoste em 
os apostolos» (VC); «(Apres da questas 
cousas sobio Jhesu em Jerusalẽ ao dia da 
festa dos judeus) s. pynthecoste» (VC); 
«(Apres da questas cousas sobio Jhesu 
em Jerusalẽ ao dia da festa dos judeus) 
s. pynthecoste» (VC).

pintecosto, subs. O mesmo que pentecoste. 
Formas: pintecosto (EE, 1). Contexto: 
«Euangelho da terça feria do pintecosto» 
(EE)

pinticoste, subs. O mesmo que pentecoste. 
Formas: pinthicoste (VC, 1; EE, 11); 
pinthycoste (EE, 2); pinticoste (VC, 
12); pintycoste (VC, 2); pĩthicoste (EE, 
9); pĩthycoste (EE, 1). Contextos: «Do 
pinthicoste. Capitollo .xxxiiij» (VC); 
«Euãgelho do domjngo .ij. depoys das 
oytauas de pinthicoste» (EE); «(Em 
aquelle dia) de pinthycoste (em meu 
nome pedirees)» (EE); «aaquelles 
discipollos que no dia de pinticoste 
forom cobrados e tornados» (VC); «E aly 
sta o loguar em que sam Mathias antre 
a ascẽsom e o pintycoste foy escolhido 
em loguar de Judas» (VC); «No dia do 
sancto pĩthicoste, de como os apostollos 
reçeberõ ho spiritusanto em semelhãça 
de lingoas de fogo» (EE); «Euãgelho da 
quartafeyra de pĩthycoste» (EE).

pintor, subs. (do lat. medieval pictore-m). 
Aquele que pinta. Formas: pintores (C, 
1). Contexto: «Tosadores, Selleiros, 
Pintores, Marçeiros» (C).

pintura, subs. (do lat. medieval pictura-m). 
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Arte de pintar; obra executada por um 
pintor; representação através de um 
quadro pintado. Formas: pimtura (S, 
1); pintura (VC, 2); pinturas (S, 1; TC, 
2; VC, 4). Contextos: «mais veẽo a 
pimtura» (S); «A color do ouro he muy 
nobre sem a qual nõ ha hy pintura que 
seja acabada» (VC); «E escudo que o 
caualleiro deue fallar cõtra seus imijgos 
por razõ da sua figura e pintura e virtude 
ou efficacia» (VC); «A primeyra quanto 
aa vista en as ymagens e pinturas» (S); 
«Asy como se Deus morase nas altezas 
grandes dos moesteiros o nas pinturas 
das paredes e nom morase nas almas 
lĩpas dos pecados» (TC); «grãdes casas 
e fremosos steos e pinturas de paredes» 
(VC).

pio, adj. (do lat. pius, a, um). Piedoso; 
devoto; caridoso. Formas: pyas (EE, 1). 
Contexto: «de cujo seruiço acustumou 
ẽ obras pyas e honestas» (EE).

pior ,  adj.,  adv. (do lat.  peiore-m , 
comparativo de malus, mau). Mais 
mau ou mais mal. Formas: peeor (VC, 
1); peor (S, 1; TC, 9; VC, 36; HV, 1); 
peores (TC, 1; VC, 14); peyor (VC, 
3); peyores (VC, 2); pior (S, 2; VC, 2; 
HV, 1; C, 1; EE, 8); piores (S, 1; VC, 5; 
EE, 6); pjores (VC, 1); pyor (VC, 48; 
EE, 1); pyores (VC, 23). Contextos: 
«este tal seer he peeor que nõ seer 
simplezmẽte» (VC); «E nesto peor he o 
auarento que Judas» (S); «os agoreyros 
tãbẽ homes como molheres que sẽpre 
a sua fim he maa e o acabamẽto peor e 
he sandice usar deles» (TC); «Este he o 
peor omecidio de todos» (TC); «mais lhe 
creçe e he peor» (HV); «quaaes obras 
os filhos fezerem a seus padres que asy 
ordenara Deus que taaes filhos aiã que 
taes obras lhes façã ou peores ca si crece 
o mũdo peiorãdo todauia» (TC); «e a 
grandeza desta dampnaçom esforçada 
sobre os filhos dos homẽs de mal em 
peyor» (VC); «Peyores que erã as obras 
primeiras» (VC); «ante o fiz pior por 

rreuiria e dureza da vontade» (S); «tu 
es pior que todos» (VC); «Todo homẽ 
primeiro poõe ho boon vinho, e quãdo 
forem bebados entom o pior» (EE); «e 
lançauam as cousas aa pior parte» (EE); 
«O nono que ham enveja os huũs dos 
outros e som piores que os que rroubã» 
(S); «e per o desprezo ou ingratidom nos 
avenha outra enfermidade ou cousa peor 
.s. que sejamos piores do que eramos» 
(VC); «aquelles que fazem maas obras 
som piores que mouros» (EE); «aquelles 
que forẽ pjores» (VC); «Eu som pyor 
que todos homẽs» (VC); «e ho que pyor 
he que ho assy degradado seera fechado 
no jnferno» (EE); «e ajnda som pyores 
aquelles que leyxarõ de si memoria de 
maas obras» (VC).

piorar, vb. (do lat. tardio peiorare). 
Tornar pior; agravar. Formas: peiorãdo 
(TC, 1); pejorã (VC, 2); pejorando 
(VC, 1); pejoras (VC, 1); piora (EE, 
2). Contextos: «ca si crece o mũdo 
peiorãdo todauia» (TC); «de muytas 
maneyras se pejorã cada vez mais e 
dãpnificam» (VC); «e pejorando os 
beens da natureza» (VC); «por tal que 
vejas cõ dilligẽcia quanto milhoras ou 
pejoras» (VC); «o qual nõ piora mas 
hy melhora» (EE); «na fornalha nom se 
piora hy mas fazse milhor» (EE).

pipa, subs. (do lat. medieval pipa-m). 
Recipiente de madeira para guardar 
líquidos; pipo grande; tonel. Formas: 
pipas (VC, 3). Contextos: «e poseos 
como se fossem .xij. trombas ou 
trombetas da ffe postas em alguũ orguã. 
ou como .xij. pipas ou cherũbellas» 
(VC); «mais que caberia em quãtos vasos 
materiaaes e tonees e pipas e taalhas que 
no mũdo som» (VC).

pírola, subs. (do lat. pilula-m). O mesmo 
que pílula: medicamento arredondado 
e pequeno para ser engolido inteiro. 
Formas: pirolas (RP, 1). Contexto: «e 
tãbem tomaras pirolas pestilẽçiaaes» 
(RP).
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pisar, vb. (do lat. medieval pisare, por 
pinsere). Calcar; esmagar. Formas: pisa 
(VC, 1; RP, 1); pisada (EE, 3; RP, 1); 
pisadas (RP, 2); pisado (RP, 1); pisam 
(VC, 1); pisando (EE, 1); pisar (VC, 
2; EE, 1); pisaras (VC, 1); pisarmos 
(VC, 1); pissar (VC, 1); pysey (VC, 
1); pysou (VC, 1). Contextos: «como 
daquelle que pisa vuas no laguar» (VC); 
«e pisa todo muyto bem» (RP); «seja 
primeyro pisada pellos homeẽs» (EE); 
«cõ mostarda pisada e faze emprasto» 
(RP); «say destas cousas assy pisadas 
augoa ou çumo» (RP); e tudo bẽ pisado» 
(RP); «O graão da mostarda cousa 
simpriz he e se a mooẽ e pisam entõ lança 
a virtude que teẽ» (VC); «pisando ao 
proximo» (EE); «Ora se quiseres apagar 
e pisar ou trager do fũdo dos pees as 
tẽptações e tribullações» (VC); «Veedes 
que vos dey poderio de pisar .s. de 
passear sobre as serpẽtes e escorpioões» 
(EE); «e assi de todo em todo pisaras 
e trilharas todas as cousas que te som 
mãdadas» (VC); «dando ensingnãça 
de abayxarmos e pisarmos em todas 
guysas a soberua» (VC); «Outrossi 
calcar ou pissar a serpente he subjugar 
a sensualidade aa razõ» (VC); «Eu pysey 
soo no laguar como se dissesse segundo 
a glosa» (VC); «asy o desprezou que per 
vida ãgellical o trilhou e pysou» (VC).

pisar 2, subs. (do verbo pisar). Ato de 
pisar ou calcar. Formas: pisar (EE, 1). 
Contexto: «O pisar dos que passan 
significa os apetitos carnaaes» (EE).

piscado, subs. O mesmo que pescado. 
Formas: piscados (VC, 1). Contexto: 
«Peruentura enuyau[a]o seu padre com 
piscados ao bispo algũas vezes?» (VC).

piscar, vb. O mesmo que pescar. Formas: 
piscarẽ (VC, 1). Contexto: «lãçauã as 
redes. ao mar pera piscarẽ» (VC).

piscina, subs. (do lat. piscina-m, este 
de piscis, is, peixe). Tanque de água. 
Formas: piscina (VC, 6); pisçina (VC, 
1); pysçina (S, 1). Contextos: «auia 

em Jherusalẽ açerca do tẽplo a lagoa 
chamada probatica piscina» (VC); 
«chamauasse piscina por que era augoa 
que nõ tijnha peixes» (VC); «De alagoa 
chamada probatica pisçina» (VC); «Ca 
entõçes ho deue poer na pysçina» (S).

piseo, subs. (do lat. medieval piselu-m, 
diminutivo de pisum, i). Ervilha grossa. 
Formas: piseo (RP, 1). Contexto: «nem 
se tome mais da triaga que quãtidade de 
huũ piseo» (RP).

pístola, subs. O mesmo que epístola. 
Formas: pistola (S, 12); pistolas (S, 
2); pistolla (S, 1; C, 1); pistula (S, 1). 
Contextos: «E logo dizesse ha pistola 
a parte destra do altar» (S); «quando sse 
leem as pistolas de Sam Paulo» (S); «E 
diz tantas como disse antes da pistolla 
e sacretas» (S); «E as dauãgelho e de 
pistolla» (C); «e despois estabeleçeron 
que sse leese a pistula e ho evãgelho» 
(S).

pitança, subs. (do lat. medieval pitantia-m, 
este de pietas, atis, piedade). Ração de 
comida extra; iguaria. Formas: pitanças 
(VC, 1). Contexto: «dauã no em nome 
de offertas e pitanças» (VC).

pitição, subs. O mesmo que petição. 
Formas: pitiçõ (S, 1); pitiçõees (S, 3); 
pitições (S, 1); pitiçom (S, 1); pityções 
(S, 1). Contextos: «E por ysso dizemos 
em a premeira pitiçõ» (S); «por que 
deseja ser cõplidas todas as pitiçõees 
passadas» (S); «ca he digna para ofreçer 
has nossas oraçõees e pitições ãte elle» 
(S); «Oraçõ he pitiçom a Deus das cousas 
conuinhauees» (S); «rrecolhe e ajũta as 
oraçõees e pityções do pouoo» (S).

pitório, subs. O mesmo que petitório. 
Formas: pitorio (VC, 1). Contexto: 
«mas quando orarmos ponhamos nosso 
pitorio em poder de deus» (VC).

plaça, subs. O mesmo que praça. Formas: 
plaça (EE, 2); plaças (VC, 3). Contextos: 
«e nõ na plaça nem en o jogo como se 
soem achar os mançebos» (EE); «em 
aquesta maneyra daram logar e plaça 
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ao mereçimento da eterna vyda» (EE); 
«erã cheas e cubertas todallas suas 
plaças» (VC); «E quanto sera o louuor 
em as plaças da çidade cellestrial de 
Jherusalem» (VC).

placeiramente, adv. O mesmo que 
plazeiramente. Formas: plaçeyramẽte 
(VC, 1). Contexto: «nõ podia ẽtrar 
plaçeyramẽte na çidade» (VC).

plácito, subs. (do lat. placitu-m, vontade). 
Beneplácito; resolução. Formas: plaçito 
(VC, 1). Contexto: «cõstituyçõ nõ do 
poboo mas plaçito do prinçipe» (VC).

plaga, subs. O mesmo que praga. Formas: 
plaga (VC, 2); plagas (TC, 1; VC, 
3); plagua (VC, 1). Contextos: «fez 
oraçom e rogou. e cessou a plaga» (VC); 
«Esta era doẽte da plaga da soberua 
e nõ o sabia nẽ outrossi sabia aquello 
que se fazia» (VC); «E dos seus filhos 
primeyro geerados primeyramente do 
mudamẽto da face nace neyciidade e 
minga de iustiça do mais geera plagas e 
doestos» (TC); «he aly chea de plagas 
toda e feridas ĩchaços nigridoões em 
que brãduras» (VC); «e a plagua nom 
curauel posto no passo e pẽna da morte» 
(VC).

planamente, adv. (de plano + -mente). 
Lisamente; calmamente. Formas: 
planamẽte (VC, 1). Contexto: «E sobya 
o senhor planamẽte e assesseguada» 
(VC).

plancto, subs. O mesmo que pranto. 
Formas: plancto (VC, 1). Contexto: «e 
de veer estas cousas e de chorar e fazer 
plancto nom se podia fartar» (VC).

planeta, subs. (do grego πλανήτος, pelo 
lat. planeta-m, astro errante). Cada um 
dos cinco planetas conhecidos desde a 
Antiguidade: Mercúrio, Vénus, Marte, 
Júpiter e Saturno. Formas: planeta 
(VC, 1); planetas (VC, 5). Contextos: 
«e do planeta de Mars. o dia de martes» 
(VC); «queria que todas as redõdezas e 
regnos dos planetas e o ceeo das strellas» 
(VC); «as strellas e planetas o fezerõ 

pecar» (VC).
plano, adj. (do lat. planus, a, um). Sem 

acidentes; liso. Formas: plana (VC, 
2); planas (VC, 1); plano (VC, 2). 
Contextos: «e sera toda plana e muyto 
clara» (VC); «veẽ a elle per carreiras 
planas e per asperezas e grauezas» (VC); 
«e o valle emçima della he todo plano» 
(VC); «descendeo a huũ lugar plano 
que staua na costa do dicto mõte» (VC).

planta, subs. (do lat. planta-m). Vegetal; 
parte inferior do pé. Formas: planta 
(VC, 2); plantas (S, 1; VC, 1); plãta 
(VC, 3); plãtas (VC, 1). Contextos: «E 
porem (respondendo o senhor diz. Toda 
planta) das ordenaçoões humanaaes» 
(VC); «Da planta do pee atees a cabeça 
nom auia em elle cousa saã» (VC); «os 
homeẽs e as plantas dam seus fructos a 
seus tenpos deuidos» (S); «vaas com as 
plantas ou sollas dos pees» (VC); «por 
tanto nõ fez elle aqueste millagre se nõ 
em a plãta e aruor que mais humida de 
todas he» (VC); «A aruor ou a plãta da 
figueira» (VC); «Des a plãta do pee atees 
a mais alta parte da cabeça te meteste nas 
auguas da paixom» (VC); «e per o viuer 
conuẽ cõ as aruores e plãtas» (VC).

plantação, subs. (do lat. plantatione-m). 
Ato ou efeito de plantar; terreno onde 
se cultam vegetais. Formas: plantaçom 
(VC, 1). Contexto: «Podesse ajnda 
entẽder e expoõer da religiõ o fundamẽto 
e plantaçom» (VC).

plantar, vb. (do lat. plantare). Meter na 
terra para crescer ou dar fruto; implantar; 
estabelecer. Formas: era plantada (VC, 
1); planta (S, 1; VC, 1); plantadas (VC, 
1); plantar (VC, 1); plantarã (VC, 1); 
plantarõ (VC, 1); plantey (VC, 1); 
plantou (VC, 2); plãta te (VC, 1); plãtada 
(VC, 1); plãtadas (VC, 1); plãtados 
(EE, 1); plãtar (VC, 1); plãtauã (VC, 
1); plãteo (VC, 1); plãtou (TC, 1; VC, 
2); seer plantada (VC, 1); tijnha plãtada 
(VC, 1). Contextos: «por reuerencia da 
ffe que ja era plantada em toda a terra» 
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(VC); «Ca ho que planta e o que rrega 
nom he alguũa coussa nen aproueita aho 
que semeea» (S); «e elle he aquelle que 
planta e regua as virtudes nas almas dos 
sanctos» (VC); «assy como as aruores 
plantadas nouamẽte sõ ameude reguadas 
atees que prindam e depois que lançã 
rayzes e arreygã na terra» (VC); «e auya 
cura de plantar no seu peyto e no orto da 
sua alma per virtude e força de seu amor» 
(VC); «plantarã a rayz do seu coraçõ ẽ 
seu amor» (VC); «e per todo o mũdo 
plantarõ a ygreja» (VC); «eu te plantey 
como te tornaste amargosa?» (VC); «o 
qual el rey de Persya plantou em alta 
feitura a sua molher» (VC); «e plãta te 
em lugar apartado» (VC); «outrosj da 
figueira se pode entẽder qualquer pessoa 
plãtada na ygreja de deus pera fazer 
fructo» (VC); «e as oliueiras som huũas 
aruores plãtadas na casa do senhor» 
(VC); «se de cõsuũ plãtados» (EE); «assi 
como sõ as obras mechanicas e o laurar 
e mercadejar e plãtar» (VC); «plãtauã e 
edificauã» (VC); «e aquello que lhe for 
prazẽte faça o prestes e plãteo» (VC); 
«quando seu padre sayo da archa e plãtou 
uinha e ẽbeuedouse» (TC); «A vara de 
Aaron deu fruto sem seer plantada» 
(VC); «este tijnha plãtada per Ãtonio e 
per sam Benedicto e per Agustinho em 
a sua vinha» (VC).

planto, subs. O mesmo que pranto. 
Formas: plamto (VC, 2); planto (VC, 
31); plantos (VC, 2); plãto (VC, 20). 
Contextos: «e para fazeres plamto com 
a sua madre bemdicta e com as outras 
pessoas que aly som» (VC); «Faze 
tu pois planto amigo meu e braada 
amargosamente» (VC); «e aue memoria 
da sua voz chorosa e de planto» (VC); 
«e por aquesta somos nos mortaaes 
em plantos e em miserias» (VC); «De 
creer he empero que ella nom fez 
plantos alguũs dessarrozoados» (VC); 
«mostrando humanal affeiçõ e amor que 
auia no plãto que faziã os amigos» (VC).

plasmar, vb. (do lat. plasmare). Formar; 
dar feição a. Formas: plasmõ (VC, 
1). Contexto: «Per aqueste se entendẽ 
os que plasmõ e dizem mal dos beẽs 
desfazẽdo e poendo nodoas em as boõas 
obras sob semelhãça de piedade» (VC).

plátano, subs. (do grego πλάτανος, pelo lat. 
platanu-m). Espécie de árvore de grande 
porte e folhas largas. Formas: platano 
(EE, 4). Contextos: «assy como oliueira 
fermosa nos campos, e como o platano 
son ẽxalçada perto das augas» (EE); 
«Como a aruore platano som emxalçada 
perto das augas nas praças» (EE).

plazeiramente, adv. (de plazeiro + -mente). 
Prazeiramente; com prazer. Formas: 
plazeiramẽte (VC, 1). Contexto: «leixou 
de ãdar plazeiramẽte acerca delles» 
(VC).

plazeiro, adj. O mesmo que prazeiro. 
Formas: plazeyros (VC, 1). Contexto: 
«seruẽ os louuores largos e plazeyros e 
as proprias voõtades e dileitos» (VC).

plazente, adj. O mesmo que prazente. 
Formas: plazente (VC, 4); plazẽte (VC, 
4). Contextos: «assy foy plazente a 
deus» (VC); o qual he plazente a deus» 
(VC); «ensina quanto seja plazẽte a 
deus» (VC); «E aquesta oraçõ he muyto 
plazẽte a deus» (VC).

plazenteiro, adj. O mesmo que prazenteiro. 
Formas: plazenteira (S, 1); plazẽteiras 
(TC, 1; EE, 1). Contextos: «A luxuria 
enpeeçe em muitas maneyras: a primeira 
he enjuriosa a Deus e plazenteira 
aos diaboos» (S); «e asy nos dias das 
festas nos mãdã cessar de todo trabalho 
corporal e mũdanal e que nos ocupemos 
nas obras uirtuosas e de misericordia 
e plazẽteiras a Deus» (TC); «(cousas 
plazẽteiras) a deus e aos homeẽs» (EE).

plazer, vb. O mesmo que prazer. Formas: 
plaz (S, 1; VC, 9); plaza (S, 1); plazate 
(VC, 2); plazẽdo te (VC, 1); plazer 
(VC, 3); plazera (VC, 1); plazia (S, 2; 
VC, 3). Contextos: «o bẽ do omẽ plaz 
a Deus e ao ẽuejoso despraz» (S); «que 
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nos plaz de cõsentirmos e husarmos dos 
seus conselhos» (VC); «que lhe plaza 
que tam grande ssacramento como este 
seja hacabado por nossa maão» (S); 
«Plazate senhor que as minhas carreyras 
sejã enderẽçadas pera guardar as tus 
justificaçoões ou dereituras» (VC); «mas 
plazẽdo te muyto ajnda de o sofrer cõ 
booa võtade» (VC); «a qual elle desejaua 
nẽ o dizia por lhe plazer da dãpnaçõ e 
destroyçõ do treedor» (VC); «se per 
vẽtura plazera a deus que por nossas 
lagrimas nos resusçite» (VC); «pellos 
quaees se mostraua que consentia e lhe 
plazia do matrimonio» (S); «porque esto 
sabia que plazia sobre todas cousas a 
deus» (VC).

plazer 2, subs. O mesmo que prazer 2. 
Formas: plazer (S, 4; VC, 13; EE, 
7); plazeres (VC, 9). Contextos: «he 
alegrya e plazer vaão» (S); «quanto ha 
mais plazer ẽ teer as tẽporaaes» (VC); 
«entra no plazer do teu senhor» (EE); 
«entõ acreçẽta mais plazeres» (VC); «e 
onde os plazeres som renouados» (VC).

plazimento, subs. O mesmo que prazi-
mento. Formas: Formas: plazimẽto 
(VC, 1). Contexto: «sta asentado per 
plazimẽto» (VC).

plazível, adj. O mesmo que prazível. 
Formas: plaziuel (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «declarou quanto a morte 
lhe era plaziuel e graciosa por amor 
da saluaçõ dos mortaaes» (VC); «dees 
vossos corpos a sacrifiçio viuo sãcto 
plaziuel a deos» (EE).

plazivelmente ,  adv.  O mesmo que 
prazivelmente. Formas: plaziuelmente 
(VC, 1). Contexto: «e em vingança de 
elle nom responder plaziuelmente ao 
bispo» (VC).

plegar, vb. O mesmo que pregar. Formas: 
plegada (VC, 1). Contexto: «assy como 
punhada ou punho se chama a maão 
plegada e ajuntada» (VC).

plegaria, subs. O mesmo que pregaria. 
Formas: plegarias (S, 1). Contexto: 

«por seus mereçimẽtos e plegarias aja 
fecto segũdo diz Sãto Thomas» (S).

plenariamente, adv. (de plenário + 
-mente). De modo plenário; inteiramen-
te. Formas: plenariamente (VC, 1). 
Contexto: «os quaaes ante que fossem 
plenariamente purguados descẽdiã ao 
purgatorio» (VC).

plural, adj. (do lat. plurale-m). Composto 
por vários; na gramática, a flexão de 
número que designa mais do que um. 
Formas: plural (VC, 6). Contextos: 
«disse aos seus discipollos em numero 
plural» (VC); este dia se nomea no plural 
dia das epiphanias» (VC); «Dizẽdo no 
plural sangues significa segundo os 
gregos ajũtamẽto ou mestura de barõ e 
de femea» (VC).

pluralidade, subs. (do lat. pluralitate-m). 
Multiplicidade; diversidade. Formas: 
pluralidade (EE, 1). Contexto: «Eis 
aqui a distinçam e a pluralidade das 
pessoas» (EE).

plurar, adj. O mesmo que plural. Formas: 
plurar (VC, 2). Contextos: «alguũas 
vezes se nomea elle no numero plurar 
assy como na collecta» (VC); «he posto 
o numero plurar por singullar» (VC).

poblicar, vb. O mesmo que publicar. 
Formas: poblicada (S, 1); poblicado 
(VC, 1); poblicar (S, 1); poblicou (VC, 
1). Contextos: «deue sseer muytas 
vezes poblicada em as ygrejas» (S); 
«Poblicado assi o millagre da resurrecçõ 
de Lazaro» (VC); deue denũçiar e 
poblicar estas sentẽças» (S); «o bispo ou 
sacerdote mayor poblicou que as virgeẽs 
que no templo eram e cheguassem a 
aquella ydade que se tornassem aas casas 
de seus padres» (VC).

pobo, subs. O mesmo que povo. Formas: 
opoboo (VC, 1); pobo (VC, 1); poboo 
(TC, 1; VC, 378; HV, 1); poboos (VC, 
38); poboõs (VC, 1). Contextos: «mas 
ajnda se entendẽ os adros e alpenderes e 
lugares que estauã darredor ou do opoboo 
estaua pera orar» (VC); «e studando em 
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ellas e ministrando as ensinãdo a todo 
o pobo» (VC); «Que fezesem iũtar 
todo o poboo e que chamasem Naboth 
ãte sy» (TC); «quando vires o poboo 
mal castiguado e sem honestidade» 
(VC); «e todo o poboo creria em Jesu 
Christo» (HV); «veer nẽ ouuir a deuoçõ 
que os poboos auiã nẽ o louuor que lhe 
dauã» (VC); «Entõ sera o senhor antre 
os poboos allegres e braadantes de todo 
cabo delles» (VC); «porque hũa he a 
sperãça e hũa he a ffe dos poboõs que 
forõ primeiros» (VC).

poboação, subs. (de poboar + -ção). O 
mesmo que povoação: lugar povoado. 
Formas: poboaçõ (VC, 1). Contexto: 
«Ho hermo he pera my carcer e ho 
castello ou poboaçõ me he parayso» 
(VC).

poboar, vb. O mesmo que povoar. Formas: 
poboada (VC, 2). Contextos: «nẽ foy aa 
outra çidade poboada» (VC); na çidade 
de Efrem que era pouco poboada e staua 
mais apertada» (VC).

pobrar, vb. O mesmo que povoar. Formas: 
pobrados (VC, 1). Contexto: «onde auia 
grande auondança de agoa e lugares 
muyto pobrados» (VC).

pobre, subs., adj. (do lat. paupere-m). 
Que ou o que é de poucas posses; que 
ou o que não tem o necessário para 
viver. Formas: pobre (S, 19; TC, 5; VC, 
116); pobres (S, 26; TC, 19; VC, 244; 
C, 3; RP, 2); poobres (S, 1). Contextos: 
«deuẽ seer acorridos os padres que os 
filhos e primeiro o pobre que o rrico» 
(S); «Se nõ acorreo na necessidade ao 
pobre» (TC); «A terceyra se scarneceo de 
alguem mayormente se era pobre» (TC); 
«nõ desprezas o pobre nẽ auorreçes o 
pecador» (VC); «em pouco tempo he 
pobre e mĩgoado» (VC); «aos pobres 
rriquezas cõ que possã en este mũdo 
pasar» (S); «Item se ama muyto as 
riquezas se as negou aos pobres. Se 
cobiiça dauer mais e seer mais rico. Se 
uẽdeu a sua sciẽcia e o cõselho que deu 

aos pobres» (TC); «podesem pescar 
pera alguũs pobres e emuergonhados» 
(C); «porque se forem pobres cõtentẽ 
se cõ arruda e salua» (RP); «E se nõ 
forẽ muyto pobres, tomẽ cuminhos e 
açafram» (RP); «non guardan justiça 
aos poobres que non teen que dar» (S).

pobreça, O mesmo que pobreza. Formas: 
pobreça (TC, 1). Contexto: «Em logar 
de cubiçar requezas nembrete a pobreça 
que prometeste a Deus» (TC).

pobremente, adv. (de pobre + -mente). 
Com pobreza; miseravelmente. Formas: 
pobremente (VC, 2). Contextos: «E nom 
andaua em seus vestidos pobremente?» 
(VC); «e viuiã pobremente» (VC)

pobreza, subs. (de pobre + -eza). Penúria; 
um dos três votos religiosos. Formas: 
pobreza (S, 7; TC, 3; VC, 164; RP, 
1). Contextos: «Ha esmola deuese 
dar temperadamente cõsideradas as 
rryquezas daquelle que a da e a pobreza 
daquelle a quẽ a da» (S); «Item se som 
religiosos, da obediemcia como a teuerõ. 
Item da castidade e da pobreza, e das 
outras cousa que a religiõ e a sua ordem 
pertecem» (TC); «a pobreza ajũtada cõ 
enfirmidade» (VC); «se alguũ mal fez 
todollos pagou na pobreza que ouue e 
na fame e nas miserias muy grãdes cõ 
que foy apressado e aprimido» (VC); 
«andaua de casa em casa curãdo ẽfermos 
por causa da minha pobreza» (RP).

pobrezinho, adj. (de pobre + -zinho). 
Muito pobre. Formas: pobrezinha (VC, 
1); pobrezjnha (VC, 1). Contextos: 
«veio hũa viuua pobrezinha lãçar 
dous pequenos dinheiros» (VC); «a 
pobrezjnha molher viuua por dar duas 
mealhas ou duas cousas pequenas» (VC).

pobricar, vb. O mesmo que publicar. 
Formas: forom pobricadas (C, 1); 
forem pobricadas (C, 1); pobricar (C, 4); 
pobrique (C, 3); pobriquẽ (C, 1); sejam 
pobricadas (C, 1). Contextos: «forom 
pobricadas no sinado que çelebrou na 
dita çidade» (C); «do dia que forem 
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pobricadas ẽ este signodo taa Pascoa 
seguinte» (C); «nom querem pobricar 
nossos mãdados» (C); «que nos domĩgos 
e festas cada huũ em sua ygreja leea 
e pobrique a todo ho poouo todallas 
cõstituições» (C); «como os clerigos 
pobriquẽ quaes quer cartas nossas pera 
que forem requeridos» (C); «E que esta 
primeira vez lhes sejam pobricadas 
todas» (C).

poça, subs. (feminino de poço). Cova com 
água. Formas: poça (VC, 7). Contextos: 
«acarretauã augoa ao tẽplo primeiramẽte 
lauauã ẽ aquella poça as cabeças e pees» 
(VC); «e por tãto esta poça nõ saaua se 
nõ o corpo» (VC); «quãdo a agoa for 
mouida me meta em a poça» (VC).

poço, subs. (do lat. pluteu-m). Cavidade no 
solo de alguma profundidade que serve 
de reservatório de água. Formas: poço 
(S, 2; VC, 8; HV, 5; EE, 2); poços (VC, 
1). Contextos: «se he prijgo de morte a 
creatura que leuã a bautizar e nom teen 
augua, ssaluo huũ poço muy alto» (S); 
«assy como se mostrou em fallãdo cõ a 
samaritana acerca do poço» (VC); «he 
fonte dos virgeẽs e poço dagoas viuas» 
(VC); «poserõno em huũ poço de costas 
na augoa» (HV); «pregũtou se o boy ou 
asno de alguũ delles cayra ẽ huũ poço» 
(EE); «E algũas vezes se chamaua lago 
ou alagoa de marinhas por razom dos 
poços que ally som dõde se tiraua augoa 
pera sal» (VC).

poçoento, adj. O mesmo que peçoento. 
Formas: poçoenta (TC, 1); poçoẽta 
(TC, 1). Contexto: «peor he a lingua do 
maldizente que a uibra e mais poçoenta» 
(TC); «a lingua destes he poçoẽta mais 
que da serpẽte» (TC).

poçonha, subs. O mesmo que peçonha. 
Formas: poçonha (TC, 3). Contexto: 
«E sobre todas cousas he de fugir 
a tal poçonha da qual o diaboo he 
ministrador» (TC).

poçonhento, adj. O mesmo que peço-
nhento. Formas: poçonhẽto (VC, 1). 

Contexto: «aquelles que o poçonhẽto 
jmijgo. lançou fora da bemauenturada 
morada» (VC).

poco, pron., adv. O mesmo que pouco. 
Formas: poco (VC, 10). Contextos: 
«deuulguã o poco e fraco proueito de 
muytos» (VC); «nõ o queyraaes teer em 
poco vos outros» (VC); «Aqueste homẽ 
ha daquy a muy poco seer morto» (VC).

pocuro, subs. (do lat. poculu-m). O mesmo 
que púcaro: pequeno vaso de barro com 
asa para beber. Formas: pocuro (VC, 
1). Contexto: «E qualquer que der de 
beber a huũ destes meus pequeninos 
huũ pocuro dagoa fria em nome de 
discipolo» (VC).

podar, vb. (do lat. putare). Cortar ou 
aparar os ramos de uma planta. Formas: 
podados (EE, 1); podar (VC, 1; EE, 
2). Contextos: «e vos outros os ramos 
podados» (EE); «aos quaaes perteẽçe de 
cortar e podar as vides» (VC); «o tempo 
de podar he vijndo» (EE).

podengo, subs. (do germânico *pudings, 
cão-d’água, pelo cast. podenco). Cão 
de caça. Formas: podengos (VC, 1). 
Contexto: «E peruentura nõ comẽ os 
podengos e caães pequenos» (VC).

poder, vb. (do lat. medieval podere, este 
de posse). Ser capaz de; estar em 
condições de; conseguir. Formas: podã 
(VC, 1); podamos (S, 1); pode (S, 547; 
TC, 48; VC, 1081; HV, 15; C, 19; EE, 
193; RP, 7); podẽ (SG, 1; S, 79; TC, 7; 
VC, 197; HV, 2; C, 6; EE, 10; RP, 1); 
pode o (VC, 3); pode se (VC, 17); podẽ 
se (VC, 4); podea (S, 3; EE, 1); podeas 
(S, 1); podẽdo (S, 1; VC, 8); podẽdoo (S, 
1; C, 1); podẽdoos (S, 1); podeeis (HV, 
1); podeello (HV, 1); podees (S, 1; VC, 
22; HV, 6; EE, 13); podeho (S, 2); 
podẽho (S, 1); podelhe (S, 1; TC, 1); 
podẽlhe (S, 1); podelho (S, 1); podella 
hey (VC, 1); podello (VC, 2); podelloa 
(VC, 1); podem (S, 38; TC, 6; VC, 114; 
HV, 1; C, 12; EE, 9); podem se (VC, 1); 
podemos (S, 6; TC, 2; VC, 139; HV, 4; 
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C, 7; EE, 15); podemse (VC, 2); poden 
(S, 35; EE, 3); podendo (S, 2; TC, 1; VC, 
10; C, 1; EE, 4); podendoa (S, 1); 
podendoho (S, 1); podendolhe (VC, 1); 
podendoo (S, 2; C, 2; EE, 1); podendoos 
(C, 1); podendosse (VC, 1); podense (S, 
2); podensse (S, 1); podeo (S, 8; TC, 3; 
VC, 1; C, 1); poder (S, 22; TC, 5; VC, 
302; HV, 7; EE, 11; RP, 4); podera (S, 
13; TC, 8; VC, 181; HV, 2; C, 1; EE, 20; 
RP, 2); poderã (SG, 1; VC, 21; C, 1; EE, 
1); podera lhe (VC, 1); podera lhes (VC, 
1); podera os (VC, 1); podera se (VC, 1); 
poderam (TC, 1; VC, 10; EE, 2); 
poderamos (VC, 4); poderan (S, 1; EE, 
1); poderas (S, 1; TC, 3; VC, 42); 
poderasse (EE, 1); poderdes (VC, 5; HV, 
1; EE, 1); poderẽ (VC, 13; C, 2); 
poderedes (VC, 1); poderees (VC, 3; HV, 
1; EE, 2); poderem (VC, 6; HV, 2; C, 1); 
poderemos (VC, 23); poderen (S, 1); 
poderes (S, 1; TC, 1; VC, 36; HV, 1; EE, 
1); poderey (VC, 4); poderia (S, 82; TC, 
1; VC, 113; HV, 3; EE, 2); poderiã (S, 9; 
VC, 33; EE, 1); poderiam (S, 1; VC, 12); 
poderiamos (VC, 6; C, 1); poderian (S, 
9); poderias (S, 1; VC, 5; EE, 1); 
poderiees (VC, 1); podermos (TC, 1; VC, 
22; HV, 2); poderõ (S, 2; TC, 1; VC, 34; 
HV, 2; EE, 2); poderom (S, 1; VC, 19; 
EE, 3); poderon (EE, 1); podersse (VC, 
1); poderteas (VC, 2); podervos (VC, 1); 
poderya (S, 10; EE, 1); poderyã (S, 1); 
podes (S, 1; TC, 5; VC, 100; HV, 1; EE, 
15); podes me (VC, 2); podese (S, 31; 
TC, 2; VC, 21; C, 1); podesẽ (TC, 1); 
podẽse (VC, 2); podesem (S, 1; TC, 2; 
VC, 2; C, 1); podesen (S, 3); podeses (S, 
2); podesse (S, 17; VC, 140; HV, 11; C, 
3; EE, 22; RP, 1); podessẽ (VC, 7; HV, 
1; EE, 1); podẽsse (S, 1; VC, 1; C, 1); 
podessees (VC, 1); podessem (VC, 57; 
HV, 3; C, 1; EE, 7); podessemos (VC, 
2); podesses (VC, 4); podeste (VC, 14); 
podia (S, 12; TC, 2; VC, 165; HV, 16; 
EE, 34); podiã (VC, 82; HV, 5; EE, 10; 
RP, 1); podia se (VC, 1); podiam (S, 1; 

VC, 37; C, 1; EE, 15); podiamos (VC, 
4); podian (EE, 2); podias (VC, 1); 
podiase (EE, 1); podiasse (EE, 1); podya 
(S, 3; VC, 35; EE, 1); podyã (VC, 8); 
podyam (VC, 12); podyas (VC, 1); posa 
(S, 22; TC, 4; VC, 4; C, 1; EE, 1); posã 
(S, 1); posaaes (VC, 2; EE, 2); posaes 
(EE, 1); posam (S, 6; TC, 1; VC, 1); 
posamos (S, 1); posan (S, 5); posas (S, 
2; TC, 1; VC, 1); poso (S, 2; VC, 1); 
possa (S, 23; TC, 5; VC, 228; HV, 3; C, 
14; EE, 12; RP, 2); possã (SG, 3; S, 1; 
VC, 4; HV, 1; C, 1); possaaes (VC, 6; 
EE, 11); possades (VC, 2); possam (SG, 
4; S, 2; VC, 42; HV, 1; C, 21; EE, 5); 
possamos (S, 3; TC, 1; VC, 51; C, 2; EE, 
5); possan (S, 1; C, 2); possas (VC, 32); 
posse (VC, 2); posso (S, 2; TC, 1; VC, 
47; HV, 2; EE, 8); pude (S, 4; EE, 1; RP, 
1); pudemos (S, 1); puderõ (VC, 1); 
pudeses (C, 1); pudia (VC, 2); pudiã 
(VC, 1); pudiam (VC, 2); pudya (VC, 1). 
Contextos: «pois diras que se podã 
saluar aquelles que se mudã» (VC); «non 
nos leyxes tentar do diaboo mais de 
quãto o podamos registir» (S); «he 
irregular e nõ pode seer absolto senom 
pollo papa de Roma segũdo diz a 
degratal» (TC); «e pode acõteçer cada 
dia» (RP); «E se casa cõ uirgem podẽ 
despẽsar cõ ele» (TC); «nõ podẽ mudar 
o lugar» (RP); «empero pode o fazer per 
ajuda doutrẽ» (VC); «E pode se per esta 
strella entender o allumiamento da 
graça» (VC); «aquelles que viuem em 
peendença podẽ se comparar e yguallar 
aos martires» (VC); «Do peculio 
castrense podea fazer» (S); «podeas 
pedir en seu coraçom» (S); «Pero se 
aquesçese que ouuese neçesidade pera o 
tomar podẽdo aver saçerdote» (S); «foste 
rremiso ou priguiçoso en fazer ben 
podẽdoo fazer» (S); «podẽdoos correger 
en outra maneira» (S); «bem podeeis 
veer que cõtra o emperador vos nõ ereys 
ygual» (HV); «E quando senhor vos 
aprouuer de vos recolher podeello fazer» 
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(HV); «Deus ffyel he que nõ consentira 
que sejaes tentados alem do que disse 
que podees soffrer» (S); «este sacramento 
podeho rresçeber» (S); «sse alguũ lhe 
fezer injuria ou dapno ou mal podẽho 
demãdar» (S); «Outrosy disse Deus a 
Dauid que nõ acabaria o seu templo 
porque era omecida podelhe perdoar 
Deus o pecado se fezer penitencia» (TC); 
«podẽlhe lauar os logares hõde foy 
ũgido» (S); «E se ho marido he tal que 
faça todo ho que manda a molher e 
consynte que faça adulterio e ho sabe, 
podelho reuelar» (S); «E porque poderia 
alguẽ dizer ajnda que eu perca a alma 
podella hey remijr» (VC); «podello 
aprender e entẽder» (VC); «perventura 
podelloa a ffe saluar?» (VC); «Depoys 
desto faça tres preguntas de algũas 
cousas que podem ser e som» (TC); 
«podem se dar muytas razoões» (VC); 
«patrimonio bẽ podemos logo dizer que 
estes fornigã cõ a sãta igreia» (TC); «E 
podemse ajnda entender por outras 
pessoas» (VC); «non sse poden vssar sen 
pecado mortal» (S); «Item se alguẽ matar 
outrẽ em se defendẽdo nõ podendo fugir 
nem al fazer nom lhe iaz hy pena pero 
se for leygo ordenado deuem a despensar 
com ele» (TC); «ou ante de misa 
podendoa ouuir» (S); «non rrestytuy o 
alheo que tinha podendoho fazer por 
vergonha ou por cobijça» (S); «e em tal 
ponto que o nõ possa scusar podendolhe 
tu dar» (VC); «nõ curei de o comprir 
podendoo fazer» (S); «sem elles pode 
seer salua podendoos aver e ẽ desprezo» 
(C); «podendosse pero remediar sua 
mallicia sem perigoo» (VC); «os que se 
dam por ssatysfaçom na pendença 
podense rredemijr mudamdosse em outra 
coussa melhor» (S); «E ajnda quãdo sse 
fazẽ ordẽs, podensse çelebrar mais tarde 
em as vesperas» (S); «O iuiz se pode 
achar alguũ caso pera o liurar apoẽdo 
algũa cousa cõtra as testemunhas para o 
seu testemunho nõ ualer podeo fazer» 

(TC); «deuea tomar o saçerdote con a 
lingua quanto poder» (S); «deue ieiũar 
duas coresmas a pam e agoa e a primeyra 
deue ieiunar a porta da ygreia se poder» 
(TC); «mas faça quãto poder» (HV); «e 
como esta molher visse nom poder 
acabar algũa cousa por meo dos 
apostollos» (EE); «E ysto nõ poder auer 
emtã coma paão» (RP); «e se estas 
cousas nõ poder auer façase cõ vinagre» 
(RP); «Se nõ fez o bem que podera fazer 
seẽdo a el theudo» (TC); «porque podera 
ser que alguũ delles sera apeçonhẽtado» 
(RP); «Satisfazẽdo poderã seer abssoltos 
per a cruzada ou por hos meesmos juizes 
desta causa» (SG); «E podera lhe elle 
responder» (VC); «e podera lhes mais 
dizer» (VC); «Podera os elle per sua 
potencia guardar» (VC); «podera se 
guardar della se quisera» (VC); «Ca se 
for muy gramde nom a poderam teer e 
se for pequena nõ leyxaram porem de 
pecar mays deuea temperar ẽ tal guysa 
que a possa teer o pecador» (TC); «se 
agora somos taaes como no mundo 
poderamos seer» (VC); «ca muytos 
temen que non poderan comprir a 
penitençia que lhes sera dada» (S); 
«porquanto te poderas hyr ẽ saluo e nõ 
te fuste» (TC); «Mas poderasse pregũtar 
a quẽ foy dado este poderyo» (EE); «a 
todos aquelles que poderdes cõuerter» 
(HV); «E que quãdo per bem dalguũ 
impedimẽto ho nõ poderẽ fazer a dita 
residençia» (C); «Poderedes beber o 
callez que eu ey de beber» (VC); «e 
depois que fordes senhor saão poderees 
melhor coroar o vosso nobre filho Titus 
emperador» (HV); «quãtas armas 
poderem tomar a pee e a cauallo» (HV); 
«e assi poderemos auer a innoçẽcia dos 
pecados» (VC); «e tragan sempre o 
corpo de Deus o mays onestamẽte e mais 
hõrradamente que poderen» (S); 
«Quando ouuires mal dizer desfazeo se 
poderes se nom partete di» (TC); «se nõ 
ouuerdes pois tal jnnoçençia e pureza de 
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coraçom nõ poderes entrar em o regno 
dos çeeos» (VC); «nã as poderes leuar 
agora» (EE); «nõ poderey jamais seer 
toruado» (VC); «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 
entonçe ben poderiã fazer sen pena» (S); 
«non o poderiam despois acusar ou 
denũçiar» (S); «ca ho nõ poderiamos 
sofrer» (C); «bẽ se poderian saluar 
ssomente con ho bautismo» (S); «melhor 
poderias tu teer seu logar ou dignidade» 
(S); «Nem poderiees agora se o eu nõ 
cõsentisse» (VC); «deuemus desforçar 
quanto podermos  pera gardar os 
mandamẽtus de Deus» (TC); «Outrosy 
sõ alguũs que nos dias dos domĩgos ou 
festas se esforçã de cõprir os pecados 
que pela somana nõ poderõ cõprir por 
razõ dos trabalhos» (TC); «e nom lhe 
poderom enpeçer os diaboos» (S); «nem 
os dyaboos con tentaçoões os poderon 
mouer» (EE); «Oo forte amor e sem 
podersse sofrer» (VC); «e per aquesta 
maneira poderteas perder cõ sanha» 
(VC); «creendo podervos saluar sem 
obras de penitẽcia» (VC); «dõde ho 
homẽ nõ poderya chegar asi faz ha 
oraçom» (S); «ca estonçes non poderyã 
vsar daquesta chaue» (S); «nõ podes em 
ela fazer huũ cabello negro nẽ outro 
blãco» (TC); «se queres: podes me 
alimpar» (VC); «E podese fazer outrosi 
o matrimonio dizẽdo as palauras os que 
han de casar» (S); «A .xii. se cobiçou 
alguna que nom podese auer» (TC); «e 
se ao ceeo podesẽ sobir e asenhorarse 
dele de boamẽte o fariam» (TC); «E 
podẽse assinar tres razões» (VC); 
«Outrosy se curar podesem ou deuesem 
os sabedores hyriam a eles mays nõ uaã» 
(TC); «e nõ poderian achar jornal de que 
se podesen mãteer ssen quebrantar ho 
jejuũ» (S); «mais por te o vinho saber 
melhor ou que podeses beber alẽ do que 

a natura rrequere» (S); «por tal que 
nẽhuũ nõ podesse sayr» (HV); «nõ he de 
emtẽder que des aquelle logar se podessẽ 
veer determinadamẽte todallas çidades 
e todollos regnos» (EE); «E os outros 
podẽsse rreçeber hũa ou duas ou mais 
vezes» (S); «por tal que vos podessees 
seer filhos de deus» (VC); «E mãdou a 
seus  c l e r igos  e  moz inhos  que 
aparelhassem suas fõtes do bautismo o 
mais hõrradamẽte que podessem» (HV); 
«per que podessemos seer julguados nem 
cõdempnados segũdo o juyzo dos 
homẽs» (VC); «ajnda que a ydade fosse 
muyta sobeja e longua e que tu a 
podesses repartir» (VC); «Symon 
dormes. nom podeste hũa hora vigiare 
comigo?» (VC); «bem podia este filho 
tal fazer aquelo que diz a escriptura» 
(TC); «os meos cõpanheiros nõ podiã 
creer que eu podesse viuer e escapar» 
(RP); «Podia se ajnda dizer que 
vniuersalmente todo christaão em 
qualquer pecado que seja apedra a 
Christo» (VC); «nom rresçebia coussa 
algũa do sacrifiçio do vinho e das cousas 
que erã liquidas que se podiam beber» 
(S); «podiamos sperar dos membros e 
auer por certo» (VC); «Mas os que estauã 
muito longe podian escusarsse nas duas 
festas» (EE); «Sabe ergo que tãtos beẽs 
tomas tu e roubas quantos podias fazer 
e nõ fazes» (VC); «Ca podiase perder e 
perdeosse» (EE); «Mas podiasse 
preguntar» (EE); «vio huũ homẽ que 
nom podya conheçer ha sua molher» (S); 
«e que nõ podyã fallecer de nom serẽ 
conpridas» (VC); «E os judeos veendo 
que nom podyam enganar o juiz per 
falsas acusaçoões começarom de lhe 
poer temor que fazia injuria a Cesar» 
(VC); «Mas aquesto podyas dizer tu 
boõa senhora» (VC); «nẽ por periigoo 
que lhe ende posa uiir» (TC); «e que 
posa auer cõpaixã aos que nõ sabem» 
(EE); «por que nõ posã casar de parẽtesco 
ou de cunhadez ou de outra maneira» 
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(S); «por que posaaes resistir em ho dia 
maao» (EE); «mas ajnda cõ a tentaçom 
vos fara proueito para que a posaes 
sofrer» (EE); «Outrosy nõ lhes de grãde 
peẽdemça que a nom posam fazer» (TC); 
«por que posamos mouer ha nossa 
vomtade ao desejo que avemos» (S); 
«por que nõ posan nem deuã casar» (S); 
«tãto que te tu nõ posas gardar delle sẽ 
prigoo» (TC); «Pois nõ poso bem auer, 
mynha força hey de perder» (S); «Porque 
nom ha no mundo homẽ nem molher que 
possa ueer o que ha de seer saluante soo 
Deus» (TC); «porque possa a triaga em 
o corpo fazer sua operaçam» (RP); 
«segũdo lhes bem parescer possã fazer 
quaaes quer ordenaçoẽes» (SG); «que 
possaaes mostrar sobre mym» (EE); 
«porque possades seer companheyros 
com todollos sanctos» (VC); «nom teem 
cassas propias en que possam morar» 
(S); «Que possamos a cada huum dar 
conselho como posa auer lauamẽto» 
(TC); «quãto elles cõ dereito e rezam se 
possan mãteer sem dano e perjuizo das 
ygrejas» (C); «item agora tees donde 
possas guardar os teus sentidos que se 
nõ dãpnẽ» (VC); «por tal que cadahuũ 
de nos posse dizer com o psalmista» 
(VC); «logo me acho soberbo e nom o 
posso sofrer cõ paciẽcia» (TC); «Em 
Mõpilher nõ me pude escusar de 
cõpanhia de gẽte» (RP); «nom pudemos 
vijnr aho prazer da rresurrexçom» (S); 
«Onde per aquesta palaura de Christo nõ 
puderõ entender quẽ era» (VC); «E que 
vos outros com a dita graça e meu 
conselho e ajuda pudeses outro tanto 
fazer» (C); «e ajnda aquella que nom 
pudia queria dar» (VC); «e que nõ pudiã 
acabar contra os judeos» (VC); «todollos 
malles e vituperios que pudiam lhe 
faziam» (VC); «E ella lhe daua aquella 
ajuda que pudya e ajnda aquella que nom 
pudia queria dar» (VC).

poder 2, subs. (do verbo poder). Poderio; 
autoridade. Formas: poder (S, 10; TC, 

11; VC, 92; C, 11; EE, 29); poderes 
(VC, 1). Contextos: «cada huũ correge 
segũdo ho poder que tem» (S); «Do 
poder que tem o cõfessor» (TC); «per 
todo o poder e abturidade» (TC); 
«permitijndoo ou nom tirãdo o poder de 
se cõprir» (VC); «a deus nõ prazera que 
eu viuo me ponha em vosso poder nem 
em vossas maãos» (HV); «dando poder 
aos apostollos de legarẽ e assoluerẽ os 
homẽs sobre a terra» (C); «liurando o 
homẽ do poder do dyaboo» (EE); «cayo 
em poder de ladroões» (EE); «deulhes 
poder de seer feitos filhos de deus» (EE); 
«Oo quantos hy ha daquelles que teẽ os 
regimẽtos e poderes» (VC).

poderio, subs. (de poder + -io). Poder; 
força; autoridade; senhorio. Formas: 
poderio (S, 70; TC, 2; VC, 282; C, 2; EE, 
62); poderios (VC, 13; EE, 1); poderyo 
(S, 50; VC, 1; EE, 26). Contextos: 
«em si ha todo o poderio do padre» 
(S); «os que estã en poderio de infiees» 
(S); «conprir as obras de misericordia 
segundo nosa cantidade e poderio» (TC); 
«Ca ao diaboo he dado poderio pera se 
defẽder» (TC); «E entõ Pedro cõsijrãdo 
o poderio e magestade e diuijndade de 
Christo foy espãtado» (VC); «posto que 
estes sacramentos ambos dependam 
de huum mesmo poderio» (C); «Assy 
a segunda seera em poderio e espãto» 
(EE); «Aquy se mostra seu poderio e per 
este millagroso allumear do çego» (EE); 
«desejando os senhorios e poderios sobre 
os sobjectos» (VC); «Toda alma seja 
sometida aos poderios mais altos» (EE); 
«lhe da poderyo pera o fazer» (S); «O 
poderyo do senhor passa a nemguem» 
(VC); «Mas poderasse pregũtar a quẽ 
foy dado este poderyo» (EE).

poderosamente, adv. (de poderoso + -men-
te). Fortemente. Formas: poderosamen-
te (VC, 6); poderosamẽte (VC, 5; HV, 
1; EE, 1). Contextos: «e os poderosos 
poderosamente auerã tormentos» (VC); 
«E quãto mais poderosamẽte vier quãto 
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moor dano seu sera» (HV); «A sabedoria 
veençe a maliçia: poys acalça de huũ 
estremo a outro poderosamẽte» (EE).

poderoso, subs., adj. (de poder + -oso). Que 
tem poder físico ou moral; importante; 
potente. Formas: poderosa (S, 1; VC, 
19; C, 3; EE, 4); poderosas (EE, 1); 
poderoso (S, 3; TC, 1; VC, 69; EE, 9); 
poderosos (S, 2; TC, 1; VC, 31; C, 1; 
EE, 5); poderossa (VC, 1); poderosso 
(S, 3); poderossos (S, 1); poderozo (VC, 
1). Contextos: «Justiça he mayor e 
mais poderosa de todalas vertudes» (S); 
«Reys, e principes e juyzes, e pessoas 
poderosas deste mundo» (EE); «e pode 
o fazer porque todo he poderoso» (VC); 
«o qual foy barom propheta poderoso 
en fallar e obrar diãte de deus» (EE); 
«Cometese ainda omecidio per defẽsõ, 
asi como acõtece aos caualeiros e 
senhores e poderosos que os criados 
defendẽ nos maleficios» (TC); «tira 
os poderosos da seeda e alleuanta os 
humildosos» (VC); «nẽ rycos: nem 
poderosos» (EE); «nõ era poderossa para 
trabalhar nẽ soportar algũa obra» (VC); 
«em todallas coussas he poderosso» (S); 
«espiçyalmente os caualeiros que non 
son tã poderossos» (S); «nõ ho acharõ 
como poderozo» (VC).

podre, adj. (do lat. putre-m). Que se 
encontra em estado de decomposição; 
corrompido. Formas: podre (TC, 1; VC, 
5; EE, 3); podres (VC, 1; C, 1; RP, 5). 
Contextos: «ẽpero se tu nõ uisitauas o 
badalo se estaua bem legado ou se era 
podre o legamẽto» (TC); «porque he 
podre e dãpnado per maa fama» (VC); 
«non corruptiuel e non çujo e non podre» 
(EE); «e de quantas chaguas podres me 
tiraste» (VC); «deuem seer lançados da 
ygreja e companhia dos fiees christaãos 
como membros podres e afastados de 
sua cabeça» (C); «onde se lançã verças 
e caldos podres que sobejã em taaes 
casas» (RP); «charcos ou chafarizes 
çujos podres e federentos» (RP).

podridão, subs. O mesmo que putridão. 
Formas: podridã (RP, 1); podridõ 
(VC, 4; RP, 4); podridom (VC, 3; RP, 
2); podridoõe (TC, 2). Contextos: 
«e podridã dos corpos mortos» (RP); 
«A podridõ e o vermẽ. doesto he da 
condiçom e natureza humana» (VC); 
«todo ho fructo traz podridõ» (RP); 
«das quaaes aparta pera sy hũa manada 
cõ a qual alimpe e barra da sua carne 
a podridom pera sempre duradoyra» 
(VC); «mas porque muyto aqueenta, 
e a queẽtura traz podridom» (RP); «E 
ainda o pecado no home o he tal como 
a podridoõe no pomo a podridoõe tolhe 
ao pomo a fremusura e tolhelhe a color» 
(TC).

podrimento, subs. (de podrir + -mento, 
podrir, do lat. podrere, estar podre, pelo 
cast. podrir). Estado ou qualidade de 
podre; podridão. Formas: podrimẽto 
(EE, 2). Contexto: «Ca o que semea na 
sua carne, da carne colhera o podrimẽto» 
(EE); «non leixara a seu sancto veer 
podrimẽto» (EE).

podrio, subs. O mesmo que poderio. 
Formas: podrio (TC, 1). Contexto: 
«Se das riquezas. Se da fremusura. Se 
do podrio» (TC).

poente, subs. (do lat. ponente-m). Do lado 
onde o Sol se põe. Formas: poente (VC, 
2; EE, 2); poẽte (VC, 1). Contextos: 
«tijnha tres portas ao oriente. e outras 
tres ao poente» (VC); «Em a septema 
hora abaixa o sol do meo dia. e vay pera 
o poente» (VC); «vijram de leuante e 
poente» (EE); «aos gentios do oriente e 
do poẽte e do Abrego» (VC).

poer, vb. (do lat. ponere). O mesmo que 
pôr: colocar; dispor; aplicar; entregar; 
depositar; levar. Formas: auer posto 
(EE, 1); auia posto (EE, 1); avia posto 
(EE, 1); era posta (VC, 2); era posto (VC, 
8); erã postos (VC, 4); es posto (VC, 1); 
esta posta (S, 1; EE, 3); esta posto (EE, 
5); estando posto (S, 1); estaua posto 
(EE, 1); estauam postas (S, 1); estauam 
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postos (EE, 1); esteuerem postos (C, 1); 
fformos postos (S, 1); foi posto (S, 1); 
for posta (VC, 3; C, 1); for posto (S, 1; 
VC, 4); fora posta (VC, 1); fora posto 
(VC, 5); forem postos (VC, 2); forõ 
postas (VC, 1); forõ postos (S, 1; VC, 1; 
EE, 1); forom postas (VC, 2); forom 
postos (S, 1; VC, 1); fosse posta (VC, 
2); fosse posto (VC, 5; EE, 1); fossem 
postos (VC, 4); fosses posto (VC, 1); 
foste posto (VC, 2); foy posta (S, 1; VC, 
9; HV, 1; EE, 1); foy posto (S, 7; VC, 31; 
HV, 1; EE, 2); foylhe posto (S, 1); fuy 
posto (VC, 1); he posta (S, 5; VC, 9; EE, 
2); he posto (S, 7; TC, 1; VC, 30; C, 5; 
EE, 4); ouuese posto (S, 1); põdeo (EE, 
1); põdes (VC, 1); põe (S, 13; TC, 5; VC, 
19; EE, 36); poẽ (S, 4; TC, 4; VC, 20; 
HV, 1; EE, 1); põẽ (TC, 1); põe nos (VC, 
1); poẽ se (VC, 1); poẽdo (S, 3; VC, 12; 
EE, 3); poẽdo lhe (VC, 2); poẽdo lhes 
(VC, 1); poẽdo os (VC, 1); poẽdo se (VC, 
1); poẽdoa (VC, 3; EE, 1); poẽdoas (VC, 
1); poẽdolhe (S, 2; TC, 1; VC, 1); 
poẽdolhes (TC, 1); poẽdome (VC, 1); 
poẽdoo (EE, 1); poẽdose (VC, 2); poẽe 
(S, 10); poeẽ (S, 11; VC, 1); põee (S, 53); 
poeẽdo (EE, 1); poeẽlhe (VC, 1); poeem 
(S, 13); poeemse (S, 1); poeen (S, 4); 
põeena (S, 1); poeendo (S, 1); põeeno 
(S, 1); poeer (S, 25; C, 4; EE, 1); poeerã 
(EE, 1); poeeram (EE, 1); poeeras (EE, 
1); poeerlhes (S, 1); põeese (S, 1); poela 
(S, 2); poelas (S, 2); poella (VC, 1); 
poellas (VC, 2); poello (VC, 1); poem 
(S, 11; VC, 11; HV, 1; EE, 1); poẽm (VC, 
1); poem lhe (VC, 1); poem me (VC, 1); 
poemdo (S, 1; TC, 1; VC, 1); poemdoo 
(TC, 1); poemos (VC, 9; C, 15); poemos 
nos (VC, 1); poen (S, 5); poena (VC, 1); 
poẽna (VC, 2); poendo (S, 5; TC, 1; VC, 
26; EE, 3); poendo lhe (VC, 1); poendo 
lhes (VC, 1); poendoa (S, 1; VC, 1); 
poendoas (EE, 1); poendolhe (EE, 2); 
poendolhes (VC, 2); poendose (VC, 1); 
poendosse (S, 1; VC, 1); poendote (VC, 
1); poendovos (VC, 1); poẽno (S, 1); 

põeno (S, 1); poenoo (VC, 1); põenos (S, 
1); poense (VC, 1); poensse (VC, 1); 
poer (S, 27; TC, 4; VC, 106; HV, 3; C, 
3; EE, 22); poer nos (VC, 1); poer se 
(VC, 1); poera (VC, 7; HV, 1; EE, 1); 
poeram (VC, 1; EE, 1); poeras (VC, 6; 
EE, 2); poerdes (VC, 1); poerẽ (VC, 5); 
poerei (VC, 1); poerem (S, 1; VC, 1); 
poeremos (C, 1); poeres (VC, 1); poerey 
(VC, 4; EE, 2); poeria (VC, 3; HV, 1; C, 
1); poeriã (VC, 2); poeriam (VC, 1); 
poerias (VC, 1); poerlhe (VC, 1); 
poermos (C, 1); poersse (VC, 1); pões 
(VC, 1; EE, 1); poẽse (C, 1); põese (S, 
1); poinha (VC, 2); poinhã (VC, 1); põlhe 
(S, 3); põlho (RP, 1); pom (TC, 1); ponde 
(VC, 1); pondes (VC, 1); pone (VC, 1); 
ponha (S, 7; TC, 3; VC, 24; HV, 1; C, 3; 
EE, 1; RP, 1); ponhã (S, 1; VC, 7; C, 1; 
EE, 1; RP, 1); ponhã se (VC, 1); ponhaaes 
(VC, 3); ponham (VC, 1; C, 4); 
ponhamolla (VC, 1); ponhamos (TC, 1; 
VC, 23; EE, 1); ponhanos (VC, 1); 
ponhas (VC, 11; EE, 2); ponhase (VC, 
1); ponho (S, 1; TC, 4; VC, 4; EE, 6); 
ponlhe (S, 1); ponsse (S, 1); poõ (VC, 
1); pooe (VC, 6); poõe (S, 6; VC, 168; 
C, 2; EE, 140; RP, 2); põoe (S, 1; EE, 1); 
pooẽ (TC, 1; VC, 71); pooe lhe (VC, 1); 
poõe me (VC, 1); pooẽ nos (VC, 1); pooẽ 
se (VC, 1); pooẽdo (EE, 1); pooẽdo se 
(VC, 1); pooẽdolhe (EE, 1); pooee (VC, 
1); poõee (S, 1); pooeẽs (VC, 1); poõelhe 
(TC, 1); pooellas (VC, 1); pooem (S, 1; 
VC, 15); poõem (VC, 6; EE, 1); pooemse 
(VC, 1); poõena (VC, 1; EE, 2); poõenos 
(EE, 1); pooer (VC, 18; HV, 1; C, 1; EE, 
6); poõer (VC, 5); pooeras (VC, 1); 
pooerem (VC, 1); pooeria (VC, 1); poões 
(VC, 1); pooẽse (VC, 1); poõese (VC, 
1); poollo (HV, 1); poonde (EE, 1); porey 
(S, 1); poria (S, 1); poriã (VC, 1); pos 
(S, 11; VC, 67; HV, 2; EE, 38); pos lhe 
(VC, 1); pose (S, 4; VC, 14; EE, 1); pose 
lhe (VC, 1); pose lhes (VC, 1); pose o 
(VC, 2); pose os (VC, 1); posea (VC, 1); 
poseeo (S, 1); poseo (S, 1; VC, 4; EE, 
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5); poseos (VC, 2); poser (S, 5; TC, 1; 
VC, 1); posera (VC, 4; HV, 2); poserã 
(VC, 2); poseram (VC, 2; EE, 1); poseran 
(EE, 1); poserẽ (VC, 2); poserem (VC, 
1); poseres (VC, 3); poserõ (VC, 14; HV, 
7; EE, 6); poserõ lhe (VC, 1); poserõlhe 
(VC, 1; HV, 2); poserom (S, 1; VC, 14; 
HV, 1; EE, 5); poserom lhe (VC, 2); 
poserom no (VC, 1); poserom se (VC, 
1); poseromlhe (VC, 1); poseromno (VC, 
1); poseron (S, 4); poserona (VC, 1); 
poserõna (VC, 1); poseronlha (VC, 1); 
poseronlhe (VC, 1); poserõno (VC, 1; 
HV, 2; EE, 2); poserõnos (EE, 1); 
poserõte (VC, 1); poserũno (S, 1); posese 
(S, 1; HV, 1); posesem (S, 1); posesen 
(S, 1); posesse (S, 1; VC, 7; HV, 2; EE, 
3); posessem (VC, 6; EE, 2); posessemos 
(VC, 1); poseste (S, 1; TC, 4; VC, 5; EE, 
3); posestes (VC, 2); poso (S, 4); posse 
(VC, 37); posselhe (VC, 1); possemos 
(VC, 1); posseram ho (EE, 1); posserõ 
(S, 1; VC, 2; EE, 2); possese (VC, 2); 
possesse (VC, 2; EE, 1); possessem (VC, 
2); possessemos (VC, 2); posta (S, 7; 
VC, 21; C, 3; EE, 13); postas (S, 1; VC, 
14; C, 1; EE, 2); posto (S, 14; TC, 1; VC, 
81; HV, 4; C, 1; EE, 30; RP, 1); posto he 
(VC, 4); posto sejas (VC, 1); postos (S, 
1; TC, 1; VC, 27; HV, 1; EE, 14); poyalhe 
(VC, 1); poyme (VC, 1); poynha (VC, 
10); poynhã (VC, 8); poynhaas (VC, 1); 
poynham (VC, 9); poynhao (VC, 1); 
poynhase (VC, 1); poynho (VC, 1); 
poyno (S, 1); poynos (VC, 1); puge (VC, 
4); puinha (VC, 1); punha (S, 3; VC, 3; 
HV, 1; C, 1; EE, 4; RP, 1); punhã (S, 2; 
VC, 3; HV, 1; EE, 4); punham (S, 1; EE, 
4); punhan (S, 2; EE, 1); punhãnas (VC, 
1); punhaos (VC, 1); pus (S, 1; EE, 5); 
puse (VC, 1); puseres (VC, 1); puseste 
(VC, 1); pusse (S, 3); puunha (S, 1); 
puynha (VC, 2); puynhã (VC, 3); 
puynham (VC, 4); sam postas (VC, 1); 
sam posto (C, 1), sam postos (VC, 1; C, 
1); san postos (C, 1); seẽdo posta (VC, 
1); seẽdo postos (VC, 1); seemdo postos 

(VC, 1); seendo posto (VC, 5); seer posta 
(S, 3; VC, 5); seer postas (VC, 1); seer 
posto (S, 1; VC, 7; C, 2); seer postos (S, 
1; VC, 2); seerẽ postos (VC, 2); seiã 
postos (TC, 1); seja posta (S, 1; VC, 8); 
seja posto (S, 1; VC, 4; C, 2); sejã postos 
(VC, 1); ser posta (S, 3); ser posto (S, 3); 
ser postos (VC, 1); sera posta (VC, 2); 
serã postas (VC, 1); sera posto (VC, 2); 
seremos postos (VC, 2); sermos postos 
(C, 1); sõ postas (VC, 3); sõ postos (VC, 
1); som postas (S, 2; VC, 6); som postos 
(VC, 14; EE, 2); somos postos (VC, 1); 
sseja posta (S, 1); sta posta (VC, 1); sta 
posto (VC, 3); stã postos (VC, 1); stando 
postos (VC, 1); staua posto (VC, 1); 
teendo postas (VC, 1); tem postos (VC, 
1). Contextos: «a qual pellos phisicos 
non podia auer posto que tanto despendeo 
con elles que emproueçeo» (EE); «Elle 
mesmo vnguẽto que desonestamẽte se 
auia posto ja louuauelmente offereçia a 
deus» (EE); «(olhando ao çeeo.) onde 
avia posto sua fiuza» (EE); «por tãto ally 
era posta» (VC); «porque em seu poder 
e maãos era posto» (VC); «Cõsijra tu 
aqui pois que os discipullos do senhor 
erã postos aas perseguiçoões» (VC); 
«em cuja maão e poder tu es posto 
neçessariamẽte quãdo as de seer 
julguado» (VC); «ha augua que esta 
posta no calez ao pouoo» (S); «Olha que 
este esta posto  para a queeda e 
resurreiçam de muytos em Ysrrael» 
(EE); «A primeira por que, estando posto 
en ella, se mostrara seer medianeiro ãte 
Deus e ho homẽ» (S); «ca ho tẽplo estaua 
posto ẽ alto» (EE); «e aas sete cãdeas 
que estauam postas sobre o cãdeeyro» 
(S); «quãdo visitou aos que estauam 
postos na escuridade» (EE); «ou os 
homẽs e molheres esteuerem postos em 
alguũ prijgo de morte» (C); «quãdo 
fformos postos em a tẽtaçom» (S); «E 
sse nos esposoiros nõ foi posto termo 
quando sse casasem» (S); «quantas vezes 
nossa vida for posta em evidente prijgo» 
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(C); «E sse nos esposoiros nõ foi posto 
termo quando sse casasem» (S); «quantas 
vezes nossa vida for posta em evidente 
prijgo» (C); «segundo lhe for posto per 
seu confesor ou per seu prelado» (S); 
«Onde Agustinho diz. que se fora posta 
emçima hũa pequena pedra» (VC); 
«daquelle logar onde fora posto o corpo 
do senhor» (VC); «por tal que os que 
forem postos em taaes lugares ajã de 
resistir ao diaboo» (VC); «Duas cousas 
lhe forõ postas e hũa dellas negou e aa 
outra outorgou callãdo» (VC); «que he 
de creer que forõ postos por autoridade 
de alguũ» (S); «E quanto aa letera 
aquestas tres som as joyas ou deuisas 
reaaes que lhe forom postas  por 
escarneho e doesto» (VC); «e he de creer 
que forom postos por grãde autoridade» 
(S); «empero cõsentio que lhe fosse 
posta blasfemia» (VC); «Pera que fosse 
posto nas maãos dos judeus pera matar 
me» (EE); «porque os millagres que 
depois como discipullo de Christo 
fezesse nõ fossem postos ao demo» 
(VC); «Se tu mezquinho fosses posto em 
fijm de teus dias» (VC); «E tu senhor que 
foste posto no sepulcro» (VC); «E 
quando a batalha foy posta derredor do 
castello nosso senhor deus deitou tãta de 
neue e de vẽto que o nõ podiã sofrer» 
(HV); «despois que foy posto o corpo no 
muimẽto» (S); «E depois que a virgẽ 
Maria naçeo, foylhe posto este nome que 
ho angeo lhe auia dito» (S); «O primeiro 
da besta em que fuy posto» (VC); «E ẽ 
este corpo asi corrupto he posta a alma 
limpa» (S); «Peẽdemça que se deue dar 
segundo he scripto no degredo e he posto 
em este liuro» (TC); «E se se asoluese 
en tal casso de algũa sentença de 
escomunhõ que lhe ouuese posto o 
bispo» (S); «o trijgo apanhayo e põdeo 
ẽ meu çeleiro» (EE); «põdes regimento 
e guarda nas mandas e nom nos 
custumes» (VC); «Bem asy como huũ 
rey ẽ su reyno põe ley e mãdamẽto o qual 

alguũ quebramtãdoo he obrigado a 
morte» (TC); «ho oleo que poẽ en nos 
pectos e nas espadoas» (S); «os canones 
lhes poẽ muytas penas» (TC); «e esto per 
muytas guisas que seriã lõgas de cõtar 
segũdo põẽ os dereitos» (TC); «E agora 
em fim del põe nos e nomeanos a pẽna» 
(VC); «emçima daquelle fundamẽto poẽ 
se mais madeyra feno rostolho ou rama» 
(VC); «poẽdo esperãça nas cousas vaãs» 
(S); «e poẽdo lhe o spanto dos juyzos 
diuinaaes» (VC); «e os beẽzeste poẽdo 
lhes as maãos» (VC); «Per os scripuaães 
e phariseos se entendẽ os demoẽs que 
escripuẽ os nossos pecados poẽdo os ẽ 
memorial» (VC); «e que nõ possa 
escapar de dãpnaçõ saluo poẽdo se homẽ 
por elle a morte» (VC); «e poẽdoa ẽ 
logar secreto adorarõna» (EE); «poẽdoas 
ẽ obra cõ desejo de caridade» (VC); 
«Poẽdolhe huũ tal exẽplo dizendo» 
(TC); «Pequey em jazẽdo cõ algũas 
pesoas na cama poẽdolhes as mãaos per 
logares desonestos» (TC); «poẽdome 
falsamẽte que eu disse blasfemia» (VC); 
«destruyra o corpo poẽdoo a trabalhos e 
paixoões» (EE); «se o prometeo per voto 
ou poẽdose por elle aa morte» (VC); «por 
o deleyte e pecado doutro poẽe antredyto 
nas ygrejas» (S); «sse os ẽçendedores 
que poeẽ fogo aas taees coussas foron 
amoestados pellos ordenayros» (S); «E 
seria duuida sse a pena que põee seria 
vsura» (S); «e logo em se poeẽdo en ho 
caminho» (EE); «E poeẽlhe a cruz para 
o crucificarem aos ombros» (VC); 
«Como quer que alguũs poeem o 
primeiro negatiuo» (S); «E poeemse ho 
anel no quarto dedo» (S); «fazẽdo o 
signal da cruz quãdo a poeen» (S); «e 
toma ha hostia e põeena sobre ha patena» 
(S); «ou poeendo fogo ou cortãdo 
haruores» (S); «E põeeno Guilhermo no 
ssacramental» (S); «E por que se ysto 
milhor possa poeer em obra» (C); «e se 
poeerã darredor» (EE); «Sobre os 
doentes poeeram as maãos e seeram 
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saãos» (EE); «Nõ diz poeeras» (EE); «ho 
esposo e ha esposa deuẽ fincar os giolhos 
ante ho altar e poeerlhes en çima huũ 
pano branco de linho ou de seda» (S); 
«aqui põeese Sam Johan» (S); «E se 
despois  de todalas  palauras  da 
comsagraçom achar que nom pos augua, 
deue proçeder adiante e non poela» (S); 
«e outra ou outras rrenouadas poelas em 
garda pera os enfermos» (S); «e assy aos 
subditos e aos homildosos ou obediẽtes 
poella aas costas costrangendoa» (VC); 
«como perlongar as booas obras sempre 
e poellas em trespasso» (VC); «e poello 
antre minhas affeições» (VC); «e poem 
a elle este pano ençyma dos onbros» (S); 
«A segũda poẽm Origenes» (VC); «e 
poem lhe nodas» (VC); «Poem me tu a 
my sobre teu coraçõ assy como seello» 
(VC); «embargamdoo em algũa maneyra 
ou seu bem ou sua homra ou poemdo 
fogo ẽ algũa cousa» (TC); «ca tu que 
criado teẽs e lhe aconteceo alguũ 
omecidio tal como este poemdoo tu nas 
maãos da iustiça certamente pecarias» 
(TC); «poemos  em elle sentença 
descomunhõ» (C); «Ameude nos poemos 
nos a esto» (VC); «E o veeo mesmo que 
poen ha ella ençima da cabeça poen ha 
elle ençima dos ombros» (S); «E a razõ 
porque poena Ãselmo dizẽdo assy» 
(VC); «E daly se aleuãta e poẽna 
aleuantada que pareçe toda aleuãtada ao 
longe ajnda» (VC); «nem poendo paz 
nen cõcordia ẽtre os mal auindos» (TC); 
«poendo lhe alguũ falso testimunho» 
(VC); «nom teerã entõ que respondã 
poendo lhes  em çima daquel lo 
consollaçoões» (VC); «esta ençima da 
patena poendoa ençima dos corporaees» 
(S); «Poendoas em conto peso e medida» 
(EE); «e lhe ligou as feridas poendolhe 
hy azeyte e vinho» (EE); «E nos assy o 
partimos poendolhes os dedos» (VC); 
«poendose ao perigoo de dar cõta das 
almas dos freygueses daquellas ygrejas» 
(VC); «poendosse a todo prijgo de morte 

por cõprir sua luxuria» (S); «Desy deues 
te abaixar e menos preçar poendote ante 
os olhos do juiz eternal» (VC); 
«poendovos falso testimunho» (VC); «e 
poẽno na boca do infante» (S); «nem 
desprezes poenoo em trespasso» (VC); 
«põenos em prissões e azoutanos como 
aos ladrõees» (VC); «E poense na glosa 
de Ysayas sobre o verbo que diz» (VC); 
«se foy uisitar os presos ou poer cõcordia 
ẽtre os mal auiĩdos» (TC); «e formar 
audiencia e poer nos aly ante aquella 
cadeyra» (VC); «e poer se por elles a 
perigoo de morte se cõprir» (VC); «nõ 
no poera em esqueeçimẽto» (HV); 
«Sobre os doentes poeram as maãos e 
saararam» (EE); «o qual nunca poeras a 
algũa tua door que nom seja remediada» 
(VC); «Eu vos dou licẽça de poerdes 
guardas» (VC); «e quanto em elles era 
de poerẽ maão que nõ resurgisse» (VC); 
«Mas como poerei por ella o corpo ca 
nõ quero por ella dar a cousa tẽporal por 
tirallo do peccado» (VC); «E estas 
pallauras forom ordenadas de sse poerem 
en no canon pello papa Siriaco» (S); «e 
os que o nõ fezerem poeremos em elles 
sentença descomunhan» (C); «per que 
seeras prestes de poeres a tua alma por 
teus jrmãaos» (VC); «eu vos refrescarey 
e vos poerey em toda folgãça» (VC); «e 
prometeolhe que o poeria em graça e em 
merçee do emperador» (HV); «e em 
outro tẽpo os caualleiros se obriguauã 
per juramẽto que se poeriã por ho estado 
da reepubrica» (VC); «e por sua 
saluaçom aadur poeriam hũa ora a ponta 
do dedo em tormento» (VC); «e a alma 
que diseste que poerias por my» (VC); 
«E sem poerlhe alguũ embargo nem 
prouamento delles quejendos eram» 
(VC); «as particularidades deste caso 
eran muitas e defeculdade grande de 
poermos preço per nos a todas as ditas 
cousas» (C); «E poersse em stado de 
graça e auer feruor della» (VC); 
«Respõdeo Jhesu tua alma pões por 
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mym» (EE); «o qual se acha em todollos 
outros peccados e poẽse primeiro» (C); 
«E põese por que a crisma de que foy 
ungido non caya e quite» (S); «e porque 
na circũcisom se poinha entã o nome aos 
moços» (VC); «e as retijnhã e poinhã na 
memoria» (VC); «e põlhe a estola ssobre 
o honbro» (S); «e tudo bẽ pisado, põlho 
ẽçima da aposte» (RP); «ca segundo 
como pom o dereyto por ueer algũas 
destas e quantas uezes» (TC); «Aquelle 
dia pois jrmaãos muyto amados ponde 
ãte os olhos» (VC); «e pondes os giolhos 
em terra e rijdes escarneçees da 
peendença de deus» (VC); «E aquesto 
que dizemos tres dias se filha a qui per 
figura sinodoches onde se pone a parte 
por o todo» (VC); «amoeste primeyro 
tres uezes e escomungue per scrito e 
ponha a cousa por que escomũga» (TC); 
«alguũs çirogiaães querẽ que lhe ponhã 
triaga mas eu rogo mujto que se nõ 
ponha» (RP); «(fazede talleigos) .s. 
lugares em que ponhaaes os beẽs» (VC); 
«como nas outras ygrejas parrochiaes os 
abades e priores ponham as ymagẽs de 
seus santos no meo do altar» (C); «e 
ponhamolla ẽ obra» (VC); «ponhamos 
segumdo dize Aristotiles» (TC); «e 
ponhanos emçima da besta» (VC); 
«todos teus pensamẽtos ponhas em 
deus» (EE); «E porẽ segundo diz 
Agustinho ponhase de todo o penitente 
em poder do juyz no juyzo do sacerdote» 
(VC); «Mays se tal necesidade nõ se 
podia escusar nem esquiuar ponho 
ẽxẽplo» (TC); «o bispo ponlhe as mãos 
ẽ çima da cabeça» (S); «ponsse ho callez 
que conten» (S); «Aquelles acusam 
Christo de falso que lhe poõ em algũa 
falsura» (VC); «pooe sam Joham dizẽdo» 
(VC); «E desto Hostiẽse poõe estes 
versos» (S); «e poõe grãde impedimẽto 
aa maa influencia do çeeo» (RP); «O .
xxxv. que por pequenas culpas põoe 
ssentença dexcomynhon» (S); «Aos 
principes e iuyzes se fazem iustiça se 

pooẽ pididos nos seus subditos ou 
remdas grandes» (TC); «por aquesto 
fazerẽ pooe lhe themor destas cousas» 
(VC); «Poõe me tu diz elle como signal 
em teu coraçõ» (VC); «e pooẽ nos aas 
costas dos homẽs» (VC); «E pooẽ se 
aquestes per exemplo» (VC); «pooẽdo ẽ 
elles sua fym» (EE); «pooẽdo se a a 
morte se for neçessario» (VC); «e 
pooẽdolhe temor do derradeiro juizo e 
temor da eterna dãpnaçon» (EE); «Pooee 
a mesa e pam em ella e comee» (VC); 
«E poõee outra duuida» (S); «Tu senhor 
pooeẽs as fontes nos lugares baixos dos 
valles» (VC); «poõelhe o pee na cabeça 
e salta fora e uay seruir Deus e nom lhe 
obedeeças» (TC); «nõ curar de fazer 
boõas obras e pooellas em trespasso 
sempre» (VC); «Sam Thomas de Aquyno 
en seu conpẽdio pooem outra ordem» 
(S); «Domingo ij. donde se poõem os 
synaaes do juyzo postumeiro» (EE); 
«Desy pooemse a conclusom principal» 
(VC); «e quãdo ha tiuer achada poõena 
sobre seus hombros» (EE); «as cousas 
terreaaes, porque som pesadas e graues, 
e poõenos abaixo» (EE); «Como o 
alcayde de Albana mandou pooer Pilatus 
no rio em hũa casa» (HV); «e como 
chegou em fijm cõ trabalho e door ao 
poço por poõer alguũ esforço aos 
membros canssados» (VC); «e assy a 
pooeras ante os teus olhos» (VC); «Onde 
grande cuydado he a muytos de pooerem 
em sua casa proueytosos officiaaes» 
(VC); «eu pooeria certo pequena 
penitẽcia atal como este» (VC); «quando 
poões o teu corpo no estrado ou leito e 
a cabeça na almoffada» (VC); «e que 
ficasse em elle a hõrra do encuberto 
segredo pooẽse algũas vezes como 
nome» (VC); «De sy poõese a ygualleza 
do gualardõ em aquello que diz» (VC); 
«e tomou muy honrradamẽte e poollo em 
huũ seu moymento o qual tinha feyto 
pera sy» (HV); «Pois que assy he poonde 
em vossos coraçoões o non cuydar nada» 
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(EE); «Porẽde deixadas as outras 
opiniõees porey a forma que sse faz 
ssegũdo a ygreja de Roma» (S); «e na 
confirmaçõ que faz o bispo se poria outra 
vez o nome» (S); «e por signal que nome 
lhe poriã» (VC); «Nicodemos pos hũa 
pedra na boca do muimẽto» (S); «Antipas 
pos em prisom a Sam Joham» (EE); «e 
pos lhe o fogo» (VC); «aos quaees Deus 
pose pera ordenar e rreger ssua ygreja» 
(S); «e pose lhe aadefora as maãos pera 
ver» (VC); «e porque mais tirasse os 
discipollos da soberua pose lhes 
penitẽçia» (VC); «Todo homẽ foy criado 
liure e pose o deos em liure aluidro» 
(VC); «mas pose os assj» (VC); «E 
segũdo outra estoria a ouelha que se 
perdera achou e posea aas costas e 
leuoua a manada» (VC); «A primeyra 
maneira sse proua dõde diz: poseeo en 
seu moymẽto» (S); «e poseo en seu 
moymẽto nouo» (S); «leuouos açima e 
poseos em o parayso terreal» (VC); «Se 
uarõ se poser com molher, cõ aquele 
stormento que soõe a fazer as molheres 
para comprir sua maldade tal pena sofra 
como aquel que fez pecado sodomitico» 
(TC); «eu me posera em sua merçee» 
(HV); «e no padre das cõpanhas poserã 
infamias» (VC); «(e auẽdo temor das 
companhas que o auiam por propheta 
nom o poseram) em obra» (VC); «e 
poseran seus vistidos aos pees de huũ 
mãçebo» (EE); «se for redõdo e o poserẽ 
ẽ dereito do sol faz açẽder fogo ẽ 
caruoões mortos» (VC); «e se o poserem 
no fogo salta fora» (VC); «Se tu poseres 
aas costas do moço feyxe tã grãde que 
elle nõ o possa leuar neçessario sera de 
deribar o feixe ou de se derear cõ elle» 
(VC); «e poserõ os nos seus vasos» (EE); 
«e trouuerõ a asna e o burro e poserõ lhe 
as suas vestiduras» (VC); «e poserõlhe 
hũa barra de ferro diãte dos peitos» 
(HV); «ẽ os beẽs daqueles que poserom 
semtença» (S); «e poserom lhe ao collo 
o tormento da sua morte» (VC); «e 

poserom no em huũ loguar alto donde 
fosse bem visto» (VC); «poserom se a 
fazer vngentos contra a corrupçom e 
podridom» (VC); «poseromlhe vna cana 
na maão destra» (VC); «E o lenho e 
signal da verdadeira cruz longo e groso 
e muyto pesado poseromno aas costas 
muy delicadas suas» (VC); «sse alguũs 
dã liçença para fazer mal ou dapno en as 
persoas e ẽ os beẽs daqueles que poserom 
semtença ou entredyto por que as 
poseron» (S); «E poserona e legaron em 
huũ paao como ysope» (VC); «(trouuerõ 
lhe hũa molher achada em adulterio: e 
poserõna em meyo) de todos» (VC); «E 
poseronlha na cabeça» (VC); «E 
poseronlhe a cruz» (VC); «e quando o 
uirõ cortado poserõno a assar» (HV); «e 
poserõnos diãte da gẽte e tijnham poucos 
peixes pequeninos» (EE); «Poserõte por 
regedor» (VC); «e poserũno en panos cũ 
espeçias de boos odores» (S); «o sancto 
homẽ pedio liçença a Veronica e posese 
em oraçam» (HV); «E dizem que se 
posesem a creatura ẽ algũa coussa e com 
hũa corda o metesem na augua» (S); 
«ante que ho posesen no callez» (S); «ou 
se posesse ao homẽ nome de molher ou 
aa molher nome de homẽ» (S); «por que 
lhos posessem diante» (EE); «porque nõ 
posessemos sperança no homem» (VC); 
«E se fazias cousa iusta e boa e nõ 
poseste em elo boa diligẽcia e mataste 
es omecida e pecaste mortalmẽte» (TC); 
«a qual posestes por medianeyra» (VC); 
«E dizẽ que se a pena poso ho juiz dãdo 
a sentẽça» (S); «porque Matheus 
euãgelista posse em aqueste passo o feito 
de Maria Magdalena» (VC); «e posselhe 
huũ sudayro derredor» (VC); «porem 
tomando nos exemplo destes nõ 
possemos algũa ora pera nos despoer a 
reçebermos Jesu Christo» (VC); 
«posseram ho en Damasco» (EE); «non 
posserõ neçesidade» (S); «E que possese 
a sua alma por aquelles que eram a elle 
sem proueito» (VC); «ca nõ teue tanto 
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propio onde repousasse e possesse sua 
cabeça» (EE); «E porque possessem todo 
a Pillatos e elles ficassem em saluo da 
culpa» (VC); «e per nos ensinar que no 
çeeo possessemos nosso thesouro» (VC); 
«sera cortada e posta no fogo» (EE); 
«som exalçadas e postas em honrra 
pellas dinidades dos maridos» (S); «he 
pollas penas postas  em as ditas 
cõstituições serem grandes» (C); «Mas 
teẽdo o coraçom posto nas cousas do 
mundo uaãs et sem proueyto» (TC); 
«ysso mesmo o alho posto, alimpe da 
freuma» (RP); «assy Christo posto na 
cruz sayo sangue e auga» (EE); «Ex aquy 
que posto he» (VC); «Seja a ti ho themor 
de deus mais forte que toda neçessidade 
em que posto sejas» (VC); «ueẽdoos 
postos em mĩgua e ẽ necesidade» (TC); 
«e os cotouellos postos em terra diãte do 
sancto pãno» (HV); «el rey poyalhe a 
sua coroa real» (VC); «Poyme assy como 
signal sobre o teu coraçom» (VC); «faze 
serpẽte darame e poynha por sinal que 
seja visto» (VC); «e toda a malicia e 
trayçom poynhã ao vendedor» (VC); 
«outra vez as repetija e cõ doçe e 
saboroso gosto mastigadas. poynhaas cõ 
auisado cõselho na arca do coraçõ» 
(VC); «nem cõtradisse ao que lhe diziam 
e poynham» (VC); «E cadahuũ poynhao 
sobre sua cabeça» (VC); «e poynhase 
muytas vezes deuotamente em oraçom» 
(VC); «Ergo nom ponhas jamais a ty 
alguũ bem. mais poynho a deus» (VC); 
«E logo o saçerdote da outro anel haa 
esposa e ella poyno ao esposo no dedo» 
(S); «eu puge e incliney a minha cabeça 
aos spinhos» (VC); «pois que puinha em 
sua escolha se se queriã partir com os 
outros» (VC); «e sempre ho punha nos 
narizes e na boca» (RP); «A permeira he 
huũ synal que punhã antigamẽte ao 
caualeiro ẽ no braço por honrra» (VC); 
«os apostolos punham a maão ssobre a 
cabeça» (S); «soomẽte punhan as maãos 
sobre as cabeças» (S); «e dessi punhãnas 

no adro dos sacerdotes» (VC); «e 
punhaos sobre seus tristes peitos» (VC); 
«dise mal delles sempre e pus discordias 
entre alguũs» (S); «mas eu a puse aquy 
assy primeiro que todollos outros 
aparescimẽtos» (VC); «Cauallo real he 
a lingoa se lhe puseres freo» (VC); 
«algũas vezes presumiste de ty e te 
puseste em cousas de mayor estado» 
(VC); «fiz denominaçom e pusse nome 
a este liuro Sacramental» (S); «E a 
conffirmaçon quando puunha as maãos 
sobre os pequenos que rreçebiã o spiritu 
sancto» (S); «mas por que puynha toda 
sua fiuza na avoõdança que avia» (VC); 
«Jesu que soportaste as palauras do 
doesto e injurias e do falso crime que te 
puynhã» (VC); «E onde matauam os que 
furtauam e os puynham em a forca» 
(VC); «Seis pijas sam postas aaquelles 
que depois do bauptismo caem em 
peccados» (VC); «Mas queria com a 
graça de nosso senhor e uossa ajuda e 
conselho ho servir e uiuer segundo ha 
ordem em que sam posto» (C); «Na 
primeira sam postos os que naçerõ no 
começo antre da entrada do Egypto» 
(VC); «falla dos benefiçios que san 
postos em clerigos por coroças» (C); 
«depois que o achou seẽdo posta ja antre 
o choro e prazer» (VC); «(porque 
dormijes) seẽdo postos em tantos 
perigoos» (VC); «E assy meesmo nos 
seemdo postos na extremidade e no passo 
da morte» (VC); «porque seendo posto 
em este mũdo asy o desprezou» (VC); 
«e ha molher deue seer posta ẽ rrelegion» 
(S); «per caridade deuẽ seer postas todas 
as outras tres cousas» (VC); «e depois 
seer posto no mosteyro» (S); «deuem 
seer postos outros en seu lugar» (S); 
«Consijra tu agora e paramẽtes nos 
discipollos e aue cõpaixõ delles seerẽ 
postos em tãta necessidade» (VC); «e 
seiã postos ẽ poder de lobos roubadores» 
(TC); «non seja posta no sangue» (S); 
«paresçeme ser conuinhauel que seja 
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posto entre os outros sacramentos» (S); 
«os boos prepositos cõçebidos no coraçõ 
sejã postos em obra» (VC); «non lhe 
deue ser posta publica penitẽçia» (S); 
«sse pode ser posto rremedio per 
mediçina» (S); «deuemos em agonia ser 
postos» (VC); «e sera posta  aos 
tormemtos e pẽnas eternaaes» (VC); «sõ 
as vodas çellestriaaes ẽ que serã postas 
mujtas yguarias» (VC); «quanto mais o 
homẽ justo nõ sera posto aauẽtura» 
(VC); «Entõ seremos postos na liberdade 
dos filhos da gloria e dos filhos de deus» 
(VC); «pollo qual he escrito sermos 
postos espeitaculo e ẽxemplo a Deus e 
ao mundo e aos anjos» (C); «Assy como 
na ley velha sõ postas beẽções aaquelles 
que guardã a ley» (VC); «e nõ sõ postos 
ẽ a carreyra della» (VC); «as pemdenças 
som falssas que non som postas segũdo 
que ssom determinadas pollos dereytos» 
(S); «em logar dos doutores som postos 
os que praticam ho exerçiçio de emsynar 
e preegar» (EE); «e nos outrosy quando 
somos postos em algũa aduersidade» 
(VC); «em qual quer maneira que sseja 
posta nelle» (S); «esta cousa sta posta 
em poder daquelle que faz a cõpra ou a 
força» (VC); «Ja ho machado sta posto 
no tronco da aruor» (VC); «aos que stã 
postos em neçessidade nõ curas de 
acorrer» (VC); «empero os seus ossos 
stando postos e junctos todos em huũ 
vaso douro» (VC); «dentro da qual staua 
posto o sepulcro do senhor» (VC); «e 
teendo postas suas maãos sobre seus 
olhos preguntou lhe si vija cousa alguũa» 
(VC); «e assy como pobre tem postos os 
olhos ao rico» (VC).

poeta, subs. (do grego ποιητής, pelo 
lat. poeta-m). Aquele que compõe 
versos; vate. Formas: poeta (VC, 4). 
Contextos: «Onde diz o poeta. em o 
seu verso» (VC); «Onde diz huũ poeta» 
(VC); «E porẽ nõ sem porque diz o poeta 
Juuenal» (VC).

poético, adj. (do grego ποιητικός, pelo lat. 

poeticus, a, um). Relativo à poesia; lírico. 
Formas: poeticas (VC, 1); poetico (RP, 
1). Contextos: «mayor que as sciencias 
de phisica e naturaaes e poeticas» (VC); 
«e por isso diz ho verso poetico falãdo do 
apareçimẽto da cometa» (RP).

poial, subs. (do lat. medieval podiale-m, 
este do lat. podiu-m, balcão). Banco 
de pedra. Formas: poyal (VC, 1). 
Contexto: «nõ auia mester cadeyra nẽ 
coxim. mas em hũa pedra ou poyal» 
(VC).

poimento, subs. (de poer + -mento). Ato 
ou efeito de pôr; colocação. Formas: 
pojmẽto (VC, 1); poymemto (VC, 1); 
poymento (VC, 2). Contextos: «o 
logar da qual pojmẽto das maãos teẽ 
agora o dicto sacramẽto da cõfirmaçõ» 
(VC); porque no seu poymemto e morte 
queriam as cousas todos seer acabadas e 
fijndas» (VC); «Moralmente o poymento 
do sol pode seer dito o poymento da 
bẽauenturança mundanal» (VC).

pois, conj., adv. (segundo uns, do lat. posti 
por postius; segundo outros, do lat. post). 
Portanto; logo. Formas: pois (S, 39; TC, 
12; VC, 1638; HV, 14; C, 1; EE, 85); pojs 
(VC, 1); poys (S, 7; TC, 2; VC, 5; C, 5; 
EE, 50). Contextos: «se arrendada tiuer 
a ygreja pois ja aquelle tempo de seu 
falleçimẽto tudo he recolhido o daquelle 
anno» (S); «Pois o fogo do inferno nõ 
se da saluãte por pecado mortal» (TC); 
«Quẽ te mãdou que nom fornigasses e 
se te mãdou que nõ furtases furtasti e nõ 
furnigasti pecasti pois que te era defeso 
asi este como aquele» (TC); «Pois que 
asy he uerdade que auemos de homrar 
estes padres carnaaes e sprituaes» (TC); 
«Ajamos cuydado pois mujto amados 
jrmaãos que quando cubijçarmos seer a 
esta festa presentes» (VC); «pois todo 
o pouoo vos quer por senhor» (HV); 
«ou a rrenda delle se arrendada tiuer 
a ygreja pois ja aquelle tempo de seu 
falleçimẽto tudo he recolhido o daquelle 
anno» (C); «ẽpero pois dizẽ que virõ ho 



501Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

pecado delles permeneçe» (EE); «pojs 
que he negligente de exerçitar se na 
obra» (VC); «ca poys lhe deu liçença 
pera aquilo» (S); «E poys que asy he, 
aos domingos e festas deuemos de yr aas 
ygreias» (TC); «husar do officio que lhe 
he cometido e encomendado poys que se 
nam deue deteer e de tardar em o dicto 
officio» (VC); «Ca poys os leigos som 
costrãgidos que se cõfessem e comunguẽ 
huã vez no anno» (C); «poys como dizes 
estas cousas» (EE).

pola ventura, loc. adv. O mesmo que 
porventura. Formas: polla ventura (RP, 
1); polla vẽtura (VC, 1; HV, 1). «E se 
polla ventura for açerca das espadoas, 
mĩguaras o sangue cõ ventosas» (RP); 
«Nẽ polla vẽtura alguũ desespere se a 
carne enferma seja cõtrayra» (VC); «se 
polla vẽtura podessẽ auer algũas cousas 
ou reliquias que hy esteuessẽ» (HV).

poldro, subs. (do lat. medieval pulitru-m, 
este do lat. pullus, cria de animal). O 
mesmo que potro: cavalo novo. Formas: 
poldros (C, 1). Contexto: «E tambẽ de 
mullatos e burros, poldros do qual se 
pagara o dizimo» (C).

polegar, subs., adj. (do lat. pollicare-m, 
do tamanho do polegar). O dedo mais 
grosso ou pólex; relativo ao dedo mais 
grosso. Formas: polegar (S, 5; RP, 2); 
polegares (S, 1); polhegar (S, 1); pollegar 
(S, 1); polleguares (VC, 1). Contextos: 
«mete o dedo polegar no olio» (S); «esta 
antre o dedo demostrador e ho dedo 
polegar» (RP); «seja sangrado em a vea 
de çephalica açerca do dedo polegar» 
(RP); «aperta os dedos polegares con 
os indices» (S); «encolhidos o dedo 
pequenho e o que esta acerca delle que 
chaman medicus e alçados ho polhegar 
e o que esta acerca do que chamon yndex 
e o do meo» (S); «cõ o dedo pollegar faz 
huũ ssynal de cruz» (S); «andando cõ 
os polleguares ou dedos tenros» (VC).

polido, adj. (do part. de polir, este 
do lat. polire). Educado; lustroso. 

Formas: polido (S, 1); pollidas (VC, 
1). Contextos: «E aynda lhes chaman 
politicas por que fazẽ ao omẽ polido e 
ordenado na uida do mũdo» (S); «suas 
vestiduras nõ eram muy pollidas nẽ 
muyto desprezadas e vijs» (VC).

política, subs. (do grego πολιτική, pelo lat. 
medieval politica-m). Arte de governar. 
Formas: politica (S, 1). Contexto: 
«Politica ensina como deue rreger e 
gouernar as çidades e os rregnos» (S).

político, adj. (do grego πολιτικός, pelo lat. 
medieval politicu-m). Cívico. Formas: 
politicas (S, 1). Contexto: «E aynda lhes 
chaman politicas por que fazẽ ao omẽ 
polido e ordenado na uida do mũdo» (S).

pollo, subs. (do castelhano pollo). Frango. 
Formas: pollos (VC, 1). Contexto: 
«pareçe auer mayor desejo de criar: e 
guardar os pollos tã grãde affecçõ ha aos 
filhos» (VC).

polme, subs. (do lat. *pulmen, este de 
pulmentum). Massa pouco consistente; 
papa.  Formas:  polmes (RP, 1). 
Contexto: «e de noyte assados caldos, 
polmes, e potagios se euitẽ» (RP).

polo, prep. + art., prep. + pron. (de por 
+ o). O mesmo que pelo: através do. 
Formas: pola (S, 11; TC, 11; VC, 1; 
EE, 2; RP, 1); polas (S, 4; TC, 2; EE, 1); 
polla (S, 55; TC, 3; VC, 4; HV, 47; C, 13; 
EE, 17; RP, 2); pollas (S, 6; VC, 6; HV, 
8; C, 2; EE, 4); pollo (S, 42; TC, 2; VC, 
9; HV, 19; C, 11; EE, 7; RP, 1); pollos 
(S, 17; VC, 9; HV, 5; C, 5; EE, 4); polo 
(S, 9; TC, 3; TC, 6; S, 5); polos (TC, 8); 
porlas (VC, 1). Contextos: «tornasse 
aho altar pola parte signistra» (S); «Se 
se affrigio com noio pola solenidade 
da missa ou pollo sermom seer grãde» 
(TC); «esta he aquela pola qual sõ feytas 
e obradas todas as malicias do mundo» 
(TC); «vee a deuoçom pola qual foy 
scolheita» (VC); «pola qual cousa boõ 
he ao saão em tempo da pestilençia» 
(RP); «nõ acharas pastor uerdadeiro 
que uerdadeyramẽte rega a egreia de 
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Ihesu Christo, nẽ quem ponha a alma 
polas suas ouelhas» (TC); «quando polla 
penitẽçia os reçebe aa comunhom dos 
sacramẽtos» (S); «tractãdo algũas partes 
de meu corpo desonestamẽte polla qual 
cousa me ueen aas uezes pẽsamentos e 
desejos de luxuria» (TC); «he mãdada 
e soffrida polla grãde caridade delles» 
(VC); «e polla tua piedade e polla honrra 
da bẽauẽturada virgẽ santa Maria tua 
madre» (HV); «polla qual cousa deue 
se homẽ de guardar» (RP); «Da passagẽ 
que fez o senhor e os discipollos pollas 
semeadas e agros» (VC); «Nem façã 
outras alguãs desonestidades pollas 
quaaes muitas vezes prouocamos a yra 
de Deus sobre nos» (C); «he irregular e 
nõ pode seer absolto senom pollo papa 
de Roma segũdo diz a degratal» (TC); 
«nom podẽ seer asoltos saluo pollo 
papa» (S); «Assy pollo contrairo em 
Christo he hũa pessoa e tres essentias» 
(VC); «isto foy feito pollo pouoo» (EE); 
«pollo qual deues de notar que segũdo 
diz o grãde medico .s. Dauid» (RP); 
«ssom determinadas pollos dereytos e 
autorydades dos sanctos padres» (S); 
«nẽ pollos caminhos e entradas dos 
sentidos» (VC); «seer destruida pollos 
prinçipes romaãos» (EE); «no lhe deue 
de obedecer porque todas as cousas 
deuemos de leyxar polo amor de Deus e 
polo seruir» (TC); «Se deu testimunho 
contra seu proximo polo fazer condenar» 
(TC); «A primeira se iurou polo nome de 
Deus ou de Sancta Marya ou de alguũ 
outro santo em uaão» (TC); «Se deu 
testimunho contra seu proximo polo 
fazer condenar» (TC); «Primeyramẽte 
apregũte polos sete pecados mortaaes» 
(TC); «mas porlas deffesas daqueste 
mũdo nõ se embargua a sua ousadia» 
(VC). 

polução, subs. (do lat. pollutione-m). 
Sujidade; mancha; ejaculação. Formas: 
polluçã (VC, 1); polluçon (S, 1); poluçõ 
(TC, 3; VC, 1); poluçom (TC, 2). 

Contextos: «e da polluçã da carne e do 
sangue» (VC); «ca se fose polluçon ẽ 
sonhos ou ho marido dormise con sua 
molher na ygreja nom seria violada» 
(S); «Outrosy todo homẽ que faz aquela 
poluçõ cõ sua maão ou cõ outro mẽbro, 
iaiũe sete coreesmas» (TC); «Oo quã 
doçe cousa he boo Jhesu ẽ o segredo 
do coraçõ tragerte aa memoria cõçibido 
da virgẽ sẽ poluçõ» (VC); «A sexta se 
ouue poluçom» (TC); «Que possamos a 
cada huum dar conselho como posa auer 
lauamẽto, remiimento de cada poluçom 
de seus pecados» (TC).

poluto, adj. (do lat. pollutus, a, um, part. 
passado de polluere). Manchado; sujo; 
imundo. Formas: polutu (TC, 1). 
Contexto: «Se foi polutu per sonho» 
(TC).

pólvora, subs. (do lat. vulgar pulvera-m). 
Pó. Formas: poluora (HV, 1). Contexto: 
«Pollo qual mãdo que o ouro e a prata 
seja limado, e as pedras preçiosas sejã 
moydas, e daquello seja feita poluora 
e seja assi repartido que tanto seja dado 
ao rico como ao proue, e cada huũ coma 
dello sua parte» (HV).

poma, subs. (feminino de pomo). Fruto; 
maçã. Formas: poma (HV, 1). Contexto: 
«e hũa poma valia sete pesantes» (HV).

pomba, subs. (do lat. palumba-m). Fêmea 
do pombo. Formas: põba (VC, 1; 
EE, 3); pomba (EE, 3); ponbas (VC, 
2); poõba (VC, 14); poõbas (VC, 10); 
poomba (VC, 11; EE, 1); poonba (VC, 
24); poonbas (VC, 1). Contextos: «ẽ 
forma de põba descẽdeo sobre elle» 
(EE); «apareçeo o spiritusancto em 
especia de pomba sobre elle» (EE); 
«e quanto aas ponbas e honrras delle» 
(VC); «nom embarguãdo que per a 
poõba fosse significado o spiritu sancto» 
(VC); «E aquelles vẽdẽ as poõbas que a 
graça que reçeberom do spiritu sancto» 
(VC); «assy como poomba» (EE); 
«porque a poonba tẽ blandos olhos e 
doçe sguardamẽto» (VC); «E aaqueles 
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que vendiã as poonbas disse tiraae 
estas cousas deste lugar e nõ queyraaes 
fazer» (VC).

pombado, adj. (de pomba + -ado). Em 
forma de pomba. Formas: poonbado 
(VC, 1). Contexto: «porque nõ foy o 
spiritu sancto poonbado» (VC).

pombinho, subs. (de pombo + -inho). 
Pequeno pombo. Formas: põbinhos 
(VC, 1); pombinhos (EE, 1); poonbinhos 
(VC, 3).  Contextos:  «ao menos 
offereçamos duas tortores ou huũ par 
de põbinhos» (VC); «dous pares de 
pombinhos» (EE); «E como entrarõ 
no tẽplo cõprarõ duas tortores ou dous 
poonbinhos pera offereçerẽ por elle» 
(VC); «porque nom consentia que 
se offereçessem no sacrificio ponbas 
simplezmẽte ora fossem nouas ora 
poonbinhos» (VC).

pombo, subs. (do lat. palumbu-m). Espécie 
de ave columbina. Formas: poombos 
(C, 1). Contexto: «perdizes, poombos, 
rollas e de toda outra caça que caçarẽ» 
(C).

pomo, subs. (do lat. pomu-m). Fruto. 
Formas: pomo (TC, 2; VC, 12); pomos 
(VC, 2). Contextos: «E ainda o pecado 
no home o he tal como a podridoõe 
no pomo a podridoõe tolhe ao pomo 
a fremusura e tolhelhe a color» (TC); 
«esta tirou a vida ao mũdo por o pomo 
de hũa aruor» (VC); «ca elle cõ seus 
pomos he ornado e fremoso» (VC); 
«Sicomorus outrosi se chamã huũs 
pomos semelhauees a figos» (VC).

pompa, subs. (do grego πομπή, escolta, 
procissão, pelo lat. pompa-m). Fausto; 
sumptuosidade; magnificência. Formas: 
pompa (TC, 1; VC, 5; EE, 1); pompas 
(VC, 4; C, 1; EE, 1); ponpas (VC, 
1); põpa (VC, 4); põpas (TC, 2; VC, 
2). Contextos: «Mingua de paciẽcia. 
Loucura. Pompa. Vaã gloria» (TC); «e 
em aquesta hõrra sua nõ menosprezou 
pouco a honrrosa pompa daqueste 
mũdo» (VC); «gastandoas em pompa 

e em comer e beber e em luxuriar» 
(EE); «e nunca quedam de entenderem 
em viços e em pompas pera sy» (VC); 
«senhorios e pompas do que lhe Deus 
deu» (C); «renunciar ao dyaboo e 
arrenegar delle e das suas pompas» (EE); 
«e os soberuos. nas ponpas e altezas» 
(VC); «A põpa sandya e as companhas 
e ajuntamentos custosos das eyxequias» 
(VC); «e este he quando 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 e todas 
suas põpas» (TC); «porque buscamos 
tam cobiçosamẽte as honrras e põpas e as 
cousas de tam pouca dura e vaãs» (VC).

pompilho, subs. (talvez do lat. medieval 
*pampiliu-m). Planta rasteira espontânea 
que dá uma flor amarela; pampílio ou 
pampilho. Formas: põpillos (VC, 1). 
Contexto: «per a vinha se entẽde a 
alma ou cõsciẽcia ẽ a qual deue seer 
trabalhado e que podemos os põpillos 
que a mata» (VC).

pomposo, adj. (do lat tardio pomposus, 
a, um). Que tem pompa; faustoso; 
magnificente. Formas: pomposa (VC, 
1); pomposas (VC, 1); põposa (VC, 
1); põposas (VC, 1); põposo (VC, 
1). Contextos: «e nõ em ordenança 
ou procisam pomposa e soberuossa» 
(VC); «e cuydado de cousas e de 
alfayas de desuayradas maneiras e 
pomposas» (VC); «mas nõ vaã nẽ põposa 
deste mũdo» (VC); «tã singularmẽte 
escolheitas e tã põposas» (VC); «muyto 
aalonguado he da bem avẽturança da 
gloria a louuamjnha e o guabamẽto 
oufano e põposo» (VC).

ponçonha, subs. O mesmo que peçonha. 
Formas: ponçonha (VC, 1). Contexto: 
«se deuẽ guardar como de ponçonha de 
serpẽte» (VC).

ponente, subs. O mesmo que poente. 
Formas: ponente (VC, 2); ponẽte (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «hũa parte staria 
ao meo dya e outra ao ponente. e outra 
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ao ouriente» (VC); «stando o sol no 
ponente» (VC); «E veo do ponẽte a vida 
que fora encuberta» (VC); «som leuante 
e ponẽte» (EE).

pongir, vb. O mesmo que pungir. Formas: 
põgida (VC, 1); pongindo (VC, 1). 
Contextos: «põgida cõ door se cauide 
e emende» (VC); «e pooẽ a maão 
aa deçima per sua vida hũgindoa e a 
pongindo» (VC).

ponta, subs. (do lat. tardio puncta-m, 
estocada). Extremidade de um objeto; 
bico. Formas: ponta (VC, 6; HV, 1; 
EE, 1); pontas (VC, 9; EE, 1); põtas 
(VC, 1). Contextos: «E como na vara 
de Joseph logo emflorecesse e na 
ponta della» (VC); «E meteo a ponta 
da espada pollo meo do coraçã» (HV); 
«os doentes saarauam por tocar a ponta 
das vestiduras de Christo» (EE); «em 
signal da qual cousa elles tragem mitra 
na cabeça com dous cornos ou pontas» 
(VC); «e por tãto tem dous cornos ou 
duas pontas» (VC); «hyan para çima 
voltados como em pontas a maneira de 
cornos» (EE); «afirmã seer de juncos 
marinhos. cujas põtas nõ som menos 
duras e agudas e penetratiuas que rijas 
spinhas outras e carapetos» (VC).

pontal, subs. (do lat. tardio puntale-m). 
Bordão; cajado. Formas: põtal (VC, 1). 
Contexto: «sosteeste ou encostaste ao 
põtal ou cajado alheo» (VC).

ponte, subs. (do lat. ponte-m). Construção 
em madeira, pedra ou outro material 
que permite a passagem de um lado 
para outro. Formas: ponte (VC, 1); põte 
(HV, 1). Contextos: «he bispo e ponte 
dos beẽs que som vijmdoyros» (VC); 
«e leuarõno fora da çidade açerca da 
põte» (HV).

pontifical, adj. (do lat. pontificale-m). 
Relativo à dignidade episcopal. 
Formas: pontificaaes (VC, 3; C, 1); 
põtificaaes (VC, 1); põtifical (S, 1; VC, 
1). Contextos: «E por demostrar aquesto 
os chapijns ou sandallos pontificaaes» 

(VC); «de todo nosso bispado lhes 
outorgassemos alguũs dos nossos casos 
pontificaaes» (C); «sua paixõ ouue 
todollos ornamẽtos põtificaaes» (VC); 
«forma e dignidade põtifical e entẽçõ» 
(S); «e per ventura a vnçõ põtifical lhe 
deu syso e entẽdimẽto de prophetizar» 
(VC).

pontifical 2, subs. (do lat. pontificale-m). 
Capa comprida usada em celebrações 
religiosas. Formas: pontifical (VC, 1; C, 
1); põtifical (EE, 2). Contextos: «estaua 
aquelle bispo morto em pontifical» (VC); 
«com os outros ornamentos neçessarios 
pera se reuestirem em pontifical por que 
assy deuem todos hir da see cõ nosco 
atee o logar do sinado» (C); «tomando 
honrra do põtifical» (EE).

pontífice, subs. (do lat. pontifice-m). Sumo 
sacerdote; o papa. Formas: pontiffiçe 
(EE, 1); pontifice (EE, 2); pontifiçe 
(EE, 2); põtifiçe (EE, 1). Contextos: 
«Achando se Christo ante o padre 
pontiffiçe dos beẽs vijndoyros» (EE); 
«como entraua o pontifice do testamento 
velho» (EE); «deue ho pontifiçe auer 
cõpaixan e piedade» (EE); «No segũdo 
empero soo o põtifiçe huũa vez em o 
anno» (EE).

ponto, subs. (do lat. punctu-m, picada, 
estigma). Questão ou assunto que é 
analisado segundo uma determinada 
ordem; instante; momento; situação. 
Formas: pomtos (TC, 1); ponto (S, 1; 
VC, 26; EE, 2); pontos (VC, 1); poonto 
(VC, 1); põto (S, 2; VC, 13; EE, 1); 
põtos (VC, 2). Contextos: «Item lhe 
deue adizer em como ha confissom esta 
em tres pomtos» (TC); «E se de todo 
ponto os recusarem e non quiseren dar 
liçença» (S); «e em tal ponto que se 
nõ demostraua ẽ elle alguũ signal de 
poderio» (VC); «resurgira nom de noyte 
mas no ponto do dia que he chamado a 
alua» (EE); «e dez pontos fazem hũa 
ora» (VC); «todo christaão que esta em 
perigoo e poonto de morte deue filhar 
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se poder aqueste sacramẽto» (VC); «a 
myn pareçe vontade firme rrecta e de 
todo põto quitada das cousas terreaees 
e presentes» (S); «ca daqueste artigoo 
ou põto do temor e tristeza» (VC); «des 
o põto que foy encarnado foy o corpo 
de Jhesu diuinalmente formado e posta 
alma em elle» (EE); «E ajnda que aquesta 
ensinança se possa referir a cadahuũs 
põtos da paixom do senhor» (VC); «E 
principalmẽte cõsijra os artigoos e põtos 
da paixõ em que Christo assignadamẽte 
ouue alguũs marteiros» (VC).

poo, subs. (do lat. vulgar pulvu-m, por 
pulvus, eris). O mesmo que pó: substância 
reduzida a pequenas partículas; poeira. 
Formas: poo (VC, 49; EE, 5); poos (VC, 
1). Contextos: «Corre e lãbe aquellas 
muj doçes gotas e ho poo dos seus pees» 
(VC); «cijza. e poo. e faisca» (VC); 
«estauam cheos de çugidade e do poo 
porque andaua descalço» (EE); «nẽ se 
podera fazer podre nẽ fazer poo» (EE); 
«e de todallas speciarias e poos dos 
boticayros» (VC).

popa, subs. (do lat. medieval popa-m, por 
pupis, is). Parte posterior de um barco 
oposta à proa; ré. Formas: popa (VC, 
1). Contexto: «E elle jazia dormindo de 
re .s. na popa da barca» (VC).

popular, subs., adj. (do lat. populare-m, 
do povo). Gente comum; público; 
respeitante ao povo. Formas: populares 
(VC, 2); popullar (VC, 6); popullares 
(VC, 1). Contextos: «E os populares 
em reçebẽdo a vida mũdanal pareçe que 
nemhũa e leixã de guardar a obediẽçia 
a deos» (VC); Porem nõ digo eu os 
cõçelhijs e populares» (VC); «e outra 
gẽte popullar» (VC); «a companha 
popullar nom he toda em acordo de huũa 
sentença» (VC); «preeguaua por ensinar 
os popullares» (VC).

poquidade, subs. O mesmo que pouqui-
dade. Formas: poquidade (VC, 4). 
Contextos: «por razom da humildade 
e da pobreza e da poquidade dos fiees» 

(VC); «Em esto se mostrou a poquidade 
da ffe» (VC).

por, prep. (do lat. pro ou per). Por causa 
de; a favor de. Formas: por (SG, 7; S, 
2371; TC, 243; VC, 8292; HV, 154; C, 
232; EE, 1802; RP, 17). Contextos: 
«terras descubertas e por desscobrir» 
(SG); «este cõfesor asi ẽlegido por 
eles nõ pode asolver dos muy graues 
pecados» (S); «daa por medo ou peita 
ou por amor do outro» (TC); «E que 
tãtos e tã deshõrrados doestos soportou 
por nos» (VC); «o qual em a paixõ pose 
sua alma e vida por seus amigos» (VC); 
«Assy senhor que por o bem que aquelle 
santo profeta fazia» (HV); «sam postos 
ẽ clerigos por coroças» (C); «os antijgos 
judeus tinhã por custume de apedrejar os 
brasfemyos» (EE); «fallou o senhor deus 
por o propheta Jeremias» (EE); «por 
onde se diz no psalmo dezoyto» (EE); 
«por cõseruaçam dos saãos, e reformaçã 
dos caydos» (RP); «Da rayz superior veẽ 
e acõteçe a pestilẽçia por virtude dos 
corpos de çima dos çeos» (RP).

por ali, loc. adv. Por aquele lugar. Formas: 
por ally (VC, 1); por aly (VC, 1). 
Contextos: «mas por ally se mostra 
a virtude daquellas de quẽ sam as 
vestiduras» (VC); «e por aly falar cõ 
seus discipollos familliarmẽte» (VC).

por azo de, loc. adv. Por causa de. Formas: 
por aazo d’ (VC, 27); por aazo de (TC, 1; 
VC, 9); por azo d’ (VC, 1). Contextos: 
«fosse ajnda mais deficel por aazo da 
nocte escura» (VC); «e por aazo de 
fazerem aquestas cousas cõ grande 
cobiiça nunca lhes minguam obras» 
(TC); «per este exẽplo auisasse cada huũ 
que por aazo de teer cuydado do proximo 
nõ arrefeeça» (VC); «por azo da dicta 
leitura fezerem» (VC).

por causa de, loc. adv. Por esse motivo. 
Formas: por causa d’ (C, 7; EE, 2; RP, 
1); por causa de (EE, 1). Contextos: 
«que por causa da dita querella reçebeo» 
(C); «andaua de casa em casa curãdo 



506 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

ẽfermos por causa da minha pobreza» 
RP); «por causa destas mançebas 
serem desemparadas» (C); «Por causa 
das bestas feras» (EE); «os quaaes se 
soõe fazer por causa de luxuria» (EE); 
«jnjurias e despesas que por causa dello 
reçeberõ» (C); «mas por causa dos 
judeus nõ ho outorgauã» (EE).

por certo, loc. adv. Certamente. Formas: 
por certo (VC, 4); por çerto (VC, 1; HV, 
4; EE, 27). Contextos: «E diz em outro 
lugar que por certo nõ he boo aquelle 
que nõ quer seer melhor» (VC); «porque 
nom sabe por çerto quanto tẽpo ha de 
seer» (VC); «e por çerto o emperador 
se tem de vos por mal pago» (HV); «por 
çerto deuees dizer que nõ seja menos a 
pallaura de deus que o corpo de Christo» 
(EE); «Mas se en o dedo de Deos deyto 
os dyaboos por çerto o regno de deus 
he vindo en vos outros» (EE); «E elle 
disse ante por çerto bẽauanturados som 
aquelles que ouuem a pallaura de deos 
e aquella guardam» (EE).

por cima, loc. adv. Sobre. Formas: por 
çima (S, 1; HV, 1). Contextos: «poem 
a elle este pano ençyma dos onbros e 
a ella por çima da cabeça» (S); «e que 
sobissem pedras por çima do muro» 
(HV).

por conseguinte, loc. adv. Por consequên-
cia. Formas: por comseguinte (EE, 1); 
por conseguinte (VC, 1; EE, 10); por 
conseguĩte (EE, 2); por consiguinte 
(EE, 2); por cõseguinte (VC, 1; EE, 8; 
RP, 1); por cõseguĩte (EE, 3); por cõsi-
guinte (EE, 1); por o cõseguinte (VC, 1). 
Contextos: «E por comseguinte nom as 
tomauã cheeamente» (EE); «Por con-
seguinte se seguesse a sua cõfirmaçom 
per millagres» (VC); «Por conseguinte 
he cousa manifesta: Christo seer naçi-
do» (EE); «empero non podia poer as 
maaos nẽ por conseguĩte dar o dom do 
spiritusancto em synal visiuel» (EE); «e 
por consiguinte hũa meesma natureza 
cõ deus padre» (EE); «E por cõseguinte 

por a sua nacença tẽporal diziã que nõ 
era de sempre nẽ ante de sancta Maria» 
(VC); «E por cõseguinte todo o coyto e 
toda luxuria» (RP); «se son filhos por 
cõseguĩte herdeiros» (VC); «E assy por 
cõsiguinte (emtra no regno dos çeeos)» 
(EE); «assy como se diseesse que os 
amoestaua fazer peendença porque por 
o cõseguinte mas ligeiramẽte guãçassem 
perdõ» (VC).

por dentro, loc. adv. Pelo interior. Formas: 
por dentro (VC, 1). Contexto: «e fazee 
vos prestes de dẽtro em vos per ffe que 
obre cõ amor por dentro em vos» (VC).

por detrás, loc. adv. Pelas costas; às 
escondidas. Formas: por de tras (VC, 
1); por detras (EE, 2). Contexto: «e 
aquelle que caae por de tras nom vee 
o perigoo em que encubiço e cahyu» 
(VC); «E veeo por detras e tocou o fyo 
da vistidura delle» (EE).

por diante, loc. adv. Pela frente. Formas: 
por deante (VC, 1); por diante (C, 1). 
Contextos: «E nom caerom por deante e 
de rostro» (VC); «seus mantões cõpridos 
e abertos por diante» (C).

por fundo, loc. adv. Pelo fundo. Formas: 
por fũdo (VC, 1). Contexto: «e por 
tãto mereçerõ os judeos seer cortos por 
fũdo» (VC).

por isso, loc. conj. Por esse motivo; porque. 
Formas: por esso (TC, 2; EE, 1); por 
iso (S, 1); por isso (S, 1; TC, 1; HV, 1; 
EE, 9; RP, 1); por jsso (EE, 2); por yso 
(S, 1; TC, 2); por ysso (S, 7; HV, 1; C, 
8; EE, 38; RP, 3). Contextos: «por esso 
a sãcta eigreia mudou este dia» (TC); 
«por esso acreçẽtarom que os ventos e 
o mar lhe obedeçessem» (EE); «E diz 
Sancto Agustinho que por iso deuemos 
fazer oraçon çertas oras do dya» (S); 
«E por isso dizẽ christeleyson» (S); 
«nõ som por isso todas iguaaes» (TC); 
«e por isso se aparelharõ huũs e outros 
para pelleja» (HV); «por isso moraua 
no deserto» (EE); «e por isso diz ho 
verso poetico falãdo do apareçimẽto da 



507Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

cometa» (RP); «e por jsso se foy alem 
do mar de Galilea» (EE); «e por yso diz 
na oraçõ» (S); «dez anos e meo faça de 
peendença por yso» (TC); «E por ysso 
dizemos em a premeira pitiçõ» (S); «e 
por ysso quãto for possiuel taaes deuẽ 
de euitar e de sy esquiuar as causas de 
tal podridõ» (RP); «E por ysso queria 
que fundandonos em Deus aprouuesees 
a elle e aos homẽs» (C); «E por ysso te 
digo que em toda maneyra te guardes 
que nõ reçebas do baffo de outrẽ» (RP).

por maneira de, loc. adv. Por modo de; 
à maneira de; de forma a. Formas: por 
maneira de (S, 9; EE, 1). «o pecador 
deue confessar claramente o pecado e 
non palrrar nen encobrir nen colorar 
por maneira de excusarsse» (S); «A 
ssegũda quãdo se faz por maneira de 
jogo e esta sse faz em duas maneyras» 
(S); «sse alguũ por maneira de doutrina 
ensinasse outro a bautizar» (S); «Outra 
ha por maneira de sentido como he o 
bicho e o fogo» (EE).

por maneira que, loc. conj. Por modo 
que. Formas: por maneira que (S, 2). 
Contextos: «ho pecado ou maldade que 
sabia de outro fiz por maneira que viese 
a notiçia de muytos» (S); «E esto se deue 
fazer por maneira que os que o ouuirẽ 
ẽtendã que o soube de outra parte» (S).

por parte de, loc. adv. Da parte de. 
Formas: por parte d’ (VC, 5; EE, 1; 
RP, 2); por parte de (VC, 5; EE, 1). 
Contextos: «por tãto choraua por parte 
da humanidade» (VC); «sera ygual a 
todos quãto he por parte da fym» (EE); 
«Primeiramẽte por parte de deus» (VC); 
«esto nam se acontesce por parte de 
Jhesu mas por culpa do homẽ» (EE); 
«por parte do agẽte e por parte do 
paçiẽte» (RP).

por respecto de, loc. adv. O mesmo que 
por respeito de. Formas: por respecto 
d’ (VC, 2); por respecto de (VC, 1); por 
respectu d’ (VC, 3). Contextos: «E por 
respecto das outras çidades em as quaaes 

adorauam e honrrauã os ydollos» (VC); 
«A quarta he seer prestes e aparelhado 
e esto por respecto do guallardõ que ha 
de vijnr» (VC); «A qual cousa fez por 
respecto de çertificaçom do millagre» 
(VC); «e nõ se chama pascoa por 
padeçimẽto. ou por respectu da paixom» 
(VC); «e se diz por respectu dos que 
começam» (VC).

por respeito de, loc. adv. No que diz 
respeito a; por consideração a. Formas: 
por respeito d’ (VC, 2; C, 1); por respeito 
de (C, 1). Contextos: «em quanto he 
desejada por respeito doutra cousa» 
(VC); «primeiramente buscade o regno 
se diz por respeito da segunda» (VC); 
«Doze se chamam por respeito dos doze 
apostollos» (C); «E chamãse quatorze 
por respeito de quatorze cousas que se 
ẽ elles contem» (C).

por tal guisa que, loc. adv. Por tal maneira 
que. Formas: por tal guisa que (EE, 
1). Contextos: «(todos forõ cheos de 
spiritusancto) Vincencio por tal guisa 
que os coraçoões delles de todo em 
todo forom allumeados da graça do 
spiritusancto» (EE).

por tal maneira que, loc. conj. Por tal 
forma que. Formas: por tal maneyra 
que (VC, 1). Contexto: «Senhor deus 
todo poderosso que geeraste o filho 
coeternal e ygual e consustãcial a ty ante 
dos segres por tal maneyra que se nom 
pode fallar» (VC).

por tal que, loc. conj. Por tal forma 
que. Formas: por tal que (VC, 822). 
Contextos: «abscondete de todas cousas 
de fora por tal que mereças seer vestido 
do spiritu sancto de çima» (VC); «te peço 
que emderençes as minhas cujdaçoões e 
pallauras e obras em a tua ley e nos teus 
preçeptos e conselhos muy alto senhor 
por tal que em todas cousas fazendo a 
tua voontade mereça seer per ti saluo 
aqui e pera sempre» (VC); «nõ veeo 
mais cedo por tal que o homẽ da ley da 
natura e da ley scripta fosse cõcluso e 
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vençido» (VC).
porcariço, subs. (do lat. porcariciu-m). 

Porqueiro; guardador de porcos. 
Formas: porcariços (VC, 1). Contexto: 
«dãdolhes por doctores aquelles que forã 
curados dos demonios e os porcariços» 
(VC).

porco, subs. (do lat. porcu-m). Animal 
doméstico da família dos suídeos; suíno. 
Formas: porco (TC, 1; VC, 5); porcos 
(VC, 26; C, 2; EE, 7). Contextos: 
«quãdo acordo de noyte nom dou graças 
a Deus nen me ẽcomẽdo a ele nẽ ey ẽ 
mĩ boas cuydaçoõs nẽ boos pensamẽtos 
mas torpes e desonestos e embe-bedado 
no sono como porco» (TC); «porque nõ 
ha hi animallia mais çuja que o porco» 
(VC); «Assy como o porco folgua no 
lameiro» (VC); «leixou Christo os 
demonios ẽtrar em os porcos» (VC); 
«leixan as agras abertas aos porcos e 
aos outros gaados que destrueẽ e comẽ o 
dito dizimo» (C); «e desejaua emcher ho 
vẽtre das bollotas que comyã os porcos 
e nehuũ lhas daua» (EE).

porém, conj., adv. (forma aglutinada de 
porende). Todavia; contudo. Formas: 
por ẽ (VC, 1); por em (VC, 1); porẽ 
(S, 2; TC, 3; VC, 500; C, 5; EE, 173); 
porem (S, 1; TC, 7; VC, 351; C, 2; EE, 
290); poren (S, 1; EE, 12). Contextos: 
«e por ẽ castigua os» (VC); «e por 
em somos tehudos seruir aaquelle per 
cujo preço somos cõprados» (VC); 
«nõ se parte porẽ de a confisson» (S); 
«Porẽ mandamos que se macho cõ 
macho fezerẽ pecado sodomitico em 
remiimento de suas almas, iaiuem .xxi. 
coresmas» (TC); «Mas ẽ caso que o teu 
preposyto nõ fosse de matar nẽhuũ e porẽ 
matasteo ẽ tal caso nõ he necesaria a 
despẽsaçõ do papa» (TC); «e porẽ muyto 
deue seer esquiuado» (VC); «Porẽ nos 
mãdamos a todollos benefiçiados que 
teẽ benefiçios cõ cura dalmas na dita 
çidade» (C); «e porẽ segũdo Gregoryo 
sobre Matheus elle queymou os lyuros» 

(EE); «Porẽ diz Grisostomo ho sonno 
demostraua seer homẽ» (EE); «E porem 
ho arçediago que isto fezesse deue ser 
rremouido da dignidade» (S); «lhe dara 
os beẽs temporaaes ẽ este mundo e auera 
porem maor pena no inferno» (TC); «E 
porem o deuẽ sempre a teer comsygo 
nas ygreias» (TC); «e porem auer door 
e onde sera porque no juyzo» (VC); 
«Porem diz Gregorio» (EE); «poren 
todallas noue hordens sobre dictas» (S); 
«poren se lee a .xij. ca. de Sam Joham» 
(EE).

porende, conj. (do lat. pro ende, por isso). 
O mesmo que porém. Formas: por ende 
(VC, 1); porẽde (S, 61; VC, 4); poremde 
(S, 6); porende (S, 36; TC, 1; VC, 2; EE, 
2). Contextos: «E em verdade e por ende 
mal ca assy se faz oje» (VC); «Porẽde 
deixadas as outras opiniõees porey a 
forma que sse faz ssegũdo a ygreja de 
Roma» (S); «E porẽde a bondade e 
a mallicia desta potencia da voõtade 
auõda pera as outras seerẽ ditas boas 
ou maas» (VC); «Poremde sse alguũ 
tomase por filho a outro ẽ ssua cassa ou 
amte algũas testemunhas seria nẽguũa 
tal adopçiõ ou arrogaçõ» (S); «e porende 
nos deuemus desforçar quanto podermos 
pera gardar os mandamẽtus de Deus» 
(TC); «E porende bẽ diziã que acharõ» 
(VC); «porende diz Grisostomo» (EE); 
«Porende aynda diz Grisostomo» (EE).

porfação, subs. (do lat. praefatione-m). 
O mesmo que prefação: prefácio; parte 
da missa anterior ao cânone. Formas: 
porfaçõees (S, 1). Contexto: «E as 
porfaçõees ssom dez canonicadas» (S).

porfissão, subs. O mesmo que profissão. 
Formas: porfison (S, 1). Contexto: 
«confison he prometimẽto e porfison de 
deixar o pecado e error» (S).

porfilhar, vb. O mesmo que perfilhar. 
Formas: porfilhar (S, 1); porfilhou (S, 
1). Contextos: «E adopcio ẽ latin tanto 
quer dizer en rromançio en linguagẽ 
como perfilhamẽto ou porfilhar» (S); 
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«este pasa com todos seus beẽs ao 
poderio daquele que o porfilhou» (S).

porgatório, subs. O mesmo que purgatório. 
Formas: porgatorio (S, 1). Contexto: 
«significa os que estã em porgatorio» 
(S).

porlego, subs. O mesmo que prólogo. 
Formas: porlego (S, 1). Contexto: «E 
aqui se começa o porlego do canom» (S).

porlongar, vb. O mesmo que prolongar. 
Formas:  porlongarem (VC, 1) . 
Contexto: «tirarom no fora logo por 
nom porlongarem sua morte» (VC).

pormeter, vb. O mesmo que prometer. 
Formas: he pormitida (S, 1); pormete 
(VC, 1); pormeteo (VC, 4); pormeteolhes 
(VC, 1); pormetera (EE, 1); pormetia (S, 
1; VC, 1); pormetias (VC, 1); pormetido 
(VC, 3); pormety (VC, 1); pormitido (S, 
1). Contextos: «ca por ella he pormitida 
vida deste mũdo e do outro» (S); 
«todallas cousas a proueito delles ordena 
ou pormete de lhe vijrẽ» (VC); «Aquelle 
que pormeteo perdoança ao que se 
confessasse» (VC); «mas pormeteolhes 
e afirmoulhes que auiã de morrer» (VC); 
«Pera que cõprisse sua promessa que 
pormetera» (VC); «como a ley velha, 
que pormetia as coussas temporaaes e 
as cousas que se pasã e han fin» (S); 
«escendendo da cruz que pormetias que 
em tres dias refarias o templo» (VC); «e 
pormetido ajudoyro do meu padre a vos» 
(VC); «e a que pormety tantas cousas» 
(VC); «e que o reygno pormitido a nos 
por elle e ganhado pello seu sangue e 
payxam venha em nos» (S).

pormitimento, subs. O mesmo que prome-
timento. Formas: pormitimento (S, 1). 
Contexto: «polla qual o pormitimento 
da nossa saude era firme» (S).

poro, subs. (do grego πόρος, pelo lat. 
poru-m). Pequeno orifício na pele. 
Formas:  poros (VC, 1;  RP, 4). 
Contextos: «e enflamaua ho coraçõ e o 
corpo ẽ tal maneira que abertos os poros 
corresse o suor ruyuo e coor de sãgue» 

(VC); «os cheyros taaes opilam e çarrã 
os poros» (RP); «teẽ os poros mays 
largos» (RP).

poroso, adj. (de poro + -oso). Permeável; 
absorvente. Formas: porosa (VC, 1). «a 
qual por quanto he porosa embeue em 
sy e retem o liquor que lhe lançã» (VC).

porquanto, conj. (de por + quanto). Visto 
que; porque. Formas: por cãto (VC, 1); 
por quamto (S, 4; VC, 5); por quanto 
(S, 79; VC, 252; HV, 10; C, 5; EE, 46); 
por quãto (S, 46; VC, 69; HV, 4; C, 3; 
EE, 36); porquamto (VC, 1); porquanto 
(TC, 1; VC, 34; EE, 1); porquãto (VC, 
6; EE, 1). Contextos: «e pediolhe 
perdõ e mercee por cãto o desẽparara 
e neguara muytas vezes» (VC); «Por 
quamto diz San Gregorio, nõ abasta 
ao homen para se saluar e quitarsse de 
fazer mal e pecados» (S); «Cedo pois 
perdoa o senhor por quamto aquelle 
aginha comuerteo» (VC); «E por quanto 
por nossos pecados no tempo dagora» 
(S); «por quanto o cordeyro ignoscẽte 
e o verdadeyro sol da justiça padeçia 
eclipsy» (VC); «por quanto forom 
auydos dignos de padeçer iniuria pello 
nome de Christo» (EE); «E por quãto a 
porta e fundamẽto de nossa saluaçon he a 
fe e bautismo» (S); «mas por quãto esto 
auia de seer por tanto primeyro scripto 
foy» (VC); «E por quãto os saçerdotes 
nõ deuẽ ministrar e seruir a Deus nos 
offiçios deuinos» (C); «e da parte do 
acusado porquamto acusauam aquelle 
que era ignoscente e sem culpa» (VC); 
«a moores ordees mais de misericordia 
podes ministrar ẽ aquelas que teẽs e fazer 
penitencia do pecado mortal porquanto 
te poderas hyr ẽ saluo e nõ te fuste» (TC); 
«porquanto nom sooes de deus» (EE); «e 
aquesto da tua parte porquãto ignoscẽte 
e sem culpa eras» (VC); «Porquãto deos 
perdoa aos que ho offendem» (EE).

porque, conj. (de por + que). Visto que; 
pois que; uma vez que; por causa de; por 
motivo de. Formas: por que (SG, 1; S, 
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703; VC, 423; HV, 10; C, 89; EE, 330; 
RP, 2); porque (S, 7; TC, 137; VC, 7833; 
HV, 53; C, 12; EE, 533; RP, 38); proque 
(VC, 2). Contextos: «por que os dictos 
reis e seus socessores leyxẽ de possoyr» 
(SG); «ou por semelhauel coussa por que 
era obrygado a fazer satisfaçon» (S); 
«por que staua desuestido» (VC); «Das 
graças que deu o emperador a molher 
Veronica por que foy causa da sua saude» 
(HV); «mas por que esperimentasse ha 
Philipe» (EE); «leyxe yr a vea aberta ou 
ferida atee o retardamẽto do sangue, por 
que pequena sangria, ou pequena sayda 
de sangue mais fortemente esperta a 
peçonha» (RP); «Episcopus em grego 
quer dizer especulador em latim, porque 
deue especular e acatar sobre seu pouoo» 
(S); «ainda que dee a sentença dereita, 
porque a nõ da com dereyta emtẽçom» 
(TC); «Se porque se afytou bem» (TC); 
«Porque entom lhes deue demandar 
lyçemça pera outro logar mais descreto» 
(TC); «mas porque assy o ordenou elle 
por nos fazer graça» (VC); «porque a 
tudo somos obrigados e deuedores» 
(C); «nõ esteue na verdade porque nõ 
ha verdade em elle quando fala mentira» 
(EE); «e nõ jantaras atee ho meo dia 
porque possa a triaga em o corpo fazer 
sua operaçam» (RP); «porque todo ho 
fructo traz podridõ» (RP); «Proque 
quando aquelle aa ffe per palpar foy 
reduzido» (VC).

porquê, subs. (de por + quê). Motivo; 
razão. Formas: por que (VC, 1); porque 
(VC, 36). Contextos: «Onde nõ sem 
por que nos amoesta ho apostollo que 
nõ tornemos aos defeitos e minguas 
do mũdo» (VC); «por quãto a fallarom 
sem porque e sem razom» (VC); «Jesu 
que quiseste someter te arreçeberes 
sem porque sentẽça de condempnaçõ 
aa morte» (VC); «e o doestarõ e lhe 
fezerõ muytas ẽjurias sem porque» 
(VC); «como se dissesse sẽ porque 
murmuraaes?» (VC); «e alegrãse muyto 

em vaão e sem porque» (VC).
porseguir, vb. O mesmo que perseguir. 

Formas: porsegues (EE, 1); porsseguillas 
(VC, 1). Contextos: «Saulo Saulo porque 
me porsegues» (EE); «deues recolher 
aquestas mediaçoões e porsseguillas per 
ordenãça atees a fim» (VC).

porta, subs. (do lat. porta-m). Abertura que 
permite a entrada ou a saída. Formas: 
porta (S, 24; TC, 2; VC, 157; HV, 4; EE, 
52); portas (S, 7; TC, 1; VC, 55; HV, 
8; C, 1; EE, 20). Contextos: «aquela 
chaue material abre a porta que esta 
çerrada» (S); «o que ouuir a minha voz 
e abrir a porta, eu entrarey a elle» (S); 
«e a primeyra deue ieiunar a porta da 
ygreia se poder» (TC); «Se teu padre 
carnal te estoruar que nõ seruas a Deus 
e tu esteueres na casa e ele se asẽtar a 
porta» (TC); «Stando ja a porta dos 
ceeos aberta» (VC); «E foy se aa porta 
do mestresalla» (HV); «quem nos 
reuoluera a pedra da porta da coua» 
(EE); «abre as portas do parayso» (S); 
«Quem toma peendemça as portas da 
ygreia e torna mays aquel pecado .x. 
anos faça peẽdemça» (TC); «em a casa. 
e nas portas e entradas» (VC); «forom 
se aas portas da çidade de fora para que 
dessem na hoste do emperador» (HV); 
«esta nossa cõstituiçam seja pregada nas 
portas da nossa see» (C); «e esteuessem 
as portas fechadas pello medo dos 
judeus» (EE).

portado, subs. (de porta + -ado). O mesmo 
que portada: porta grande. Formas: 
portados (VC, 2). Contexto: «E aquella 
vasa. auia cinco portados ou entradas 
darredor» (VC); «(E em estes portados 
jaziã) em hũas casinhas e lugares que alli 
estauã feitos pera folgar» (VC).

portador, subs. (do lat. portatore-m). 
Aquele que porta; carregador. Formas: 
portadores (VC, 2). Contextos: «Ou 
estes quatro portadores som quatro 
cousas que fazẽ perseuerar a alma 
em pecado» (VC); «podẽdo ajnda 



511Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

entender per estes portadores os deseios 
carnaaes» (VC).

portagem ,  subs .  (do lat. medieval 
portaticu-m, pelo provençal portage). 
Tributo correspondente aos direitos de 
entrada numa cidade ou de passagem 
por uma ponte ou território. Formas: 
portagẽ (TC, 2; VC, 1); portageẽs 
(VC, 3); portagẽs (S, 1); portajẽ (VC, 
1); portajeẽs (VC, 2). Contextos: «A 
quem deuedes peytas dadelhe peyta e a 
quẽ portagẽ dadelhe portagẽ» (TC); «e 
apanhauam a portagẽ e dereitos reaaes 
e tributos» (VC); «as portageẽs ou 
dizimas principalmẽte das cousas que 
vinhã per mar se paguauã» (VC); «Ho 
ssexto que põee portagẽs non avendo 
rrazõ en mudar a moeda em prejuizo 
do pouoo» (S); «nẽ aquelle que staua aa 
tauolla da portajẽ ou sysa» (VC); «das 
rendas e portajeẽs as quaaes se enuorilhã 
ẽ pecado» (VC).

portal, subs. (do lat. medieval portale-m). 
Entrada principal de um edifício; portão. 
Formas: portaaes (VC, 2); portal (VC, 
1; HV, 1). Contextos: «e auia cinco 
portaaes» (VC); «E tẽ esta poça cinco 
portaaes» (VC); «e querẽdo elle entrar 
começarom logo de se abayxar as pedras 
do portal» (VC); «todos forõ jũtos em 
huũ portal que hi estaua muy nobre» 
(HV).

portanto, conj. (de por + tanto). Por isso; 
por conseguinte; logo. Formas: por 
tamto (VC, 8); por tanto (S, 1; VC, 400; 
HV, 1; C, 5; EE, 28; RP, 1); por tãto 
(VC, 475; C, 2; EE, 8; RP, 7); portanto 
(VC, 37; EE, 3); portãto (TC, 1; VC, 
30). Contextos: «Como se dissesse. por 
tamto foy crucificado porque era rey dos 
judeos» (VC); «por tanto muitas vezes 
sse muda ho nome neste ssacramento» 
(S); «E por tanto per aquesto que diz 
rey dos judeos» (VC); «E por tanto eu 
tomarey vinguãça de ty» (HV); «e por 
tanto nõ o podiam negar» (EE); «e por 
tanto delles se fazia a offerta dos proues 

que nõ podiam auer a outra cousas» 
(EE); «e por tanto todos os mantijmentos 
quãto som de mais leue digestam tãto 
som milhores» (RP); «e por tãto esta 
colocado antre elles» (VC); «E por tãto 
o dito custume antijgo pareçe que foy 
fundado sobre obra de piedade» (C); 
«este he mayor que tu por tãto adorao» 
(EE); «e por tãto deue homẽ de fugir dos 
aares peçonhẽtos» (RP); «Mas portanto 
foy ante ditto porque por Christo auia 
de seer acabado» (VC); «E portanto a 
nenhuũ faço sem razom» (EE); «Ha hy 
outro iuramẽto que chamam a sii Deos 
que se traze ameude na boca e portãto 
eso meesmo diz asy Salomõ» (TC); 
«E portãto diz. que leuarã onde tu nõ 
queres» (VC).

portátil, adj. (do lat. medieval portatile-m). 
Que se pode transportar. Formas: 
portatil (VC, 1; EE, 1); portatile (S, 
2). Contextos: «(disse lhe pois Jhesu. 
Alleuãtate e toma teu leito ou grabato) 
que he huũ leito portatil» (VC); «ca foy 
mouiuel e portatil de huũ logar a outro» 
(EE); «en ara consagrada que he dita 
altar portatile» (S); «E ho altar que ha 
de seer consagrado e este portatile yso 
mesmo que ha de seer consagrado» (S).

portável, adj. (do lat. medieval portabile-
-m). Que se pode transportar; portátil. 
Formas: portauel (VC, 1). Contexto: 
«E per aquesto faze se redõdo e por-
tauel ou ligeiro de trager aa uoõtade do 
diaboo» (VC).

porteira, subs. (feminino de porteiro). 
Mulher encarregada de guardar a porta 
de um edifício. Formas: porteira (VC, 
3); porteyra (VC, 4). Contextos: «teẽ 
excellẽcia no officio porque he porteira 
do paraiso» (VC); E entro em o paaço 
deanteiro ou no alpender porque a 
porteira o chamou» (VC); «Moralmente 
per a primeira escraua porteyra que 
constrangeo Pedro a auer de negar» 
(VC); «E falou Johane aa porteyra» 
(VC).
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porteiro, subs. (do lat. portariu-m). 
Indivíduo encarregado de guardar a 
porta de um edifício. Formas: porteiro 
(S, 1; VC, 6; EE, 2); porteiros (VC, 6; 
C, 1); portejro (VC, 1); porteyro (VC, 
6); porteyros (S, 1). Contextos: «E 
hostiayro quer dizer porteiro por que 
garda a porta» (S); «tu nõ es porteiro e 
preeguas sem nosso recado e cõselho» 
(VC); «a este abre o porteiro» (EE); 
«abree ho porteiro» (EE); «e a este 
pastor abrem os porteiros que som tres» 
(VC); «E os tabaliaães e escriuaães, 
notairos, porteiros, enqueredores cada 
huũ .xl. reaes» (C); «(segũdo a sua 
voõtade. e ao portejro.) que leua aa 
casa de deus» (VC); «O porteyro outro 
si he a razõ» (VC); «o consentimento 
que o homẽ da he o porteyro que lhe 
abre a porta» (VC); «foy estabeleçida a 
ssemelhança dos quatro porteyros que 
na ley velha guardauã as quatro portas 
do tẽplo» (S).

porto, subs. (do lat. portu-m). Cais 
marítimo ou fluvial. Formas: porto (S, 
1; VC, 19; HV, 4; EE, 2); portos (SG, 3). 
Contextos: «aos que andam no mar de 
porto de saude» (S); «O sabedor e leal 
marinheiro nõ leixa o nauio ateesque 
nõ chegue cõ elle ao porto e a ygreja he 
naue» (VC); «e partirõse dante o porto 
que he diante do castello de Cayffas» 
(HV); «sobre o porto do mar» (EE); 
«çidade edificada no porto» (EE); «E 
Sixto quarto acerqua do senhorio terras 
ylhas portos tratos» (SG).

porveito, subs. O mesmo que proveito. 
Formas: porueito (VC, 1); porueitos 
(S, 1); porueytos (S, 1). Contextos: 
«por seruiço de nosso senhor e porueito 
comuũ» (VC); «segũdo ençima foy 
dicto nos porueitos do matrimonio» 
(S); «quantos porueytos sse seguen na 
oraçom» (S).

porventura, adv. (de por + ventura, este do 
lat. ventura, part. futuro de venire). Por 
acaso; talvez; possivelmente. Formas: 

por a ventura (S, 1); por auẽtura (S, 1); 
por uẽtura (EE, 1); por vemtura (S, 2); 
por ventura (S, 7; VC, 1; HV, 1; EE, 
36); por vẽtura (S, 1; VC, 1; HV, 1; 
C, 1; EE, 13); poruẽtura (S, 1; EE, 2); 
porventura (VC, 1); porvẽtura (VC, 2; 
EE, 4). Contextos: «E se por a ventura 
alguũs delles ou ambos que asi casan» 
(S); «ou sse por auẽtura ho bispo sse 
rreten alguũs pecados ou cassos pera 
si» (S); «se crerdes a Moyses creeres 
por uẽtura a myn» (EE); «Mais se 
por vemtura viesse que tirando asi 
algũa coussa do que avya mester» 
(S); «Por ventura queres tu que deus 
seja tal contigo» (VC); «Por ventura 
querian que descendesse fogo do çeo» 
(EE); «mais por vẽtura tua vida non 
duraria tãto pera que a cõprises» (S); 
«E nom cuydes tu que por vẽtura o 
senhor como cruel negara a peẽdença 
aos clerigos» (VC); «E poruẽtura esta 
palaura kirieleysson significa outra cousa 
mais sacreta» (S); «nom fora poruẽtura 
neçessario a Christo padeçer estas 
cousas» (EE); «porventura pensas que 
non poso eu roguar a meu padre» (VC); 
«ou porvẽtura por aazo dellas se tirã de 
todo do seruiço de deus» (VC); «podera 
porvẽtura parar a mesa no deserto» (EE).

porver, vb. O mesmo que prover. Formas: 
porueer (S, 1). Contexto: «O ssexto 
deuem porueer que aja o corpo de Deus 
pera os emfermos» (S).

porvir, subs. (de por + vir). O tempo que 
está para vir; futuro. Formas: por vijr 
(EE, 15); por vĩjr (EE, 6); porvijr (EE, 
3). Contextos: «E vos cõtara ho por 
vijr» (EE); «por gloria no por vijr» (EE); 
«no presente por graça e no por vĩjr por 
gloria» (EE); «E aquelle me escrareçera 
e vos dira ho porvijr» (EE); «cõuem 
muito aa eternidade honde nõ ha passado 
nem porvijr» (EE).

posar, vb. O mesmo que pousar. Formas: 
posar (VC, 2); posaua (VC, 1); posauã se 
(VC, 1). Contextos: «a qual acustumaua 
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de hir posar ameude» (VC); «pera hy 
posar e folguar» (VC); «ally moraua ou 
posaua elle» (VC); «todos posauã se e 
comiã outros mãjares» (VC).

posição, subs. (do lat. positione-m). 
Modo; jeito; colocação; opinião; atitude. 
Formas: posiçõees (S, 1); posiçon (S, 
1). Contextos: «O oytauo que fazen 
posiçõees e artijgos cautelossos» (S); 
«em esta posiçon da maão que lhe o 
bispo faz» (S).

pospoer, vb. (do lat. postponere). O mesmo 
que pospor: não fazer caso de; adiar. 
Formas: pospoẽdo (VC, 1); pospoem 
(VC, 1); pospoendo (VC, 2); pospondo 
(C, 1); pospoer (VC, 6); posponha (VC, 
1); posponho (VC, 1); pospooẽ (VC, 
3); pospoõe (VC, 1); posposta (VC, 
1); pospostas (VC, 1); posposto (VC, 
2); pospostos (VC, 1); som postpostas 
(VC, 1). Contextos: «nẽ viuer os que 
começã mas sperã viuer pospoẽdo todas 
cousas» (VC); «e pospoem as cousas 
que som mais proueitosas e aa ley de 
deus» (VC); «nõ curãdo de deus em 
pallauras ou per obra ante o pospoendo 
que perder a presente vida» (VC); «as 
quaes pospondo sua fama e cõçiençia» 
(C); «porque leyxar todallas cousas 
quer dizer pospoer todas as cousas 
temporaaes e os cuydados do mũdo» 
(VC); «e que nõ tenha alguẽ tãta afeiçõ 
aas cousas terreaaes que posponha as 
spirituaaes» (VC); «Eu posponho ho 
vosso conheçimento por cõprir e acabar 
minha paixom» (VC); «O segũdo 
formẽto he dos phariseos que pospooẽ os 
degredos e mandado da ley diuinal aas 
ordenaçoões e leys humanaaes» (VC); «e 
que pospoõe todallas cousas por amor de 
Christo» (VC); «foy afirmada em a ffe 
posposta toda duuida» (VC); «E assi tu 
pospostas todas cousas chora da morte 
da tua alma» (VC); «Aquelles outrossy 
vendẽ o o senhor que posposto seu temor 
e amor» (VC); «por a qual sam ẽbargados 
e pospostos os beẽs spirituaaes» (VC); «e 

a esta com razõ som postpostas as outras 
obras de virtudes» (VC).

posse, subs. (do lat. posse). Domínio sobre 
uma coisa; propriedade. Formas: pose 
(S, 1); posse (VC, 4; C, 2). Contextos: 
«querem leuar çerta coussa por poeer 
na pose dos benefiçios» (S); «agora ja 
entrou em elle filhãdo posse e ocupaçõ 
delle» (VC); «do qual tu aueras a posse 
e o lograras per grãde experiẽcia» (VC); 
«tomarẽ posse dos mosteiros ou ygrejas» 
(C); «estar ẽ posse de todos os abades e 
rectores» (C).

possessão, subs. (do lat. possessione-m). 
Propriedade;  domínio.  Formas: 
posessoões (VC, 1); possessoões (VC, 
9). Contextos: «Nõ sõ eu emuiado 
nẽ posto por julguador das cousas e 
posessoões terreaaes» (VC); «E a causa 
da sua tristeza se segue porque auia 
muytas possessoões que lãçauã spinhas 
e cardos» (VC); «som detehudos e 
embarguados por as possessoões» (VC).

possessião, subs. O mesmo que possessão. 
Formas:  possessioões (VC, 1) . 
Contexto: «nẽ auera hy dineiros e 
possessioões nẽ hedefiçios» (VC).

possessor, subs. (do lat. possessore-m). 
Aquele que possui; possuidor; dono. 
Formas: possessor (EE, 1). Contexto: 
«Conhoçeeo o boy seu possessor» (EE).

possibilidade, subs. (do lat. possibilitate-m). 
Condição do que é possível; capacidade; 
oportunidade. Formas: possibilidade 
(VC, 3); possybilidade (VC, 1). 
Contextos: «fossemos reformados 
segundo nossa possibilidade aa jmagẽ a 
qual nos çujamos» (VC); «tomarõ grãde 
multidõ de peyxes alẽ do acustumado e 
da possybilidade segũdo via humanal» 
(VC).

possissão, subs. O mesmo que possessão. 
Formas: posisoões (C, 1); posissõees (S, 
2; C, 1); posissõoes (C, 1); possiçõ (VC, 
1); possiçom (VC, 1); possisoões (C, 1); 
possissom (VC, 10); possissoões (VC, 
1; C, 1). Contextos: «casas, herdades, 
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posisoões, grãjas» (C); «arẽdam terras, 
posissõees ou enprestan algũa cousa 
cõ cõdiçon que lhes paguẽ os dizemos 
das taees posissõees» (S); «teem muitas 
herdades, casaes e posissõees» (C); 
«casaaes, ou posissõoes que se han 
demprazar» (C); «ou filharmos aquelle 
regno que he possiçõ dos angeos» (VC); 
«em lugar das quaaes ouue certa sciencia 
e firme possiçom» (VC); «herdades e 
possisoões dos mosteyros» (C); «e nõ 
quer teer possissom algũa deste mũdo» 
(VC); «(Huũ homẽ era rico) nõ tanto 
de possissoões e aueres como de teer 
riquezas» (VC); «esbulhar dos nossos 
beẽs e possissoões ou parte dellas» (C).

possível, adj. (do lat. possibile-m). Que 
pode ser realizável; exequível. Formas: 
posiuees (EE, 1); posiuel (VC, 1; C, 
1; EE, 1); possiuees (VC, 8; EE, 1); 
possiuel (VC, 20; EE, 4; RP, 2); possiues 
(EE, 1). Contextos: «a deus todallas 
cousas son posiuees» (EE); «assy foy 
causa posiuel que os angeos boos se 
dooessem da morte do seu senhor» (VC); 
«E por que se isto possa fazer segundo o 
que a nos he posiuel» (C); «a qual te deu 
todallas cousas possiuees» (VC); «mas 
a deus todallas cousas som possiuees» 
(EE); «Onde poẽdo per possiuel que 
fosse hũa pedra tam grande que se nom 
podesse reuoluer» (VC); «aparelhado 
som segundo me he possiuel poder 
satisfazerte» (EE); «e por ysso quãto 
for possiuel taaes deuẽ de euitar e de 
sy esquiuar as causas de tal podridõ» 
(RP); «se deue de euitar em quanto for 
possiuel» (RP); «quaaes quer cousas 
ĩpossiues aos homeẽs son possiues a 
deus» (EE).

possuído, subs. (do part. de possuir). 
Aquele que sofre uma possessão; 
endemoninhado. Formas: possuydo 
(EE, 1). Contexto: «o çego vee, e o 
mudo falla, e o possuydo do dyaboo he 
liurado» (EE).

possuidor, subs. (de possuído + -or). 

Aquele que possui; detentor. Formas: 
possuidor (VC, 1); possuidores (VC, 
1); possuydor (VC, 4); possuydores 
(VC, 1); posuidor (VC, 1); posuydor 
(VC, 2). Contextos: «Conheçe o booy 
seu possuidor» (VC); «por seerdes 
adoptiuos e juridicos possuidores» (VC); 
«Leera ajnda conhoçeo o boy o seu 
possuydor» (VC); «ca oje nõ soomẽte 
somos cõfirmados por possuydores do 
parayso» (VC); «porque ja careçe e nõ 
teẽ o maao posuidor» (VC); «e o asno 
conhoçeo o presepe do seu posuydor» 
(VC).

possuir, vb. (do lat. possuidere). Tomar 
posse; ser possuidor de; dominar 
demoniacamente; ter relação carnal. 
Formas: he possuida (VC, 1); he 
possuyda (VC, 2); posseã (EE, 1); possee 
(EE, 1); posseem (EE, 1); posseendo 
(EE, 1); posseer (EE, 1); posseerã (EE, 
1); posseerees (EE, 1); posseerõ (EE, 
2); possoindo (EE, 1); possoya (VC, 
1); possoydos (C, 1); possoyr (SG, 1); 
possua (VC, 4); possuaaes (EE, 2); 
possuamos (VC, 1); possue (VC, 13); 
possuẽ (VC, 4); possuee (EE, 1); possueẽ 
(VC, 1); possuem (SG, 1); possues (VC, 
1); possui (EE, 1); possuido (VC, 1; EE, 
1); possuĩdo (VC, 1); possuijs (VC, 1); 
possuillo (VC, 1); possuimos (VC, 1); 
possuindo (VC, 1); possuio (EE, 2); 
possuir (VC, 8; EE, 6); possuira (VC, 
1; EE, 1); possuirã (VC, 1); possuiramos 
(VC, 1); possuirees (EE, 1); possuirey 
(EE, 3); possuirmos (VC, 2); possuirõ 
(VC, 1); possuissẽ (VC, 1); possujes 
(VC, 1); possuy (VC, 1; EE, 1); possuya 
(VC, 2); possuyã (VC, 1); possuyamos 
(VC, 1); possuyas (VC, 1); possuydes 
(VC, 1); possuydo (VC, 1); possuydos 
(C, 1); possuyen (EE, 1); possuymos 
(VC, 4); possuyndo (VC, 2); possuyo 
(VC, 1; EE, 3); possuyr (VC, 5; EE, 
4); possuyra (VC, 2; EE, 1); possuyrã 
(VC, 2; EE, 1); possuyras (VC, 1); 
possuyrei (VC, 1; EE, 1); possuyrem 
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(EE, 1); posua (TC, 1); posuã (VC, 1); 
posuamos (VC, 1); posuas (VC, 1); 
posue (VC, 9); posuẽ (VC, 1); posueẽ 
(VC, 1); posuem (VC, 1); posues (VC, 
1); posuidas (VC, 1); posuir (TC, 3; 
VC, 6; EE, 1); posuiremos (TC, 1); 
posuires (VC, 1); posuiste (VC, 1); 
posujr (VC, 1); posuyã (VC, 1); posuyda 
(VC, 1); posuyees (VC, 1); posuyndo 
(VC, 1); posuyr (VC, 3); posuyrã (VC, 
4); posuyram (VC, 1); posuyras (VC, 
1); posuyrẽ (VC, 1); posuyrõ (VC, 1); 
posuyssẽ (VC, 1); pusuẽ (VC, 1); seer 
possuido (EE, 1); seer possujdas (VC, 1); 
seer possuydos (VC, 1); sejam posuidas 
(VC, 1); som possoydas (EE, 1); som 
possuydas (VC, 2); som possuydos (VC, 
1). Contextos: «pois que per ella he 
possuida e auuda a vida eternal» (VC); 
«a qual filha he possuyda per o demo» 
(VC); «e sem que primeiro posseã a 
ymaginaçom do christaão» (EE); «e 
em paz estam as cousas que possee» 
(EE); «os que mercam como os que 
non posseem» (EE); «como nenhuũa 
cousa teẽdo: e posseendo o todo» (EE); 
«porque sayba cada huũ de vos outros 
posseer seu vaso» (EE); «os maldizentes 
non posseerã ho regno de deus» (EE); 
«ca em ella posseerees vossas almas» 
(EE); «ca elles posseerõ a terra» (EE); 
«(possoindo o todo) non soomente ho 
espiritual mas ainda ho tẽporal» (EE); 
«mas agora mais perfeitamente e jnteira 
o possoya e sujugou a sua seruidõ» 
(VC); «per nos ou per a dita nossa 
ygreja possoydos paçificamẽte» (C); «e 
seus socessores leyxẽ de possoyr liure e 
pacifficamẽte ho que asij guanharom e 
possuem» (SG); «renuncia aquelle que 
ajnda que algũas cousas possua» (VC); 
«para que possuaaes a bençõ de deus em 
herdamẽto» (EE); «ajamos e possuamos 
aquesta virtude cõ muyta diligẽcia» 
(VC); «E per este he defeso dampno 
do prouximo em aquello que possue» 
(VC); «aquello que os paruoos possuẽ 

per natureza» (VC); «em paz estam as 
cousas que possuee» (EE); «aos quaaes 
por seus boõs mereçimẽtos he deuida a 
beẽçõ eternal e a possueẽ» (VC); «ho que 
asij guanharom e possuem» (SG); «e a 
prata que tu possues he do mesteyroso» 
(VC); «e a elle possui perfeitamente 
en sy» (EE); «para que nõ seja alguũ 
possuido do diaboo» (EE); «he cousa de 
tãto prazer auer homẽ possuĩdo cousas 
altas» (VC); «mereçamos auer aquella 
bẽauenturãça que vos possuijs» (VC); 
«teem senhorio e querẽ possuillo» (VC); 
«a qual he pensar que aquellas cousas 
que possuimos para husarmos dellas em 
nossa vida» (VC); «sera feito rico das 
casas e cãpos possuindo e logrãdo» (VC); 
«o qual possuio huũ campo en pago da 
sua maldade» (EE); «a bemauenturança 
consiste principalmente em conheçer 
amar e possuir a deos» (EE); «E possuira 
a vida perdurauel» (EE); «porque a sua 
herança nom foy pequena ou streyta. 
mas muytos a possuirã» (VC); «por 
que em ella nos ensinou que nos nos 
possuiramos» (VC); «E em vossa 
paciencia possuirees vossas almas» 
(EE); «que fazendo possuirey a vida 
eterna» (EE); «grande força he seermos 
geerados na terra e possuirmos a seeda 
dos ceeos» (VC); «e tanto lhes he mais 
graue de os leixar quanto os possuirõ 
per mayor tẽpo» (VC); «defendeo que 
nõ possuissẽ cousas tẽporaaes» (VC); 
«a qual cousa he contra os que teẽ 
de seu propriedades (que teẽs) e que 
justamẽte possujes» (VC); «a virtude he 
a que faz perfeito ao que a possuy e faz 
louuauel sua obra» (EE); «muyto leixou 
aquelle que renũciou o que possuya» 
(VC); «esqueeçerom aquellas cousas 
que parecia que possuyã» (VC); «Per 
herança possuyamos o sanctuario de 
deus» (VC); «Todo teu cujdado pois 
seja que te possuyas e tenhas ẽ paz e 
assesego do coraçõ» (VC); «Vendede as 
cousas que possuydes» (VC); «em tamto 
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he elle possuydo leguado e captiuado 
do diaboo» (VC); «assy mouees como 
rayz per elles possuydos paçificamẽte» 
(C); «e os que mercã como os que 
nõ possuyen» (EE); «aquellas cousas 
auemos que justamẽte possuymos» 
(VC); «como quer que alguẽ possuyndo 
riquezas possa ẽtrar em a vida eternal» 
(VC); «O senhor me possuyo no começo 
de suas carreiras» (EE); «o possuyr 
riquezas faz ao homẽ defeculdoso 
para percalçar a perfeyçam» (EE); «e 
possuyra a vida perdurauel» (EE); «nẽ 
os maldizẽtes nẽ os roubadores possuyrã 
ho regno de deus» (EE); «es moordomo 
e despenseyro das cousas alheas e de 
cousa que tees vsa a tẽperadamente ca 
pouco tempo as possuyras» (VC); «(que 
cousa) de bẽ (fazẽdo possuyrei eu vida 
eternal)» (VC); «ca difiçile cousa he 
possuyrem ryquezas e nõ seer muito 
emburilhados ẽ ellas» (EE); «Deus nõ 
quer que nẽhuũ posua nẽhũa cousa 
saluãte per boo titulo» (TC); «E assy 
posuã as cousas do mundo que nõ sejam 
posuidas dellas» (VC); «Quer deus que 
nos posuamos todas cousas em comuũ» 
(VC); «por aueres e guaãçares aquelle 
regno de que som ditas tantas cousas 
nobres e gloriosas. e o posuas» (VC); «os 
quaaes sente que posue pacificamẽte» 
(VC); «moorã em aquelles que posuẽ 
atees a morte» (VC); «E segũdo a glosa 
porque elles em o presente posueẽ» 
(VC); «e todallas cousas que posuem» 
(VC); «E pois que tu stas em os ceeos 
e posues aquestas bẽauenturanças» 
(VC); «e por tãto depois que sã auudas 
posuidas tirã mais o coraçõ do homẽ 
pera as amar desordenadamẽte» (VC); 
«E el rey leuãtouse e foi para posuir a 
uinha e falou Deus ao propheta Elias» 
(TC); «nõ seendo omecidas posuiremos 
a uida eternal» (TC); «E pensas que seras 
abastante e avondado em amor quãdo 
posuires aquestas cousas» (VC); «e o 
louuor que per tantos tempos posuiste 

seja sempre duradoyro» (VC); «nom 
poderas aproueitar nem posujr algũa 
virtude» (VC); «E pero posuyã todellas 
cousas» (VC); «nõ ha hy duuida que 
a alma que for sobjeita e posuyda dos 
dilleitos da conuersaçõ do mũdo» 
(VC); «aquelle meesmo teendes agora 
e posuyees por guallardom da vossa 
pelleja» (VC); «E ajnda o toruã mais 
ẽ as posuyndo» (VC); «trabalho em 
as guaançar e de temor em as posuyr» 
(VC); «as obras carnaaes nõ posuyrã 
o regno de deus» (VC); «assi meesmos 
na gloria posuyram a herdade do padre» 
(VC); «Emtã çertas posuyras a terra 
quando te cheguares aaquelle que fez 
o çeeo e a terra» (VC); «e por posuyrẽ 
paçifficamẽte o templo e a çidade» 
(VC); «Itẽ posuyrõ a terra do parayso» 
(VC); «assi como se posuyssẽ todallas 
cousas do mũdo» (VC); «delles tirã de 
sy todas cousas que pusuẽ em aqueste 
mundo» (VC); «Respondo que o seer 
possuido o homẽ do dyaboo» (EE); 
«porque raramẽte ou nũca podẽ seer 
possujdas que nõ sejã amadas» (VC); 
«e outra vez tornamos a seer possuydos 
de nossa maliçia» (VC); «E assy posuã 
as cousas do mundo que nõ sejam 
posuidas dellas» (VC); «Assy meesmo 
por que desygualmente som possoydas 
pellos homeẽs» (EE); «porque nõ som 
possuydas ygualmẽte» (VC); «som 
mais ardẽtemẽte amados depois que som 
possuydos que quãdo som cobijçados» 
(VC).

postema, subs. O mesmo que apostema. 
Formas: postema (VC, 1); postemas 
(VC, 1). Contextos: «lãçassem fora de 
ssy o veneno: e postema» (VC); «donde 
entẽdemos que as postemas e venino da 
ẽveja podẽ seer vẽçidas» (VC).

postigo, subs. (do lat. posticu-m, a parte 
posterior de um edifício, a porta de trás). 
Terraço; eirado. Formas: postigo (VC, 
1); postigoo (VC, 1). Contextos: «E 
chamauã aaquelle lugar o oratorio ou 
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alpendre ou postigo de Salamom» (VC); 
«E em tõ Jhesu estara prestes no postigoo 
ou eyrado de Sallomom» (VC).

postila, subs. O mesmo que apostila. 
Formas: postilla (EE, 1). Contexto: 
«E a glosa ou postilla sobre elles» (EE).

posto que, loc. conj. (de posto + que; posto, 
do lat. postu-m). Ainda que; embora; 
apesar de. Formas: posto que (SG, 2; 
S, 14; TC, 1; VC, 8; C, 30; EE, 45; RP, 
3). Contextos: «e tambem regulares 
posto que seja das ordeẽs dos mẽdigãtes» 
(SG); «posto que outras coussas sejam 
mandadas fazer» (S); «e posto que o seiã 
nom sõ cõtẽtes ataa que nõ suiugã todo 
o mũdo» (TC); «mas posto que taaes 
como estes ajã despẽsaçõ pera auerẽ 
mujtos beneficios» (VC); «ẽ que tem 
a dita cura, posto que o benefiçio seja 
de pequena renda» (C); «porque posto 
que os clerigos nan teuessem herdades 
para laurarem: tijnham empero casas 
para criarem animaaes» (EE); «e com 
lenho de aloes que he melhor de tudo 
posto que se nõ pode cõprar por pequeno 
preço» (RP); «Posto que tal como este 
nõ pode andar ẽ cauallo ou besta» (RP); 
«posto que alguũs çirogiaães querẽ que 
lhe ponhã triaga» (RP).

postomeiro, adj. O mesmo que postumeiro. 
Formas: postomeiro (S, 1); postomeiros 
(S, 1); postomeyro (S, 1). Contextos: 
«asesegar en no postomeiro logar» 
(S); «Estas duas maneiras de pecados 
veniaees postomeiros se perdoan e quitan 
en muytas maneiras» (S); «Deradeyro 
por que elle reçebeo ho postomeyro 
juizo» (S).

postrumeiro, adj. O mesmo que postu-
meiro. Formas: postrumeiros (EE, 1). 
Contexto: «E ha Paullo foy reuellado 
que nos postrumeiros dias algũs se 
apartarã da ffe» (EE).

postua, subs. O mesmo que postura. 
Formas: postuas (VC, 1). Contexto: «E 
assi agora muytos guardã e fazẽ guardar 
as suas ordenaçoões e postuas» (VC).

postumária, subs. (de póstumo + -aria). 
Fim; acabamento; termo. Formas: 
postumaria (VC, 6). Contextos: «nẽ a 
breuidade do tempo nẽ a desordenãça 
da vida nẽ a postumaria do tempo» 
(VC); «aquelle que prouee aas cousas 
da postumaria» (VC)

postumeiramente, adv. (de postumeiro 
+ -mente). Em último lugar. Formas: 
postumeiramente (S, 1). Contexto: 
«Tomou este nome extrema ũçom por 
que sse da postumeiramente das outras 
ũções nos derradeiros dias desta uida» 
(S).

postumeiro, subs., adj. (de póstumo + 
-eiro). Último; derradeiro. Formas: 
postumeira (S, 1; VC, 36); postumeiras 
(S, 2; VC, 5); postumeiro (S, 5; VC, 
65; EE, 6); postumeiros (S, 3; VC, 22; 
EE, 1); postumeyra (S, 2; VC, 13); 
postumeyras (VC, 1); postumeyro (VC, 
23); postumeyros (VC, 5). Contextos: 
«E segundo esta postumeira maneira 
de iudeus e de mouros» (S); «aquelle 
muy digno cõuite que fez na postumeira 
cea muy sancta» (VC); «e porẽ as 
suas palauras e obras assy como as 
postumeiras se deuẽ mais aficadamẽte 
e atẽta de cõsijrar» (VC); «e dẽde aos 
familiares, postumeiro aos enmijgos» 
(S); «por que he a pustomeira recreaçõ»; 
«no postumeiro juyzo» (EE); «Christo 
foy ho postumeiro de quãtos homẽs 
cruçificarõ» (EE); «E aquestes tres 
postumeiros artigoos aa diuijndade 
perteẽçẽ outrossy» (VC); «pellos 
postumeiros gallardoões» (EE); «E esta 
he a postumeyra e septima petiçom» (S); 
«e as suas postumeyras som feitas por 
a jngratidõ» (VC); «vay e seentate no 
postumeyro lugar» (VC); «E reçebẽdo 
os primeiros murmurauã contra o 
padre das cõpanhas dizendo aquestes 
postumeyros» (VC).

postuméria ,  subs.  O mesmo que 
postumária. Formas: postumerias (VC, 
1). Contexto: «Desejã as postumerias 
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dos justos mas nom os começos» (VC).
postura, subs. (do lat. medieval postura-m, 

positura-m). Posição; colocação; 
imposição. Formas: postura (S, 1; VC, 
6; EE, 1); posturas (VC, 1). Contextos: 
«ssaluo ho que por postura e cõuemça 
poseron cõ seus sobdito» (S); «e aquesta 
neeçessidade nõ faz a natureza propria 
mas a postura da cõdiçõ» (VC); «com 
a postura do seelo e con guarda de 
caualeiros» (EE); «e atormẽtandoos com 
posturas e coymas» (VC).

potagem, subs. (do lat. medieval potagiu-m, 
pelo francês potage). Hortaliças ou 
verduras que se metem a cozer num 
pote; molho. Formas: potagẽ (VC, 
1). Contexto: «dam a beber a Christo 
siquioso das almas saluar. potagẽ 
amargosa de pecados» (VC).

potágio, subs. (do lat. medieval potagiu-m). 
O mesmo que potagem. Formas: 
potagios (RP, 1). Contexto: «caldos, 
polmes, e potagios se euitẽ, se nõ forem 
azedos» (RP).

potajem, subs. O mesmo que potagem. 
Formas: potajem (VC, 1). Contexto: 
«desfaze com lagrimas a tua culpa cõ 
a potajem ou beuerajẽ da amargura da 
cõtriçõ» (VC).

pote, subs. (do lat. tardio potus, vaso para 
beber, pelo provençal pot). Vaso de barro 
ou pedra para guardar líquidos; talha. 
Formas: pote (VC, 1); potes (EE, 4). 
Contextos: «assi leixou esta o pote ou 
taalha de agua» (VC); «e estauam hy seis 
potes de pedra» (EE); «ẽchey os potes 
dagua e encheromnos atee cima» (EE).

potência, subs. (do lat. potentia-m). Força; 
vigor; poder; capacidade; aquilo que 
se pode produzir ou realizar. Formas: 
potẽcia (VC, 20; EE, 1); potẽçia (S, 2; 
EE, 2); potẽcias (VC, 2); potẽçias (S, 
1); potencia (VC, 12; EE, 3); potençia 
(S, 2; VC, 3; EE, 6); potencias (VC, 7; 
EE, 2). Contextos: «cõtigo nõ soo per 
essencia potẽcia e presencia» (VC); «A 
forteleza ẽderẽça a potẽçia da alma» 

(S); «tal alma deue seer virgẽ e çarrada 
nom soo dos sentidos corporaaes mas 
de todas as forças e potẽcias da alma» 
(VC); «sãee de tres potẽçias suas que 
son entẽdimento, võtade e memoria» (S); 
«E porẽde a bondade e a mallicia desta 
potencia da voõtade auõda pera as outras 
seerẽ ditas boas ou maas» (VC); «Por sua 
singular potençia rresuçitou na carne» 
(S); «nẽ comprehẽdia ẽteiramẽte ha 
vniuersal potençia de Christo» (EE); «a 
qual se entendẽ as potencias mouidiças e 
executiuas» (VC); «e isso meesmo he de 
todas as potencias dalma» (EE).

potentíssimo, adj. (do lat. potentissus, a, 
um, superlativo de potens, entis). Muito 
poderoso. Formas: potentissimo (VC, 1; 
EE, 1); potẽtissimo (VC, 1). Contextos: 
«Prohemial epistola ao serenissimo 
principe e Rey potentissimo e senhor 
dom Joham o segundo» (VC); «O qual 
he riquissimo, e potentissimo» (EE); 
«Acabase a prohemial epistola dirigida 
pellos jmprimedores ao serenissimo 
principe e Rey potẽtissimo e Senhor dom 
Joham ho segũdo» (VC).

potestade, subs. (do lat. potestate-m). 
Poder; potentado; autoridade; a sexta 
hierarquia dos anjos. Formas: potestades 
(VC, 3; EE, 3). Contextos: «Aly as 
parteiras forom as potestades dos 
angeos» (VC); «aa qual fazẽ reuerẽça as 
potestades e que tremẽ os principados» 
(VC); «cõtra os prinçipes e potestades» 
(EE); «por potestades se entẽdem os 
mayores diaboos que de cada ordem 
cayrom» (EE).

pouco, pron. ind., adv. (do lat. paucus, 
a, um). Que é em pequena quantidade 
ou número; não muito; em pequena 
quantidade. Formas: pouca (S, 12; TC, 
2; VC, 62; HV, 1; C, 3; EE, 15); poucas 
(S, 2; TC, 3; VC, 33; HV, 3; C, 1; EE, 
3); pouco (S, 47; TC, 15; VC, 322; HV, 
1; C, 6; EE, 85; RP, 3); poucos (S, 5; TC, 
3; VC, 116; HV, 7; EE, 27). Contextos: 
«por que som de pouca hydade» (S); 
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«nem os dias que a ygreja manda jeiũar 
e todo com gargantuyce e con pouca 
deuaçom» (TC); «mereças de reçeber se 
quer alguũa pouca cousa dos doões de 
deos» (VC); «naçe da pouca dilligençia 
e cuidado que tem» (C); «porem eram de 
pouca estima» (EE); «e aquelas poucas 
uezes que ala hia pesauame da missa 
e da pregaçõ lõga» (TC); «por que de 
poucas pallauras deu mãtijmẽto a todos 
os povoos» (VC); «espero que as minhas 
poucas aproueitem muito» (C); «alça ho 
calez huũ pouco» (S); «se durou muito 
nele ou pouco» (S); «E asy que bem 
parece que de pouco siso ueẽ usar de 
agoyros» (TC); «nom deu tal poder a 
homẽ que soubese has cousas que ham de 
uiinr quãto mays pouco o dara as aues»; 
«Ergo mays pouco o deuem de ssaber 
os uelhos» (TC); No contexto seguinte 
aparece como locução adverbial com a 
significação de gradualmente: «ordena 
Deus que percã pouco e pouco e seiã 
postos ẽ poder de lobos roubadores 
rabazes» (TC); «Foy pois leixado pouco 
a pouco aa tẽptaçõ» (VC); «vall muyto 
pouco ou he teudo ẽ pequena cõta» (VC); 
«e fez juramẽto que pouco estaria em 
Roma» (HV); «pois que no pouco foste 
leal» (EE); «Mas eu em pouco tenho 
que seja julgado por vos» (EE); «E dy 
a pouco se segue a epistolla doje» (EE); 
«porque pouco creçente apeçonhẽta toda 
a massa» (RP); «andãdo ou espaçãdo 
huũ pouco antre ho comer e o dormir» 
(RP); «porque pouco minguamento 
de sangue esperta a peçonha» (RP); 
«avendo feito muy poucos meritos» (S); 
«bẽ asy a uirginidade poucos ha am e 
poucos trabalhã por ela» (TC); «muytos 
sõ chamados mas poucos veẽ» (VC); 
«estauã no castello muy poucos» (HV); 
«poucos dos seus morreron» (EE).

pouquidade, subs. (do lat. pauquitate-
-m). Exiguidade; escassez. Formas: 
pouquidade (VC, 4). Contextos: «tãto 
teẽ ẽ menor cõta a pouquidade ou a 

pequeninidade humanal» (VC); «De sy 
reprehẽdeo a pouquidade da ffe» (VC).

pousada, subs. (do part. de pousar). 
Albergue; hospedaria; estalagem; 
casa; habitação; acolhimento, abrigo. 
Formas: pousada (S, 3; VC, 62; HV, 
2; EE, 9); pousadas (S, 1; VC, 7; EE, 
4); poussada (S, 3). Contextos: «nõ 
dey pousada por Deus aos peregrinos 
e estranhos hospedes» (S); «lançar fora 
da casa o senhor della e empuxar fora da 
pousada aquelle cuja he» (VC); «porque 
o coraçõ do penitẽte he stallajem ou 
pousada de Christo» (VC); «Senhor 
vindevos cõmigo e eu vos mostrarey 
boa pousada» (HV); «nam auia hy 
logar na pousada» (EE); «pregunta na 
pousada de Judas» (EE); «Nos deuemos 
rreçeber em nossas pousadas aos proues 
que nom teem cassas propias» (S); «nõ 
tijnha quẽ fosse diãte buscar pousadas 
e fazer prestes as cousas pera comer» 
(VC); «Vos reçebam nas pousadas 
perdurauees» (EE); «non son digno que 
tu entres ẽ a minha poussada» (S).

pousar, vb. (do lat. tardio pausare). Deter-
se; colocar; descansar. Formas: pousa 
(VC, 13); pousã (VC, 1); pousa te (VC, 
1); pousada (VC, 1); pousam (VC, 3); 
pousando (VC, 2); pousar (VC, 9; EE, 
1); pousar te as (VC, 1); pousara (VC, 
1); pousarẽ (VC, 1); pousaria (VC, 1); 
pousarõ (VC, 1); pousarom se (VC, 1); 
pousarõno (VC, 1); pousasse (VC, 4; EE, 
1); pousassem (VC, 2); pousaua (VC, 2; 
EE, 1); pouse (VC, 1); pousem (TC, 1; 
VC, 1); pousey (VC, 1); pousou (VC, 7); 
poussa (VC, 2). Contextos: «foy feyto 
saão o guaffo a qual cousa Matheu pousa 
em seu lugar» (VC); «Vem e pousa a 
maão sobre ella e viuera» (VC); «porque 
em elle pousã e assesseguã a cabeça» 
(VC); «e pousa te no mais baixo lugar» 
(VC); «e assy se colhera demandando 
aly com vergonha pousada» (VC); «E 
aquesto podia agora o senhor dizer de 
muytos sacerdotes que indignamente 
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se pousam aa mesa do senhor» (VC); 
«e pousando aly as flores. tornã por 
outras» (VC); «oje me conuẽ pousar 
em tua casa» (EE); «e pousar te as aos 
seus pees chorando» (VC); «sayo da 
casa onde pousara e preeguara» (VC); 
«mais graça reçebẽ ẽ pousarẽ cõ elle» 
(VC); «e aly cõ os pobres o pobre Jhesu 
pousaria e comeria» (VC); «se pousarõ 
outra vez ao pee da cruz nom sabendo 
que fezessem» (VC); «E pousarom se 
cinco mil homeẽs» (VC); «pousarõno aa 
mesa e trouuerõlhe os comeres» (VC); 
«E como o vyssem todos murmurauam 
dizendo que pousasse com homem 
pecador» (EE); «mas que se pousassem 
no postumeiro e mais baixo» (VC); 
«em aquella casa pousaua, Christo has 
mais vezes» (EE); «hedifiquemos pois 
no nosso coraçõ pousada onde pouse» 
(VC); «Item lhes mande que se pousem 
com os giolhos em terra e a cabeça 
descuberta» (TC); «Ally diz elle pousey 
eu meus pecados» (VC); «e pousou 
com Lazaro e suas jrmaãs» (VC); «por 
tal que a preeguaçõ nõ reçeba dampno 
per a jnfamia do ospede onde poussa ho 
preeguador» (VC).

pousio, subs. (do lat. medieval pausiu-m). 
Período de tempo em que um terreno 
não é cultivado para descanso do solo. 
Formas: pousyo (VC, 1). Contexto: 
«Em quanto a terra sta em pousyo e nõ 
he reuoluta» (VC).

pouso, subs. (regressivo de pousar). O 
mesmo que poiso: descanso; pousada. 
Formas: pouso (VC, 1); poussos (VC, 
1). Contextos: «detijnhansse e faziã 
pouso» (VC); «E assy os filhos de Israel 
per .xlij. poussos ou meyjoadas chegarõ 
a terra que lhes era prometida» (VC).

povo, subs. (do lat. populu-m). Conjunto de 
pessoas que partilham a mesma língua, 
história, costumes, interesses ou religião; 
povoação. Formas: poouo (C, 6; EE, 6); 
poouos (EE, 2); poovos (EE, 1); pouo (S, 
6; EE, 3); pouoo (S, 88; TC, 1; VC, 6; 

HV, 25; EE, 135; RP, 7); pouoos (S, 1; 
HV, 1; EE, 8); pouos (EE, 1); povoo (VC, 
4); povoos (VC, 3). Contextos: «e o 
poouo reçeba boa hedificaçã e emxẽplo» 
(C); «posto que na primeira ygreja o 
poouo comũgasse sob ambas as espeçias 
do pam e do vinho» (EE); «(todollos 
poouos) Vĩcencio, conuem a saber 
todallas lynhajeẽs dos filhos de Israel» 
(EE); «diãte todollos poouos» (EE); «E 
ves aqui as treevas cobriram a terra: e 
a neue os poovos» (EE); «e por quanto 
deue especular e acatar o pouo» (S); «e 
prazer grãde que sera a todo pouo» (EE); 
«nom cura de punir e correger delyctos 
por comprazer ao pouoo» (S); «E eu asy 
os escarnecerei e punirei e despreçarey 
asy como pouoo que nom he meu» (TC); 
«e assy como qualquer homẽ pequeno do 
pouoo» (VC); «E estaua cada dia Jhesu 
emsinamdo ho pouoo em ho templo» 
(EE); «E quãdo assi for que cõpanhia 
e ajũtamẽto de pouoo se euite» (RP); 
«ho pouoo padeçe fame e pestilẽcia» 
(RP); «poẽe escandalo e discordia ẽ os 
pouoos» (S); «cada huũ fazia bautizar 
seus pouoos» (HV); «foy muy mais 
graue que o dos pouos» (EE); «E como 
quer que na igreja primitiua o povoo 
comũgasse sob ambas as specias .s. de 
pam e de vinho» (VC); «e mil homẽs 
dos cõcelhos e povoos juntamente de 
huũ coraçom» (VC).

povoado, subs. (do part. de povoar). 
Povoação; lugar habitado. Formas: 
p o v o a d o  ( V C ,  1 ) .  C o n t e x t o : 
«apartandose das cousas tẽporaaes de 
todo milhor que no povoado por tal que 
nõ nos acõteça de errarmos hyndo per as 
ruas e trauessas desuyadas» (VC).

povoar, vb. (de povo + -ar). Habitar; 
ocupar. Formas: pouoada (VC, 1); 
pouoadas (EE, 1); pouoar (VC, 1). 
Contextos: «famosa e muyto pouoada 
fora da porta» (VC); «porque assy 
se soubesse como estauam as terras 
pouoadas» (EE); «mandou homẽs de 
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sua naçom que fossem pouoar e morar o 
regno da quelles dez tribos» (VC).

pozinho, subs. (de pó + -zinho). Pó em 
pequena quantidade. Formas: poozinho 
(VC, 2); poozinhos (VC, 1). Contextos: 
«e huũ poozinho que cõ huũ pouco de 
vẽto se derramara he ousado a riçar 
e prouocar tã tremedoira magestade» 
(VC); «pareçem muytos atomos meudos 
ou poozinhos no aar» (VC).

praça, subs. (do grego πλατε‹α, rua, pelo 
lat. platea-m). Espaço público. Formas: 
praça (S, 3; TC, 2; VC, 23; EE, 4); praças 
(S, 1; VC, 12; EE, 11). Contextos: 
«deueha fazer apregoar ẽ ha praça ou ẽ 
ha ygreja de aquelle logar» (S); «Itẽ quẽ 
fezer pecado grãde em praça deue de 
seer mẽfestado em praça» (TC); «Este 
atrio ou adro. era huũa praça de sob 
huũ cuberto» (VC); «estam no adro ou 
praça» (EE); «desputar en praças diante 
dos leigos» (S); «E correram andando 
per as ruas e praças e cidades e per os 
outros loguares» (VC); «Saae logo aas 
praças e ruas da çidade» (EE).

prado, subs. (do lat. pratu-m). Campo de 
erva para o gado; pastagem. Formas: 
praados (C, 1; EE, 1); prado (VC, 2); 
prados (VC, 4). Contextos: «alcaçeres, 
fferrães, praados e toda herua tapada 
e guardada» (C); «e por ysso açerca 
da pascoa teuerõ feno nos praados» 
(EE); «este he gouernado e mãtehudo 
de apascoamẽto ou prado verde» (VC); 
«auia hy prado e herua em çyma da 
terra» (VC); «Ouelhas somos paçamos 
os prados e plazeres» (VC); sobre os 
prados e flores amarellas» (VC); «por 
acharmos prados verdes ou saborosos» 
(VC).

praga, subs. (do lat. plaga-m, golpe, 
ferimento). Calamidade; desastre. 
Formas: praga (TC, 1). Contexto: «O 
homem que muyto iurar sera conprido 
de maldade, e da sa casa nũca sayra 
praga» (TC).

praia, subs. (do grego πλάγια, transversal, 

pelo lat. medieval plagia-m). Orla de 
areia junto ao mar, a um rio ou lago. 
Formas: praia (VC, 3); praja (VC, 1); 
praya (VC, 14; EE, 1). Contextos: «E 
as doze pedras que o poboo tirou da 
praia de Jurdam» (VC); «Capharnaũ 
e Bethsaida estã em hũa praia ambas 
jũctas e vezinha he hũa da outra ẽ os 
stremos dãbas de duas» (VC); «steue 
na praia cõtra a parte do oriente» (VC); 
«Aquelles que a rrede da ffe contem a 
praja» (VC); «per a praya ou arriba da 
augua» (VC); «assy a ribera ou praya 
delle he a fim do mundo» (VC); «caae 
na praya do mar» (EE).

pralado, subs. O mesmo que prelado. 
Formas: pralado (TC, 1). Contexto: 
«Sey obediente a Deus e a teu pralado» 
(TC).

pranta, subs. O mesmo que planta. 
Formas: pramtas (EE, 1); pranta (EE, 
1); prãta (VC, 1; EE, 3). Contextos: «as 
cousas que creçem e com as pramtas» 
(EE); «como a pranta de rosa em 
Jherico» (EE); «e assi como prãta de 
rosa ẽ Jherico» (VC); «como rays aa 
prãta» (EE).

prantar, vb. O mesmo que plantar. 
Formas: prantados (EE, 1); prantauam 
(EE, 2); prantou (EE, 2); prãtou (VC, 1; 
EE, 2). Contextos: «que se de consuũ 
prantados somos feitos aa semelhança 
de sua morte» (EE); «comiam e bebiã 
mercauam e vendiã prantauam e 
edificauam» (EE); «Huum homẽ senhor 
de sua casa prantou huũa vinha e alugou 
a huũs lauradores» (EE); «a qual deos 
prãtou geeralmente em a natureza dos 
homẽs todos» (VC); «e cõ ho fruyto das 
suas maãos o prãtou vinha» (EE).

pranto, subs. (do lat. plactu-m). Choro; 
lamentação. Formas: pranto (VC, 1; 
EE, 6); prãto (VC, 1; EE, 4). Contextos: 
«faze me carpir e fazer pranto por os 
pecados passados» (VC); «pranto e 
batimento de dentes» (EE); «deuemos 
auer fiuza seẽdo çertos ẽ que fijm do 
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prazer vẽ choro ou prãto» (VC); «fezerõ 
grãde prãto sobre elle» (EE).

prata, subs. (do latim medieval plata-m, 
lâmina de metal, pelo provençal plata). 
Metal precioso utilizado na joalharia e 
na cunhagem de moeda. Formas: prata 
(S, 2; TC, 2; VC, 37; HV, 9; C, 2; EE, 
24). Contextos: «pollas em huũ baçio de 
prata ou de laton» (S); «huũ seruo lhe 
deuia doze mil marcos de prata nõ teẽdo 
per u lhos pagar» (TC); «e era de prata e 
chamaua se dinheiro que quer dizer em 
latĩ dez» (VC); «e da prata e do ouro 
da innoçencia» (VC); «huũ dinheyro 
valia quarenta pesantes de prata» (HV); 
«apurallos ha como ouro e prata» (EE).

pratel, subs. (do lat. medieval platellu-m, 
pelo francês antigo platel). Bandeja. 
Formas: pratell (VC, 1). Contexto: 
«pidio por dom que lhe fosse dada em 
huũ talhador ou pratell a cabeça de 
Joham» (VC).

prática, subs. (do grego πρακτική, pelo lat. 
medieval practica-m). Ação; execução 
de alguma coisa. Formas: pratica (S, 4; 
VC, 3; EE, 18). Contextos: «e antre que 
pessoas e a pratica que no amistrar deue 
teer» (S); «Hesta he a maneira e pratica 
como a missa se deue çelebrar» (S); «por 
aquelle que he a nos e a elles allegria 
comuũ e exẽplo ou pratica» (VC); 
«nossa pratica he nos çeeos» (EE); «e 
poõena em pratica ou em exemplo» 
(VC); «He aqui muy boõa demãda que 
pedem a morada e pratica de deos» (EE); 
«na pratica e cõçiẽçia sua» (EE).

praticar, vb. (do lat. medieval practicare). 
Levar a efeito; realizar; exercitar; 
conversar. Formas: praticã (EE, 1); 
praticaes (EE, 1); praticam (EE, 2); 
praticamos (EE, 1); praticando (EE, 
1); praticar (C, 1; EE, 7); praticaram 
(EE, 1); praticaua (EE, 2); praticou 
(C, 1; EE, 1); pratique (VC, 1; C, 2); 
pratiquem (C, 1). Contextos: «cõ a 
qual praticã ẽ todo quãto fazẽ sem 
alguũ ẽgano» (EE); «que rezoões som 

estas que praticaes antre vos outros» 
(EE); «os judeus nom praticam nem 
conuerssam com os samaritanos» (EE); 
«em tal maneira viuemos e praticamos» 
(EE); «desonrram o mundo praticando 
diuersos e maaos jogos» (EE); «e assy 
se vsar e praticar de tẽpo jmmemorial» 
(C); «os dictos offiçios se praticaram 
na ygreja millitante» (VC); «nem 
praticaua sempre com elles» (VC); «A 
qual ordenaçam se vsou e praticou atee 
o presente» (C); «O que assy mãdamos 
que se guarde e pratique e vse em todo 
nosso bispado» (C); «E assy pratiquem e 
trautem as cousas do mundo» (C).

pravidade, subs. (do lat. pravitate-m). 
Perversidade. Formas: prauidade (S, 1; 
EE, 1). Contextos: «crerõ ha prauidade 
heretica» (S); «teẽ carrego de jnquiriçã 
da heretica prauidade» (EE).

prazeiro, adj. (de prazer + -eiro). 
Aprazível; agradável. Formas: prazeyra 
(VC, 1). Contexto: «se esto fezeres 
em cada huũ dia liuremẽte e prazeyra 
poderas estar acerca daquella cadeyra 
espãtosa» (VC).

prazente, adj. (de prazer + -ente). 
Aprazível; agradável. Formas: prasentes 
(VC, 2); prazente (VC, 9; EE, 2); 
prazentes (VC, 6); prazẽte (VC, 11); 
prazẽtes (VC, 8; EE, 1). Contextos: «e 
que as avõdãças ou somas dos fructos 
sejã prasentes aa tua majestade» (VC); 
«e me guarde de todas aquellas cousas 
que te nom prazem e que possa complir 
aquellas que a ty som prasentes» (VC); 
«muyto ameude penssaua de fazer a deus 
algũa cousa prazente» (VC); «a vide faz 
soõbra prazente» (EE); «pera fazermos 
cousas prazentes a deus» (VC); «Faze de 
my tẽplo a ty praziuel e prazẽte ẽ que ajas 
prazer de morar» (VC); «por ella escolhe 
o homẽ as obras prazẽtes a deus» (EE).

prazenteiro, adj. (de prazente + -eiro). 
Agradável;  s impático.  Formas: 
prazenteyra (EE, 1); prazenteyro (TC, 1); 
prazenteyros (TC, 1); prazẽteiras (EE, 1). 
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Contextos: «qual seja a voõtade de deos 
boa e muyto prazenteyra e acabada» 
(EE); «Se lhe pesou dalguen por seer 
mays prezado prazenteyro a Deus e aos 
homeẽs» (TC); «a estes chamarey dias 
sãctos e recebedores e prazenteyros a 
min» (TC); «os beiços do justo cuydã 
cousas prazẽteiras» (EE).

prazenteria, subs. (de prazente + -ria). 
Contentamento; júbilo. Formas: 
prazẽteria (S, 1). Contexto: «deue seer 
presente e nõ absente e de sua prazẽteria 
deue seer adoptado» (S).

prazer, vb. (do lat. placere). Agradar; 
satisfazer; ser agradável. Formas: pras 
(VC, 1); praz (S, 3; TC, 1; VC, 49; EE, 
5); praz lhe (VC, 2); praz me (VC, 2); 
praz nos (VC, 1); praza (VC, 11; HV, 
4; EE, 3); praza te (VC, 2); prazalhes 
(VC, 1); prazame (TC, 1); prazas (VC, 
1); prazate (VC, 2); prazẽ (VC, 6); 
prazẽdo (VC, 1; C, 1); prazẽdome (TC, 
1); prazelhe (TC, 1); prazem (VC, 1; 
EE, 1); prazemdo (EE, 1); prazeme 
(VC, 1); prazen (EE, 1); prazendo (VC, 
1; HV, 1; EE, 1); prazendome (S, 1); 
prazendonos (VC, 1); prazer (S, 1; TC, 
1; VC, 12); prazera (S, 1; TC, 1; VC, 3; 
HV, 1; EE, 2); prazerã (VC, 2); prazerẽ 
(VC, 1); prazerem (VC, 1); prazeria 
(S, 3; TC, 1; VC, 1; EE, 1); prazerlhe 
(TC, 2); prazia (VC, 9; HV, 5; EE, 1); 
praziã (VC, 1); prazya (S, 1); progue 
(VC, 1); prouesemos (C, 1); prouesse 
(EE, 2); prouge (VC, 1); prougue (VC, 
6); prouguelhes (VC, 2); prouguer (VC, 
4); prouguera (VC, 3); prougueres (VC, 
1); prouguese (VC, 2); prouguesse 
(VC, 1); prouue (S, 1; TC, 2; VC, 16; 
EE, 1); prouue se (VC, 1); prouuer (S, 
2; VC, 7; HV, 1; C, 1); prouuerõ (VC, 
1); prouuese (S, 1; VC, 1); prouuesse 
(VC, 10; HV, 1; EE, 5); prouver (S, 
1); pruguer (VC, 1). Contextos: «ham 
deleitaçom e prazer dello ou que lhes 
pras de perseuerarem em ellas» (VC); 
«A quynta se he emueioso asy como 

pesarlhe do bem de seus uezinhos 
ou se lhe praz quando lhe uee mal» 
(TC); «o que nos praz seer leyxado 
por peendença» (EE); «e quando o vee 
sano praz lhe» (VC); «Lazaro he morto 
e praz me» (VC); «e praz nos de seer 
chamados e de hir a elle» (VC); «porque 
senhor vos praza que se vos sabees 
algũas cousas que sejã proueytosas a 
my que me nõ sejã encubertas» (HV); 
«Praza te que eu nom stemda mais as 
minhas maãos a fazer maldades» (VC); 
«Ouçam aquestas antedictas cousas os 
bispos e os prellados e prazalhes de 
dom que reçeberõ» (VC); «teẽdolhes 
hodio e maa uomtade e dizemdolhes 
mal e prazame de todo seu mal, e 
pesauame de todo seu bem» (TC); «e tu 
nõ prazas a ty» (VC); «prazate fazer o 
que te mandã» (VC); «nõ prazẽ a deus» 
(VC); «prazẽdo per nos ou per outrẽ» 
(C); «Itẽ pequey dizendo muyto mal de 
muytos e de muytas prazẽdome de todo 
e cõsẽtindo e ẽcubrĩdo muytos pecados 
e maldades» (TC); «Primeyramente se 
segue ẽfadamento de bem fazer prazelhe 
das cousas que nõ som booas» (TC); 
«sem vertude do spiritu sancto nehũas 
vertudes ou obras prazem a deus» (EE); 
«que andees dignamẽte prazemdo em 
todallas cousas a deus» (EE); «Prazeme 
disse Christo por vos por nõ star eu alli 
ajnda faz a auerdes mayor ffe» (VC); 
«prazen muyto, como a primeira fruyta 
que he mais deleytauel» (EE); «e serees 
saão e limpo da vossa doença prazendo a 
deus» (HV); «E ssu espeçya de amorio e 
de verdade emcobria alguũs maldizemtes 
prazendome mais do dampno de meu 
proximo» (S); «prazendonos daquello 
que praz a elle» (VC); «pecado mortal ha 
aquestes males desprazer a Deus e prazer 
aos diaboos faz o homẽ auorreciuil a 
Deus» (TC); «e mais lhe prazera matar 
que nõ saar» (TC); «pero offereçimẽto 
dos sacrifi[ci]os prazerã a deus» (VC); 
«nõ hã o prazer de deus aquelles que 
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husarõ dos seus mãdamẽtos nõ por 
prazerẽ a deus mas por prazerem aos 
homẽs» (VC); «ou lhe prazeria de a ouuir 
ou muda passus ou gestus delo ou outras 
cousas semelhãtes» (TC); «Seguese 
desprazimento de todo bem, prazerlhe 
com o mal doutrem e odio a aqueles 
cõ que uiue» (TC); «E o emperador lhe 
disse que lhe prazia de coraçõ» (HV); 
«os sacrificios e offertas praziã a deus 
mais que as obras da caridade» (VC); 
«salvo se ella dese a entẽder que lhe 
prazya delo que elle fazia» (S); «ou 
lodo fez outro vaso segundo progue ao 
olleyro» (VC); «Pedindonos os ditos 
abades, priores e rectores daquellas 
partes donde o custume tal he, que lhes 
prouesemos sobre ello» (C); «Prouesse 
a deus que sopartassees huũ pouco 
minha neyçidade» (EE); «Mas outra 
vez quando prouge a Samsam vingouse 
muy cruelmente de seus imijgos» (VC); 
«mas quando lhe prougue e ouue voõtade 
entõ spirou» (VC); «Prouguelhes desta 
palaura. mas diziam onde podera seer 
achado tal como este» (VC); «licita 
cousa he a quẽ quer leixar husar delle se 
lhe prouguer» (VC); «ajnda que steuea 
em meo delles se elle nõ outorguara e lhe 
nõ prouguera» (VC); «mas tu despraza 
a ty meesmo e desprazeras a elle se 
prougueres a ty» (VC); «E prouguese 
a deus que fossem assy grossos os 
religiosos ou fremosos de dẽtro como 
som de fora» (VC); «e prouguesse a deus 
que elles desto ouuessem conhoçimento 
e se emẽdassem» (VC); «Se lhe prouue 
de ouuir mentiras» (TC); «porque a elle 
prouue sempre da oraçõ do humildoso» 
(VC); «Ante do começo desta liçõ se diz 
que Enoch prouue a deos» (EE); «prouue 
se a deus que muytos dos alugados e 
falsos pastores entendessem aquesto» 
(VC); «Se prouuer a meus parentes» (S); 
«os quaaes per jejuũs prouuerõ a deus» 
(VC); «empero se quando chegasem a 
esta ydade lhes prouuese» (S); «se a elle 

prouuesse que tornasseis» (HV); «Eu te 
tomo por meu marido sse a meu padre 
prouver» (S); «como te pruguer cõ tal 
cõdiçõ» (VC).

prazer 2, subs. (do verbo prazer). 
Satisfação; contentamento; gozo; deleite. 
Formas: prazer (S, 22; TC, 5; VC, 434; 
HV, 24; C, 4; EE, 120; RP, 2); prazeres 
(S, 2; TC, 1; VC, 72; HV, 1; EE, 7). 
Contextos: «e muytas sãdices e dixi e ẽ 
que me deleytey e tomey prazer sobeio 
e desordenado» (TC); «e auemos prazer 
em as tribullaçoões» (VC); «Tam grande 
foy o prazer do emperador e de todo 
o pouoo e da corte que ahy estaua do 
sermõ e preegaçã de Sam Clemẽte que 
foy cousa de marauilhar» (HV); «na 
qual todos aueremos prazer» (EE); «cõ 
muyto prazer e alegria sempre espere de 
muyto viuer» (RP); «aproueyta muyto 
tomar muyto prazer» (RP); «trabalhey 
por me dar aos prazeres e disoluçõees» 
(S); «Se per moyto comer e beber ueo a 
pecado de luxuria ou a yra ou a baralha 
ou a desornados prazeres ou a cãtares e a 
baylares» (TC); «per o spiritu sancto lhe 
seja dados prazeres e cõsollações» (VC); 
«e lhe fezerõ muytos prazeres» (HV); 
«alleuantay os sentydos aos prazeres da 
patria çellestrial» (EE).

prazimento, subs. (de prazer + -mento). 
Ato ou efeito de prazer ou aprazer; 
apraz imento ;  agrado .  Formas: 
prazimento (VC, 2); prazimẽto (VC, 2). 
Contextos: «nõ por nossos mereçimẽtos 
mas soo por prazimento da sua voõtade» 
(VC); «Ora se queres firmar o teu coraçõ 
em forte spiritu e firme proposito em 
prazimẽto de deus» (VC).

prazível, adj. (do lat. placibile-m). 
Aprazível; agradável; simpático. 
Formas: praziuees (TC, 1; VC, 8); 
praziuel (VC, 22); praziues (VC, 1). 
Contextos: «Pequey que presumi que 
as minhas obras erã praziuees e aceptas 
ãte Deus» (TC); «cõ voontade e entençõ 
de seerẽ praziuees por ello aos homẽs» 
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(VC); «seja muyto graciossa e praziuel 
aa virgẽ» (VC); «praziuel e allegre sem 
outra mestura» (VC); «queria fallar 
cousas praziues a Holofernes» (VC).

prazivelmente, adv. (de prazível + 
-mente). De modo aprazível. Formas: 
praziuelmẽte (VC, 1). Contexto: «Mas 
sollamẽte aquella que praziuelmẽte se 
toma por justiça» (VC).

prazo, subs. (do lat. placitu-m die-m, dia 
aprazado). Aforamento; emprazamento; 
arrendamento. Formas: prazo (C, 4); 
prazos (C, 6). Contextos: «abade e 
rector que o dito prazo ou aforamẽto 
fizer sem a dita solenidade, pague por 
cada cõtrauto» (C); «assy paguem a 
dita pena e mays o prazo fique nehuũ» 
(C); «quãto aos prazos e aforamẽtos» 
(C); «mandamos sob a dita pena que 
em fazerem seus prazos gardem o que 
mandam seus estatutos cõformes ao 
dereito» (C).

prea, subs. (do lat. praeda-m). O mesmo 
que preia: presa. Formas: prea (VC, 4). 
Contextos: «porque ataa em a batalha 
do mũdo aquelle que sempre cuyda da 
prea ou esbulho da victoria aadur veẽçe» 
(VC); «A prea vil ou refeçe paguamos 
e remijmos cõ grãde perda e dãpnaçõ» 
(VC); «Christo que he o homẽ corporal e 
a prea ou caça das agujas» (VC).

prebenda, subs. (do lat. praebenda-m). 
Benefício eclesiástico. Formas: 
prebẽdas (VC, 2); prebendas (VC, 3). 
Contextos: «Triga te de acreçẽtares e 
multiplicares prebẽdas» (VC); «quando 
se cõpram as prebẽdas e benefiçios» 
(VC); «e disselhe que dampnado era 
soomẽte por teer duas prebendas» (VC); 
«E nas suas prebendas parã bẽ mẽtes. 
mas açerca do seruiço da ygreja nõ tee 
cura algũa» (VC).

preçamento, subs. (de preçar + -mento). 
Ato ou efeito de preçar; aprazimento; 
prazer. Formas: preçamento (VC, 
1). Contexto: «nom busquemos nem 
requeiramos em as vestiduras algũa 

fremosura nem preçamento» (VC).
preçar, vb. (do lat. pretiare). Apreciar; 

prezar; estimar. Formas: preça (VC, 
1); preçada (VC, 4); preçadas (VC, 2); 
preçado (VC, 4); preçados (VC, 1); 
preçam (VC, 2); preçandoo (VC, 1); 
preçar (VC, 5); preçaria (VC, 1); preçes 
(VC, 1). Contextos: «Aquelle que vende 
algũa cousa mais preça aquello porque o 
da que ella» (VC); «Nõ nos pode Christo 
leixar cousa mais preçada e doçe» 
(VC); «e aja os como por hũas preçadas 
vestiduras» (VC); «Pensa que planto foy 
aquelle que entom a virgem faria sobre o 
corpo do seu tam amado e preçado filho» 
(VC); «O terceiro vnguẽto .s. da deuoçõ 
este se cõpooẽ e faz de muy preciosos e 
preçados materiaaes» (VC); «preçam 
e amã mais as cousas terreaaes» (VC); 
«preçandoo mais que todo thesouro por 
de gram vallia» (VC); «muyto deue notar 
e preçar aquelle dia» (VC); «muyto 
preçaria e honrraria aquelle dia e em 
aquelle dia seria muy liberal» (VC); 
«e tu nõ preçes nẽ cures das doores 
temporaaes» (VC).

precatar, vb. (talvez do lat. precatus, a, 
um, part. passado de precari, implorar). 
Acautelar; prevenir. Formas: precatarõ 
(HV, 1). Contexto: «e quãto se nõ 
precatarõ virõ se fortemẽte çercados» 
(HV).

prece, subs. (do lat. prece-m). Súplica; 
rogo; pedido. Formas: preces (VC, 1); 
preçes (VC, 3). Contextos: «ella tenha 
por bem cõ preces auisadas nos comẽdar 
em os ceeos» (VC); «antrepoem tuas 
preçes e rogos» (VC); «offereçẽdo 
roguarias ou preçes com lagrimas a 
deus» (VC).

precedente, adj. (do lat. praecedente-m). 
Anterior. Formas: precedente (VC, 5; 
EE, 1); preçedente (VC, 2; EE, 10); 
precedentes (VC, 4); preçedentes (VC, 
1); precedẽte (VC, 2; EE, 3); preçedẽte 
(VC, 2; EE, 5); precedẽtes (VC, 8); 
preçedẽtes (VC, 3). Contextos: «as 
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cousas ditas em çima no começo do 
capitollo precedente» (VC); «Ante 
do começo desta propheçia no capit. 
precedente se diz» (EE); «diz o apostollo 
no cap. preçedente» (EE); «per as cousas 
precedentes probou a verdade de sua 
rresurreyçom quanto aa humanidade» 
(VC); «per a nocte precedẽte a qual he 
do domjngo» (VC); «Ante do começo da 
presente lyçõ se lee no .cap. preçedẽte» 
(EE); «segũdo as geraçoões precedẽtes» 
(VC); «nõ que o pecado seguinte seja 
tã graue como todos os precedẽtes mas 
porque per cõparaçõ dos preçedẽtes elle 
mais graue he» (VC).

preceder, vb. (do lat. praecedere). 
Anteceder; antepor-se; proceder. 
Formas: preceda (VC, 3); preçeda 
(VC, 2; C, 1); precedam (VC, 1); precede 
(VC, 4); preçede (S, 1; VC, 3; EE, 1); 
precedẽ (VC, 1); preçedẽ (VC, 1; RP, 
1); preçedem (VC, 1; C, 1); precedendo 
(VC, 1); precedeo (VC, 8); preçedeo 
(VC, 2); preceder (VC, 7); preçeder (S, 
2; VC, 3; C, 1; EE, 1); precedera (VC, 
3); preçedera (VC, 1); precederã (VC, 
1); preçederã (VC, 2); precederam (VC, 
1); precederem (VC, 2); precederia (VC, 
3); precederõ (VC, 1); preçederõ (VC, 
3); preçederom (VC, 1); preçederon 
(S, 1); preçedese (S, 1); precedesse 
(VC, 1); preçedesse (VC, 1); precedia 
(VC, 2); preçedia (VC, 1); precediã 
(VC, 1); preçediã (VC, 1); precediam 
(VC, 1). Contextos: «Conpre pois 
que o sacrificio da humildade preceda 
na voontade» (VC); «requere que 
preceda a enquiriçõ dos mãdamẽtos» 
(VC); «e ante que venha a reprehẽsam 
e arrojdo preceda a misericordia e nõ 
ha hi odio» (VC); «A primeira he o 
orualho e roçiamẽto da graça diuinal 
que preçeda» (VC); «cada santo em seu 
logar e ygreja preçeda aos outros» (C); 
«e aquesto por alguũs mereçimentos que 
precedam» (VC); «demostrando que 
Christo precede e deue seer preposto a 

todallas neçessidades» (VC); «o spiritual 
preçede ao temporal» (S); «a caridade 
preçede as outras virtudes» (EE); «Em 
o primeiro se contẽ ajnda tres cousas que 
precedẽ a peẽdença» (VC); «as quaaes 
preçedẽ e sam muyto melhores que 
todas as me» (TC); «Aquestes spãtosos 
signaaes que preçedem demostrã que 
o juyzo que apres ha de vijnr he mais 
spãtoso» (VC); «E ysso mesmo he 
peccado mortal fazer aquellas cousas 
que ao dito peccado dereitamẽte jnclinã 
e o preçedem» (C); «saluo precedendo a 
queeda dos peccados» (VC); «Precedeo 
pois o sacrificio do cordeyro figuratiuo» 
(VC); «porque assi como o velho 
testamẽto preçedeo ao nouo» (VC); 
«porque em aquelles tẽpos as treeuas 
começauam de preceder o dia» (VC); 
«que cousa he cathezismo e que cousa 
deue preçeder ao bautismo» (S); «e 
non sera contado antre os seruos de 
deos: quem trautar de preçeder» (EE); 
«Ca elle vos precedera esto he que elle 
sera premeiro que vos em Gallilea» 
(VC); «e os ministros spantosos e 
medonhos preçederã o senhor que sera 
mais spantoso» (VC); «porque a nocte 
e as treeuas precederam e de sy veo a 
luz» (VC); «sem primeiro precederem 
nossos mereçimẽtos» (VC); «Porque 
razõ o ãgeo e o senhor diserõ que elle 
os precederia em Gualilea» (VC); «Oje 
som cõpridas as figuras que precederõ 
e os insignamẽtos das scripturas» (VC); 
«Muytos malles pois preçederõ por tal 
de se cõprir aquello que diz. pellejara 
por elle» (VC); «a qual nom preçederom 
meritos alguũs de homẽs» (VC); «os 
quaees nos preçederon e se partirõ deste 
mũdo» (S); «e cada huũ destes ouue hũa 
nocte que preçedese» (S); «o criador do 
tẽpo fez que a nocte precedesse o dia» 
(VC); «porque elle quis que primeramẽte 
preçedesse lõga ordenãça de pregoões» 
(VC); «porque atees entõ o dia precedia 
a nocte» (VC); «a qual foy na virgem 
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Maria que preçedia e foy auantejada 
sobre todos os sanctos em doões de 
graça» (VC); «e aquelles que precediã os 
outros per excellẽcia de suas dignidades» 
(VC); «Onde ajnda diz Bernardo que 
preçediã alguũs e aparelhauã o caminho 
ao senhor» (VC); «e os mais ancianos do 
poboo) que precediam per razom de sua 
ydade» (VC).

precelente, adj. (de pre- + excelente). O 
mesmo que preexcelente: magnífico. 
Formas: precellente (VC, 1); precellẽte 
(VC, 1). Contextos: «e hũa singullar 
fremosura do corpo que procede da 
obra precellente e priuilligiada» (VC); 
«porque tu senhora sobindo aly com a tua 
noua precellẽte dignidade da tua virtude 
alumeas os ceeos» (VC).

precepto, subs. (do lat. praeceptu-m). 
O mesmo que preceito: mandamento; 
regra. Formas: precepto (TC, 12; VC, 
58); preçepto (VC, 32; C, 2); preceptos 
(TC, 3; VC, 79); preçeptos (VC, 40; C, 
6). Contextos: «Em este precepto sõ 
defesos todolos iuramẽtos» (TC); «e 
aos perfeitos he precepto aquelles que 
renũciarõ de teer proprio» (VC); «o 
qual segũdo preçepto de deus deuemos 
amar com nos meesmos» (VC); «E 
neste preçepto peccan todos aquelles 
que teẽ odio a seu prouximo» (C); «Se 
os preceptos de Deus despreçou de 
saber» (TC); «assi deuia auer defferẽça 
ãtre as promessas e os preçeptos» (VC); 
«nem mays pouco sabẽ os preçeptos e 
mãdamẽtos» (C).

preciosa, subs. (do lat. pretiosa-m). Uma 
das horas canónicas. Formas: preçiosa 
(C, 3). Contextos: «que nehuũ clerigo nõ 
diga missa sem primeiro rezar o menos 
atee preçiosa» (C); «nehuum clerigo 
seja tam ousado que çelebre missa sem 
primeiro rezar as matinas e prima atee 
preçiosa» (C).

preciosidade, subs. (do lat. imperial 
pretiositate-m). Qualidade do que 
é precioso; grande valor. Formas: 

preciosidade (VC, 1). Contexto: 
«Grande preciosidade deue seer a nos 
e grande folguãça» (VC).

preciosíssimo, adj. (grau superlativo 
de precioso). Valiosíssimo. Formas: 
preciosissima (EE, 1); preçiosissimo (EE, 
1). Contextos: «sua vyda preciosissima 
deu por a saude do mũdo» (EE); «o 
sangue preçiosissimo que manou das 
chagas de Christo» (EE).

precioso, adj. (do lat. pretiosus, a, um). 
Que tem muito valor; valioso; magnífico. 
Formas: preciosa (VC, 13; EE, 5); 
preçiosa (VC, 6; EE, 3); preciosas (VC, 
19; EE, 3); preçiosas (S, 1; VC, 3; HV, 
3; EE, 2); precioso (TC, 1; VC, 23; EE, 
5); preçioso (S, 2; VC, 5; C, 1; EE, 2); 
preciosos (S, 2; VC, 3; EE, 1); preçiosos 
(S, 2; VC, 1; EE, 1); preciossa (VC, 
1); preciossas (VC, 1); preçiossas (S, 
2); preçiosso (S, 1); precyoso (VC, 1). 
Contextos: «A morte dos pecadores muy 
maa he. mas a dos sanctos he preciosa e 
porta de vida» (VC); «a pedra preciosa 
naçe do orualho do çeeo» (EE); «nẽ 
cõparey com ella a pedra preçiosa que 
todo ouro» (EE); «em seguro lugar stã 
as cousas preciosas» (VC); «he mais 
fermoso pollas pedras preçiosas» (S); «e 
nos remio pelo seu sãgue precioso e nos 
gouerna e mãtẽ e nos liura dos prigoos e 
caioões deste mũdo mezquinho» (TC); 
«vendeo o regno dos çeeos precioso por 
pequeno preço» (EE); «outro he spiritual 
o qual he mais preçioso e mais alto» 
(VC); «e demanda manjares preciosos 
e deleytosos» (S); «bebẽdo preçiosos e 
boos vinhos» (EE); «E certamente nõ ha 
hy ẽ esta vida cousa mais preciossa que 
o tempo» (VC); «E nõ era marauilha se a 
virgem real destas duas pedras preciossas 
fosse afeitada» (VC); «teemdo mitras de 
outro e pedras preçiossas» (S); «ho qual 
he o sseu preçiosso sangue e carne» 
(S); «o precyoso dom e joya em aqueste 
dia a nossa terra o encaminhou pera o 
ceeo» (VC).
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precissão, subs. O mesmo que procissão. 
Formas: preçissõees (S, 1); preçissom 
(S, 1). Contextos: «E pera esto vãao aas 
preçissõees e as ygrejas» (S); «ho pouoo 
que esta ayũtado en preçissom quando se 
ajũta de hũa ygreja pera hyr a outra» (S).

preclaro, adj. (do lat. praeclarus, a, um). 
Luminoso; belo. Formas: preclara (VC, 
1). Contexto: «e bẽauenturado dia de 
tam preclara exaltaçom» (VC).

preço, subs. (do lat. pretiu-m). Valor em 
dinheiro; custo. Formas: preço (S, 13; 
VC, 88; C, 11; EE, 11; RP, 1); preços 
(VC, 1). Contextos: «non ha daran 
por menos que de tanto preço» (S); 
«A segũda razõ por paguar o preço do 
nosso remijmẽto» (VC); «A perdiçõ 
delles cõprã cõ grande preço» (VC); «a 
mayor preço do que val a mercadoria» 
(C); «veeo como comprador a pagar 
nos o preço» (EE); «posto que se nõ 
pode cõprar por pequeno preço» (RP); 
«Leuam os preços dos pecadores e nõ 
teem delles o cuydado e carrego que 
deueriã» (VC).

precurador, subs. O mesmo que procura-
dor. Formas: precurador (S, 1). Con-
texto: «cujo precurador e mesajeyro 
eu som» (S).

precurar, vb. O mesmo que procurar. 
Formas: precurar (C, 3); precurarẽ 
(C, 1); precuraua (EE, 1); precure (EE, 
1); precurẽ (C, 1); precurem (C, 1). 
Contextos: «ou ho precurar seernos 
feito ou ho mandar fazer» (C); «os que 
as ditas cousas ou alguã dellas fizerem, 
requererẽ ou precurarẽ» (C); «E Martha 
precuraua cõ diligencia todallas cousas 
para o seruiço» (EE); «e os que o leem 
precure prazer» (EE); «ou nõ precurẽ de 
lhe vĩjr alguũ ben» (C); «nam voguem 
nem precurem perante os ditos juizes» 
(C).

precursor, subs. (do lat. praecursore-m). 
Aquele que vai à frente; o que precede; 
São João Batista, o precursor de Jesus 
Cristo. Formas: precursor (VC, 18); 

precurssor (VC, 1); precussor (VC, 1). 
Contextos: «Da nasçensa e circumçisam 
do precursor ou messegeyro do senhor» 
(VC); «por tal que o precurssor do 
senhor aja este priuillegio e seja per elle 
honrado» (VC); «compre que fosse o 
precussor do senhor» (VC).

predecessor, subs. (do lat. praedecessore-
-m). Antecessor. Formas: predeçesores 
(S, 2); predeçessores (VC, 1; C, 5). Con-
textos: «perseguen os seruidores de seus 
predeçesores» (S); «vsurpan as coussas 
alheas e as que seus predeçesores ocu-
parõ» (S); «a emveterada gloria e honrra 
muy antiguamẽte per os serenissimos 
reys vossos predeçessores guãçada dos 
dictos regnos» (VC); «per virtudes e 
mereçimẽtos de seus predeçessores foy 
justamẽte requerido e ẽpetrado» (C); 
«cõsirando nos como sem embargo das 
cõstituições per nossos predeçessores e 
per nos feitas» (C).

predestinação, subs. (do lat. praedesti-
natione-m). Determinação do que há 
de suceder; desígnio de Deus. Formas: 
predestinaçã (VC, 1; EE, 1); predesti-
naçõ (VC, 26); predestinaçom (EE, 1). 
Contextos: «(confessar lhes hey e direy 
que nũca os conhoçi) na predestinaçã per 
conhoçimẽto de os auer por boõs» (VC); 
«(segũdo ho proposito) .s. a predestinaçã 
(som chamados sanctos)» (EE); «outra 
maneira he segũdo a predestinaçõ eternal 
a qual scriptura nõ se pode apaguar» 
(VC); «Allegramse outrosy da conuer-
som dos que fazem peendença quando se 
comple a predestinaçõ» (VC); «segundo 
a predestinaçom de deus padre» (EE).

predestinado, subs. (do part. de pre-
destinar). Aquele que é destinado por 
Deus. Formas: predestinado (EE, 1); 
predestinados (VC, 3; EE, 3). Contex-
tos: «aynda que ho tal predestinado 
aa gloria erre alguã vez em peccado 
mortal» (EE); «atee que seja cõplido o 
cõto dos predestinados» (VC); «õde se 
faz o cõuite eternal do cõto deuido dos 
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predestinados» (VC); «sem faleçer nos 
predestinados aa gloria» (EE).

predestinar, vb. (do lat. praedestinare). 
Determinar o destino de alguém; reservar 
de antemão. Formas: erã predestinados 
(VC, 2); es predestinado (VC, 1); foy 
predestinado (VC, 1); predestina (VC, 
1); predestinada (VC, 2); predestinadas 
(VC, 2);  predest inado (VC, 2); 
predestinado he (VC, 1); predestinados 
(EE, 1); predestinados som (VC, 1); 
predestinando (EE, 1); predestinou (VC, 
3; EE, 4); seja predestinado (VC, 1); 
som predestinados (VC, 1). Contextos: 
«erã predestinados pera a vida eternal» 
(VC); «e cree que sem duuida que es 
predestinado pera a vida eternal» (VC); 
«a percalçar o regno da vida que a vos 
foy predestinado do começo» (VC); «e 
quando predestina e salua obra segundo 
graça e misericordia» (VC); «mas 
predestinada de sempre» (VC); «(E 
outras ouelhas tenho ja.) predestinadas» 
(VC); «E porẽ nõ ora em vaão deus 
predestinado» (VC); «Predestinado 
he que o mũdo se saluasse» (VC); 
«como desejam aos justos e peccadores 
predestinados aa gloria eterna» (EE); 
«Predestinados som todos os boõs 
per a gloria» (VC); «predestinando 
nos chamando e justificando» (EE); 
«em quanto deus padre a predestinou 
eternalmente pera esta gloria e 
exalçamẽto» (VC); «aquelles que soube 
ãte e predestinou na sua võtade» (EE); 
«nẽhuũ homẽ seja predestinado ao 
pecado» (VC); «fora daquelles que som 
predestinados pera a uida eterna» (VC).

predicado, subs. (do lat. medieval 
praedicatu-m). Aquilo que é dito acerca 
do sujeito de uma oração gramatical. 
Formas: predicados (VC, 1). Contexto: 
«acerca de quatro predicados de huũ 
meesmo subgeyto» (VC).

predisposição, subs. (de pre- + disposição). 
Ação ou efeito de predispor; tendência 
natural. Formas: predisposiçõ (VC, 1). 

Contexto: «toda cousa digna de pallaura 
se toma por qualquer obra ou feito per 
visto em sua predisposiçõ» (VC).

preencher, vb. (de pre- + encher). Encher 
completamente; atestar. Formas: sam 
per enchidas (VC, 1). Contexto: «as 
quaaes sam vazias e aas vezes cheas 
de vẽto se se fazẽ as dictas cousas por 
vaã gloria e sam per enchidas de augoa 
se se guardarẽ e fezerẽ por temor de 
deus» (VC).

preender, vb. O mesmo que prender. For-
mas: prehẽdessem (VC, 1); prehendẽdo 
(VC, 1). Contextos: «e aquelles minis-
tros ou algozes o prehẽdessem pera o 
atormẽtar em o corpo» (VC); «derribarõ 
em a terra prehendẽdo alguũ e matãdo 
outros» (VC).

prefácio, subs. (do lat. praefatiu-m). O 
mesmo que prefação: introdução; parte 
da missa anterior ao cânone. Formas: 
prefacio (EE, 1). Contexto: «por onde 
oje se canta em o prefacio da segunda 
missa» (EE).

prefaço, subs. O mesmo que prefácio. 
Formas: prefaço (VC, 1); preffaço (S, 
1). Contextos: «E aquello que se canta 
no prefaço de sancta Maria que diz assy» 
(VC); «E despois dyz ho preffaço» (S).

prefigurar, vb. (do lat. praefigurare). 
Representar  a lgo futuro;  supor 
antecipadamente; pressupor. Formas: 
foy prefigurada (VC, 1); foy prefigurado 
(VC, 2); prefigurou (VC, 2). Contextos: 
«onde ella foy prefigurada per o templo 
que Salomon edificou ao senhor» (VC); 
«Esto meesmo foy prefigurado em 
Naamam Siro gentio» (VC); «A door 
que Maria soportou em as exequias do 
seu filho. prefigurou em outro tempo 
Dauid em as obsequias de Abner» (VC).

prega, subs. (do lat. medieval plica-m). 
Dobra; ruga. Formas: pregua (VC, 1). 
Contexto: «Se o teu olho for simplez .s. 
a tua entẽçam for dereita e sem pregua 
de fingimẽto e error» (VC).

pregação, subs. (do lat. eclesiástico 
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praedicatione-m). Ato de pregar; 
sermão; homilia. Formas: preegaçã 
(HV, 2; EE, 1); preegaçam (EE, 6); 
preegaçan (EE, 1); preegaçõ (S, 1; VC, 
8; HV, 1; EE, 21); preegaçõees (EE, 
1); preegações (EE, 2); preegaçom 
(S, 1; VC, 4; EE, 26); preegaçon (S, 
6; EE, 4); preegaçoões (TC, 1; VC, 
1; EE, 5); preeguaçã (VC, 2; HV, 1); 
preeguaçam (VC, 3); preeguaçõ (VC, 
118); preeguações (VC, 2); preeguaçom 
(VC, 46); preeguaçoões (VC, 15); 
pregaçan (EE, 1); pregaçõ (TC, 1; EE, 
2); pregaçõees (S, 3); pregações (S, 1; 
TC, 1); pregaçom (TC, 2; VC, 1; EE, 4); 
pregaçon (S, 1); pregaçoões (TC, 3; VC, 
1); preguaçõ (VC, 9); preguaçom (VC, 
2); preguaçoões (VC, 2). Contextos: 
«cada dia hiã ordenadamente a ouuir a 
preegaçã que fazia Sam Clemẽte» (HV); 
«aa preegaçam da ffe e dos costumes 
e gouernamentos da ygreja» (EE); «na 
ffe e preegaçan de Christo crucificado» 
(EE); «E a pistola significa a preegaçõ de 
Sam Joham» (S); «(e ouues sua voz.) .s. 
nas preegaçõees» (EE); «para jnformar 
ao pouoo com preegações» (EE); «dizẽ 
sermõ ou preegaçom ãte ho pouoo» (S); 
«acabado o curso daquella preegaçom» 
(VC); «depois da preegaçon que he 
ho Evãgelho, se deue seguir a creença 
do coraçõ» (S); «Ora seia ẽ beneficios 
ora ẽ misas ora ẽ preegaçoões he 
somonia» (TC); «Sam Clemẽte fez sua 
preeguaçã e lhes preegou muy largamẽte 
da ffe catolica» (HV); «Do sermom ou 
preeguaçam que ho senhor fez na cea» 
(VC); «De como os prellados deuem 
alumear per obra e per preeguaçõ» 
(VC); «auiã de viuẽtar as almas nas 
preeguações» (VC); «por entender e 
perseuerar em a preeguaçom» (VC); 
«Dos quatro exemplos. sermoões. 
hystorias. ou preeguaçoões que o senhor 
fez aos discipollos» (VC); «reçebendo 
a pregaçan sua» (EE); «Pequey nom 
indo a egreia os domingos e as festas 

asy como deuera e aquelas poucas 
uezes que ala hia pesauame da missa 
e da pregaçõ lõga» (TC); «Deyxaste 
de hyr aa ygreja ou as pregaçõees por 
preguijça» (S); «A terceira se foy em 
aquelles dias a egregia ouuir as missas 
e as pregações» (TC); «Se quando esta 
a missa ou a pregaçom tem o coraçom 
nas cousas do mũdo» (TC); «E Jhesu 
Christo aa sua pregaçon tornara os 
judeus e os conuertera e seran saluos» 
(S); «Se non quis yr ouuir as missas e 
as pregaçoões ao tempo conuinhauel» 
(TC); «Segũdariamẽte penssa acerca do 
sermõ e preguaçõ» (VC); «a qual cousa 
se referre ao soõ da voz da preguaçom 
dos apostollos» (VC); «auiã de teer per 
as palauras. e preguaçoões dos que ja erã 
creẽtes» (VC).

pregador, subs. (do lat. eclesiástico 
praedicatore-m). Orador sagrado; aquele 
que prega; frade pertencente à ordem dos 
Dominicanos. Formas: preegador (VC, 
3; EE, 9); preegadores (S, 5; VC, 8; EE, 
9); preeguador (VC, 53); preeguadores 
(VC, 66); preguador (VC, 3); pregador 
(S, 2); pregadores (S, 1); preguadores 
(S, 1). Contextos: «Per aqueste gallo 
creo eu que deue seer entẽdido doctor 
ou preegador qualquer que nos sperta» 
(VC); «o cruel perseguidor da ffe 
era feyto cõstante preegador» (EE); 
«asi como os ffrades preegadores e 
mayores» (S); «eram seus preegadores 
e ensinadores» (VC); «Os preegadores 
da pallaura de deus quãdo aproueitam 
tornam a deos fazendolhe graças» 
(EE); «ensinãdo per aquesto que o 
preeguador» (VC); «A segũda razom por 
a semelhãça e comparaçõ de preeguador 
a preguador» (VC); «os preeguadores 
do euãgelho. e aquelles que som dados a 
cousas spirituaaes nõ se deuẽ emtremeter 
dos negocios mũdanaaes» (VC); «E sse 
algũ se confesar a algũ frade pregador 
ou a outro rrelegioso de liçẽça de seu 
ssaçerdote e non lhe dese algũa coussa» 
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(S); «costodios dos ffrades pregadores 
menores» (S); «E ysto mesmo podem 
fazer os frades preguadores e menores» 
(S).

pregadura, subs. (de pregado + -ura). 
Conjunto de pregos que se usam para unir 
peças de madeira. Formas: preguadura 
(VC, 1). Contexto: «forõ trespassados 
com dura e graue preguadura» (VC).

pregamento, subs. (de pregar + -mento). 
Ato ou efeito de pregar; pregagem. 
Formas: pregamẽto (VC, 1). Contexto: 
«foy desapegado no pregamẽto dos 
crauos» (VC).

pregante, adj. (do lat. praedicante-m, 
part. presente de praedicare). Que 
prega. Formas: preeguantes (VC, 1). 
Contexto: «e vijnram cubertos de burel 
.s. preeguantes penitencia e mostrãdo per 
exemplo de sy meesmos» (VC).

pregão, subs. (do lat. praecone-m, arauto). 
Ato de apregoar; anúncio; proclamação. 
Formas: preegom (VC, 1); pregam 
(HV, 3); pregom (VC, 1); pregoões 
(VC, 4); pregoõs (VC, 1). Contextos: 
«auia de vijnr aquelle que se mostraua 
per o preegom de Joãne que era ja 
vijndo» (VC); «fez dar pregam por toda 
a çidade» (HV); «mandou dar pregam 
polla çidade» (HV); «quando o pouoo 
ouuio o pregam ouue grãde prazer» 
(HV); «e no dia postumeyro do juizo 
alleuãtasse a voz e pregom do teu louuor 
viuamẽte» (VC); «e lhe demos vozes 
e pregoões dignos» (VC); «A nocte 
demostra os pregoõs das tẽptaçoões das 
quaaes nõ çesam guardarse» (VC).

pregar, vb. (do lat. praedicare). Falar em 
público; fazer um sermão; ensinar a 
doutrina cristã. Formas: auia preegado 
(VC, 1); eram preeguadas (VC, 1); foe 
preeguado (VC, 1); for preeguado (VC, 
2); fora preeguada (VC, 1); fosse 
preeguado (VC, 2); foy preegada (S, 2); 
foy preegado (EE, 2); foy preeguada 
(VC, 2); foy preeguado (VC, 2); he 
preeguada (VC, 1); he preeguado (VC, 

3); ouuer preegado (EE, 2); preega (VC, 
4; EE, 4); preegã (VC, 1); preegaado 
(EE, 1); preegaae (VC, 1); preegaauam 
(EE, 1); preegada (EE, 2); preegado (EE, 
1); preegãdo (VC, 1; EE, 2); preegãdoa 
(VC, 1); preegae (HV, 1); preegam (VC, 
2; EE, 1); preegamdo lhe (VC, 1); 
preegamos (EE, 1); preegando (VC, 2; 
HV, 1; EE, 10); preegar (S, 10; TC, 1; 
VC, 15; EE, 31); preegarõ (S, 1; EE, 1); 
preegarom (EE, 3); preegaron (EE, 1); 
preegasse (VC, 1; EE, 2); preegassem 
(EE, 3); preegaua (VC, 4; EE, 7); 
preegauã (VC, 3; EE, 3); preegauam (EE, 
1); preegay (EE, 5); preego (VC, 3; EE, 
3); preegou (S, 3; TC, 1; VC, 38; HV, 3; 
C, 1; EE, 7); preegua (VC, 41); preeguã 
(VC, 13); preeguaa (VC, 1); preeguaae 
(VC, 4); preeguada (VC, 7); preeguadeo 
(VC, 1); preeguado (VC, 2); preeguãdo 
(VC, 17); preeguãdo lhes (VC, 1); 
preeguãdoo (VC, 1); preeguae (VC, 1); 
preeguam (VC, 2); preeguamos (VC, 4); 
preeguando (VC, 13; EE, 1); preeguando 
lhes (VC, 1); preeguandolhe (VC, 1); 
preeguandolhes (VC, 1); preeguar (VC, 
124; HV, 1); preeguar lhe (VC, 1); 
preeguar lhes ha (VC, 1); preeguar se ha 
(VC, 1); preeguara (VC, 3); preeguardes 
(VC, 2); preeguarẽ (VC, 6); preeguarem 
(VC, 2); preeguarmos (VC, 1); preeguarõ 
(VC, 7); preeguarom (VC, 2); preeguas 
(VC, 4); preeguase (VC, 1); preeguasse 
(VC,  3 ) ;  p reeguassẽ  (VC,  2 ) ; 
preeguassem (VC, 3); preeguaste (VC, 
1); preeguaua (VC, 15); preeguauã (VC, 
6); preeguaualhe (VC, 1); preegue (VC, 
6; EE, 1); preeguẽ (VC, 5); preeguees 
(VC, 1); preeguem (VC, 1; EE, 1); 
preeguemolla (VC, 1); preeguemos (VC, 
2); preegues (VC, 1); preeguey (VC, 2; 
EE, 6); prega (S, 1); pregaar (HV, 1); 
pregaaua (HV, 2); pregando (S, 1); 
pregandolhes (VC, 1); pregar (S, 4; TC, 
2; HV, 1; EE, 3); pregarom (S, 1); 
pregassen (S, 1); pregaua (EE, 1); 
pregaua lhes (EE, 1); pregay (EE, 1); 



532 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

prego (EE, 1); pregou (EE, 4); preguãdo 
(VC, 1); preguãdoo (VC, 2); preguãdouos 
(VC, 1); preguamos (VC, 2); preguando 
(VC, 1); preguar (VC, 2); preguardes 
(VC, 1); preguarse (VC, 1); preguassem 
(VC, 1); preguei (EE, 1); preguem (VC, 
1); seer preegada (S, 1); seer preeguada 
(VC, 1); seer preeguado (VC, 2); seja 
preeguada (VC, 1); sejã preeguados (VC, 
1); seria preeguado (VC, 1). Contextos: 
«Johãne auia preegado huũ ãno e tres 
meses» (VC); «seendo acabadas todallas 
cousas que delle per os ãgeos eram 
preeguadas» (VC); «o alumiamẽto do 
euangelho foe preeguado a todas gẽtes» 
(VC); «Em todo o mũdo onde quer que 
for preeguado aqueste euãgelho» (VC); 
«porque se ante da sua paixõ fora 
preeguada por filho de deus» (VC); «o 
nosso remijdor primeiramẽte quis que 
fosse preeguado aa Judea sollamente. e 
d e p o i s  a  t o d a s  g ẽ t e s »  ( V C ) ; 
«permeiramẽte foy preegada a ffe aos 
judeus e desque a menosprezarom foy 
preegada aos gentijos» (S); «ho misteryo 
da emcarnaçõ e redẽpçom foy preegado 
pellos apostollos» (EE); «por tanto foy 
preeguada outra ley que refreasse e 
fezesse refrear e arreçear os pecãtes e 
malfazẽtes» (VC); «E porque o 
euangelho primeiro foy preeguado em 
J h e r u s a l e m »  ( V C ) ;  « p o r q u e 
vniuersamente he preeguada per quatro 
partes da terra» (VC); «o euãgelho he 
preeguado em todo o mundo» (VC); 
«por ventura quãdo ouuer preegado aos 
outros nõ seja eu maao» (EE); «preega 
ou louuor çellestrial aquelle que busca a 
gloria e louuor terreal» (VC); «o que 
preega deue cõprir por obra» (EE); 
«aquelles que preegã  e ensinã a 
abstinẽcia dos sanctos» (VC); «mas 
depois de offereçido o minino no templo 
o dia da purificaçom e preegaado pello 
justo Symeon» (EE); «agora diz 
preegaae o euãgelho a toda criatura» 
(VC); «Assy meesmo os apostollos 

preegaauam todallas lingoas» (EE); 
«assy a pallaura de deus preegada sem 
que a graça de deus ajude nom aproueita» 
(EE); «ante non se lee auer pubricamẽte 
preegado» (EE); «E Judea porque em 
tã to  preegãdo  os  apostol los  se 
cõuertessem hos escolheitos e os maaos 
non teuessem escusaçõ» (EE); «os 
segredos da santa scriptura e da ffe ou 
os sacramẽtos ecclesiasticos (dalla) 
preegãdoa ou disputãdoa (aos caães)» 
(VC); «Vos preegae e fazee pregar por 
todo o emperio a santa fee catholica» 
(HV); «auemos de gardar que a pallaura 
de deus que nos preegam em tanto que 
outra cousa cuidamos» (EE); «preegamdo 
lhe e dizemdo boas cousas» (VC); 
«Quando eramos com vos outros vos 
preegamos  que auiees de passar 
tribulaçoões como se aconteçeo» (EE); 
«E escuyta e cree as pallauras que os 
meus discipollos te dirã preegando em 
meu nome» (HV); «hya pellas çidades e 
castellos preegando e annunciando o 
regno de deus» (EE); «tem ofiçyo de 
preegar» (S); «Se por leer ou cãtar bem. 
Se por preegar. Se por desputar» (TC); 
«em aquelle logar acustumaua Johan 
morar preegar e baptizar» (EE); «e os 
que preegarõ con vaã entẽçom» (S); «e 
como ouuiron sem preegador e como 
preegarõ se nõ som ẽuiados» (EE); «E 
aquelles part idos preegarom  ho 
euangelho em cada logar» (EE); 
«conuem a saber ao mandado do senhor 
Jhesu Christo preegaron en cada logar» 
(EE); «que preegasse a sua vijnda e 
aparelhasse o poboo pera o reçeber» 
(VC); «Ca nẽhuũ dos apostollos se lee 
que preegasse em tantas terras e 
prouinçias nẽ que soffrese tãtas 
tribulações na terra e no mar» (EE); «que 
preegassem o euangelho por todo o 
mũdo» (EE); «e muitas outras cousas 
preegaua amoestando o pouoo» (EE); 
«com simplez falla preegauã a verdade» 
(EE); «erã apartados do caminho da 
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verdade pellos falsos apostollos que 
preegauam juntamente seer necessaria 
pera a saluaçom a circunçisom» (EE); 
«Hide per todo o mundo e preegay o 
euãgelho» (EE); «e certo som da 
resurrecçom e preego a inmortalidade» 
(VC); «E Sam Johã preegou o bautismo 
primeiramẽte» (S); «E por esto preegou 
Sãt Iohã apostolo» (TC); «Forte he o que 
preegua o regno dos çeeos» (VC); «e 
aquelles que lhes preeguã e os ensinã nõ 
soomẽte do apetito dos viços e delectos 
carnaaes» (VC); «declara e preeguaa per 
hũa voz» (VC); «e preeguaae  o 
euãgelho» (VC); «foy a transfiguraçom 
deuulgada e preeguada per os apostollos» 
(VC); «vos sooes e calladamẽte 
(preeguadeo sobre os telhados)» (VC); 
«quise que fosse primeiro preeguado o 
euãgelho per elle» (VC); «e steue 
pubricamẽte em o tẽplo preeguãdo ao 
poboo» (VC); «preeguãdo lhes os 
prazeres do regno çellestrial» (VC); 
«studemos de multiplicar o cabedal do 
senhor partindoo e preeguãdoo assi 
como se fossemos ẽ aquelle streito jujzo 
em que auemos de dar cõta» (VC); «Assi 
como se disesse preeguae porque daqui 
a pouco se abrira a porta do regno dos 
çeeos» (VC); «e o nomeam affirmam ou 
preeguam» (VC); «Nos fallamos as 
virtudes de deus e estas scripuemos e 
preeguamos» (VC); «muyto trabalhaua 
preeguando  e dando douctrina e 
ensynança aos pouoos» (EE); «e assi lhes 
fara mais prouecto orando por elles que 
em o mũdo preeguando lhes» (VC); «E 
preeguandolhe e ensinando a verdade e 
vida a qual conhoçia e sabya» (VC); «e 
aquella mellodia preeguandolhes o 
misterio da eternidade» (VC); «mas 
todas outras cousas que fallou desque 
comẽçou de preeguar» (VC); «E o santo 
homẽ começou de preeguar da ẽcarnaçõ 
de Jhesu Christo» (HV); «quando aos 
.xxx. ãnos elle veo e entrou cõ o poboo 
todo a preeguar lhe e mostraselhes» 

(VC); «e preeguar lhes ha que os façã» 
(VC); «E preeguar se ha aqueste 
auãgelho do regno em todo o mũdo» 
(VC); «era aquelle que elle preeguara 
que auia de vijnr» (VC); «quando lhes 
preeguardes o euãgelho» (VC); «foy 
comitido o officio de as preeguarẽ e elles 
as preeguarõ primeiro que os outros» 
(VC); «teerẽ officio de preeguarem 
cousas diuinaaes» (VC); «porque se por 
esguardo de nos gabarem ou louuarem 
preeguarmos a palaura de deus» (VC); 
«aquello que preeguarom os apostollos» 
(VC); «Se tu preeguas que o mũdo se 
deue menos prezar desprezao tu 
primeiro» (VC); «e que em seu nome se 
preeguase penitẽcia» (VC); «que o nõ 
preeguasse e deuulguasse» (VC); 
«porque dissessem e preeguassẽ os 
prazeres da resurreiçõ que virã e 
conhoçerõ»  (VC);  «per  a  qua l 
preeguassem o euãgelho a todallas 
gẽtes» (VC); «preeguaste pẽdença aos 
pecadores» (VC); «e preeguaua 
bauptismo de peẽdẽça por seerẽ 
perdoados os pecados» (VC); «e 
preeguauã falsamẽte daquello que auiã 
võtade» (VC); «staua cõ o poboo. e 
preeguaualhe» (VC); «Vay que este he 
vaso escolheyto por mĩ pera que preegue 
meu nome diante das gentes» (EE); «nõ 
preeguẽ errores nẽ fabullas e cousas sem 
proueito» (VC); «assy vos defenderã que 
nom preeguees em meu nome» (VC); «E 
em aquesto que diz que preeguem o 
euãgelho a toda criatura» (VC); «e se nos 
sentirmos ja por curados e ouuermos 
l idice de saude que reçebemos 
preeguemolla» (VC); «e preeguemos e 
enformemos ou ensinemos os outros» 
(VC); «e que pervẽtura por aqueste reçeo 
nõ preegues cõ fiuza» (VC); «nõ 
preeguey nem dey exẽplo de bondade» 
(VC); «Irmaãos eu vos manyfesto o 
euangelho que vos preeguey» (EE); «a 
dar a ẽtẽder que ho que prega confesa e 
afirma a ffe» (S); «eu aprẽdy senhor em 
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huũ sermõ que ouuy pregaar em esta 
çidade» (HV); «E Sam Clemente 
pregaaua tanto que muytas gẽtes se 
cõuertiã a a fee catholica» (HV); 
«fezerom rapar a Sam Pedro pregando 
ẽ Antiochya em maneyra de coroa» (S); 
«mas pregandolhes e dizendo aquello 
que auiã de fazer» (VC); «Se despreçou 
de pregar e de emsinar de Ihesu Christo» 
(TC); «e foy negligẽte ẽ cõfessar e 
pregar e missas dizer» (TC); «Hyde por 
todo ho mundo pregar ho euamgelho» 
(EE); «aueras parte com aqueles que a 
p a l a u r a  d e  D e u s  p re g a ro m  e 
administrarom» (S); «hũa ffe que 
cõcordadamẽte pregassen hũa ffe» (S); 
«e ally ẽsinaua e pregaua aa gẽte» (EE); 
«E Philipe desçendo aa çidade de 
Samaria pregaua lhes de Christo» (EE); 
«yde por todo o mundo e pregay o 
euangelho a toda criatura» (EE); «As 
quaaes vos prego segũdo ante vos disse» 
(EE); «O qual depois enuyado por Sam 
Pedro a Gallilea hy pregou a ffe 
cathollica» (EE); «cõ que elle andou 
descorrẽdo e preguãdo e foy cansado e 
enffadado no caminho» (VC); «e amãdoo 
e louuãdoo per a boca. e preguãdoo» 
(VC); «mas ao regno cellestrial que nõ 
he daqueste mũdo vijnde vos creẽdo pera 
o qual vos eu cõuido preguãdouos» 
(VC); «Em aquesto ajnda somos 
enformados que aquello que per palauras 
preguamos» (VC); «e que em todas 
prophetas braada preguando o regno de 
deus» (VC); «nẽ auia reçeo de preguar 
e nomear aquelle que o fezera saão» 
(VC); «os quaaes nos reçeberã e ouuirõ 
a ffe que lhes preguardes» (VC); 
«Sollamente preguarse e dizerse da 
virgem Maria que he madre de deus» 
(VC); «os quaaes nõ creeriã aos 
apostollos ajnda que lhes preguassem» 
(VC); «prometi paz e vos preguei paz» 
(EE); «nõ consentẽ aas molheres que 
preguem na ygreja de deus» (VC); «a tua 
gloria que nos ha de seer preegada» (S); 

«porque per elles a fe da trindade auia 
de seer preeguada em quatro partes do 
mũdo» (VC); «ou somos toda criatura a 
que o euãgelho deue seer preeguado» 
(VC); «em as audiẽcias seja preeguada 
a verdade de Christo e mostrada a perfia 
dos judeus» (VC); «nõ que per elles e nõ 
per outrẽ sejã preeguados. ca per Paulo 
e per outros o forõ» (VC); «o seu 
auãgelho seria preeguado per todo o 
mundo» (VC); «

pregar 2, vb. (do lat. plicare, dobrar). 
Prender; fixar com pregos; cravar. 
Formas: era preeguado (VC, 1); estã 
preguadas (VC, 1); estan pregados (S, 
1); foy preeguado (VC, 1); foy pregado 
(VC, 2); foy preguado (VC, 2); preega 
(VC, 1); preegua (VC, 2); preeguada 
(VC, 1); preeguado (VC, 1); prega (VC, 
1); pregadas (VC, 1; EE, 1); pregar (EE, 
1); pregarõ (VC, 1); pregarom (VC, 1); 
pregauãnos (VC, 1); pregua (VC, 1); 
preguado (VC, 9); preguados (VC, 8); 
preguando (VC, 1); preguar (VC, 4); 
seer preeguado (VC, 1); seer pregado 
(VC, 1); seer preguado (VC, 1); seera 
preegado (EE, 1); seja pregada (C, 1); 
seja preguado (VC, 1); serem preguados 
(VC, 1); som preguado (VC, 1); som 
preguados (VC, 1); staua preguada (VC, 
1). Contextos: «desta maneyra aquelle 
que era preeguado que auia de seer 
crucificado» (VC); «e estẽdidas nas varas 
ou perchas ou que estã preguadas nas 
guardaroupas» (VC); «E os corporaees 
que estan pregados e quadrados que põee 
sobre ho callez significa ho sodayro» (S); 
«por quanto foy preeguado na cruz em 
as maãos» (VC); «foy pregado na cruz» 
(VC); «E ajnda na cruz foy preguado» 
(VC); «preega e fura as minhas carnes cõ 
crauos do teu temor» (VC); «E preegua 
o meu pee deestro aaquelle lenho da vida 
cõ crauos de prudẽcia» (VC); «Preegua 
tu a minha alma com dardo do teu amor 
porque ella te digua» (VC); «foj feita 
daquelles sanctos lenhos e preeguada 
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ou ajũtada» (VC); «e preeguado aa 
cruz cõ pregos de ferro» (VC); «prega 
tu senhor e apegua com teu temor as 
minhas carnes» (VC); «como se teuesse 
suas carnes apegadas e pregadas com 
crauos» (VC); «postos em giolhos e 
pregadas as maãos» (EE); «fez escreuer 
ho titollo e pregar na cruz» (EE); «e aqui 
o desuestirõ. e aqui o pregarõ na cruz» 
(VC); «na cruz os crauos pregarom as 
maãos e os pees» (VC); «as dez pallauras 
da ley ou dos dez preçeptos e pregauãnos 
e doblauã e atauãnos ẽ a frõte» (VC); 
«Pregua em ella as minhas maãos e 
os meos pees» (VC); «som crucificado 
e preguado aa cruz e viuo» (VC); 
«coroado de spinhos. furado e preguado 
dos crauos» (VC); «mereça seer comtigo 
preguado em ha cruz» (VC); «assy como 
preguados com pregos ao lenho da cruz» 
(VC); «E tam pouco se fora furtado: era 
de cuydar que aueriã tal vaguar e spaço 
pera starẽ preguando assy os panos. mas 
arreuatarõ o corpo como staua» (VC); «e 
per aquesto preguar aa cruz o contracto 
e obliguaçom de nossos pecados e da 
nossa morte» (VC); «e o tirara que o nõ 
sentissem os caualleyros que stauã por 
guardas. e como deteuerõ em colher e 
preguar: assy aquelles lenços e sudayro» 
(VC); «Jesu que quiseste com muy 
fortes crauos seer preeguado» (VC); 
«com as maãos e pees quis seer pregado 
no lenho da cruz» (VC); «Em quanto 
quis descender a encarnar e quis seer 
preguado na cruz com crauos» (VC); 
«E as que fallastes aa orelha ou nos 
apartamẽtos. Seera preegado onde seja 
bem declarado» (EE); «E mandamos 
que esta nossa cõstituiçam seja pregada 
nas portas da nossa see pera que a ello 
nõ aleguẽ ynorançia» (C); «e a maão 
destra cõ crauo verdadeiro de justiça. 
e todo seja preguado em aquella muy 
alta cruz» (VC); «tu teueste por bem 
de serem preguados com crauos muy 
duros» (VC); «vee os crauos cõ que som 

preguado» (VC); «e som preguados na 
cruz per afliçõ» (VC); «O tronco ou pee 
que staua chantado e metido na pẽna em 
que a cruz staua preguada ou metida» 
(VC).

pregar 3, subs. (do verbo pregar). 
Pregação. Formas: preeguar (VC, 1). 
Contexto: «E a terçeira cousa pode se 
emader que era a cõtinuaçõ do preeguar» 
(VC).

pregaria, subs. (do lat. precaria-m). Rogo; 
pedido; súplica. Formas: preeguarias 
(VC, 3); pregarias (VC, 2); preguaria 
(VC, 1); preguarias (VC, 2). Contextos: 
«enadamos e acresçẽtemos mais 
preeguarias ateesque ajamos aquello 
que demandamos» (VC); «queriam per 
braados e bouzios e per pregarias a 
caballo» (VC); «val muyto a oraçõ e a 
preguaria conthinuada do justo» (VC); 
«e inclinaua elle as orelhas aas minhas 
preguarias e oraçoões» (VC).

prego, subs. (regressivo de pregar, este 
do lat. plicare). Peça metálica com 
ponta afiada que se crava na madeira. 
Formas: prego (VC, 2); pregos (VC, 
4; EE, 4); preguos (VC, 1). Contextos: 
«Nõ ha hy alguẽ que possa scusar deste 
em prego por que nõ ha alguẽ que nõ 
reçebesse marco e cabedal» (VC); «assy 
como preguados com pregos ao lenho 
da cruz» (VC); «quando ho vio despido 
e sobre a cruz posto con os pregos 
enclauado» (EE); «se nõ vijr em suas 
maãos as chagas dos pregos e meta meu 
dedo en ho logar dos pregos» (EE); «(e 
matallo ã crucificandoo) com preguos 
de ferro» (VC).

pregoar, vb. (do lat. praeconari, pelo 
lat. medieval praeconare). Apregoar; 
proclamar. Formas: pregoadas (VC, 1); 
pregoar (TC, 1). Contextos: «depois e 
forom scriptas e pregoadas per todo o 
mundo» (VC); «e se o nõ sabe deuea de 
pregoar e se lhe nom sabe dono deuea 
dar por Deus» (TC).

pregoeiro, subs., adj. (de pregoar + -eiro). 
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Aquele que lança pregão; anunciador; 
arauto. Formas: preegoeiro (VC, 1); 
preegoeyro (VC, 3); pregoeira (VC, 1); 
pregoeiro (VC, 4); pregoeiros (VC, 2); 
pregoeyro (S, 1; VC, 5); preguoeiro (VC, 
1). Contextos: «e como o preegoeiro 
ante o juiz» (VC); «Ouuistes vos o 
preegoeyro» (VC); «elle foy preegoeyro 
do verbo» (VC); «E aquesta he ley 
imperial. e pregoeira dos prophetas» 
(VC); «o pregoeiro da verdade queria 
spertar o digno fruito da peendença» 
(VC); «nõ ha mester pregoeiros que 
apregoẽ e façã saber» (VC); «E dalhe o 
liuro dos Euangelhos por que entẽda ser 
pregoeyro e pregador do Euangelho» (S); 
«como o senhor Jesu com o pregoeyro 
braadãdo» (VC); «porque he preguoeiro 
da ygreja» (VC).

preguiça, subs. (do lat. pigritia-m). 
Indolência; moleza; inação; desmazelo; 
inércia. Formas: preguiça (S, 10; VC, 
13; C, 2; EE, 1); preguiças (EE, 1); 
preguijça (S, 1); preguisa (S, 1); pregujça 
(VC, 1); preguyça (TC, 1); pregyça (S, 
1). Contextos: «em vontade ponho 
preguiça» (S); «nõ soomẽte a nossa 
preguiça e negligẽçia mas as bõdades 
e virtudes de muytos» (VC); «e nelle 
peccã todos aquelles que per tristeza, 
negrigẽçia e preguiça leixam de hir aa 
ygreja e ouuir os offiçios diuinos» (C); 
«Non ouue preguiça» (EE); «preguiças 
dos que dormẽ» (EE); «Deyxaste de 
hyr aa ygreja ou as pregaçõees por 
preguijça» (S); «por preguisa nõ quiseste 
ouuir penitençia» (S); «e tira de sy 
meesmo a pregujça» (VC); «Pequey per 
soberba e per uaã gloria e per enueia e 
per cobiiça e per auareza e per accidia 
e per maa tristeza e per odyo e per maa 
uoontade e per ipocrisya e per preguyça 
e per negligencia» (TC); «A ssexta he 
euagatio mentis, que he huũa pregyça 
de coraçom» (S).

preguiçosamente, adv. (de preguiçoso + 
-mente). Com preguiça; com indolência. 

Formas: preguiçosamente (VC, 1); 
preguyçosamẽte (S, 1). Contextos: 
«busques atees ho mais mehudo poo 
com diligencia e nom preguiçosamente» 
(VC); «Pequey por accidia da boca, 
preguyçosamẽte fazẽdo oraçon sem 
feruor de deuaçon» (S).

preguiçoso, subs., adj. (de preguiça + 
-oso). Que tem preguiça, indolente. 
Formas: pregiçosos (VC, 1); pregriçosos 
(VC, 1); preguiçosa (VC, 1); preguiçoso 
(VC, 7; EE, 1); preguiçosos (VC, 6; EE, 
2); pregujçosso (VC, 1); preguyçosa 
(EE, 1); pregyçoso (S, 1). Contextos: 
«e assi acõteçe aos homẽs pregiçosos 
e empachosos» (VC); «a qual cousa he 
cõtra os pregriçosos» (VC); «per a asna 
se pode entẽder a nossa carne preguiçosa 
sandia e fraca na deanteira» (VC); «he 
seruo preguiçoso» (VC); «Seja todo 
homẽ prestes a ouuir: e preguiçoso a 
fallar» (EE); «Porque sooes preguiçosos 
de dar» (VC); «queria Christo mostrar 
aos preguiçosos cõ quãto feruor deuem 
preegar aos que mãdam» (EE); «O 
pregujçosso spera atees que o busquem 
o sacerdote» (VC); «Ou se a voontade he 
tam preguyçosa que de todo desfalesça 
da caridade de deus» (EE); «ao escaso 
esmola, ao pregyçoso rromaria» (S).

pregunta, subs. O mesmo que pergunta. 
Formas: pregõtas (VC, 1); pregumtas 
(TC, 3); pregunta (TC, 3; VC, 14; 
EE, 6); preguntas (S, 2; TC, 10; VC, 
4); pregũta (S, 1; TC, 2; VC, 30; 
EE, 1); pregũtas (S, 4; TC, 7; VC, 
5). Contextos: «daquellas muytas e 
desuayradas pregõtas e cõtradições» 
(VC); «Seguese o quarto mãdamẽto 
em que lhe faça seys pregumtas» (TC); 
«A .xvi. faça pregunta a pesoa se he 
casada e se o he dereytamente» (TC); 
«elle sabe a cõsciẽcia daquelle que 
vos faz a pregunta» (VC); «fezerom a 
sobredicta pregunta diãte todo o pouoo» 
(EE); «Seguese o terceyro mamdamẽto 
ẽ que faça quatro preguntas» (TC); «E 
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fazialhe muytas preguntas» (VC); «Da 
pregũta que deue fazer o sacerdote» 
(TC); «E aaquesta pregũta respõdeo 
elle aly meesmo dizẽdo» (VC); «elles 
preguntauã da pesoa de Helias e por 
tanto aa pregũta deles. Respondeo que 
elle nom era Helyas ẽ pessoa» (EE); 
«Estas pregũtas son en tres maneiras» 
(S); «e daua lha a entender per aquellas 
pregũtas» (VC); «e pregũtarõlhe muytas 
pregũtas» (VC); «Seguẽse as pregũtas 
dos pecados mortaaes e das circonstãcias 
delles» (TC).

preguntar, vb. (do lat. percontari, pelo lat. 
vulgar praecontare). O mesmo que 
perguntar: inquirir; indagar; interrogar. 
Formas: for preguntado (VC, 1; EE, 1); 
for pregũtado (S, 1; VC, 3); foy pregun-
tado (VC, 1; EE, 1); foy pregũtado (VC, 
3); praguntarom (EE, 1); preeguntasse 
(EE, 1); preegũtaualhes (VC, 1); 
preegũtou (VC, 1); preegũtou o (VC, 1); 
pregontasse (EE, 1); pregumta (S, 2); 
pregumtar (S, 1); pregumtaua (VC, 1); 
pregumtelhe (TC, 1); pregunta (VC, 13; 
EE, 26); preguntã (VC, 3); pregunta se 
(EE, 1); preguntaae (VC, 1); preguntaaes 
(EE, 3); preguntado (VC, 2); preguntãdo 
(VC, 4); preguntãdolhes (EE, 1); pregun-
tãdoo (VC, 2); preguntam (VC, 4; EE, 
1); preguntamos (VC, 1); preguntando 
(VC, 5); preguntando lhe (EE, 1); pre-
guntandolhe (VC, 1); preguntandoo (VC, 
2); preguntao (VC, 1); preguntaos (VC, 
1); preguntar (S, 6; TC, 2; VC, 17; EE, 
11); preguntara (VC, 1); preguntaramlhe 
(EE, 1); preguntaras (VC, 1); preguntar-
des (VC, 1); preguntarẽ (VC, 2); pregun-
tarem (VC, 1; C, 1); preguntaria (VC, 1); 
preguntarlhe (EE, 1); preguntarõ (VC, 
3; EE, 4); preguntarõlhe (EE, 1); pregun-
tarom (VC, 2; EE, 1); preguntaromlhe 
(EE, 2); preguntaron (EE, 1); pregunta-
rõno (VC, 1); preguntas (VC, 9); pregun-
tase (EE, 5); preguntasse (EE, 5); pre-
guntassem (EE, 2); preguntaua (VC, 19; 
EE, 4); preguntauã (VC, 15; EE, 1); 

preguntauã lhe (VC, 1; EE, 1); pregun-
taua os (VC, 1); preguntauãlhe (EE, 1); 
preguntaualhes (EE, 1); preguntauam 
(VC, 5; EE, 1); preguntauamno (VC, 1); 
preguntauao (VC, 1); preguntay (EE, 1); 
pregunte (TC, 4; VC, 1; EE, 2); pregun-
tea (TC, 1); preguntey (VC, 1); pregun-
to (VC, 1; EE, 2); pregunto vos (VC, 1); 
preguntou (VC, 14; HV, 4; EE, 2); pre-
guntou lhe (VC, 1); preguntou lhes (VC, 
2); preguntoulhe (TC, 1; VC, 1; EE, 2); 
preguntoulhes (VC, 3; EE, 1); pregun-
touo (VC, 3); preguntta (EE, 1); pregũta 
(S, 4; VC, 22; EE, 14); pregũtã (VC, 1); 
pregũta o (VC, 1); pregũtaae (VC, 1); 
pregũtaay (EE, 1); pregũtado (VC, 7); 
pregũtãdo (VC, 13; EE, 1); pregũtado 
for (VC, 1); pregũtãdolhe (EE, 1); 
pregũtam (VC, 1; EE, 1); pregũtamos 
(VC,  1 ) ;  p regũ tando  (VC,  2 ) ; 
pregũtandolhes (VC, 1;  EE, 1); 
pregũtandoos (VC, 1); pregũtar (S, 26; 
TC, 2; VC, 20; C, 1; EE, 9); pregũtar se 
(VC, 1); pregũtara (S, 1; VC, 2; EE, 1); 
pregũtarã (VC, 1); pregũtarem (VC, 1); 
pregũtares (VC, 2); pregũtaria (S, 1); 
pregũtarlhe (EE, 1); pregũtarõ (VC, 2; 
EE, 1); pregũtarõlhe (VC, 1); pregũtarom 
(VC, 2); pregũtas (VC, 5); pregũtase 
(EE, 2); pregũtasẽ (TC, 1); pregũtasse 
(VC, 2; EE, 5); pregũtassem (VC, 4); 
pregũtaua (VC, 11; EE, 1); pregũtauã 
(VC, 10; EE, 2); pregũtauãlhe (VC, 1); 
pregũtaualhes  (VC,  1 ;  EE,  2) ; 
pregũtauãlhes (EE, 1); pregũtauam (VC, 
3); pregũtauamlhe (EE, 1); pregũtauãno 
(VC, 2); pregũtauao (VC, 2); pregũte (S, 
2; TC, 6; VC, 2); pregũtelhe (TC, 3); 
pregũtemos (VC, 4); pregũteo (S, 1); 
pregũto (VC, 3; EE, 2); pregũtou (S, 2; 
TC, 1; VC, 18; HV, 1; EE, 5); pregũtou 
lhe (VC, 1); pregũtou lhes (VC, 3); 
pregũtou o (VC, 1); pregũtou os (VC, 2); 
pregũtoulhe (TC, 1; VC, 2; HV, 1; EE, 
2); pregũtoulhes (EE, 2); pregũtouo (VC, 
1); preguũtar (EE, 1); preguũtassẽ (EE, 
1); seẽdo preguntado (VC, 1); seendo 
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pregũtado (VC, 1); seer preguntado (VC, 
1); seiã pregumtados (TC, 1); seja pre-
guntada (VC, 1); sera preguntada (VC, 
1). Contextos: «Se for preguntado 
quanto tempo se deue o homẽ doer do 
pecado» (VC);  «quãdo lhes for 
pregũtado» (S); «pello qual se lee huum 
enxemplo que huum demoninhado foy 
preguntado por huũ homem» (EE); 
«Onde foy pregũtado huũ homẽ per 
philosofos» (VC); «Diz Crisostomo que 
lhe praguntarom nam como que o dese-
jassem saber» (EE); «e preeguntasse se 
os que resurgem comem e bebẽ mays» 
(EE); «Elle preegũtaualhes se auiã alguũ 
pescado» (VC); «sabedormẽte os 
preegũtou por tal que elles ou per se 
callarẽ ou per respõderem e per aquello 
que julguarẽ sejã vẽçidos» (VC); 
«Preegũtou o por o tẽptar» (VC); «Pre-
gontasse se Jhesu he saluador porque 
todollos homeẽs non se saluam» (EE); 
«se val a confison quamdo ho saçerdote 
pregumta e outro rresponde» (S); «E em 
os taees dyas deue o saçerdote pregumtar 
sse esta hy alguun parrocheano doutra 
parrocheanyja» (S); «E pregumtaua que 
mal auia feyto» (VC); «A terceyra se for 
homem pregumtelhe quantas forom as 
molheres casadas ou uirgens ou uihuuas 
ou dordem» (TC); «Onde Crisostomo 
pregunta que per cuja causa pois veo o 
angeo depois da resurreyçõ e porque 
aleuãtou a pedra?» (VC); «Aquelles que 
seruẽ aos principes do mũdo nom pre-
guntã algũas cousas destas» (VC); 
«pregunta se que he ho que faz o matri-
monio» (EE); «preguntaae por o milhor 
e mais digno» (VC); «Se preguntaaes 
porque o matou» (EE); «se alguũ for 
requerido e preguntado por feyto da ffe 
que nõ aja medo de morrer por Christo 
em tal caso» (VC); «E preguntãdo elle 
dos feitos de Jherusalem por os reprehen-
der mais propriamẽte da reposta sua» 
(VC); «e aconteçeeo que dy a tres dias 
ho acharõ em ho tẽplo assentado em 

meeo dos doutores ouuindoos e pregun-
tãdolhes» (EE); «donde naçeste pregun-
tãdoo per aquesto se auia nascença 
diuinal ou se auia nascença terreal e era 
homẽ» (VC); «assy meesmo aqui pre-
guntam porque Joseph he dicto padre de 
Jhesu» (VC); «nom preguntamos quem 
he o mayor em o regno dos çeeos» (VC); 
«o senhor outorgou o officio pastoral 
preguntando tres vezes primeiro» (VC); 
«e preguntando lhe o que queriam» (EE); 
«e preguntandolhe qual era e roguandoo 
que lha dissesse respondeo que o nõ 
queria fazer» (VC); «e preguntandoo tres 
vezes se o amaua» (VC); «se tu amas 
deos preguntao aas tuas obras» (VC); 
«entẽdees que humildade he esta pregun-
taos por fazer os mais atemptos» (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» 
(TC); «porque ex aqui o senhor que 
preguntara pollo fruyto» (VC); «E pre-
guntaramlhe pois quem es Helias» (EE); 
«E per que maneyra preguntaras tu se 
poderas esto fazer?» (VC); «nõ vos 
perteençe a vos preguntardes» (VC); «e 
cada huũ responder ao que lhe pregun-
tarem» (C); «ou que hũ soo lho pregun-
taria por todos» (VC); «nem ousou ne-
nhuum de hy em diante mais preguntar-
lhe» (EE); «e lhe preguntarõ se respon-
der non a quero tomar por molher» (EE); 
«e ouuindo que nõ fosse Christo pregun-
tarõlhe se era Helias» (EE); «(Entom 
leixando as gentes) ou companhas que o 
nom preguntarom» (VC); «E pregunta-
romlhe seus discipollos que semelhança 
fosse esta» (EE); «E preguntaron e dis-
serom» (EE); «preguntarõno ante que se 
fosse e diserom» (VC); «E se preguntas 
por a gula que he cryamento da luxuria 
acharas que o poboo faz hũa vez no anno 
entroydo» (VC); «Preguntase aquy 
porque Christo mostrou a esta molher 
tãta dureza» (EE); «Mas preguntasse 
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qual antre as outras he mayor doença» 
(EE), «querendolhes preguntar ouuiam 
ha reposta ãte que lhe preguntassem» 
(EE); «E finalmente preguntaua se era 
aquelle vocabollo e o verbo carne he 
feito» (VC); «mas preguntauã por sua 
morada» (VC); «preguntauã lhe. (quem 
es)» (EE); «e elle preguntaua os por a 
hora em que lhe fora bẽ» (VC); «E pre-
guntauãlhe seus desçipollos que figura 
fosse esta» (EE); «allegrandose junta-
mente com elle. (E elle preguntaualhes 
etc.)» (EE); «mas por mallicia de o 
atentar preguntauam» (EE); «achega-
romse a elle e preguntauamno» (VC); 
«o desejaua veer. e veer muytos daque-
lles seus millagres. E preguntauao» 
(VC); «hyde e preguntay cõ dilligençia 
deste minino» (EE); «Outrosy lhe pre-
gunte se he cobiiçoso» (TC); «Item 
preguntea logo que tempo ha que foy 
comfessada» (TC); «segundo que fezes-
tes quando vos preguntey como era 
Christo filho de Dauid» (VC); «Pregun-
to que qual destes ho auia mays de 
agradeçer» (EE); «pregunto vos que me 
diguaaes e que pensees» (VC); «nom 
preguntou mais que fezeste» (VC); 
«preguntou lhe si vija cousa alguũa» 
(VC); «e preguntou lhes que queriã» 
(VC); «huum phariseu chegou a Ihesu 
Christo e preguntoulhe, qual era o mayor 
mandamẽto na ley» (TC); «E ajuntados 
os phariseus preguntoulhes Jhesu dizen-
do» (EE); «E preguntouo tres vezes nõ 
por nõ saber como o amaua» (VC); 
«nenhuũ de vos outros me preguntta 
onde vaas» (EE); «o ssaçerdote lhe 
pregũta: tu que queres ser» (S); «e como 
examinã e pregũtã e se era verdade que 
se chamaua de deus filho» (VC); «mas 
pregũta o assi por reprehẽder e doestar 
a multidom dos jnfiees» (VC); «hide e 
pregũtaae com diligencia por o menino 
nasçido e como o achardes» (VC); «dis-
selhes hyde e pregũtaay con dilligençia 
pello minino» (EE); «Desi em como 

seendo assi lãçado se viesse a Jhesu e 
pregũtado per Christo se crija» (VC); «e 
o acharõ daly a iij. dias en ho tẽplo 
pregũtãdo e respondẽdo ãtre os letrados» 
(EE); «Se pregũtado for alguẽ se aura 
deos liuremẽto e sem enpacho respõdera 
que sy» (VC); «de quando ho tẽtarõ os 
phariseus pregũtãdolhe se deuiã pagar 
trebuto a Çesar» (EE); «E assy he da 
verdade. muytos pregũtam por ella» 
(VC); «sobre aqueste passo ouuimos 
dizer a huũ sabedor a que o pregũtamos. 
o qual respondeo assy» (VC); «E 
pregũtando elle que faria o senhor da 
vinha aos lauradores disserõ lhe que 
faria mal aos maaos» (VC); «Assentado 
na meetade dos douctores ouuindoos e 
pregũtandolhes» (EE); «e porque 
pregũtandoos lhes mostrasse mayor fa-
miliaridade» (VC); «Seguese hũa regra 
geeral que o confessor deue teer em 
pregũtar toda pessoa» (TC); «mas 
pregũtar se pode de que maneira he mais 
leue o jugo do euãgelho que o da ley» 
(VC); «os quaaes nosso senhor pregũtara 
a cada huũ de nos outros» (VC); 
«pregũtarã quãdo lhe fezerõ aquestas 
cousas» (VC); «E por demouer os disci-
pollos e seerem marauilhados e lhe 
pregũtarem» (VC); «nom aueras neces-
sidade de pregũtares a outrem alguem 
omde he Jesu» (VC); «algũ pregũtaria 
em que maneyra he este legar e absoluer» 
(S); «como ẽuiou Sã Johã estãdo preso 
seus discipollos a Jhesu a pregũtarlhe se 
elle era messias ou outro» (EE); «por 
pallaura lhe pregũtarõ e non por taaes 
sinaaes» (EE); «e pregũtarõlhe muytas 
pregũtas» (VC); «auendo doo dos homẽs 
pregũtarom marauilhãdose e disserõ» 
(VC); «E dizes pois ou pregũtas ajnda 
que has de fazer» (VC); «pregũtase 
porque o luxurioso nom rogou ao serui-
dor da sua excusaçom como os outros» 
(EE); «Ca outra mĩtira he se alguũ ladrõ 
fose fogindo e outros fossem apos ele 
pera o ferirẽ ou matarẽ e te pregũtasẽ: 
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Visti per aqui hir tal homẽ» (TC); «que 
o pregũtasse em segredo qual era aque-
lle que o auia de traher» (VC); «E nõ era 
marauilha que assy pregũtassem por este 
moço» (VC); «nem foy mais sabedor 
quando moço crescido pregũtaua os 
doctores da ley em o templo» (VC); «aos 
diçipolos que lhe pregũtauã disse» (EE); 
«teẽdo o senhor presente pregũtauãlhe 
por aquello que queriã» (VC); «E elle 
pregũtaualhes a hora en que se sentira 
melhor» (EE); «e ajuntados todos os 
prinçipes dos saçerdotes e sabedores do 
pouoo pregũtauãlhes por saber delles» 
(EE) ;  «os  out ros  duuidauam e 
pregũtauam quẽ era e o poboo mehudo» 
(VC); «E assy os que estauam ajuntados 
pregũtauamlhe dizendo» (EE); «Porẽ 
(pregũtauãno) de Christo nõ cõ boa tẽçõ 
nẽ por que aproueitassẽ» (VC); 
«Pregũtauao se entẽdia elle que era rey 
de dereyto» (VC); «emtom pregũte pelo 
meudo por cada hũa das ditas cousas e 
por as circumstamcias delas» (TC); 
«Pregũtelhe ainda se ouue ramcor em no 
coraçom ou sanha» (TC); «e pregũtemos 
por os regnos vijndoiros» (VC); «e 
pregũteo se quer comũgar» (S); «eu vos 
pregũto jrmaãos e jrmaãs dizeeme que 
vos pareçe seer mais» (EE); «nosso 
meestre e saluador Ihesu Christo disse a 
huũ mãcebo que lhe pregũtou: Meestre 
boo que farey para auer a uida perdu-
rauel» (TC); «e pregũtou lhe o dicto 
Alexandre que mal lhe auia feito o mar» 
(VC); «Pregũtou lhes se creiã elles que 
podia elle fazer aquello» (VC); «pregũtou 
o por saberẽ os que alli stauam que nõ 
demandaua esmolla de dinheiro» (VC); 
«E pregũtou os nõ como que nom sou-
besse donde» (VC); «e soube a raynha 
como era doẽte e pregũtoulhe o que 
auia» (TC); «E elle pregũtoulhes quãtos 
paães teẽdes» (EE); «pregũtouo nõ por 
aprinder o que nõ sabya. mas por ensinar 
quanto auia de seer aleuãtado per seu 
amor» (VC); «E Jhesu conheçeo que lhe 

queriam preguũtar» (EE); «pera que lhe 
preguũtassẽ se era Christo» (EE); «e 
aquello que fez Christo seẽdo pregunta-
do e nẽbre nos aquello que disse e obrou» 
(VC); «E conta desto huũ exẽplo de fa-
bula do muu que seendo pregũtado quẽ 
era seu padre?» (VC); Jesu que de He-
rodes seer preguntado por escarneho por 
muytas pregũtas quiseste» (VC); «Estes 
todos em geeral seiã pregumtados das 
dezimas» (TC); «do amor daquelle que 
cree em deus seja preguntada e requeri-
da a lingoa» (VC); «e quando nõ sera 
preguntada a pessoa» (VC).

preitejar, vb. (de preito + -ejar). Pleitear; 
pôr preito ou demanda no tribunal; 
demandar. Formas: pretejar (VC, 1). 
Contexto: «e ajnda pretejar e andar em 
demandas por ellas» (VC).

preitesia, subs. (do cast. pleitesía). Preito 
ou pleito; controvérsia; litígio. Formas: 
preitesia (VC, 4; EE, 1); preytesia (VC, 
1); preytesya (VC, 1); preytezia (VC, 1). 
Contextos: «foy significada na arca da 
preitesia da ley» (VC); «acreçentandolhe 
o gaado o qual segundo a preitesia deuia 
de seer de Jacob» (EE); «nõ fallesçera 
per preytesia nem cõdiçõ algũa» (VC); 
«Aquesta foy maldicta concordia de 
Herodes e Pyllatus que em a morte de 
Christo fezerom preytesya e cõuẽça» 
(VC); «este nom fez alguũ mal. e 
reuoluendose para o senhor e olhando em 
elle apareçeo lhe na quela magestade que 
aparecera sendo menino. e nembrãdose 
da preytezia» (VC).

preitisia, subs. O mesmo que preitesia. 
Formas: preytisia (VC, 2); preytisya 
(VC, 1). Contextos: «asy como se 
fezessemos cõ elle preytisia ou auẽça» 
(VC); «porque em fazendo elle a 
preytisia dos xxx. dinheiros com a golla 
e gorgomillo a fallou» (VC); «nom 
desprezassem de guardar a preytisya e a 
cõdiçom com que se fazia» (VC).

preito, subs. (do lat. placitu-m, pelo 
provençal plait). O mesmo que pleito: 
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demanda; litígio; questão judicial; 
contenda. Formas: preito (S, 2; VC, 3); 
preitos (S, 3; VC, 2); preyto (S, 6; TC, 1; 
VC, 1); preytos (S, 7; VC, 2). Contextos: 
«E sse por cauilaçom e sutileza ou 
maliçia do vogado, aquele que ajudaua 
vençeo o preito, ajnda que non tinha 
dereyto» (S); «(nõ lhas demandes) per 
preito e cõtẽda» (VC); «Aos boos sen 
cõtenda com preitos e baralhas» (S); «e 
na audiençia auogados enuorilhãdo se 
ẽ preitos» (VC); «rreçebẽ muy grãdes 
solairos e ajudan con condiçon que 
lhes dem çerta parte do preyto» (S); 
«Se por alguũ algo deu algũa semtença 
em seemdo iuiz dalguũ preyto ou se fez 
agrauo alguũs seus suditos» (TC); «ha 
ofiçio de preytos criminaees» (S); «quẽ 
me fez a my juyz de preytos e partidor 
de beẽs sobre vos?» (VC).

prejacente, adj. (de pre- + jacente; jacente, 
do lat. jacente-m, part. presente de 
jacere, jazer). Que foi mencionado atrás; 
supradito. Formas: prejacente (VC, 1). 
Contexto: «e acabado seu officio foy 
tornada na materia prejacente. e de que 
fora feita» (VC).

prejuízo, subs. (do lat. praejudiciu-m). 
Dano; detrimento; estrago. Formas: 
prejuizo (S, 2); prejuyzo (S, 2). 
Contextos: «ou por que ajan de ẽleger 
sepulturas em feeos mosteiros en 
prejuizo das ygrejas parrochiaees» (S); 
«ella deue ser crijda porque he ẽ seu 
prejuyzo» (S).

prelacia, subs. O mesmo que prelazia. 
Formas: prelaçia (S, 2). Contextos: 
«nom dura mays que a prelaçia» (S); 
«Outra maneira sse ẽtẽde prelaçia da 
jgreja» (S).

preladia, subs. O mesmo que prelazia. 
Formas: preladia (VC, 1); prelladia 
(VC, 2). Contextos: «E das vidas autiuas 
hũa he de preladia e de preeguaçõ» 
(VC); «e queixauase a elle que por 
aquella prelladia perdera a folguãça da 
cõtẽplaçõ» (VC); «A segũda cousa he 

a ordẽ da clerezia e a prelladia» (VC).
prelado, subs. (do lat. praelatu-m, part. 

passado de praeferre). Superior de uma 
diocese, convento ou abadia; bispo. 
Formas: prelado (S, 28; TC, 3; VC, 11; 
C, 1; EE, 2); prelados (S, 24; TC, 1; VC, 
27; C, 1; EE, 3); prellado (S, 1; VC, 68; C, 
2; EE, 11); prellados (S, 2; VC, 134; C, 5; 
EE, 12). Contextos: «E sse o fezer, deue 
ser punido e penado por seu prelado» 
(S); «se fez coniuraçom ou iuramento 
alguum cõtra algũ prelado ou reyptor 
ou iuiz, para uinguarse» (TC); «por tal 
que no principe e prelado da ygreja se 
fezesse o remedio da peendẽça» (VC); 
«dos casos reseruados ao prelado» (C); 
«ouuyme cõ paçiençia como sobdictos a 
seu prelado» (EE); «deuem auer temor 
os prelados e os mestres e preeguadores 
que nom sejã per vẽtura leuados per o 
maligno spiritu a alteza da prellazia e 
aa cadeira do meestrado» (S); «Outro 
auemos de obedecer a nosos padres 
sprituaes asy como religiosos a sus 
prelados e os clerigos a seus mayoraaes» 
(TC); «E aqui se notã duas condiçoões 
que deuẽ auer os prelados e os angeos e 
os sacerdotes e os preeguadores» (VC); 
«Quanta obrigaçam os prelados tenham 
a trabalhar» (C); «se a discryçom falleçer 
nos prelados» (EE); «e que o melhor 
e mais perfeito deue seer ellegido e 
posto por prellado» (VC); «o tal deue 
seer deytado do officio de prellado» 
(EE); «em a qual cousa deu exẽplo aos 
prellados de cometerẽ aquellas cousas» 
(S); «e apascoa os reys e prellados» 
(VC); «Os obreyros som os doutores 
e prellados emuyados per deus para 
laurãça desta vinha por preegaçõ e 
doutrina» (EE).

prelado mor, subs. (de prelado + mor). 
Superior mor de uma diocese ou ordem 
religiosa. Formas: prelados moores (S, 
1). Contexto: «e os prelados moores, nõ 
soomẽte os deuẽ saber bem decrarados, 
mas aynda deuem dar razom» (S).
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prelatura, subs. (do lat. eclesiástico 
praelatura-m). Prelazia; cargo ou 
dignidade de prelado; diocese. Formas: 
prellatura (EE, 2); prellaturas (EE, 1). 
Contextos: «pode ho prudẽte e virtuoso 
desejar a prellatura e grao sem peccar» 
(EE); «quãdo forom escolheitos a 
prellaturas» (EE).

prelazia, subs. (do lat. prelatia-m). 
Prelatura; cargo ou dingidade de prelado. 
Formas: prelazia (VC, 1); prellazia (VC, 
8); prellazias (VC, 1). Contextos: «ora 
seja honrra de prelazia ou de poderio» 
(VC); «conuem a saber quando este foy 
posto na prellazia ou dignidade» (VC); 
«E aquelles que em a ygreja de deus 
teem curas e prellazias que lhes forẽ 
cometidas» (VC).

prema, subs. (regressivo de premar, este 
do lat. premere). Opressão; angústia. 
Formas: prema (EE, 1). Contexto: 
«mayor prema vos ponho» (EE).

premeiramente, adv O mesmo que 
primeiramente. Formas: premeiramente 
(S, 19); premeiramẽte (S, 17; EE, 1); 
premeramẽte (S, 1); premeyramente (S, 
5); premeyramẽte (S, 2). Contextos: «E 
premeiramente sse diram as duuidas» 
(S); «Premeiramẽte do phariseu que a 
acusaua de oussadia» (EE); «tornaren 
ao logar donde premeramẽte estauã» (S); 
«Outros tocan premeyramente no pee e 
despois no meeo» (S); «Os doctores e 
mestres premeyramẽte pecan» (S).

premeiro, num. O mesmo que primeiro. 
Formas: premeira (S, 55); premeiras (S, 
2); premeiro (S, 46; VC, 1); premeyra 
(S, 9); premeyras (S, 1); premeyro (S, 
4). Contextos: «Aynda que na premeira 
ygreja os apostollos nom deziam 
palauras» (S); «e asi son sseys cousas, 
as duas premeiras de parte do sacramẽto 
e as duas segũdas da parte do que 
administra» (S); «elle sera premeiro que 
vos em Gallilea» (VC); «Ha premeyra 
aquy donde diz: In tua pace dysponas» 
(S); «As quatro premeyras som estas» 

(S); «O premeyro que falsamẽte e con 
emgano vogan descobrindo aaquele que 
ajudã e auisando ao seu contrairo» (S).

premer, vb. (do lat. premere). Oprimir; 
comprimir; apertar. Formas: premẽ (VC, 
1); premendo (VC, 1). Contextos: «Estas 
cousas me soportã em as desauẽturas e 
me premẽ nas bẽ andãças» (VC); «ante 
os soterrã mais que crijam lançando e 
premendo a terra» (VC).

premetivo, adj. O mesmo que primitivo. 
Formas: premetiua (S, 1). Contexto: 
«o qual durou alguũ tempo na premetiua 
ygreja» (S).

prémia, subs. (do lat. praemia, plural 
de praemium). Proveito; recompensa. 
Formas: premia (EE, 1). Contexto: 
«he defundo da premia e seruidom da 
ley» (EE).

premícia, subs. O mesmo que primícia. 
Formas: premicias (VC, 1); premiçias 
(S, 6; VC, 2; EE, 2). Contextos: «e logo 
trouuerom suas premicias e doões pera 
o adorarem» (VC); «O nono que non 
pagam os dizemos nẽ premiçias segũdo 
deuẽ» (S); «os quaaes forõ reçebidos 
do senhor como premiçias dos gentios» 
(VC); «Estes antre todos forõ comprados 
premiçias para deos» (EE).

preminência, subs. (do lat. tardio prae-
minentia-m). O mesmo que preeminên-
cia: categoria; importância. Formas: 
preminẽçia (S, 1); preminencia (VC, 2); 
preminençia (S, 1). Contextos: «saluo 
a preminẽçia e mayoria que Sam Pedro 
ouue sobre os outros» (S); «a qual tem 
excellencia e preminencia sobre todas» 
(VC); «mereçeste tam grande premi-
nencia de dignidade» (VC); «de qual 
quer graao, condiçam e priminençia 
que seja» (C).

prémio, subs. (do lat. praemiu-m). 
Recompensa; galardão. Formas: premio 
(VC, 13; EE, 4); premios (VC, 2); 
premyo (VC, 1). Contextos: «Porque 
aurea he premio e guallardam sustancial» 
(VC); «muitos corrẽ e huũ ganha o 



543Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

premio» (EE); «todos correm: mas huũ 
toma o premio» (EE); «nẽ dos premios 
eternaaes que speramos» (VC); «quanto 
quer que seja velho e pecador dos 
premios de deus» (VC); «e aureola he 
premyo e guallardõ accidẽtal» (VC).

premissa, subs. (do lat. praemissa sententia, 
proposição colocada antes). Ponto ou 
ideia de um raciocínio; antecedente de 
uma conclusão. Formas: premissa (VC, 
2); premissas (VC, 4). Contextos: «E 
aquesta premissa menor traz Marchus 
ordenadamente» (VC); «E a menor. 
premissa daquestas quanto perteençe a 
.xvj. condiçoões postas» (VC); «entẽdia 
cõcludir principalmente das sobreditas 
premissas desta guisa» (VC); «Entõ 
daquestas premissas e cousas ante dictas 
tragendo a determinaçom da questom» 
(VC).

premisso, adj. (do lat. permissus, a, um, 
part. passado de permittere). O mesmo 
que permitido: que tem permissão; 
autorizado. Formas: premissos (EE, 
1). Contexto: «por diuina prouidencia 
forom premissos duuidar a moor 
çertidom de ffe da resurreiçon de 
Christo» (EE).

premitivo, adj. O mesmo que primitivo. 
Formas: premitiua (S, 2). Contextos: 
«forom na premitiua ygreja» (S); «Na 
premitiua ygreja, quando os apostolos 
enlegerõ ssete conpridos do spiritu 
sancto pera este ofiçio» (S).

prencipal, adj. O mesmo que principal. 
Formas: prençipal (S, 2). Contextos: 
«aly lhe da poderyo do consagrar que 
he o acto prençipal em esta ordem» 
(S); «Na ordẽ do bispo em quãto toca 
aa consagraçom do corpo de Deus, que 
he do premeiro e prençipal effecto, nom 
reçebe carater» (S).

prender, vb. (do lat. medieval prendere, 
por prehendere). Lançar mão; agarrar; 
filhar; ligar; apegar; apanhar; encarcerar. 
Formas: prẽde (VC, 1); prẽdeo (VC, 
2); prẽder (VC, 10; HV, 1); prẽderdes 

(VC, 1); prẽderẽ (VC, 2); prẽderem 
(EE, 1); prẽdesse (EE, 1); prẽdessem 
(VC, 1); preẽde (VC, 1); premde (VC, 
1); premdeeo (EE, 1); prenda (VC, 2); 
prendaaees (VC, 1); prende (VC, 1); 
prendẽ (S, 1); prendem (S, 1); prendeo 
(TC, 1; VC, 2; EE, 2); prender (S, 1; 
VC, 14; HV, 1; EE, 7); prenderam (EE, 
1); prenderẽ (VC, 1); prenderem (VC, 
1); prenderõ (VC, 4; EE, 2); prenderom 
(VC, 1; EE, 2); prenderon (EE, 1); 
prenderõno (EE, 1); prendesse (VC, 
1; EE, 1); prendessem (VC, 3; EE, 
3). Contextos: «nõ legua nẽ prẽde o 
amor do mũdo presente» (VC); «ẽuiou 
Herodes muytos seus seruidores. e tomou 
Johãne e prẽdeo» (VC); «Se me quiseres 
prẽder ou roubar ou trager aa morte: 
direy que esta he a mjnha voõtade» 
(VC); «logo o mandou prẽder e meter 
no carçere» (HV); «e nõ esta em vosso 
poder mas no meu de me prẽderdes» 
(VC); «Judas tragia do corregedor para 
te prẽderẽ» (VC); «Ca ho tẽpo de ho 
prẽderem era açerqua» (EE); «pera que 
me prẽdesse et cetera» (EE); «que nom 
prẽdessem Santiago em logo de Christo» 
(VC); «Esta he aquella que corta e tira 
dos çeeos a alma daquelles que preẽde 
e apegua com a terra» (VC); «O dia de 
partida ou sayda deste mũdo premde e 
toma de nocte» (VC); «Que lhe tyra ha 
terra e vassallos e ho premdeeo com 
cadeas no carçere» (EE); «e vos filhe ou 
prenda per consentimẽto ou per obra» 
(VC); «e o tẽpo outorguado em que me 
prendaaees» (VC); «e elle prende a alma 
e muy asinha a traz aa obra» (VC); «os 
que perseguen aos bispos e os desteram 
ou os prendẽ ou lhes mandam ffazer mal» 
(S); «ante os prendem e os escomũgan» 
(S); «e saindose aquele seruo achou 
outro seu seruo que lhe deuia cẽ marcos 
e prendeo e afogauao dizẽdo» (TC); 
«o juiz sseglar nõ pode prender ao 
clerigo» (S); «guardaua a çidade dos 
damasquines pera me prender» (EE); 
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«e logo o prenderam os caualleiros de 
Herodes» (EE); «se elles lançassem as 
maãos em Jesu pera o prenderẽ» (VC); 
«assy como seu guydar para prenderem 
Jesu» (VC); «foy guia dos que prenderõ 
a Jhesu» (EE); «e outros prenderom 
seus criados e doestados mataronlhos» 
(EE); «E aquella noyte nenhuũa cousa 
prenderon» (EE); «E os lauradores 
prenderõno e deytaromno fora da vinha 
e matarõno» (EE); «e que o prendesse 
logo e entreguassem aos ministros e 
meyrinhos dos romaãos» (VC); «logo 
se lhes offereceo que o prendessem per 
sua voontade» (VC).

prenhada, subs., adj. (do lat. praegnata-m, 
part. passado de praegnare). Mulher 
grávida; emprenhada. Formas: prenhada 
(S, 5; VC, 3; EE, 1); prenhadas (VC, 
2). Contextos: «a virgẽ era prenhada» 
(VC); «Santa Maria ha foy a visitar 
estando prenhada de San Johan» (S); 
«foy feito que se esposase ante que 
fosse prenhada» (EE); «A quinta cõ 
molher prenhada que esta de parto» (S); 
onde moraua (com a virgem sua sposa 
prenhada e foysse aa çidade de Belleem 
de Juda)» (VC); «demostrou que aquella 
ley e prophecias erã ante prenhadas» 
(VC); «Porque mais ligeiras e prestes 
serom para fugir que as prenhadas» 
(VC).

prenhe, subs., adj. (do lat. medieval 
praegna-m, por praegnans, antis). Em 
estado de gravidez; mulher grávida. 
Formas: prenhe (TC, 1; VC, 10; EE, 
5); prenhes (S, 1; VC, 5; EE, 1; RP, 1). 
Contextos: «mais ual huũ dia a iaiũar sẽ 
pecado que cẽto anos iaiũar e pecar ou 
quando a molher he prenhe que nõ pode 
mais conceber» (TC); «e fazea prenhe ou 
fructuosa dandolhe diuinal seer» (VC); 
«trouxera cõ sygo huũ asno pera leuar a 
sua molher prenhe» (EE); «As mulheres 
prenhes e as que dan leyte e crian seus 
fylhos ou alheos» (S); «guay aas prenhes 
e aas que criarẽ em aquelles dias» (EE); 

«assy como he em as molheres que som 
prenhes» (RP).

prenosticar, vb. (do lat. medieval prog-
nosticare). O mesmo que prognosticar: 
predizer; pressagiar. Formas: prenos-
ticãdo (VC, 1); prenosticar (VC, 2). 
Contextos: «julguãdo e prenosticãdo 
se chouera ou fara sol» (VC); «queriam 
prenosticar da vijnda de Christo» (VC); 
ajnda que se stenda a prenosticar o que 
he por vijnr» (VC).

prenunciação, subs. O mesmo que 
pronunciação. Formas: prenũciaçoões 
(VC, 1). Contexto: «o sexto os coriscos 
ou as prenũciaçoões das sentẽças de 
sobreuẽta e sem cõsijraçõ» (VC).

preordenar, vb. (do lat. praeordinare). 
Ordenar previamente; fixar. Formas: 
he preordenada (VC, 1); preordenadas 
(VC, 1). Contextos: «Esta çellestrial 
predestinaçõ de tal guisa he preordenada 
do todo poderoso deus» (VC); mas 
soamẽte aas testimunhas preordenadas» 
(VC).

preparativo, adj. (do francês préparatif). 
Que prepara; preparatório. Formas: 
preparatiuo (VC, 1). Contexto: «Outro 
he preparatiuo do qual se diz aquy em 
este capitollo» (VC).

prepoer, vb. (do lat. praeponere). O mesmo 
que prepor: pôr antes de; preferir; 
escolher; sugerir; propor. Formas: era 
preposto (VC, 1); fosse preposto (VC, 
1); he preposto (VC, 2); perponho (VC, 
1); prepõe (VC, 1); prepoẽ (VC, 2); 
prepoẽdo (S, 1; VC, 3); prepoẽdolhe 
(VC, 1); prepoellos (EE, 1); prepoemos 
(VC, 1); prepoendo (VC, 2); prepoer 
(S, 1; VC, 10); prepoera (VC, 1); 
prepoerse (VC, 1); prepoinha (VC, 1); 
preponha (VC, 3); preponham (VC, 
1); preponhas (VC, 1); prepoõe (VC, 
1; EE, 2); prepooẽ (VC, 1); prepoões 
(VC, 2); prepos (S, 1; VC, 3; EE, 1); 
prepose (VC, 2); prepose lhe (VC, 2); 
prepose lhes (VC, 1); preposelhe (VC, 
2); preposelhes (VC, 1); preposerõ (VC, 
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1); preposerom na (VC, 1); preposeste 
(VC, 1); preposta (VC, 4); preposto (VC, 
2); prepunhas (VC, 1); prepus (EE, 1); 
seer preposto (VC, 2); ser prepostas (TC, 
1); som prepostos (VC, 2). Contextos: 
«Pedro era preposto a elles per Christo» 
(VC); «mas nõ quis dizer que fosse 
preposto aos outros todos» (VC); «E 
porque Dauid foy grãde pecador he 
preposto Abraã justo» (VC); «Quando 
ou nomeo Jesu eu sento e perponho que 
nomeo huũ homẽ manso e humildoso 
de coraçom» (VC); «E estes phariseus 
sam semelhauees aaquelles que prepõe 
e ham por milhores as suas ensinãças» 
(VC); «Ergo aquelle que prepoẽ e 
cura mais do seu cauallo ou doutra 
animalia» (VC); «ca estõçes poderia 
çelebrar arrepẽdẽdose e prepoẽdo de 
se confesar» (S); «prepoẽdolhe hũa 
parabola ou ystoria de dous deuedores» 
(VC); «para prepoellos claramente na 
ygreja» (EE); «o prepoemos e curamos 
delle mais que do temor de deus» (VC); 
«husa destas pallauras taaes prepoendo 
primeyramẽte algũa cousa ardua ou 
mistica» (VC); «as cousas temporaaes 
se deuen prepoer pelas spirituaaes» 
(S); «e o prepoera aos regnos do mũdo 
todos» (VC); «Assy como he grãde 
soberba e nõ de soportar prepoerse homẽ 
ao mayor que sy» (VC); «E prepoinha 
em seu coraçom leixalla» (VC); «E que 
em todas cousas que eu ouuer de fazer 
preponha primeiramente a ty» (VC); 
«e que preponham as delleytaçoões 
do spiritu aas delleytaçoões da carne» 
(VC); «roguote que preponhas a tua 
vida aa tua calça.» (VC); «na qual Sam 
Pedro nos prepoõe a paixõ de Christo» 
EE); «Sempre prepooẽ a ty aquelle 
muy claro spelho e trallado da tua 
sanctidade» (VC); «e queres responder 
e prepoões de dizer mal a quem o disse 
a ty» (VC); «Cada huũ segũdo prepos 
e ouue deliberaçom» (S); «Prepose o 
senhor Jesu no começo do seu sermõ 

oyto bemaventuranças ou virtudes» 
(VC); «e prepose lhe outros tres a elles 
aalem dos quatro sobreditos» (VC); 
«Querendo o senhor quebrãtar a sua 
soberba prepose lhes huũ exemplo de 
humildade que fosse sentido e justo ao 
olho» (VC); «e preposelhe a sentença 
da justiça» (VC); «(preposelhes) so 
disiunçom» (VC); «Aquesta questõ 
feita ante elles malliçiosamẽte lhe 
preposerõ» (VC); «depois que foy 
desputada preposerom na ao mestre» 
(VC); «tangido de door de caridade de 
dentro preposeste de cuydar sobre nos 
penssamentos de paz e de remijmento» 
(VC); «chamou jũtamẽte os meestres. e 
preposta a todos a questom de teer huũ 
homẽ muytos beneficios» (VC); «seer 
exalçada e preposta a toda criatura» 
(VC); «pois que o ladrom foy avantejado 
e preposto a Christo» (VC); «esta questõ 
prepunhas porque a resposta pareçia que 
se podia reprehẽder» (VC); «Prepus 
aquella de latin em lingoagem passar» 
(EE); «e deue seer preposto a todallas 
neçessidades» (VC); «as obras sprituaes 
deuẽ ser prepostas aas corporaaẽs» (TC); 
«a qual cousa pero entẽde tu daquelles 
dictos e feitos que nõ som prepostos pera 
os seguirmos» (VC).

preposição, subs. (do lat. praepositione-m). 
Classe gramatical invariável. Formas: 
preposiçom (VC, 1); preposyçom (S, 1). 
Contextos: «o sancto spiritu em aquesta 
preposiçom acerca» (VC); «A terçeyra 
emçaramẽto do carçere, que sse entẽde 
por aquella preposyçom in» (S).

preposição 2 ,  subs. O mesmo que 
proposição. Formas: preposiçõ (VC, 
1); preposiçom (VC, 1); preposiçoões 
(VC, 1). Contextos: «porque entẽdẽdo 
jũtamẽte toda preposiçõ verdadeira he» 
(VC); «Esta preposiçom nota per causa 
efficiente e nom amjnjculante» (VC); 
«Paramẽtes aaquesta morte como foy 
perlonguada: e aas preposiçoões da 
crueldade» (VC).
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prepósito, subs. O mesmo que propósito. 
Formas: preposito (S, 4; VC, 41; C, 2; 
EE, 3); prepositos (VC, 2); preposyto (S, 
1; TC, 2). Contextos: «essta deradeira 
e a quinta, fazem a preposito» (S); 
«cõ todo nosso desejo e preposito 
e firmeza de voontade» (VC); «por 
aquesto agora a traz a seu preposito» 
(VC); «explicaua quanto abastaua a 
demostrar ao preposito» (EE); «que os 
boos prepositos cõçebidos no coraçõ 
sejã postos em obra» (VC); «porque eu 
inspiraua em vos boos prepositos» (VC); 
«pellos pecados feitos con preposyto de 
nũca mais os cometer» (S); «Porque o teu 
preposyto foi de o matar» (TC).

preposto, subs. (do lat. praepostu-m, por 
praepositu-m). O mesmo que proposto: 
aquele ou aquilo que se propõe; tema; 
proposição. Formas: preposto (VC, 1); 
prepostos (VC, 2). Contexto: «Desy 
declara o senhor aquelle thema ou 
preposto que filhou da molher» (VC); 
«diz (que aquelle que agora pune as 
culpas dos subditos) e as minguã per os 
prepostos e seus mayores» (VC); «na 
eleiçõ dos prellados e dos prepostos» 
(VC).

prepúcio, subs. (do lat. praeputiu-m). 
Prega de pele na extremidade do pénis. 
Formas: prepucio (EE, 1). Contexto: «e 
o macho de cujo prepucio nam sera carne 
cortada pereçera de seu pouoo» (EE).

p r e r r o g a t i v a ,  s u b s .  ( d o  l a t . 
praerrogativa-m). Privilégio; direito. 
Formas:  p re roga t iua  (VC,  2 ) ; 
prerrogatiuas (S, 1). Contextos: «auẽdo 
para ello special prerogatiua» (VC); 
«Antre todallas obras de misericordia 
prerogatiua tem a esmolla» (VC); «Este 
sacramẽto da myssa he mais exçelente 
que todolos outros sacramẽtos por 
muitas prerrogatiuas e cousas espiçiaees 
que nele ha» (S).

presão, subs. O mesmo que prisão. 
Formas: presam (HV, 10); presõ (VC, 
2); presom (VC, 10; HV, 2); presoões 

(VC, 4; HV, 1). Contextos: «a qual 
presam estaua de fundo do paaço» (HV); 
«este tal perseuera em peccado mortal ẽ 
tãto sta ẽ presõ do diaboo» (VC); «leixou 
hir liure da presom e captiueiro» (VC); 
«E o anjo ho tomou polla maão e diante 
de todos o tirou da presom» (HV); 
«Porque elle veera por soltar as presoões 
de todas infirmidades dos pecados» 
(VC); «Saberas que nõ posso, que as 
presoões nõ me deixã» (HV).

presbítero, subs. (do grego πρεσβύτερος, 
pelo lat. presbyteru-m). Sacerdote; clérigo 
que recebeu as ordens maiores. Formas: 
presbitero (S, 1); presbiteros (S, 3; VC, 
1). Contextos: «e sse for presbitero 
doze» (S); «dar as bençõees que dam 
os presbiteros» (S); «huũs e outros 
discipullos e presbiteros erã chamados 
bispos» (VC).

presciência, subs. (do lat. praescientia-m). 
Conhecimento do futuro; previsão; 
providência. Formas: presciẽcia (VC, 
2); presciẽçia (VC, 2); presçiẽcia (VC, 
1); presçiẽçia (VC, 1); presciencia 
(VC, 1). Contextos: «a presciẽcia quer 
dizer conheçimẽto que ha de seer em 
respecto dos maaos» (VC); «a qual 
prouidẽçia ou presciẽçia de deus que 
tanto val por a sabedoria sua» (VC); 
«ha hy antre predestinaçõ e presçiẽcia» 
(VC); «ẽ aquestas pallauras sta toda a 
predestinaçõ da vida e toda a presçiẽçia 
da morte» (VC); «por os amadores 
do mũdo e perdidos segũdo a tua 
presciencia» (VC).

prescito, adj. (do lat. praescitus, a, um, 
part. passado de praescire, saber antes). 
O mesmo que precito: condenado; 
réprobo. Formas: presçito (VC, 1); 
presçitos (VC, 1). Contextos: «temor 
de seeres tu presçito cõ os judeus» (VC); 
«des o começo do mũdo ãte que fossem 
presçitos» (VC).

prescrever, vb. (do lat. praescribere). 
Ordenar; determinar. Formas: peres-
crepver (S, 1). Contexto: «nõ pode pe-
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rescrepver por costume que posa enleger 
confesor pera elle» (S).

presecução ,  subs .  O mesmo que 
persecução. Formas: presecuçã (EE, 1). 
Contexto: «A tribullaçom ou a angustia, 
a presecuçã: ou a fame» (EE).

presedente, subs. O mesmo que presidente. 
Formas: presedente (VC, 1). Contexto: 
«e entregaromno a Pillatos presedente» 
(VC).

presença, subs. (do lat. praesentia-m). 
Facto de alguém estar em determinado 
lugar; comparecimento; participação. 
Formas: presẽça (VC, 7; EE, 2); 
preseença (VC, 1); presemça (EE, 1); 
presemças (VC, 1); presença (S, 6; VC, 
282; HV, 2; C, 1; EE, 58). Contextos: «e 
ally sera mayor perseguiçõ por a presẽça 
corporal do ante christo» (VC); «elle 
outorga ha presẽça aos que fallam delle» 
(EE); «esse nõ pode seer auyda sua 
preseença sem dãpno» (VC); «Vijrom os 
apostollos a gloriosa presemça de nosso 
senhor» (EE); «quiseste seer enuiado. 
e em suas presemças seer examinado» 
(VC); «esta se faz em presença por 
palauras ẽganosas» (S); «filhou augua e 
lauou as maãos em presença do poboo» 
(VC); «em presença de todos lhe disse 
Barabas» (HV); «como se todo faça ẽ 
sua absẽçia como ẽ sua presença» (C); 
«non podendo emtrar perante a presença 
de Christo pella gẽte que estaua arredor 
pello telhado da casa o guindarom» (EE).

presência, subs. O mesmo que presença. 
Formas: presencia (VC, 5). Contextos: 
«nõ soo per essencia potẽcia e presencia 
como he em todas cousas» (VC); «nẽ que 
cousa podemos melhor declarar com a 
presencia que dar graças a deus» (VC).

presencialmente, adj. (de presencial 
+ -mente). De modo presencial; em 
pessoa. Formas: presencialmente (VC, 
2); presencialmẽte (VC, 3; EE, 1); 
presençialmẽte (S, 1). Contextos: 
« p o r q u e  o j e  v i s i t o u  C h r i s t o 
presencialmente todos os sanctos que 

forõ des o começo do mũdo atees ora» 
(VC); «que nas ygrejas ste o corpo de 
deus presencialmẽte em hostia sagrada» 
(VC); «perfeyta e presencialmẽte a 
deos» (EE); «A duodeçima que ho 
senhor do çeeo e da terra esta ende 
presençialmẽte» (S).

presentar, vb. (do lat. praesentare). O 
mesmo que apresentar: exibir; expor. 
Formas: fosse presentado (VC, 1); foy 
presentado (VC, 2); presemtẽ (S, 1); 
presenta (VC, 1); presentadas (VC, 1); 
presentado (S, 1; VC, 2); presentam (C, 
1); presentandolhe (S, 1); presentar (VC, 
4); presentara (VC, 1); presentarmos 
(VC, 1); presentarõ (VC, 1); presentarom 
(VC, 1); presentaua (VC, 2); presentauã 
(VC, 1); presentemos (VC, 1); seer 
pressentadas (S, 1); seermos presentados 
(VC, 1); seja presemtado (S, 1); seja 
presentada (VC, 1); sejamos presentados 
(VC, 1); seremos presentados (VC, 1). 
Contextos: «Entom mandou Pillatus 
que Jesu fosse presentado a juizo» 
(VC); «porque se elles trouuessem aa 
memoria o vinagre que foy presentado 
ao senhor» (VC); «deuen escolher 
pessoas ydonias que presemtẽ aos ditos 
prelados das ygrejas» (S); «o qual logo 
ofereçe e presenta per obra» (VC); «e 
som primeyramente presentadas aa 
cara da tua gloria» (VC); «quãdo for 
chamado e presentado» (S); «mas por 
causa delle mesmo Deus e dos santos 
que por ellas se presentam» (C); «fincan 
os giolhos presentandolhe ho padrinho» 
(S); «E portanto o fez primeiro presentar 
a Ãnas» (VC); «steue acerca del e lhe 
disse que presentara o theor da oraçõ 
ao padre» (VC); «e se lho presentarmos 
de grado o gostara» (VC); «E Maria 
e Josep assy como padre e madre 
presentarõ o moço no templo» (VC); 
«e aquello lhe presentarom por tal que 
em todollos semtidos o enchassem de 
amargura» (VC); «entraua a molher 
no templo. e presentaua o moço ao 



548 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

senhor» (VC); «mas porque reçeauam 
de o agrauar e emffadar com afficamento 
daquelles que os presentauã» (VC); 
«presentemos e partamos huũs a outros» 
(VC); «Iube quer dizer tu faze; preferri, 
seer pressentadas estas coussas» (S); 
«deuemos auer reçeo de seermos 
presentados ao juiz tẽporal» (VC); «E 
asi pede que ha elle seja presemtado» 
(S); «nom soo de dia mas ajnda de nocte 
seja presentada a oraçõ» (VC); «Pense 
ajnda como necessario he que nos todos 
sejamos presentados» (VC); «Certas 
seremos presentados ante a cadeyra de 
Christo» (VC).

presente, subs., adj. (do lat. praesente-m). 
O tempo atual; dom; oferta; que ou 
o que está à vista; que ou o que está 
pessoalmente; que ou o que participa. 
Formas: preesente (EE, 1); preseẽte (S, 
1); presemte (S, 5; VC, 2); presemtes 
(S, 4); presente (S, 45; TC, 1; VC, 313; 
HV, 5; C, 13; EE, 373; RP, 1); presentes 
(S, 19; VC, 74; HV, 1; C, 5; EE, 12); 
presẽte (S, 6; TC, 1; VC, 9; EE, 8); 
presẽtes (S, 4; VC, 3; EE, 1); pressente 
(S, 2); pressentes (S, 2). Contextos: 
«asi he o que non esta preseẽte» (S); 
«nẽ as tenho de presemte como deuia» 
(S); «empero a bemdicta virgem que 
presemte staua asemtyo em aquelle 
feyto muy gramde» (VC); «E todos os 
que forõ hy presemtes tomaron o corpo 
de Deus» (S); «per palaura de presente 
ou per palauras de futuro» (S); «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); «Este 
esteuera presente ao millagre das vodas» 
(VC); «acabada a sesta feira da vida 
presente sperem na folguãça do tẽpo da 
resurrecçõ» (VC); «se o seu mestre salla 
nõ fora hy de presente que sua voõtade 
era de me matar» (HV); «Christo quis 
seer presente aas vodas porque as 
autorizasse e confundisse ho error dos 

que as desprezã» (EE); «Ante o prĩcipio 
do presente euãgelho» (EE); «Signaes 
pronosticos da pestilẽcia quãto ao 
presente pertẽçe» (RP); «asy nas coussas 
presentes como nas que estan por vijr» 
(S); «e aquesta fez seer presentes e 
apresentou os proximos» (VC); «E 
porque ouuerom elles os beẽs em paz 
.s. os presentes» (VC); «Esta estoria 
ordenarõ Jacob e Josep Abaramatia que 
a todas estas cousas forõ presentes» 
(HV); «cõdenamos nestes presentes 
escritos os noyuos que assy reçeberẽ» 
(C); «tomando dos beens presentes 
quanto menos se pode fazer» (EE); «mas 
todallas cousas som presentes» (EE); 
«nõ deue de auer cõpanha cõ molher nẽ 
cobiiçala senõ aquela cõ que he casado 
per palauras de presẽte» (TC); «porque 
aquelles se aleuãtã per soberba em a 
presẽte vida sejã amergidos per pena em 
a vjndoira» (VC); «vee todalas coussas 
presẽtes» (S); «aquelles que cobijçarõ 
as cousas presẽtes» (VC); «presẽtes 
e vĩjdoyros» (EE); «E por esto he de 
creer que ho angeo esta alli pressente» 
(S); «tomar dõees e pressentes comtra 
justiça» (S); «A vndeçyma que os angeos 
estam pressentes» (S).

presepe, subs. (do lat. praesepe-m). 
O mesmo que presépio: estábulo; 
manjedoura. Formas: presepe (VC, 
24); presepes (VC, 1). Contextos: «mas 
jouueste no presepe do sterco çujo» 
(VC); «Nõ se descõtentarõ do strabo. 
nẽ do presepe. nẽ do feno» (VC); «Onde 
canta a ygreja que choraua ou saluçaua 
o menino stãdo antre os apartados 
presepes» (VC).

presépio, subs. (do lat. praesepiu-m). 
Estábulo; manjedoura.  Formas: 
presepio (VC, 7). Contextos: «foy posto 
no presepio e enuolto em trapos jouue» 
(VC); «steue no presepio. e depois na 
cruz enforcado» (VC); «padeceste no 
presepio e no deserto e depois em o 
templo» (VC).
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preservação, subs. (de preservar + -ção). 
Ato ou efeito de preservar; prevenção. 
Formas: preseruaçõ (VC, 1). Contexto: 
«he preseruaçõ de muytos pecados em 
que caeria» (VC).

preservar, vb. (do lat. praeservare). De-
fender; resguardar. Formas: preseruado 
(EE, 1); preseruar (RP, 1). Contextos: 
«para que seja cada huũ preseruado de 
nõ seer demoninhado» (EE); «se deue 
homẽ de guardar da pestilẽcia e prese-
ruar se della» (RP).

presidente, subs., adj. (do lat. praesidente-
-m, part. presente de praesidere, dirigir). 
Que ou aquele que preside ou dirige; 
chefe; governador; regedor. Formas: 
presidente (VC, 17; EE, 14); presidentes 
(VC, 2; EE, 1); presidẽte (VC, 4; EE, 4); 
presydente (EE, 2); presydentes (EE, 1); 
presydẽte (EE, 1); presydẽtes (EE, 1). 
Contextos: «Por dia da pascoa tijnha o 
presidente costume cadahuũ ãno leixar 
e soltar ao poboo» (VC); «o que nõ sabe 
seer prellado ou presidente» (VC); «he 
presidente e regedor» (VC); «saarou 
Christo ao filho do presidente da doença» 
(EE); «aos mayores principes. (e aos 
presidentes)» (VC); «os quaaes eram 
presidentes e guardadores do templo» 
(VC); «Ha alguũs presidentes na ygreja 
que non buscan ao senhor» (EE); «staua 
ally por presidẽte e gouernador dos que 
regiã a justiça» (VC); «tẽ cura e sey 
presidẽte a teus jrmaãos e proximos» 
(VC); «pello qual milagre se conuerteo 
ho presidẽte ou caudillo e toda sua casa» 
(EE); «porque este presidẽte gentio com 
sua cõpanhya creesse a Christo» (EE); 
«Ha alguũs presidentes na ygreja que 
non buscan ao senhor» (EE); «(presyden-
te) .s. teẽ graça de seer prelado» (EE); 
«trazẽdovos aas sinagogas e guardas e 
aos reis e presydentes por meu nome» 
(EE); «o que he presydẽte no pensamẽto 
ho que he misericordioso em allegria 
ou amor» (EE); «como se mostra nos 
martires os quaaes vençerõ os reys e 

presydẽtes» (EE).
presidente 2, adj. O mesmo que precedente. 

Formas: presidẽte (EE, 2). Contextos: 
«escreue Sam Johã no capi. presidẽte» 
(EE); «escreue Sam Joham em ho 
capittollo presidẽte» (EE).

presidir, vb. (do lat. praesidere). Ocupar 
a presidência; guiar; dirigir. Formas: 
presyde (EE, 1); presydem (EE, 1). 
Contextos: «deus omnipotẽte o qual 
presyde a sua ygreja» (EE); «os diaaboos 
meaãoos que presydem aos menores» 
(EE).

preso, subs., adj., (do lat. prehensus, a, um, 
part. passado de prehendere). Cativo; 
detido. Formas: presa (TC, 1; VC, 2); 
presas (VC, 1); preso (S, 3; TC, 2; VC, 
90; HV, 8; C, 4; EE, 15); presos (TC, 
2; VC, 13; HV, 1; C, 2; EE, 2); pressa 
(S, 1); presso (S, 1); pressos (VC, 2); 
prezos (VC, 1). Contextos: «o diaboo 
em tamto tiinha a terra cabo presa com 
suas muy crueis maãos» (TC); «seendo 
presa e detheuda per o principe das 
treeuas» (VC); «porque elle quer teer 
as almas captiuadas e presas» (VC); «e 
nosso padre Sãt Frãcisco que seu padre 
o teue preso ẽ cadeas e lhe fez outros 
moytos males» (TC); «Se por priguiça 
leyxou alguũas uezes de yr a ygreia ou 
a pregaçom ou a uisitar algum emfermo 
ou preso» (TC); «e staua atado e preso 
de muytas prisoões» (VC); «Como 
ouuisse Sam Joham estãdo preso as 
obras de Christo» (EE); «foy preso pellos 
almogaueres» (EE); «estã ali presos per 
cadeas nõ auẽdo cuydado das almas» 
(TC); «ou se foy uisitar os presos ou poer 
cõcordia ẽtre os mal auiĩdos» (TC); «forõ 
degolhados e presos per aquella hoste» 
(VC); «tijnha o presidente costume 
cadahuũ ãno leixar e soltar ao poboo huũ 
dos presos» (VC); «e mãdou que todos 
os judeus fossem presos e bẽ atados» 
(HV); «ou se por diuida he os presos» 
(C); «Tu no sangue do testamento tiraste 
do lago onde non auia agua os presos» 
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(EE); «foy pressa a besta» (S); «e se 
escondeo delles quamdo foy presso 
Jhesu Cristo» (S); «Os cãsados esforça. 
os tristes conforta. os pressos releua» 
(VC); «jaziã prezos do lago em que nõ 
auia agua» (VC).

pressa, subs. (do lat. pressa-m, part. 
passado de premere, apertar). Urgência; 
rapidez; precipitação. Formas: presas 
(S, 1); pressa (S, 1; VC, 10; HV, 2; C, 
1; EE, 1); pressas (VC, 5). Contextos: 
«non acorry aas neçesidades e presas 
da madre samcta ygreja» (S); «A quarta 
quando ha pressa e muy aqueyxadamẽte 
come com gran cobijça» (S); «ca a 
pressa e o tormento os fara ao depois que 
o entendam» (VC); «e auia moor pressa 
naquello que pareçia tauerna de boõ 
vinho» (HV); «comẽ mays do neçesario 
ou cõ muita delectaçã e pressa» (C); «da 
pressa da chama que me çercou» (EE); 
«cõtra todas as pressas do mũdo que nos 
nõ apremã» (VC); «de boamẽte deuemos 
soportar as pressas e tristezas daqueste 
mũdo» (VC).

pressopoer, vb. (de pre- + supoer). 
O mesmo que pressupor :  supor 
antecipadamente; conjeturar. Formas: 
presopoynha (VC, 1); pressopoõe (EE, 
3). Contextos: «E assy que a sua fe 
presopoynha seer huũ deus» (VC); «a 
oraçõ pressopoõe a ffe do que roga» 
(EE); «a ffe pressopoõe ouuida» (EE); 
«ho auto de preegar pressopoõe a 
autoridade do offiçio» (EE).

pressura ,  subs.  (do lat .  medieval 
pressura-m). Pressão; coação; moléstia. 
Formas: pressura (VC, 5); pressuras 
(VC, 8). Contextos: «apertar se hã 
de guisa que sera feita pressura ou 
apertamento das gẽtes» (VC); «E segũdo 
aquesto propriamente he chamada 
pressura das gentes» (VC); «nemhuũs 
soportariã as pressuras» (VC); «acerca 
das pressuras que auiã de padeçer» 
(VC).

prestadio, adj. (de prestado + -io). 

Prestativo; prestável; proveitoso. 
Formas: prestadia (VC, 1); prestadias 
(VC, 1); prestadio (VC, 1). Contextos: 
«E ajnda que a alma seja mais nobre 
e mais prestadia que a carne» (VC); 
«cõprite que tires as heruas empeciuees 
e que enxertes e semees as que som 
prestadias e boas» (VC); E he fruytuosa 
porque da gouerno ou mãjar muy 
prestadio» (VC).

prestar, vb. (do lat. praestare). Garantir; 
pôr à disposição; assegurar; conceder; 
dispensar; propiciar. Formas: presta 
(VC, 5); prestã (VC, 2; RP, 1); presta 
nos (VC, 1); presta se (VC, 1); prestado 
(EE, 1); prestãdo (EE, 1); prestara (S, 
1); prestariã (VC, 1); prestarlhea (TC, 
1); preste (VC, 1); prestou (VC, 2). 
Contextos: «empero da aquello que 
presta aa saude» (VC); «e estas cousas 
prestã pera antre pouoo» (RP); «per 
vẽtura presta nos a morada daqueste 
lugar apartado» (VC); «E que presta 
se  aa de fora» (VC); «Responde 
Grisostomo que ho tomarã prestado 
de seus parentes» (EE); «escreue Sam 
Lucas que Christo disse prestãdo e 
de hy nehuũa cousa esperando seera 
vosso gallardõ muito» (EE); «ffe que 
te prestara, rrespõda vida perdurauel» 
(S); «porque nõ prestariã devulguarem 
publicarẽ e preeguarẽ Christo» (VC); 
«Mas prestarlhea para algũas cousas, 
scilicet, que o tirara Deus mays asynha 
do pecado» (TC); «nõ tenha cõ que 
preste ao outro» (VC); «nõ lhes prestou 
ante lhes empeçeo» (VC); «certas muyto 
prestou vniuersalmẽte» (VC).

preste, subs. (do francês antigo prestre). 
Sacerdote. Formas: preste (S, 21); 
prestes (S, 4). Contextos: «E esto 
quando o preste fosse absente e em 
grande neçesidade» (S); «asi como 
subdiacono, diacono e preste» (S); 
«todos os prestes que estan hy deuẽ poer 
as maãos açerqua da maão do bispo» 
(S); «ordenou os apostollos prestes e 
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saçerdotes» (S).
prestemente, adv. (de preste + -mente). 

O mesmo que prestesmente. Formas: 
prestemente (VC, 1; HV, 1; EE, 
1); prestemẽte (EE, 1). Contextos: 
«porque mais prestemente fezesse 
aquelle mysterio e seruiço» (VC); 
«E o mestresalla veo prestemente 
com Sam Clemente» (HV); «Zacheo 
descende prestemente que oje me conuẽ 
pousar em tua casa» (EE); «e porque 
mais prestemẽte se toma o homem em 
pallauras que em obras» (EE).

prestes, adv., adj. (do lat. praestis). 
Depressa; rapidamente; preparado; 
pronto; preste; presto. Formas: prestes 
(S, 4; VC, 220; HV, 3; C, 1; EE, 25). 
Contextos: «Ca os cobijçosos e auarẽtos 
o perjuro teem prestes por cobiiça 
de ganhar» (S); «sempre deue estar 
prestes a mezinha» (S); «e eso meesmo 
nos moeesteiros para ho tenerẽ mais 
prestes a todo tempo que fezer mester» 
(TC); «Mas teelas sempre prestes para 
obrar cõ elas toda cousa sancta e as 
obras de caridade e de misericordia 
aos proximos» (TC); «E cõ caridade e 
honestidade assy prestes de voõtade veo 
lauar os pees aos discipollos cheos de 
lama» (VC); «e sujugou a sua seruidõ e 
tinha mais prestes para fazer quaaesquer 
males» (VC); «todos somos prestes para 
fazermos quanto podermos» (HV); «e 
erã prestes para cõprir sua voõtade» 
(HV); «e tenha seus freigueses prestes» 
(C); «toma teu aluara e assentate e 
escreue prestes: çĩquoẽta» (EE); «polla 
prestes liberaçõ dos do purgatorio» (EE).

prestesmente, adv. (de prestes + -mente). 
Rapidamente; depressa. Formas: 
prestesmente (EE, 3); prestes mẽte (EE, 
1). Contextos: «prestesmente ho vijron 
conualleçido» (EE); «emtom lhes sobre 
vijra prestes mẽte a morte» (EE).

presteza, subs. (de presto + -eza). Rapidez; 
brevidade; agilidade. Formas: presteza 
(EE, 2). Contextos: «presteza que 

prestesmente seera leuado honde quer» 
(EE); «os quaaes diz que dormen pella 
presteza da resurreiçã» (EE).

prestidão, subs. (de presto + -idão). 
Presteza; agilidade. Formas: prestidom 
(VC, 1). Contexto: «E sera aparelhado 
segundo a prestidom e aparelho do 
coraçom» (VC).

préstimo, subs. (do cast. préstamo). 
Empréstimo; mercê. Formas: pres-
timos (C, 1). Contexto: «escambos 
e emprazamẽtos e emlheamẽtos e 
prestimos que a taaes pessoas, ou qual 
quer, e quaes quer delles e dellas forem 
feitos» (C).

préstito, adj. (do lat. praestitus, a, um, 
part. passado de praestare). Próximo. 
Formas: prestito (VC, 1). Contexto: 
«por çerto sabe que es prestito aa morte» 
(VC).

presto, adv., adj. (do lat. praesto). Depressa; 
preparado; pronto; prestes. Formas: 
presto (S, 1; VC, 1). Contextos: «disse: 
presto soo, ẽuiame» (S); «eralhes per 
força porque o tempo os costrangea de 
o enterrarem presto» (VC).

prestumeiro, adj. O mesmo que postu-
meiro. Formas: prestumeiras (S, 2). 
Contexto: «prouesem as coussas pres-
tumeiras que sse entẽdẽ» (S).

projuro, subs. O mesmo que perjúrio. 
Formas: projuro (S, 1). Contexto: «de 
crimine de heresia e de simonya, de 
usura, de projuro, e de adulteryo» (S).

prolatura, subs. O mesmo que prelatura. 
Formas: prollatura (EE, 2). Contextos: 
«o qual no officio da prollatura aguarda 
ao proueito do tẽporal e a hõrra do 
mũdo» (EE); «se pregunta se pode o 
homẽ prudẽte e discreto desejar sem 
pecado alguũa prollatura» (EE).

prostumeiro ,  adj .  O mesmo que 
postumeiro. Formas: prostumeiras 
(S, 1). Contexto: «ẽtẽdese as cousas 
pasadas proueẽsse as prostumeiras que 
ssom as cousas por vijr» (S).

presumir, vb. (do lat. praesumere). 
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Orgulhar-se; ousar; entender; supor; 
convencer-se de. Formas: presomir (S, 
1); pressumesse (S, 1); pressumir (S, 
1); presuma (VC, 13); presumã (VC, 
2); presumaaes (VC, 1); presume (S, 4; 
VC, 11; EE, 3); presumẽ (S, 1; VC, 2; 
EE, 1); presumem (VC, 1); presumen 
(VC, 1); presumes (VC, 1); presumese 
(S, 5); presumi (TC, 1); presumia (VC, 
1); presumiã (VC, 1); presumiam (VC, 
1); presumimos (VC, 2); presumindo 
(VC, 4); presumindose (S, 1); presumio 
(VC, 4); presumir (S, 6; VC, 13); 
presumirã (VC, 1); presumirẽ (VC, 1); 
presumirem (VC, 1); presumiremos (EE, 
1); presumirõ (VC, 1); presumis (VC, 1); 
presumisse (VC, 1); presumissẽ (VC, 
2); presumissem (VC, 1); presumiste 
(VC, 1); presumjndo (VC, 1); presumo 
(VC, 5); presumy (S, 1); presumyo (VC, 
1). Contextos: «non deue tanto cõfyar 
de si nen presomir de suficiençia» (S); 
«pressumesse que da liçẽça e ho aproua» 
(S); «Ca non he de pressumir que alguũ 
fosse tam atreuydo nen pressumptuoso» 
(S); «alguem por sancto que seja presuma 
seer seguro de auer temptaçoões» (VC); 
«E ouuindo estas cousas que bẽ stã nom 
presumã de sy. mas sejã per esto auisados 
de nõ caerem» (VC); «Vos nõ queiraaes 
seer chamados rabijs porque nõ tẽptees 
e presumaaes de auer para vos aquello 
que a deus he deuido» (VC); «o que 
presume cõ a boca engana a seu amigo» 
(EE); «a presunçõ delles peresçera 
porque presumẽ auer a bẽauẽturãça sen 
mereçimẽtos» (EE); «e outrossy aquelles 
sandeos que presumem e querẽ julguar 
dos coraçoões dos outros» (VC); «e 
nom soomẽte presumen da sua justiça» 
(VC); «se tu pẽsas e presumes de ti 
perdeste toda a oraçõ que fezeste» (VC); 
«ca presumese que ho outorgam» (S); 
«Pequey que presumi que as minhas 
obras erã praziuees e aceptas ãte Deus» 
(TC); «os quaaes elle presumia que 
se alegrariã da sua morte» (VC); «e 

presumiã que sem obras auiã de seer 
saluos» (VC); «E porque os apostollos 
presumiam per muytas razoões que 
Pedro era preposto a elles per Christo» 
(VC); «mas nom presumimos que elle 
parte bem deste mũdo» (VC); «e dos 
segredos de deus e das reuellaçoões 
e visoões presumindo de si mesmos» 
(VC); «e presumindose que o malefiçio 
era perpetuo» (S); «nom foj ousado 
nem presumio de teer voontade de 
filho» (VC); «He de presumir que Sã 
Thomas e Guilhermo achassẽ outra 
escritura ordenada per outra maneira» 
(S); «A sexta porque grandes cousas 
presumirã de si meesmos» (VC); «em 
presumirẽ bẽ de toda cousa» (VC); 
«porque por elles serẽ sem pecado e 
presumirem de sua ignoçẽcia» (VC); 
«mais do que presumiremos pedir» (S); 
«assy como aqueles que presumirõ de 
husurpar a sy a honrra de deus» (VC); 
«pois que vos presumis de reprehẽder a 
my em algũa cousa» (VC); «quẽ foy ja 
mais ousado no velho testamento que 
presumisse de fazer tal cousa?» (VC); 
«E porque per vẽtura nõ presumissẽ de 
se partir logo e hir a preeguar disse» 
(VC); «porque nom presumissem que 
por sua sabedoria eram scolheitos» 
(VC); «algũas vezes presumiste de 
ty e te puseste em cousas de mayor 
estado» (VC); «que o justo soberbo que 
presumjndo da sua justiça condãpna os 
outros e reprende a misericordia que 
ham cõ elles» (VC); «por a qual cousa 
nom presumo nem entendo que soom 
digno de eu per my de hyr a ty» (VC); 
«vi e presumy de ser mayor e de aver 
perrogatiua dos que erã melhores que 
eu» (S); «aa qual aquelle maldicto Judas 
presumyo de cheguar» (VC).

presumpção, subs. O mesmo que pre-
sunção. Formas: presumpçam (EE, 
1); presumpçõ (S, 1; VC, 15; EE, 1); 
presumpçom (S, 1; VC, 5); presunpçõ 
(VC, 1); presũpçõ (VC, 3); presupçom 



553Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(S, 2). Contextos: «Mas por presump-
çam me estimo seer leeal despemsseyro» 
(EE); «Pequey por yra ẽ obra ẽ ader com 
presumpçõ e con gesto dessordenado por 
me vynguar» (S); «e per aquesta nos foy 
ja quasi per presumpçom dada a gloria» 
(VC); «E hũa razõ desto he por destruir 
a presunpçõ» (VC); «aqueste desejo 
nõ pode seer sem rayz e fundamẽto de 
soberba e presũpçõ» (VC); «A sseptima 
he presupçom de coussa noua e por esta 
presupçom e vãa gloria o soberbo diz ou 
falla algũas coussas nouas por que sseja 
louuado» (S).

presumptuosamente, adv. (de presuntuoso 
+ -mente). O mesmo que presuntuosa-
mente: com presunção; com vaidade. 
Formas: presumptuosamẽte (EE, 1). 
Contexto: «(nom queiraaes julgar) 
presumptuosamẽte do prouximo» (EE).

presumptuosidade, subs. (do lat. medieval 
praesumptuositate-m). O mesmo que 
presuntuosidade: presunção; vaidade. 
Formas: presumptuosidade (VC, 1). 
Contexto: «a quarta he presumptuosi-
dade a qual nõ vee a pena infernal nẽ 
teme a justiça» (VC).

presumptuoso, subs., adj. O mesmo que 
presuntuoso. Formas: pressumptuoso 
(S ,  1 ) ;  p resumptuosa  (EE,  1 ) ; 
presumptuosos (VC, 1); presũptuoso 
(VC, 2). Contextos: «he de pressumir 
que alguũ fosse tam atreuydo nen 
pressumptuoso» (S); «presumptuosa 
cousa he assy desejallo» (EE); «o juyzo 
lhe tolhẽ os presumptuosos e os sandeus» 
(VC); «esto faras sempre com reuerencia 
e honrra porque nom sejas afastado como 
presũptuoso» (VC).

presunção, subs. (do lat. praesumptione-m). 
Opinião muito vantajosa que alguém tem 
de si próprio; afetação; vaidade. Formas: 
presũçom (TC, 1); presumçam (EE, 1); 
presumçõ (VC, 1); presumçom (VC, 
4); presunçam (EE, 1); presunçõ (EE, 
1); presunçõees (S, 3); presunçom (S, 
5; VC, 1); presunçon (S, 1). Contextos: 

«Gabamẽto de uaidade. Iprocrysia. E 
presũçom» (TC); «Gorrã sem presumçam 
no iij. capi. do Ecresiastico» (EE); 
«nõ era feyto de presumçõ mas obra 
de deuoçõ» (VC); «esta presumçom 
lhe acreçentou os pecados» (VC); 
«Escodrinhar estas cousas presunçam 
he de as creer e he piedade» (EE); «a 
presunçõ delles peresçera» (EE); «ssaluo 
sse fossem muy fortes e euidẽtes sinaees 
e presunçõees cõtra elle» (S); «per a qual 
cousa os judeus entendiã dar presunçom 
e sospecta aos judeos» (VC); «non por 
presunçon de soberba» (S). 

presuntuoso, subs., adj. (do lat. praesump-
tuosus, a, um). Presunçoso; presumido; 
vaidoso. Formas: presumtuosa (VC, 
1); presumtuoso (TC, 1; VC, 1); pre-
sumtuosos (VC, 1); presuntuosas (S, 
1);. Contextos: «porque per sua presu-
mtuosa fiuza nom perca a força do corpo 
e da alma» (VC); «Se he presumtuoso. 
Se he ypocrita» (TC); «E desta maneira 
quantoquer que se acheguar nõ sera 
cõtado por presumtuoso» (VC); «nõ som 
auidos por soberbos ou presumtuosos 
dos ricos» (VC); «avia feyto por palauras 
presuntuosas e vãas» (S).

presura, subs. (do lat. medieval praesura-
-m). Opressão; angústia. Formas: 
presuras (VC, 2). Contextos: «e acerca 
das presuras em que auiã de seer os dis-
cipollos orou ao padre» (VC); «muytas 
vezes nos leixa encorrer em presuras 
porque quer que o roguemos» (VC).

pretencer, vb. O mesmo que pertencer. 
Formas: preteençe (VC, 1; EE, 1); 
pretençen (S, 1). Contextos: «assy lhe 
preteençe bem padeçer» (VC); «non 
preteençe a vos outros conheçer os 
tẽpos» (EE); «como quer que as palauras 
dissesem as palauras que pretençen ao 
matrimonio» (S).

pretérito, subs., adj. (do lat. praeteritus, 
a, um). Que ou o que passou; passado. 
Formas: preterito (VC, 1); preteritos 
(VC, 1). Contextos: «eu som cõ a 
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pallaura do preterito» (VC); «ho pecador 
dos pecados preteritos se doya» (VC).

preto, adj. (do lat. prettus, a, um, por 
pressus, a, um, part. passado de premere). 
Negro. Formas: pretas (C, 1); preto (C, 
1); pretos (VC, 1). Contextos: «capas 
pretas cõ seus capellos» (C); «Seu 
calçado ordenamos que seja preto» (C); 
«huũs vermelhos outros pretos» (VC).

perto 2, adv. O mesmo que perto. Formas: 
preto (C, 1). Contexto: «se per vẽtura 
acõteçer que alguũ das agras em que 
elles tem o pam seja mays preto da 
ygreja» (C).

pretor , subs.  (do lat. praetore-m). 
Magistrado romano com funções 
administrativas e judiciais. Formas: 
pretor (VC, 1); pretores (VC, 1). 
Contextos: «Onde Beda diz. que 
pretorio em latim quer dizer seeda do 
pretor ou presidente e corregedor» (VC); 
«E som chamados pretores aquelles que 
som adeantados e teem poder de mãdar 
sobre as cidades» (VC).

pretório, subs. (do lat. praetoriu-m, do 
pretor). Tribunal onde um pretor exerce 
o cargo de juiz. Formas: pretorio (VC, 
7). Contextos: «Onde Beda diz. que 
pretorio em latim quer dizer seeda do 
pretor ou presidente e corregedor» 
(VC); «sayo a elles fora do pretorio» 
(VC); «por a qual esso meesmo auiã 
receo de a ençujar entrãdo no pretorio» 
(VC); «E entrou Pilatos dentro aa casa 
do pretorio» (VC).

prevalecer, vb. (do lat. praevalescere). 
P r e d o m i n a r ;  v e n c e r.  F o r m a s : 
preualeçeram (EE, 1); preualleçeo (VC, 
1); preualleçerã (EE, 1). Contextos: 
«as portas do jnferno nõ preualeçeram 
contra ella» (EE); «mas por quanto a 
temptaçom nom preualleçeo contra elle 
duuidou se era filho de deus» (VC); «os 
emganos e tentaçoões dos maaos spiritus 
(nõ preualleçerã)» (EE).

prevaricar, vb. (do lat. praevaricare). 
Transgredir; violar; ir contra. Formas: 

preuaricãdo (TC, 1). Contexto: «fazẽ 
o cõtrairo fazendo iustiça ou cureldade 
nõ achãdo causa per que mereçe morte e 
tormẽto e lho dã preuaricãdo a iustiça» 
(TC).

prevenda, subs. O mesmo que prebenda. 
Formas: preuẽdas (S, 1); preuenda (VC, 
1). Contextos: «O quimto que ajũtã 
muyto dinheyro de suas preuẽdas e non 
curam de dar aos proues» (S); «e como 
tẽ o symoniaco a preuenda e beneficio» 
(VC).

preveniente, adj. (do lat. praeveniente-m, 
que chega antes, part. presente de 
praevenire). Graça preveniente: a graça 
divina que impele os cristãos a praticar 
o bem. Formas: preueniente (VC, 
1). Contexto: «Ao morto se chegua 
specialmẽte o saluador quando lhe da 
algũa graça preueniente ou de desejo da 
sua saluaçõ» (VC).

prever, vb. (do lat. praevidere). Ver 
com antecipação; antever. Formas: 
he preuisto (VC, 2); per visto (VC, 
1); pervisto (VC, 1); preueem (EE, 1); 
preuista (VC, 1); priuissem (VC, 1); seer 
preuistas (VC, 1); som preuistas (VC, 1). 
Contextos: «empero he preuisto pera 
gloria ou tormẽto» (VC); «se toma por 
qualquer obra ou feito per visto em sua 
predisposiçõ» (VC); «por tal que seẽdo 
eu assy pervisto per ty possa milhor 
cuydar e occupar me ẽ ti» (VC); «Aqui 
respõdendo preueem a pregunta delles» 
(EE); «Essa madre de deus de sempre 
em tempo preuista» (VC); «os quaaes se 
priuissem a dãpnaçõ que teẽ aparelhada» 
(VC); «sooẽ per juyzo de deus seer 
preuistas pessoas que sejã pastores e 
regedores» (VC); «assi meesmo som 
preuistas que serã ou nõ» (VC).

previlégio, subs. O mesmo que privilégio. 
Formas: preuilegio (S, 3; EE, 1); 
preuilegios (S, 2). Contextos: «E os 
dytos frades ham preuilegio do papa 
Crimẽte quinto» (S); «por especial 
preuilegio non sentio a morte» (EE); 
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«nom lhes guardan seus preuilegios» 
(S); «e outros muytos diuersos e jnfinitos 
preuilegios, graças, perrogatiuas» (S).

previlejo, subs. O mesmo que privilégio. 
Formas: preuilejo (S, 1). Contexto: «e 
he hordenado como deue ha de gozar do 
preuilejo clerical» (VC).

prezar, vb. (do lat. pretiare). Estimar; 
avaliar. Formas: erã prezados (VC, 1); 
presada (VC, 1); preza (TC, 1; VC, 4; EE, 
1); prezã (VC, 4); prezada (VC, 7; EE, 
1); prezada he (VC, 1); prezadas (VC, 
11); prezado (TC, 1; VC, 9); prezados 
(VC, 1); prezallo (VC, 1); prezam (VC, 
2); prezamos (VC, 1); prezar (S, 1; VC, 
7); prezaras (VC, 1); prezaremos (VC, 
1); prezaua (VC, 1); preze (VC, 1); prezẽ 
(VC, 2); prezemos (VC, 1); prezey (VC, 
1); prezo (HV, 1); prezou (TC, 1); som 
prezadas (VC, 1). Contextos: «mas aos 
hediffiçios como erã prezados e fortes» 
(VC); «nõ aja por grãde cousa o rico a 
casa presada e de grãde valia» (VC); 
«ha gloria preza a humildade» (EE); «e 
nom faz conta algũa dos louuores que os 
outros muyto prezã» (VC); «a proua de 
vossa ffe seja mais prezada que o ouro» 
(EE); «e prezada he que todas cousas 
terreaaes» (VC); «Primeiramẽte quãdo 
som muyto prezadas ou de muy grãde 
vallia» (VC); «Se lhe pesou dalguen 
por seer mays prezado prazenteyro 
a Deus e aos homeẽs» (TC); «nem 
vinhos prezados e dellicados» (VC); 
«Creer em elle he em creendo amallo 
e prezallo» (VC); «os quaes de gentijs 
e doçes termos se prezam» (VC); «mas 
honrramos as riquezas e prezamos as 
honrras» (VC); «pensey ho espanto do 
dia do juizo por prezar a benaventuramça 
perdurauel» (S); «e se fores rico nom 
prezaras as riquezas cousa algũa» (VC); 
«como os hõrraremos ou prezaremos» 
(VC); «e toda a duçura e sabor e cousa 
que prezaua aaquella viuua este filho 
soo era» (VC); «A terceira que depois 
que o teuer escondido que o preze mais 

que todas outras cousas» (VC); «som 
ensinados que nõ prezẽ as riquezas nẽ 
viços» (VC); «e que nõ prezemos mais 
a semelhãça» (VC); «Eu vos tiue e 
prezey sobre a minha gloria» (VC); «eu 
vos nõ prezo tanto como huũ dinheiro» 
(HV); «A segunda se se preza muyto 
ou prezou» (TC); «e ajnda que nõ quer 
destende a seer desprezado e a as cousas 
que nõ som prezadas no mundo» (VC).

preze, subs. O mesmo que prece. Formas: 
prezes (VC, 4). Contextos: «que em os 
dias da sua carne offereçẽdo as prezes 
cõ grandes braados e lagrymas» (VC); 
«E emtom o deuemos spertar com 
petiçoões e prezes ameudadas e deuotas» 
(VC); «quando o diaboo mestura e çuja 
as prezes e as esmollas e os jejuũs» 
(VC); «que se acorra aas prezes e aas 
lagrymas» (VC).

priar, vb. (do lat. praedare). O mesmo 
que prear: roubar; pilhar. Formas: priar 
(VC, 1); priarem (VC, 1). Contextos: 
«Emtõ roubã e nõ curã de priar quãdo 
sentẽ fartura» (VC); «nõ entẽdiã em 
outra cousa se nõ por auerẽ e priarem 
algũa cousa do poboo» (VC).

priâmbulo, subs. (do lat. praeambulu-m). 
O mesmo que preâmbulo: prelúdio; 
parte preliminar. Formas: priambollo 
(VC, 1). Contexto: «A taaes como 
estes as tribulaçoões que ham aqui sam 
priambollo das pẽnas que ham dauer no 
inferno» (VC).

pricioso, adj., O mesmo que precioso. 
Formas: priçiosa (EE, 1); priçioso 
(EE, 1). Contextos: «ha sabedorya 
mays priçiosa» (EE); «Empero a 
bemauenturada uirgem mays priçioso 
cordeiro offereçeeo» (EE).

pricissão, subs. O mesmo que procissão. 
Formas: priçisam (C, 1). Contexto: 
«hyrem cõ ellas ẽ priçisam aquelles tres 
dias» (C).

pricitamente, adv. (de prícito + -mente; 
prícito, do lat. plicitus, a, um, part. de 
plicare). O mesmo que plicitamente: 



556 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

ocultamente. Formas: priçitamente 
(S, 1). Contexto: «en outra qual quer 
maneyra foron priçitamente acalçadas» 
(S).

prigação, subs. O mesmo que pregação. 
Formas: priguaçõ (VC, 1). Contexto: 
«do marteiro e da virgijndade. e da 
priguaçõ» (VC).

prigaria, subs. O mesmo que pregaria. 
Formas: priguarias (VC, 1). Contexto: 
«aleuãta a voz e mestura a tua melodia 
e as tuas priguarias cõ as cãtigas dos 
sãctos» (VC).

prigo, subs. O mesmo que perigo. Formas: 
prigo (S, 3); prigoo (TC, 2); prigoos (TC, 
1); prijgo (S, 46; C, 7; EE, 6); prijgos 
(S, 3; C, 1; EE, 1); prijguo (S, 1); prijos 
(S, 1); prygos (S, 1). Contextos: «a 
qual se teme que lhe vijnra prigo por 
que lhe podera enpeeçer» (S); «ca seria 
gramde prigoo se o detardase» (TC); 
«o senhor Deus e nos remio pelo seu 
sãgue precioso e nos gouerna e mãtẽ 
e nos liura dos prigoos e caioões deste 
mũdo mezquinho» (TC); «non he grãde 
prijgo ao tempo dagora» (S); «vituperio 
da ordem clerical e prijgo das almas» 
(C); «teẽdes cõ vos outros o saluador e 
temees o prijgo» (EE); «pellos prijgos 
do caminho que som muitos e diuersos» 
(EE); «ou que haja poder de o absoluer 
da escominhõ ẽ que encorreo sendo 
fora de prijguo» (S); «Por o conselho 
podemos evytar e excussar os prijos que 
em este mũdo podẽ aquesçer» (S); «e 
guardarse dos prygos deste mundo que 
podem aqueçer» (S).

prigoso, adj. O mesmo que perigoso. 
Formas: prigosa (EE, 1); prigosso (S, 
1); prijgosa (C, 2; EE, 2). Contextos: 
«Empero mais prigosa he a alma a 
prosperidade que a auersidade» (EE); 
«e o que he mays prigosso e danosso» 
(S); «Sabendo quam prijgosa cousa he 
aos relegiosos o sayr fora da crasta» (C); 
«a rua en que estas prijgosa he» (EE).

priguiça, subs. O mesmo que preguiça. 

Formas: priguiça (S, 1; TC, 1; VC, 16; 
EE, 1); priguyça (S, 1; TC, 1); pryguiça 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «Se por 
priguiça leyxou alguũas uezes de yr a 
ygreia ou a pregaçom» (TC); «Nẽhuũ 
que com priguiça busque a Jesu he 
mereçedor de o achar» (VC); «por 
priguyça e nojo do bem non ajudey 
aos que bẽ obrauan» (S); «eu quando 
rezo emtom me uen sono e priguyça 
e cuydaçoõs de maa parte (TC); «por 
pryguiça non deste conselho e ajuda a teu 
proximo» (S); «tomam estado de clerezia 
por ramo de pryguiça» (VC).

priguiçosamente, adv. O mesmo que pre-
guiçosamente. Formas: prigiçosamente 
(S, 1); priguiçosamente (EE, 1). Contex-
tos: «fizeo tarde e prigiçosamente» (S); 
«e porem pellejauã priguiçosamente» 
(EE).

priguiçoso, subs., adj. O mesmo que 
preguiçoso. Formas: prigiçoso (VC, 1); 
priguiçoso (S, 1; TC, 1; VC, 9; EE, 2); 
priguiçosos (VC, 6; EE, 1); priguiçossos 
(S, 1); prigujçosos (VC, 2); pryguiçosos 
(VC, 2). Contextos: «E desto ha hy 
huũ exemplo do seruidor prigiçoso» 
(VC); «foste rremiso ou priguiçoso en 
fazer ben podẽdoo fazer» (S); «se foy 
muyto priguiçoso para comfessar seus 
pecados» (TC); «porque vees que elle 
he priguiçoso pera creer aquello que 
he seu proueito» (VC); «por tal que os 
escolhidos no caminho deste desterro nõ 
sejã priguiçosos» (VC); «(priguiçosos 
a fallar) .s. deue guardarse de muyto 
fallar» (EE); «somos priguiçossos de 
a cõprir» (S); «por o qual exẽplo nos 
ensinou que nõ fossemos prigujçosos 
nas obras de deus» (VC); «A sexta he 
espertamento dos pryguiçosos» (VC).

prilado, subs. O mesmo que prelado. 
Formas: prilado (VC, 1). Contexto: 
«offereçamos ao prilado que examine e 
proue as nossas cousas» (VC).

prima, subs. (do lat. prima-m). Hora prima; 
a primeira das horas canónicas, que é às 
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seis da manhã. Formas: prima (S, 3; VC, 
9; HV, 1). Contextos: «Ha ora da prima e 
desde prima fasta a terça» (S); «des hora 
de prima ataa sexta» (S); «e na hora da 
prima fazemos nembrança de como foy 
escarneçido» (VC); «des a hora da prima 
atee hora de noa passada» (HV).

prima 2, subs. (do lat. prima-m). Oração 
que se diz antes das laudes. Formas: 
prima (S, 1; C, 1). Contextos: «Mais o 
que çelebrar amte que disesse a prima, 
non pecaria mortalmente» (S); «nehuum 
clerigo seja tam ousado que çelebre 
missa sem primeiro rezar as matinas e 
prima atee preçiosa» (C).

prima 3, subs. (feminino de primo). Filha 
de tio ou tia em relação aos sobrinhos 
destes. Formas: prima (VC, 6; EE, 2); 
primas (VC, 2). Contextos: «tua prima 
como fosse ja velha e chamada maninha» 
(VC); «ex Ellisabeth tua prima» (EE); 
«Vees aqui Elisabeth tua prima» (EE); 
«forõ primas cojrmaãs no segundo 
graao» (VC).

primado, subs. (do lat. primatu-m). A 
primazia de um prelado sobre os demais 
bispos de uma região; supremacia; 
principado. Formas: primado (VC, 
2); primados (S, 1). Contextos: «era 
o primado ou dignidade celestrial e no 
primado ou prinçipado terreal pos por 
o fructo a cõfusõ çellestrial» (VC); «E 
como quer que o papa e os patriarchas 
e primados e arçebispos sejã mayores» 
(S).

primairamente, adv. O mesmo que 
primeiramente. Formas: primayramente 
(EE, 1). Contexto: «Primayramente ho 
oytauairo do nascimento de Christo» 
(EE).

primeiramente, adv. (de primeiro + 
-mente). Em primeiro lugar. Formas: 
primeira mẽte (VC, 2); primeiramemte 
(S, 1; VC, 1); primeiramente (SG, 1; 
S, 20; TC, 2; VC, 123; HV, 1; C, 3; 
EE, 30; RP, 1); primeiramẽte (S, 49; 
TC, 2; VC, 232; C, 1; EE, 32; RP, 1); 

primeyra mẽte (VC, 1); primeyramente 
(S, 9; TC, 6; VC, 41; HV, 1; EE, 2); 
primeyramẽte (S, 11; TC, 3; VC, 34; 
EE, 2; RP, 1); prymeiramente (EE, 1); 
prymeiramẽte (S, 6); prymeyramẽte 
(S, 2). Contextos: «primeira mẽte 
semeou a ley natural» (VC); «E o 
que ha de dizer o Evamgelho diz 
primeiramemte» (S); «Primeiramente 
que ho señorio e conquista de Guinee 
com todas suas ylhas portos mares» 
(SG); «Primeiramente lhe pregũte se 
pecou per soberba querẽdose leuãtar 
sobre os outros no coraçom» (TC); «no 
presente primeiramente pellos pecados 
propios» (EE); «e primeiramente 
minguaras a meaã» (RP); «E Sam Johã 
preegou o bautismo primeiramẽte» (S); 
«Digo primeiramẽte que çerar deuemos 
os olhos que nõ ueiã as uaydades» 
(TC); «que homẽ primeiramẽte ha de 
cõfessar seus pecados humildosamẽte» 
(RP); «porque os vasos que erã dados e 
ordenados primeyra mẽte para o seruiço 
de deus deuiã ally deseruir e nõ outros» 
(VC); «Primeyramente se pecou em 
ueendo as cousas do mundo e sem 
proueyto» (TC); «deuem primeyramente 
mouer a boca» (VC); «Primeyramẽte 
faça seer a pessoa e façalhe fazer o 
synal da cruz» (TC); «Itẽ que em 
elle forom primeyramẽte dados os 
mãdamentos aos filhos de Ysrael» (VC); 
«E primeyramẽte» (RP); «e apresentado 
prymeiramente a Ãnas» (EE); «Por que 
em todas as cousas que os homẽs hã de 
fazer prymeiramẽte deuem começar em 
no nome de Deus» (S).

primeiro, num. (do lat. primarius, a, 
um). Que precede todos os outros; que 
ocupa numa série a posição número um. 
Formas: primeira (S, 99; TC, 12; VC, 
354; C, 24; EE, 70); primeiras (S, 4; VC, 
27; C, 1; EE, 4); primeiro (S, 56; TC, 
6; VC, 598; HV, 3; C, 19; EE, 250; RP, 
2); primeiros (S, 4; TC, 1; VC, 81; C, 4; 
EE, 24); primejra (VC, 1); primeyra (S, 
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46; TC, 13; VC, 88; HV, 2; EE, 12; RP, 
3); primeyras (S, 5; VC, 5); primeyro 
(S, 32; TC, 9; VC, 138; HV, 3; EE, 21; 
RP, 2); primeyros (S, 2; TC, 2; VC, 12; 
EE, 2); prjmeiro (VC, 1); prymeira (S, 
5; TC, 1); prymeiras (S, 1); prymeiro 
(S, 17; VC, 1; EE, 2); prymeiros (S, 2); 
prymeyra (S, 3; TC, 1; VC, 1); prymeyro 
(EE, 1). Contextos: «A primeira sse 
entẽde pello sacramẽto do bautismo» 
(S); «Item lhe faça logo tres preguntas. 
A primeira se tem odio alguẽ» (TC); «a 
primeira vella he o estado de quando 
homẽ he minino» (EE); «Pellas tres 
primeiras ho omen se despõee aas 
cousas que perteçen a Deus» (S); «E 
som feytas as suas postumeiras peores 
que as obras primeiras» (VC); «nõ emtre 
das primeiras crastas dos mosteiros de 
homẽs» (C); «Capitollo primeiro» (TC); 
«o primeiro he uirginidade, o segũdo 
he castidade, o terceiro he casamẽto» 
(TC); «primeiro se deue o homẽ de 
afastar do mal e inclinar se ao bẽ» 
(RP); «Ho sal beento que põee na boca 
ssygnifica os primeiros ẽssynamẽtos 
da ffe» (S); «Razõ porque os primeiros 
mouimentos nõ sõ eno home» (TC); 
«porque os primeiros dous .s. o pecado 
e a blasfemia sõ taaes que se perdoã» 
(VC); «A primejra he consolaçom 
dos mizquinhos» (VC); «A primeyra 
se matou alguen por sy meesmo con 
suas maãos» (TC); «Ha primeyra he» 
(RP); «Seguẽse os .x. mãdamẽtos em os 
quaaes faça estas pregũtas que se seguẽ 
e no primeyro lhe faça sete pregũtas» 
(TC); «Itẽ quando apostema primeyro 
apareçer, tome auelaãs» (RP); «E em nos 
primeyros dous anos nõ deue de emtrar 
na igreia» (TC); «Daquestas spinhas 
foy dicto ao prjmeiro homẽ» (VC); «A 
prymeira iaiũe a pã e agoa» (TC); «Ou 
as tres cruzes prymeiras significan tres 
tormentos que Jhesu Christo rreçebeo 
na ssua payxam» (S); «o prymeiro ano 
non ẽtre na ygreja e este ante as portas» 

(S); «Dos sete prymeiros ha estes uersos 
que sse ssegem» (S); «ieiũe .v. coresmas 
a prymeyra a pam e agoa» (TC); «A 
prymeyra he effimyra» (VC); «no paaço 
prymeyro do templo fezerõ tres logares 
para vender em elles» (EE).

primeramente, adv. O mesmo que 
primeiramente. Formas: primeramente 
(VC, 1) ;  pr imeramẽte (VC, 2) . 
Contextos: «E primeramente poõe 
os beẽs do corpo que som fremosura. 
ligeyrice» (VC); «porque elle quis que 
primeramẽte preçedesse lõga ordenãça 
de pregoões» (VC); «Primeramẽte por 
prouar e mostrar a rresurrecçõ que era 
duuidosa» (VC).

primero, num. O mesmo que primeiro. 
Formas: primera (VC, 1); primero (VC, 
1; EE, 2). Contextos: «A primera vida 
he natural a qual he em cõtrairo da morte 
que outrosi he natural» (VC); «Sam Johã 
baptista que primero foste cheo de deus 
que naçido do vẽtre» (VC); «E veeo o 
primero dizẽdo» (EE).

primez, adj. (talvez de primo + -ez). 
Principal. Formas: primez (VC, 1). 
Contexto: «por tal que nos aprendamos 
que os fiees em que Christo he primez e 
andam sobre o temor do mũdo» (VC).

primícia, subs. (singular de primícias). 
Aquilo que é primeiro de alguma coisa; 
começo. Formas: primicia (VC, 2). 
Contextos: «e na epistolla ad Corintheos 
se chama primicia dos que dormiam» 
(VC); «e cõtra os guardadores do 
sepulcro que o senhor Christo que he a 
primicia dos que resurgirõ» (VC).

primícias, subs. (do lat. primitias). Os 
primeiros frutos que a terra dá; primeiros 
lucros. Formas: primicias (TC, 2; VC, 
11; EE, 2); primiçias (S, 1; VC, 1; C, 
2; EE, 1). Contextos: «Item lhe deue 
apreguntar se pagou bẽ a Deus as dizimas 
e as primicias como deuia» (TC); 
«Assy como quis lhe offereçessem as 
primicias dos fruytos» (VC); «as dizimas 
primicias e offertas e sacrificios» (EE); 
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«non dan as primiçias e dizimos e 
ofertas aos que estan na ygreja que lhes 
deuen dar» (S); «segũdo Jeronimo as 
dizimas e primiçias e offertas e hostias 
ou sacrifiçio» (VC); «aforamentos, 
enprazamentos dos dizimos, primiçias, 
herdades e possisoões» (C); «teemos as 
primiçias do spiritu» (EE).

priminência ,  subs. O mesmo que 
preminência. Formas: priminẽcia (SG, 
1); priminençia (C, 1). Contextos: 
«Deffende pera sempre a todalas pessoas 
do mũdo de qual quer stado hor[dẽ] 
priminẽcia e condiçõ» (SG); «de qual 
quer graao, condiçam e priminençia 
que seja» (C).

primir, vb. O mesmo que premer. Formas: 
he primido (VC, 1); prime (VC, 2); 
primido (VC, 1); somos primidos (VC, 
1); sooes primidos (VC, 1). Contextos: 
«Aquelle que per longo tempo e custume 
he primido grauemẽte e com trabalho 
he suscitado» (VC); «a ley da justiça e 
o temor que prime os maaos e os torçe» 
(VC); era abaixado e primido» (VC); 
«E nos senhora que somos primidos 
per a sentença da dampnaçõ esperamos 
a palaura do amerçeamento» (VC); «e 
sooes primidos .s. em carga de pecados» 
(VC).

primitivo, adj. (do lat. primitivus, a, um). 
Que foi o primeiro a existir; original. 
Formas: primitiua (S, 1; VC, 19; EE, 
1). Contextos: «nõ era na primitiua 
ygreja» (S); «porque assy cõujnha na 
ygreja primitiua» (VC); «mas o cõtrairo 
foy na primitiua ygreja» (VC); «de pam: 
e de vinho que na ygreja primitiua assy 
se daua aos christaãos» (EE).

primo, adj. (do lat. primus, a, um). 
Primeiro; principal. Formas: prima 
(S, 1). Contexto: «assy como ordẽ de 
psalmista, ou de prima coroa» (S).

primo 2, subs. (do lat. primu-m). Filho 
de tio ou tia em relação aos sobrinhos 
destes. Formas: primo (VC, 1; HV, 2); 
primos (VC, 2; EE, 1). Contextos: «E 

assy o muy cordial amigo e primo do 
senhor Jesu» (VC); «Jafel disse a seu 
sobrinho e a seu primo» (HV); «porque 
saibaes senhor que eu e huũ primo meu» 
(HV); «Christo respõdeo assy a seus 
disçipollos e primos» (VC); «elle e sua 
madre e seus primos e parentes» (VC); 
«eram primos jrmaãos de Christo» (EE).

primogénito ,  subs. ,  adj .  (do lat . 
primogenitus, a, um). O primeiro filho; 
que ou o que foi gerado em primeiro lugar. 
Formas: primogenito (S, 3; VC, 13; EE, 
10); primogenitos (VC, 7); prymogenito 
(EE, 1). Contextos: «este foy Sen, ho 
fylho primogenito de Noee» (S); «E 
paryo seu filho primogenito» (EE); 
«outra vez manifesta ao primogenito ẽ ho 
mundo» (EE); «Custume era dos antigos 
poerẽ os nomes dos padres aos filhos 
primogenitos» (VC); «prymogenito em 
muytos jrmaãos» (EE).

primogenitura, subs. (do lat. medieval 
primogenitura-m) .  Condição de 
primogénito; prioridade entre irmãos; 
direito do primeiro filho em receber por 
herança mais do que os outros irmãos. 
Formas: primogenitura (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «Faz perder todolos beẽs 
spirituaees como fez a Ysau perder a 
primogenitura» (S); «Esau nõ perdeo a 
sua primogenitura» (VC).

princesa, subs. (do francês princesse, 
feminino de prince). Filha do rei; esposa 
do príncipe. Formas: princesa (VC, 
1); prinçesa (VC, 2); prinçesas (VC, 
1); princessa (VC, 4); prinçessa (VC, 
1). Contextos: «Que cousa he de veer 
que a senhora do mũdo e princesa das 
ygrejas e de todollos apostollos» (VC); 
«nem menos a serenissima prinçesa 
e senhora Raynha» (VC); «e antre as 
prinçesas da cristandade yllustrissima 
senhora Raynha dona Lyanor» (VC); 
«Sarray que quer dizer princessa minha 
e de minha casa» (VC); «e que a molher 
seja princessa ou senhora de deus» (VC); 
«a muyto alta prinçessa infante Dona 
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Ysabel duquessa de Coymbra» (VC).
principado, subs. (do lat. principatu-m). 

Poder; primado; dignidade de príncipe; 
território cujo governo pertence a um 
príncipe. Formas: principado (TC, 1; 
VC, 7); prinçipado (VC, 2); principados 
(VC, 2; EE, 1); prinçipados (EE, 1). 
Contextos: «de todos he seruida e de 
todos he senhora porque em todos os 
mooraes da terra tẽ grande principado» 
(TC); «o seu principado deue seer 
posto ẽ o amor dos subdictos e nõ em 
o temor corporal» (VC); «e no primado 
ou prinçipado terreal pos por o fructo 
a cõfusõ çellestrial» (VC); «e aa qual 
fazẽ reuerẽça as potestades e que tremẽ 
os principados» (VC); «nem os anjos nẽ 
os principados nem as vertudes» (EE); 
«(nem os prinçipados) que estam em 
meeo» (EE).

principal, subs., adj. (do lat. principale-m). 
Importante; essencial; relevante; 
superior. Formas: prĩçipaaes (EE, 
1); prĩcipaes (TC, 1); prĩcipal (EE, 
1); primcipaaes (SG, 1); primcipaes 
(TC, 2); principaaes (VC, 40; EE, 
6); prinçipaaes (VC, 3; C, 2; EE, 1); 
principaees (S, 1); prinçipaees (S, 1); 
prinçipaes (S, 1; C, 2; RP, 1); principal 
(TC, 1; VC, 64; EE, 8); prinçipal (S, 
16; VC, 5; C, 2; EE, 4). Contextos: «as 
partes prĩçipaaes do mundo» (VC); «As 
circũstãcias prĩcipaes sõ .viii» (TC); 
«(Alleuantouse Pedro) como prĩcipal» 
(EE); «em as ygrejas primcipaaes das 
ylhas da Madeira e Santiago» (SG); 
«Item quãto aos pecados primcipaes» 
(TC); «Se pero nas cousas principaaes 
e necessarias formos ajuntados em 
parçaria e comunidade» (VC); «Christo 
fallaua aos principaaes dos judeus» 
(EE); «antre as prinçipaaes cousas de 
creer» (EE); «asi dos principaees como 
dos que delles decendem» (S); «outras 
muytas ha hy que non son prinçipaees» 
(S); «os tres primeiros como prinçipaes 
ẽ huã, e os sete ẽ outra» (C); «Quarto 

das cõformidades do coraçom, e dos 
prinçipaes membros» (RP); «Mas 
a principal cousa seia soo por Deus 
e depois se me derẽ algũa esmola 
recebella» (TC); «todo bem proçede 
como de prinçipal fazedor» (EE); 
«se nas obras temporaaes for deus a 
causa menos principal e a primeira e 
a postumeira e mais principal for auer 
temporalidade» (VC); «E por quãto o 
prymeiro e prinçipal que nos enbarga 
de ganhar a benauẽturãça» (S); «o mais 
prinçipal seruiço em que o auiã de 
seguir» (VC).

principalmente, adv. (de principal + 
-mente). Sobretudo; mormente. Formas: 
principal mente (VC, 1); principalmemte 
(VC, 1); principalmente (S, 1; VC, 63; 
EE, 2); prinçipalmente (S, 8; VC, 4; 
C, 3; EE, 2); principalmẽte (VC, 88; 
EE, 7); prinçipalmẽte (S, 5; VC, 13; 
C, 3; EE, 4; RP, 1). Contextos: «dõde 
se mostra que principal mente ao 
sucçessor de Pedro perteẽçe a çertificaçõ 
das duuidas da ffe» (VC); «e como 
nom deue daquesto principalmemte 
nom deues auer tristeza» (VC); «Ha 
luxuria he cassada principalmente 
cõ as pessoas eclesiasticas» (S); «a 
bemauenturança consiste principalmente 
em conheçer amar e possuir a deos» 
(EE); «porque a estes prinçipalmente foy 
prometida a terra da promissom» (VC); 
«e principalmẽte ẽsinaua Christo em tal 
tẽpo e em tal lugar» (VC); «por declarar 
seu nome principalmẽte» (EE); «o homẽ 
theme de pecar por themor do inferno 
prinçipalmẽte» (S); «e prinçipalmẽte 
quando he ho vento meridional» (RP).

príncipe, subs. (do lat. principe-m). O que 
está à cabeça; chefe; o herdeiro da coroa 
de um reino. Formas: prĩcipe (S, 1; VC, 
2; EE, 5); prĩçipe (VC, 1); prĩcipes (TC, 
1; EE, 2); prĩçipes (EE, 1); primcipe 
(VC, 1); primçipe (S, 1); primcipes (TC, 
1); princepe (EE, 1); princepes (VC, 1); 
prinçepes (HV, 1; EE, 1); principe (S, 1; 
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VC, 85; EE, 25); prinçipe (S, 6; VC, 9; C, 
3; EE, 10); principes (TC, 5; VC, 93; EE, 
20); prinçipes (S, 2; VC, 13; C, 1; EE, 
14). Contextos: «saluo se rey ou prĩcipe 
lho desse em priuilegio» (S); «Eis aqui 
huũ prĩcipe que o adoraua» (EE); «Da 
maldiçõ da figueyra e do graão de trigo 
e do prĩçipe do mũdo» (VC); «e os reys 
e prĩcipes da terra fornicarõ cõ ela» (TC); 
«o rey nosso Jhesu Christo fez dose 
prĩcipes» (EE); «e ajuntados todollos 
prĩçipes dos saçerdotes e sabedores 
do pouoo» (EE); «porque escolherom 
ante o treedor e malicioso primcipe o 
dyaboo» (VC); «Ho primeyro foy a filha 
do primçipe da signagoga» (S); «os res 
e os primcipes e os que bem uiuem» 
(TC); «nam disse paaço ainda que elle 
era princepe em aquella villa» (EE); «per 
cõuersam de muytos princepes e doutros 
da dicta terra naturaes moradores» 
(VC); «os reys duques cõdes marqueses, 
e prinçepes» (HV); «E nom menos 
vossa alteza yllustrissimo Principe 
Rey e senhor» (VC); «se non for filho 
de rrey, ou de grande prinçipe» (S); 
«criados del Rey, prinçipe jnfante, 
duques» (C); «Porque esta he senhora 
dos reys e dos principes da terra e 
seruese deles e de todolos estados» 
(TC); «Os principes dos sacerdotes e os 
mais velhos acõselharõ ao pouoo que 
demãdassẽ a Barrabas» (EE); «E por os 
rreys e prinçipes christãaos que Deus 
lhes de paz e perseueramça em os seus 
mandamentos» (S); «eram ajũtados os 
prinçipes e capitaães» (VC).

principiar, vb. (do lat. principiare). Iniciar; 
começar. Formas: principiado (EE, 1). 
Contexto: «por elles fora ho peccado 
principiado, assy por elles se tirasse» 
(EE).

princípio, subs. (do lat. principiu-m). 
Início; começo; origem; matéria 
constitutiva; regra. Formas: prĩcipio 
(EE, 3); principio (VC, 46; EE, 
10); prinçipio (S, 3; HV, 1; EE, 14); 

principios (VC, 5; EE, 1); prinçipios 
(EE, 5). Contextos: «o que se diz no 
prĩcipio da presente lyçom» (EE); 
«que primeiramẽte fosse e acorresse aa 
naçẽça e ao principio da doẽça» (VC); 
«O principio da temptaçõ he o cõuidar e 
requerer do mal» (VC); «deue começar 
de prinçipio. E se deixou começadas as 
pallauras da cõsagraçõ, deueas começar 
de prinçipio e hacabar ho ssacramento» 
(S); «asi como Adã foy começo e 
prinçipio de Cayn e de Abel» (S); «E por 
a maa guarda do prinçipio das viandas» 
(HV); «os artijgos da ffe som prinçipios 
de que se tirom as outras cousas que se 
hande creer» (EE); «nomea os liuros 
segũdo que sam seus principios ou 
segũdo aquello que se tracta no principio 
delles» (VC); «aquelle que nom veẽ 
per os principios da ffe christaã» (VC); 
«quãto milhores e mais firmes principios 
teẽ» (EE); «ygnoras os prinçipios da ffe e 
caminho da saude» (EE); «Ca os artijgos 
da ffe som prinçipios de que se tirom as 
outras cousas que se hande creer» (EE).

prinder, vb. O mesmo que prender. 
Formas: prĩderẽ (VC, 1); prindam 
(VC, 1); prinde (VC, 1); prinder (VC, 
4); prinderdes (VC, 1); prinderẽ (VC, 
1); prinderõ (VC, 1); prinderom (VC, 
3); prindessem (VC, 1). Contextos: 
«E entõ ouuerõ conhoçimento seu e 
licẽça de o prĩderẽ» (VC); «sõ ameude 
reguadas atees que prindam e depois 
que lançã rayzes e arreygã na terra» 
(VC); «posto em mãao daquelle que 
o prinde ou tem catiuado» (VC); «foy 
marteyrado com spadas cuytellos e paaos 
sayrom a o prinder como ladrom» (VC); 
«de tal maneira vos dou eu poderio. 
de me prinderdes» (VC); «Em que 
demostra que elles lhes deu poder de 
o prinderẽ» (VC); «porque o prinderõ 
e tomarom» (VC); «e per trayçom te 
filharom e prinderom» (VC); «porque a 
prindessem e se acostumassem a amallo 
spiritualmẽte» (VC).
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prinha, adj. (do lat. medieval praegna-m). 
O mesmo que prenhe. Formas: prinha 
(VC, 1). Contexto: «a molher prinha sta 
em sperãça de auer filho ou filha» (VC)

prinhada, adj. O mesmo que prenhada. 
Formas: prinhada (VC, 1). Contexto: 
«(que tijnha no vẽtre) algũa cousa .s. que 
era prinhada» (VC).

prinhe, subs., adj. O mesmo que prenhe. 
Formas: prinhes (VC, 5). Contextos: 
«Ou aquellas sõ prinhes que os boõs 
propositos que cõçeberõ nõ cõprirõ» 
(VC); «Ay pois das prinhes  que 
cõçeberõ» (VC).

priol, subs. O mesmo que prior. Formas: 
priol (S, 1; TC, 1; VC, 1; C, 1). 
Contextos: «Ylibrando foy priol de 
Crumego» (S); «Ca se he raçoeiro logo 
queria ser priol ou coonego» (TC); 
«necessario he de seer ellegido o melhor 
e mais proueytoso por seruiço de deus 
e priol da ygreja» (VC); «E mãdamos 
ao abade de Sam Pedro de Miragaya, 
e ao priol de Santa Marinha de Villa 
Noua» (C).

prior, subs. (do lat. priore-m). Título 
eclesiástico; superior de um convento. 
Formas: prior (S, 4; VC, 9; C, 4); 
priores (S, 1; VC, 1; C, 24). Contextos: 
«Porende ho abade ou prior que he 
sobjecto ao bispo deuese cõfessar a elle» 
(S); «Ho qual liuro compos ho venerable 
meestre Ludolfo prior do moesteyro 
muy honrrado de Argentina» (VC); «E 
qual quer abade, prior, rector, curado e 
benefiçiado ou capellam» (C); «asi como 
os abades e priores» (S); «E aquesto 
meesmo deffeyto claman e braadam os 
nossos prellados ou priores e bispos» 
(VC); «mandamos aos ditos abades e 
priores, rectores» (C).

priorado, subs. (do lat. prioratu-m). 
Dignidade de prior; área da jurisdição 
de um prior. Formas: priorados (C, 
1). Contexto: «apenhar nẽ emprestimo 
dar os ditos seus mosteiros, abadias, 
priorados, ygrejas, benefiçios» (C).

prioresa ,  subs.  (do lat .  medieval 
priorissa-m). Superiora de um convento 
feminino. Formas: prioresa (C, 2); 
prioressa (C, 2). Contextos: «posto 
que o façam per ordenãça ou mãdado 
da abadesa, ou prioresa dos ditos 
mosteiros» (C); «E assy mesmo alguum 
azemel se ho a casa tiuer ou escraua e 
seruidor da abadessa e prioressa» (C).

prisão, subs. (do lat. medieval prensione-m, 
por prehensione-m, através do francês 
prison). Ato ou efeito de prender; 
captura; cadeia, cárcere. Formas: prisã 
(S, 1); prisam (VC, 3; HV, 5; EE, 2); 
prisõ (EE, 1); prisom (S, 1; VC, 15; EE, 
13); prison (EE, 4); prisoões (VC, 8; 
HV, 1; EE, 8); prissões (S, 1); prissoões 
(EE, 1). Contextos: «O que estever ẽ 
prisã ou for preso per rrezõ que se case 
com algũa» (S); «esteue dous annos na 
prisam do poço» (S); «Eu cobijço ser 
solto da prisam da carne» (VC); «estou 
preso na prisõ» (EE); «e a prisom sseja 
feita de ssua vontade» (S); «os ministros 
delrey vaam aa prisom» (EE); «(como 
o determinassem tirar etc.) da prison 
pera matallo» (EE); «e todas as prisoões 
fechauãse cõ huũ cadeado» (S); «nõ o 
desemparou nas prisoões atee o trazer 
ao centro do reyno» (EE); «a outros 
que cometen alguũ delicto põenos em 
prissões e azoutanos como aos ladrõees» 
(S); «as cousas que padeçestes nas 
prissoões» (EE).

priso, subs. O mesmo que preso. Formas: 
priso (VC, 1). Contexto: «Por quanto o 
priso nom pode fazer o que quer» (VC).

prisoneiro, subs. (do francês prisonnier). 
O mesmo que prisioneiro: preso; cativo. 
Formas: prisoneiro (VC, 1). Contexto: 
«e diz que quer seer seu prisoneiro por 
o nõ matarem os outros imijgos cruees 
e maaos» (VC).

privação, subs. (do lat. privatione-m). 
Falta; supressão; carência. Formas: 
priuaçõ (VC, 5; EE, 3); priuaçom 
(S, 1; VC, 1; EE, 2). Contextos: «e 
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enganos e priuaçõ das cousas em 
que ouueres voõtade» (VC); «O quan 
graue e dura priuaçõ seer apartado da 
vista de deus» (EE); «conuẽ a saber a 
priuaçõ da visom de deos» (EE); «mas 
nõ priuaçom de graça» (S); «(morto 
fora) por priuaçom da ffe» (VC); «Nom 
susistente naturalmente pello peccado, o 
qual he priuaçom» (EE); «Quinto pella 
priuaçom dos pecados» (EE).

privada, subs. (do lat. medieval privata-m, 
part. passado de privare). Latrina; vaso 
sanitário. Formas: priuada (VC, 3; 
RP, 1). Contextos: «acabarõ sua vida 
em ffedor e em priuada» (VC); da nõ 
limpeza do coraçõ. assi como saãe o 
fumo do fogo e o fedor da priuada» 
(VC); aquello que for ignobile hirsea 
fundo ao loguar das pẽnas .s. aa priuada 
infernal» (VC); «Da rayz jnferior 
proçede segũdo nos veemos que da 
priuada que esta açerca da camera» 
(RP).

privar, vb. (do lat. privare). Afastar; 
despojar; tirar. Formas: erã priuados 
(VC, 1); fosse priuada (VC, 1); fosse 
priuado (VC, 1); fossem priuados (VC, 
2); foy priuado (EE, 1); he priuada (VC, 
3; EE, 1); he priuado (S, 1; TC, 1; VC, 
5; EE, 1); priua (VC, 4; EE, 1); priua o 
(VC, 1); priuada (S, 1; VC, 1; EE, 1); 
priuadas (VC, 2); priuado (S, 1; VC, 
8; EE, 2); priuãdo (VC, 1); priuãdolhe 
(EE, 1); priuados (S, 2; VC, 1; C, 1); 
priuala (VC, 1); priuamollo (VC, 1); 
priuan (S, 1); priuando (VC, 1); priuaos 
(VC, 1); priuar (VC, 2; EE, 2); priuarem 
(VC, 1); priue (VC, 2); priuou (VC, 1; 
EE, 1); seer priuado (S, 1; VC, 1); seer 
priuados (VC, 2); seia priuado (TC, 1); 
seja priuada (VC, 2); seja priuado (VC, 
1); sejã priuados (EE, 1); seram priuados 
(EE, 1); seriã priuados (VC, 1); som 
priuados (VC, 2); sseer priuados (S, 
1). Contextos: «ca nõ erã priuados da 
diuinal graça» (VC); «saluo se a carne 
ryjamẽte fosse priuada e refreada das 

cousas que lhe som necesarias» (VC); 
«e que fosse priuado de seu poderia» 
(VC); «e nom as poderam cõprir ou 
entẽder fossem priuados daquellas 
outras pequenas» (VC); «foy priuado 
daquella vista de Christo» (EE); «esta 
em penna he priuada da gloria» (EE); 
«ou se he priuado que non ten oficio 
nehuũ» (S); «E he priuado da sua graça 
morrẽdo em aquel pecado» (TC); «no 
euãgelho se priua o cuydado da vida 
presente» (EE); «priua o da quello que 
lhe auia dado» (VC); «A segũda he 
pubrica. A terçeyra priuada ou sacreta» 
(S); «E dizese priuada a pallaura pella 
maneyra que se diz bayxo na orelha» 
(EE); «e por tãto som maldictos de deus 
e priuadas do humor da deuoçõ» (VC); 
«quebrantey voto solempne e priuado» 
(S); «conuem a saber em logar priuado» 
(EE); «rellaxãdo e priuãdo os jeiuũs e 
dobrãdo e multiplicãdo as alleluyas» 
(VC); «que lhe fez grãde misericordia 
priuãdolhe ho doesto de seer maninha» 
(EE); «patriarcas priuados, arçebispos, 
bispos» (S); «a oraçõ nos logares 
priuados e escondidos sse faz mais 
cõuinhauelmẽte» (S); «avemos por 
priuados aquelle ou aquelles que o assy 
fizerem dos emolimentos» (C); «e por a 
sperãça dos beẽs celestriaaes priuala dos 
dileitos terreaaes» (VC); «porque quanto 
em nos he priuamollo do prazer que elle 
de nos espera» (VC); «e fazen colaçõees 
de benefyçios e priuan de vontade» 
(S); «e ẽsayado ẽ soportar algũas 
paixoões priuando sua voõtade» (VC); 
«e constrange de soportar trabalhos 
e priuaos de auerẽ os fruytos delles» 
(VC); «A priuar todollos peccados, e 
dar auondãça de vertudes» (EE); «E ajam 
reçeo de se priuarem dos dões assy da 
natureza como da graça» (VC); «nom 
reçebamos cousa que nos deserde e priue 
da herãça de nosso padre» (VC); «nem 
aos desagradeçidos priuou as pallauras 
da preegaçõ» (VC); «deue seer priuado 
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por seys meses da comunhõ dos outros 
saçerdotes» (S); «por a qual razõ deuees 
seer priuados de todo dõ de deus» 
(VC); «Item clerigo que for sorteyro 
seia priuado do oficio e do beneficio» 
(TC); «justa cousa he que seja priuado 
dos beneficios de deus aquelle que he 
ẽgrato» (VC); «nõ sejã priuados de tam 
exçellente e marauilhosa doutrina» (EE); 
«que sejam priuados das administrações 
das dignidades» (C); «seram priuados 
da escuridade» (EE); «e assi elles seriã 
priuados das offertas dos sacrifiçios» 
(VC); «som priuados do dom e graça 
que elle ouuerom» (VC); «podem sseer 
priuados» (S).

privilegiado, adj. (do part. de priviligiar, 
este do lat. medieval privilegiare). Que 
tem privigélio; tratado com consideração 
especial; distinto; preferido. Formas: 
priuilegiados (EE, 1); priuiligiada 
(S, 1); priuilligiada (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «Pois logo priuilegiados 
som os filhos» (EE); «O que he cõtrairo 
ou quebrantador da castidade que he 
priuiligiada» (S); «ha hy castidade 
priuilligiada» (S); «e hũa singullar 
fremosura do corpo que procede da obra 
precellente e priuilligiada» (VC).

privilégio, subs. (do lat. privilegiu-m). 
Benefício; regalia; direito. Formas: 
priuilegio (S, 3; VC, 4; C, 1); priuilegios 
(C, 2); priuillegio (VC, 11; C, 1); 
priuillegios (VC, 5); pryuilegio (S, 1); 
pryuyllegyo (S, 1). Contextos: «nẽ he 
theudo amostrar priuilegio» (S); «a ty 
aja seer dado priuilegio» (VC); «o qual 
priuilegio per virtudes e mereçimẽtos 
de seus predeçessores foy justamẽte 
requerido e ẽpetrado» (C); «nõ som 
obrigados a fazer pessoal residençia ẽ 
seus benefiçios per bẽ de seus priuilegios 
e custumes» (C); «Este priuillegio 
singullar ouue a virgem que teue subjeito 
assy aquelle a que faz reuerencia» 
(VC); «ou alguũ delles teuer priuillegio 
papal» (C); «e nõ da quelles que som 

dictos por millagres e por priuillegios 
e perrogatiuas singulares da quelles» 
(VC); «saluo se teuesse pryuilegio 
que podese enleger confessor» (S); 
«deue outorguar alguũa liberdade ou 
pryuyllegyo» (S).

prizar, vb. O mesmo que prezar. Formas: 
prizada (VC, 1). Contexto: «o homẽ 
nom soomente he ouelha ao pastor nem 
soomente prizada mealha aa molher» 
(VC).

pro, prep. O mesmo que por. Formas: pro 
(TC, 1; VC, 1). Contextos: «Porque asy 
fica obrigado a morte por huũ como pro 
outro» (TC); «da a este esse lugar de que 
te auias pro digno» (VC).

probático, adj. (do grego προβατικός, 
relativo às ovelhas, pelo lat. probaticus, 
a, um). Diz-se da piscina probática, onde 
se purificavam as ovelhas oferecidas 
em sacrifício no templo de Jerusalém. 
Formas: probatica (VC, 6). Contextos: 
«De alagoa chamada probatica pisçina» 
(VC); «e do paralitico que curou açerca 
da allagoa probatica» (VC); «e probatica 
se dize a probatõ em grego que em latym 
quer dizer ouelha» (VC).

probável, adj. (do lat. probabile-m). O 
mesmo que provável: possível; quase 
certo. Formas: probauel (VC, 1). 
Contexto: «Cousa probauel he que 
cada huum dos euangelistas. creo que 
per aquella ordem deuia scripuer o 
euangelho segũdo per deos era dado aa 
sua memoria» (VC).

probe, subs., adj. O mesmo que pobre. 
Formas: probes (VC, 1). Contexto: 
«nem subjugues os probes que se nom 
podem defender» (VC).

procedente, adj. (do lat. procedente-m, part. 
presente de procedere). Que procede; 
proveniente. Formas: procedente (VC, 
1); proçedẽte (EE, 1). Contextos: «e 
de sua razõ o verbo quer dizer cousa 
procedente daquelle cujo verbo he assy 
como conçebido do cõçebente» (VC); 
«pello fruyto proçedẽte destas rayzes 
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seera a herdade daquelle pouoo» (EE).
proceder, vb. (do lat. procedere). Provir; 

originar; prosseguir; levar a efeito; agir; 
preceder. Formas: proceda (VC, 2); 
proçeda (S, 1; VC, 2); procedã (VC, 
1); procedam (EE, 1); procede (S, 3; 
VC, 62; EE, 1); proçede (S, 9; VC, 12; 
C, 1; EE, 25; RP, 4); procedẽ (VC, 10); 
proçedẽ (VC, 9; EE, 1; RP, 1); procedẽdo 
(S, 1); proçedẽdo (EE, 1); procedem 
(VC, 7; RP, 1); proçedem (S, 1; VC, 4); 
proçeden (S, 2); proçedendo (EE, 1); 
procedeo (VC, 18; EE, 1); proçedeo (VC, 
4; EE, 1); proceder (SG, 1; S, 2; VC, 
8); proçeder (S, 7; VC, 5; C, 2; EE, 6); 
procedera (VC, 1); proçedera (VC, 2); 
proçederemos (C, 1); procederia (VC, 1); 
procederiam (VC, 1); proçedermos (C, 
1); procederõ (VC, 2); proçederõ (VC, 
1); proçederom (VC, 1); procedesse 
(VC, 2); procedessem (VC, 1); procedia 
(VC, 6; EE, 1); proçedia (VC, 7; EE, 3); 
procediã (VC, 3); procediam (VC, 1); 
proçediam (VC, 1); seja proçedido (VC, 
1); ser proçedido (S, 1). Contextos: «o 
qual ajnda que proceda de ambos empero 
he per actoridade do padre inspirãdo» 
(VC); «ca por ysto non sse enbarga que 
nom proçeda contra elle» (S); «mas cõ 
aquestas molheres procedã e vaão e muy 
aginha veerã a pedra reuolta» (VC); 
«non aceyta deos nossos clamores e 
demãdas sem que procedam de coraçõ 
limpo» (EE); «começase no pensamẽto 
e procede e cresce ẽ a delectaçom» 
(S); «porque as vezes veẽ e proçede ha 
pestilencia da rayz superior» (RP); «e 
daly proçedẽ febres pestilẽçiaes» (RP); 
«e outrosy todollos desejos da caridade 
accendida que procedẽ dos coraçoões 
daquelles que te amã cõ aficado amor» 
(VC); «Os lombos do pensamẽto son 
a võtade e o entendimento de onde 
proçedẽ os maaos pensamẽtos» (EE); 
«A quarta ẽ procedẽdo e usando, ca 
quãdo procede a pecar venialmẽte» (S); 
«proçedẽdo de virtude em virtude» (EE); 

«dos corpos apeçonhẽtados procedem 
humores e fumos peçonhẽtos» (RP); 
«ca no bautismo se incrude a fe, da qual 
proçedem duas coussas» (S); «os que 
estã açerca delle proçeden fasta que o 
acabã» (S); «(entam se esforçaua mais.) 
proçedendo sempre de bem em milhor» 
(EE); «a qual offerta foy muy açepta a 
deos porque procedeo de grandissima 
caridade» (EE); «ca pella cruz que se 
leua se representa nosso senhor Jhesu 
Christo, ho qual nos proçedeo e com 
seu emxemplo nos amostrou rua pera 
os çeeos» (EE); «podẽ proceder contra 
os que nellas encorrerem» (SG); «deue 
proçeder adiante e non poela» (S); «o 
castigo deue proçeder da caridade» 
(EE); «o qual procedera do viçio da 
quelle que filhar aquello jndiuidamẽte» 
(VC); «proçederemos cõtra elle» 
(C); «aquelle meesmo disse logo que 
procederia do padre» (VC); «os beyjos 
que oje procederiam daquelle que sija 
na cadeira aa deestra do padre» (VC); «e 
proçedermos cõtra elles» (C); «porque 
aquellas palauras nõ procederõ de 
seu engenho e arte» (VC); «nos autos 
que proçederõ per o spiritu sancto» 
(VC); «que tragiam daquelles donde 
proçederom» (VC); «e doutra procedesse 
do padre ou em outro tẽpo procedesse 
de huũ» (VC); «e terreaaes mellodyas 
procedessem do meu coraçõ e fossem 
pera çima» (VC); «ca procedia de odio 
e enueja» (EE); «porque nõ proçedia de 
obra nẽ pallaura» (VC); «Mas empero 
quanto aos pees tijnhã alguũs dessejos 
e affeiçoões aas cousas terreaaes que 
procediã da sensualidade» (VC); «E 
marauilhaua se nas palauras graçiosas) 
que de sua boca procediam» (VC); «onde 
proçediam asperamente e rijo» (VC); 
«de huũ cabo a outro se[ja] proçedido 
per meyo» (VC); «E despois deue ser 
proçedido no negoçio como nos outros 
preytos» (S).

procedimento, subs. (de proceder + 
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-mento). Ato ou efeito de proceder; modo 
de agir; ação. Formas: procedimento 
(VC, 2) ;  procedimẽto (VC, 3) ; 
proçedimẽto (VC, 2). Contextos: «Nom 
procede o verbo do padre per obra ou 
procedimento que passe fora» (VC); «ssy 
como foy o primeiro procedimẽto na 
primeira tẽptaçõ da morte» (VC); «e no 
proçedimẽto de sua vida nos deu exẽplo 
de humildade muy profunda» (VC).

processo, subs. (do lat. processu-m). 
Decurso;  norma; procedimento. 
Formas: processo (VC, 4); proçesso 
(VC, 2; C, 2; EE, 1); proçessos (EE, 1). 
Contextos: «he de cõsijrar que Christo 
em o processo da sua paixom noue 
vezes foy oje leuado e tragido» (VC); 
«deuudo proçesso e ordenança he que 
de huũ cabo a outro seja proçedido per 
meyo» (VC); «E todo este proçesso 
suso escrito com toda sua narraçam, 
amoestações» (C); «daqui em diante 
cõtra forma e desposiçã do dito proçesso 
que ora asi fizemos» (C); «ao apostollo 
Sam Johã foy reuellado ho proçesso da 
ygreja atee ha fym do mũdo» (EE); «he 
as autoridades e proçessos do velho e 
nouo testamento» (EE).

procissão, subs. (do lat. processione-m). 
Marcha solene; cortejo religioso. 
Formas: procisam (VC, 1); proçisan 
(C, 1); procisom (VC, 3); procisoões 
(VC, 1); proçissam (HV, 3); proçissõ 
(VC, 1); procissom (VC, 4; EE, 3); 
proçissom (VC, 14); procissoões (VC, 
1). Contextos: «e nõ em ordenança ou 
procisam pomposa e soberuossa» (VC); 
«E ysso mesmo nõ yram a proçisan nem 
ladaynhas» (C); «Onde aquesta procisom 
daquelles que hyã chorãdo empos o 
senhor» (VC); «fazemos procisoões 
seguĩdo a cruz do senhor» (VC); «mãdou 
aparelhar todos seus clerigos e ordenou 
sua proçissam em louuor e gloria de 
nosso senhor deus» (HV); «porque a 
proçissõ ha ẽ si prazer e louuor» (VC); 
«Esta procissom dos apostollos com ha 

qual concordes sayrom da cidade» (EE); 
«e quis seer emxalçado cõ gloria de 
proçissom quãdo sabia que se cheguaua 
o dia da sua muy injuriosa paixõ» (VC); 
«Oje em aqueste dia a madre sancta 
ygreja representa e faz nẽbrãça de duas 
procissoões» (VC).

procuração, subs. (do lat. procuratione-m). 
Mandato; poder que alguém dá a outrem 
para agir em seu nome. Formas: 
procuraçõees (S, 1); procurações (VC, 
1). Contextos: «O ssegũdo que lançan 
peytas e pemsõees e procuraçõees aos 
clerigos e aas ygrejas» (S); «nem busquẽ 
dillicadas procurações ou petitorios» 
(VC).

procuradeira, subs. (de procurado + 
-eira). O mesmo que procuradora: 
intercessora. Formas: procuradeira (TC, 
1). Contexto: «e arenegãdo muyto alto 
o poderoso nome do senhor Deus e de 
todos os seus sãctos e sãctas e da nossa 
auogada e procuradeira beenta madre 
Virgem Maria» (TC).

procurador, subs. (do lat. procuratore-m). 
Administrador; governador; mandatário; 
aquele que representa outro. Formas: 
procurador (S, 10; TC, 1; VC, 2; C, 8; 
EE, 3); procuradores (S, 4; VC, 4; C, 8). 
Contextos: «pode homẽ seer compadre 
por procurador para prometer o que sse 
promete nele» (S); «poden ben casar 
por procurador que aja mãdamẽto 
espeçial pera esto» (S); «Se deseiaste 
emfirmidade, ou alguũ outro mal e 
alguũs por auer uingãça de alguũ noio 
que te fezesse em seemdo procurador 
prolongou algũs feytos por auer por 
ello mayor gaanho» (TC); «seẽdo 
procurador ou gouernador de Judea 
Poncio Pylato» (VC); «que se espeça 
do abade ou seu procurador se o abade 
nõ for presente» (C); «disse ho senhor 
da vinha ao procurador chamay aos 
obreiros» (EE); «Ho segũdo os que som 
obrygados a dar contas assy como titores 
e os curadores e os procuradores» (S); 
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«alguũs querẽ auer guaanho per studo 
de sciẽcia assi como os procuradores e 
aduogados» (VC); «e nom olhãdo como 
son procuradores e ministradores dos 
ditos benefiçios e nõ senhores» (C).

procurar, vb. (do lat. procurare). Ocupar-
se de; buscar; indagar; escolher; 
pretender. Formas: foy procurada (VC, 
1); foy procurado (VC, 3); he procurada 
(VC, 1); procura (S, 3; TC, 1; VC, 7; EE, 
4); procurã (EE, 1); procuraae (VC, 1); 
procurada (VC, 1); procurados (EE, 1); 
procuralla (VC, 1); procuram (VC, 1); 
procuran (S, 1); procurando (S, 1; VC, 
2; EE, 1); procurar (S, 3; TC, 1; VC, 
7; EE, 3); procurarẽ (C, 1); procurarõ 
(EE, 1); procuraron (S, 1); procurase 
(S, 1); procuraua (S, 1; VC, 3; EE, 1); 
procurauã (VC, 1; EE, 1); procurauam 
(VC, 1); procure (VC, 1); procurẽ (VC, 
2); procurei (S, 1); procuremos (VC, 
1); procurey (S, 4); procureylhes (S, 
1); procurou (VC, 3); seer procurada 
(VC, 1); tijnham procurado (EE, 1). 
Contextos: «Aqui primeiramente se 
falla de como foy procurada a morte de 
Christo» (VC); «per deus foy procurado 
e ordenado que descuberta a graça 
euangelical per o mũdo fosse tirado 
o templo» (VC); «per a qual algũas 
vezes he procurada a Johãne» (VC); 
«A ssegũda quando procura e demanda 
manjares preciosos» (S); «O .xvii. he 
o que procura pera matar a criatura 
que ãda no uentre» (TC); «O dyaboo 
procura e encaminha que os corpos 
ajam feridas» (VC); «Qual rey a seus 
deuotos caualleyros non procura diuida 
viuenda» (EE); «os quaaes nõ procurã 
se nom escãdallizar aos seus proximos» 
(EE); «e procuraae que no dia do juizo 
ajaaes por auogados os pobres» (VC); 
«mas ajnda mais foy acõpanhada e 
procurada de ty do que perteẽçia a ty» 
(VC); «offereçidos a elle volũtariamẽte, 
nõ forçosamẽte procurados» (EE); 
«procuralla ou cõfirmalla poer cõcordia 

de maa liãça e de carnal afeyçõ» (VC); 
«e taaes procuram o patrimonio do 
crucificado» (VC); «e alguũas vezes 
procuran que lho dem» (S); «Pequey por 
enveja da obra procurando mal e ẽgano a 
alguũs en os beẽs e honrras» (S); «Ihesu 
Christo meu senhor padeceo por mĩ e por 
todolos pecadores pera auer de procurar 
a mi algũa deuaçom e contriçom» (TC); 
«e cada huum delles que o cõtrairo 
fizerẽ ou procurarẽ que se faça» (C); 
«depoys dos açoutes procurarõ de ho 
matar» (EE); «e aos que mataron ou 
procuraron de o matar» (S); «A terçeira 
ajũta ho omẽ con Deus e procurase por 
Sam Joham» (S); «mais procuraua de 
cõprazer aos homẽs que nõ a Deus» 
(S); «e que assy se entendesse que elles 
justamente procurauã a sua morte» 
(VC); «os judeos procurauam de lhe seer 
scripto o tytollo» (VC); «Outorgua me 
senhor que em as obras de cada dia eu 
proueja e procure de minha fim» (VC); 
«e que per palauras e exẽplos procurẽ e 
requeyram sua saluaçõ» (VC); «e algũas 
vezes procurei e busquey manjares 
delycados» (S); «e procuremos de hyr 
alla com aguçosso penssamento de 
coraçom» (VC); «E procurey poluçion 
de minha propia vontade» (S); «e 
procureylhes honrras e dignidades» (S); 
«entom procurou elle que fosse a hoste 
da gente alua ou em branco com stollas 
vencedores» (VC); «E por tal que a sua 
saude e sua cura fosse exẽplo aos infiees 
pera saude dos outros seer procurada e 
encaminhada per elle» (VC); «ca des 
o principio do mundo atee entom non 
tijnham procurado de trabalhar em boas 
obras» (EE).

prodígio, subs. (do lat. prodigiu-m). Acon-
tecimento extraordinário; maravilha. 
Formas: prodigio (VC, 2); prodigios 
(VC, 2). Contextos: «E chamase prodi-
gio tomãdo o nome de prodigio que quer 
dizer ẽ latim cõ o dedo porque os mostrã 
cõ elle» (VC); «e os prodigios som 
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aquelles que mostrã algũas marauilhas 
que som por vijnr» (VC).

pródigo, adj. (do lat. prodigus, a, um). 
Gastador; esbanjador; perdulário. 
Formas: prodigo (EE, 2). Contexto: 
«E ho filho prodigo atormẽtado da fame 
tornou ao seu padre» (EE); «escreue 
San Lucas do filho prodigo, que gastou 
e deytou a mal toda sua fazẽda» (EE).

produtivo, adj. (do lat. productivus, a, um). 
Que produz muito; fértil; proveitoso. 
Formas: productiua (VC, 1); produtiua 
(VC, 1). Contextos: «arte do eterno 
padre. productiua de todalas cousas em 
elle viuentes» (VC); «Demostrado que 
o verbo seja cousa produtiua das cousas 
demostra per conseguinte» (VC).

produzer, vb. (do lat. producere). O 
mesmo que produzir: gerar; criar; 
fornecer. Formas: foy produzido (EE, 
1); he produzida (VC, 1); produze (EE, 
2); produzem (EE, 1); produzer (VC, 1); 
produzidas (VC, 1); produzio (EE, 3); 
produzyo (EE, 2); tem produzidos (EE, 
1). Contextos: «Adam foy produzido 
sem padre e madre» (EE); «porque por 
razõ delle toda criatura do mũdo he 
produzida» (VC); «a figueira primeiro 
produze huũs figos verdes» (EE); «Olhay 
a figueira e as outras aruores quãdo 
produzem de sy ho fruyto» (EE); «e he 
ao padre ygual em produzer o spiritu 
sãcto per abastãça» (VC); «porque assy 
como per o verbo eternalmente dito 
sam todallas cousas produzidas» (VC); 
«Eua se produzio de padre sem madre» 
(EE); «e depoys produzyo maao fruyto» 
(EE); «E esta vinha tamtos gomos tem 
produzidos» (EE).

proemial, adj. (do lat. eclesiástico 
prohemiale-m). Preliminar; introdutório. 
Formas: prohemial (VC, 3). Contexto: 
«Prohemial epistola ao serenissimo 
principe e Rey» (VC); «Acabase a 
prohemial epistola dirigida pellos 
jmprimedores ao serenissimo principe 
e Rey» (VC).

proémio, subs. (do grego προοίμιον, 
pelo lat. prooemiu-m ou prohemiu-m). 
Prefácio; introdução de uma obra. 
Formas: prohemio (VC, 2; EE, 1); 
prohemios (VC, 1). Contextos: «a 
qual cousa era como prohemio do que 
se aueria de cõtar ao deante» (VC); 
«Prohemio» (EE); «E assy nẽ nos nõ 
speramos de todos homeẽs que nos 
prohemios e principio ajã de poer todas 
as cousas» (VC).

profaçador, subs. (do lat. medieval 
profatiatore-m). Acusador. Formas: 
prophaçador (VC, 1). Contexto: «assy 
sta sobre as orelhas que o ouuem. e se 
nom ouuesse hi ouujdor nom aueria hi 
prophaçador» (VC).

profaçar ,  subs.  (do lat .  medieval 
profatiare). Lançar em rosto; invetivar; 
acusar. Formas: profaça (TC, 1); 
profaçãdo (TC, 1); profaçando (VC, 
1); profaçar (VC, 2); prophaçã (VC, 1). 
Contextos: «Item quem profaça e quẽ da 
cõselho de matar outrem som omycidas 
mas nõ pecam igualmẽte» (TC); «Itẽ 
pequey outrosi rindo e escarnecendo e 
aremedando e murmurãdo e profaçãdo 
e reprendẽdo» (TC); «(aaquelles que vos 
mal diserẽ) profaçando de tras» (VC); 
«do coraçõ que he o rrãcor ou chamada 
odio e de boca a qual he maldizer e 
profaçar» (VC); «tu lhe das ajuda de 
profaçar ou doestar» (VC); «louuã 
algũus quando stã presentes e per detras 
prophaçã e dizẽ mal» (VC).

profaço, subs. O mesmo que prefácio. 
Formas: proffaço (S, 3); profaço (S, 
5). Contextos: «E diz ho proffaço 
conuinhauel a mysa que çelebrar» (S); 
«Começa logo ho ssaçerdote o profaço» 
(S).

profecia, subs. (do grego προφητεία, 
pelo lat. prophetia-m). Predição do 
futuro; vaticínio. Formas: profecia 
(HV, 3; EE, 2); profeçia (HV, 4; EE, 4); 
profeçias (EE, 1); proffecia (VC, 1); 
prophecia (VC, 43; EE, 5); propheçia 
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(VC, 4; EE, 14); prophecias (VC, 39; 
EE, 2); propheçias (S, 2; VC, 4; EE, 
2). Contextos: «agora he comprida a 
profecia que aquelle que nos tinhamos 
por sandeu, o dezia cada dia» (HV); 
«Ante do começo desta profecia escreue 
Ysayas propheta» (EE); «a profeçia 
que disse o santo profeta Jhesu Christo 
o dia de ramos» (HV); «consistia em 
apartarse do mal e a profeçia em fazer 
bem» (EE); «como todas estas tres 
profeçias em huũ tempo som cõpridas» 
(EE); «Esta he agora a minha mais 
alta proffecia» (VC); «reuelaçom dos 
segredos de deus e acto de prophecia» 
(VC); «por demostrar que a propheçia 
de Dauid era cõprida» (VC); «ho que 
se contẽ nas sobredictas prophecias da 
sua paixom» (EE); «O lector quando 
lhe dam ho liuro das propheçias» (S); 
«nõ reçeberõ as propheçias» (VC); «ho 
euangelista proua Christo seer vijndo por 
tres propheçias» (EE).

professo, adj. (do lat. professus, a, um). 
Que fez votos numa ordem religiosa. 
Formas: profesas (S, 1); profesos (S, 
1). Contextos: «ca huũas a hy leygas e 
outras som corruptas e profesas e estas 
non pecam tamto como as cõsagradas» 
(S); «ou fosen profesos ẽ algũa orden 
sacra» (S).

profeta, subs., adj. (do grego προφήτης, 
pelo lat. propheta-m). O que transmite 
a vontade de Deus; homem santo que 
prediz o futuro. Formas: profeta (TC, 1; 
HV, 46; EE, 8); profetas (EE, 5); profetha 
(HV, 2); propheta (S, 20; TC, 18; VC, 
152; EE, 45); prophetas (S, 3; TC, 2; 
VC, 205; EE, 88). Contextos: «Asy o 
diz o profeta Dauid» (TC); «Deziam 
este he verdadeiramẽte ho profeta que a 
de vijr no mundo» (EE); «foy prometido 
aos judeus pellos ditos e escrituras dos 
profetas» (EE); «quãdo o santo profetha 
chegou jũto com ella» (HV); «Propheta, 
por que reuelou e proffetizou as coussas 
por vijnr» (S); «Ora deuedes saber que 

Deus padre deu ao propheta Moyses em 
Mõte Sinay .x. mãdememtos» (TC); «Eu 
vejo que propheta es tu» (VC); «o lector 
quer dizer rrelator das pallauras que os 
prophetas e os apostolos e outros sanctos 
doctores disseron» (S); «Verdade uos 
digo que demãdado sera a esta geeraçõ 
o sangue dos prophetas des o sãgue 
de Abel» (TC); «e per os prophetas 
semeou promesas e amoestaçoões» 
(VC); «Abraã morto he e os prophetas» 
(EE).

profetício, adj. (do lat. profectitius, a, 
um). Que faz parte da herança dos pais 
ou avós. Formas: profetiçio (S, 2). 
Contextos: «nem do peculio aduentiço 
e profetiçio que tenha» (S); «Profetiçio 
he os beẽs que tẽ o fylho que lhe deu o 
padre» (S).

profético, adj. (do grego προφητικός, 
pelo lat. profeticus, a, um). Relativo a 
profeta; que prediz o futuro. Formas: 
profetico (EE, 1); prophetico (VC, 1; 
EE, 2); propheticos (VC, 1). Contextos: 
«se comfirmassem pello dicto profetico» 
(EE); «erã cheos de spiritu prophetico» 
(VC); «a cada huũ se outorga ha 
manifestaçam do spiritu prophetico» 
(EE); «Symeom e Anna assy como 
prophetas adorauamno e diziamlhe 
louuores propheticos» (VC).

profetisa, subs. (do lat. prophetissa-m). 
Aquela que faz profecias. Formas: 
prophetissa (VC, 4; EE, 1). Contextos: 
«e Anna prophetissa que acompanhaua» 
(VC); «demandaua aa Sabilla prophetissa 
que lhe dissesse se auia no mũdo auer 
alguũ mayor senhor que elle» (VC); 
«sobrechegou Anna prophetissa» (VC); 
«E era Anna prophetissa filha Phanuel» 
(EE).

profetizar, vb. (do lat. eclesiástico pro-
phetizare). Predizer o futuro; vaticinar. 
Formas: auiã prophetizado (VC, 2); era 
prophetizado (VC, 1; EE, 2); fora pro-
phetizado (VC, 3); forom prophetizadas 
(VC, 1); foy prophetizada (VC, 1); foy 
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prophetizado (VC, 2; EE, 2); profetiza 
(VC, 1); profetizara (EE, 2); profetizou 
(EE, 3); proffetizou (S, 1); propheti-
sasses (VC, 1); prophetiza (VC, 6; EE, 
1); prophetizada (VC, 1); prophetizado 
(VC, 1; EE, 2); prophetizãdo (VC, 1); 
prophetizado era (VC, 1); prophetizamos 
(VC, 1; EE, 1); prophetizando (VC, 1; 
EE, 1); prophetizar (S, 1; VC, 6); pro-
phetizara (VC, 2); prophetizarlhes (VC, 
1); prophetizarõ (VC, 2); prophetizarom 
(VC, 3; EE, 6); prophetizasse (VC, 3); 
prophetizastes (VC, 1); prophetizaua 
(VC, 1); prophetizauã (VC, 1); pro-
phetizauas (VC, 1); prophetize (VC, 
1); prophetizem (VC, 1); prophetizo 
(VC, 1); prophetizou (VC, 14; EE, 10); 
prophetizoulhes (VC, 1); prophetyzamos 
(EE, 1); seer prophetizado (VC, 1); tinha 
profetizado (EE, 1). Contextos: «do 
qual elle e os outros auiã prophetizado» 
(VC); «o qual ja era prophetizado ao j. 
capit. de Isayas» (EE); «assi como fora 
prophetizado per Zacharias propheta» 
(VC); «se cõplissem as scripturas que 
forom prophetizadas delle» (VC); «e 
nom foy prophetizada cousa da gloria do 
regno do ceeo» (VC); «Segundo que foy 
prophetizado por Dauid no psalmo quo-
renta e sete» (EE); «diz que o senhor lhes 
profetiza grãdes beẽs» (VC); «e do tẽpo 
que Jacob esto profetizara atee emtom 
passarõ .mil e çento e çinquoẽta e çinquo 
ano» (EE); «E pella de Micheas, o qual 
profetizou do logar» (EE); «Propheta, 
por que reuelou e proffetizou as coussas 
por vijnr» (S); «quiseste seer doestado 
e na cabeça ferido e seer requerido que 
prophetisasses» (VC); «nõ se segue que 
qualquer que prophetiza seja propheta» 
(VC); «dõde Christo prophetiza aos seus 
diçipollos que ham de passar persecu-
ções por seu nome» (EE); «o nojo da 
destroyçõ que he dicta e prophetizada 
per Daniel propheta» (VC); «segundo 
foy preegado e prophetizado no psalmo 
.xviij.» (EE); «E Zacharias cheo de 

spiritu sancto prophetizãdo compeçou 
hymno de louuor de deus» (VC); «e que 
prophetizado era per Joel» (VC); «na tua 
virtude de chamar e nomear teu nome 
(prophetizamos) .s. deuulgamos as cou-
sas scondidas» (VC); «porẽ diz Isayas 
prophetizando do nascimento de Christo 
alleuantate» (EE); «asi como prophe-
tizar e fazer milagres» (S); «porque o 
patriarcha Iacob prophetizara que o 
messias vijrria no tempo que falleçesse» 
(VC); «que sobeia cousa fora responder 
aaquelles que o feriam e prophetizarlhes 
ou adiuinhar que o creessem» (VC); «e 
todollos prophetas fallarõ e prophetiza-
rõ que aqueste auia de entrar em a sua 
gloria per a angustura da paixõ» (VC); 
«todollos prophetas prophetizarom delle 
como testemunha» (EE); «e como lhe 
derom infindas boffetadas e pescoça-
das dizẽdo que prophetizasse» (VC); 
«veedes cõplidas todas as cousas que 
vos prophetizastes e denũciastes delle» 
(VC); «per o qual o prophetizaua e cha-
maua madre do senhor» (VC); «e ex aqui 
outro daquelles moços que prophetizauã 
e cantauã cãtares de allegria» (VC); 
«ajnda nõ eras naçido e ja prophetizauas 
a vijnda do senhor» (VC); «que nos 
prophetize e demostre ensinando nos a 
conhoçer nossas culpas» (VC); «Nõ te 
marauilhes pois se os maaos algũas vezes 
prophetizem ou façam millagres» (VC); 
«(Dauid fallando em ho spiritu sancto.) 
e prophetizo» (VC); «com çertidom pro-
phetizou as cousas vijndoyras que ham 
de aconteçer» (EE); «quando Jeremias 
foy leuado ao Egypto prophetizoulhes 
que no tẽpo que vijria auia de parir hũa 
virgẽ» (VC); «Ca em parte conhecemos 
e em parte prophetyzamos» (EE); «nõ 
podia ja seer prophetizado que auia 
de vijnr aquelle que se mostraua per o 
preegom de Joãne que era ja vijndo» 
(VC); «a Sibilla tinha profetizado» (EE).

proficia, subs. O mesmo que profecia. 
Formas: proficia (VC, 1). Contexto: 
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«Onde dizẽ alguũs que em tã autualmẽte 
leera aquella proficia de Isayas» (VC).

profissão, subs. (do lat. professione-m). 
Ato ou efeito de professar; declaração; 
promessa; ocupação; ofício. Formas: 
proffison (S, 1); profisom (S, 1); profison 
(S, 1); profissam (VC, 1; C, 2); profissom 
(S, 2; VC, 13); profisson (S, 1). 
Contextos: «quãdo alguũ rreçebe ordẽs 
sacras ou faz proffison espresa» (S); 
«E outras teem veeo de profisom e non 
som consagradas» (S); «prometimẽto 
ou proposito de profison ou de horden» 
(S); «aquelles que o nõ quiserõ cõprir 
per obra aquello que na profissam 
prometerom» (VC); «leigo de qual quer 
ordem, profissam, dignidade, offiçio» 
(C); «graao, dignidade, profissam» 
(C); «E aqui faz profissom da ffe» (S); 
«Christo se cõprehendẽ na profissom 
que fazẽ os relligiosos» (VC); «porque 
a circunçisom he huũ promitimento e 
profissom de guardar a ley do euãgelho» 
(VC); «A segũda pera que ho que ha de 
rreçeber ho bautismo faça profisson da 
fe» (S).

profundamente, adv. (de profundo + 
-mente). De modo profundo. Formas: 
profundamente (VC, 2); profundamẽte 
(VC, 1). Contextos: «leyxou o meestre 
da humildade de se humildar muy 
profundamente» (VC); «e pero em sy 
muy profundamẽte se humildaua» (VC).

profundar ,  vb .  (do lat .  medieval 
profundare). Tornar fundo; penetrar. 
Formas:  p rofundame (VC,  1) . 
Contexto: «fundame e profundame em 
verdadeira humildade» (VC).

profundeza, subs. (de profundo + -eza). 
Profundidade; fundura. Formas: 
profũdeza (VC, 4); profumdeza (EE, 
1); profundeza (VC, 30); profundezas 
(VC, 5). Contextos: «e assy daquesta 
guisa como mizquinho e misello ante a 
porta do juiz com gimido da profũdeza 
do coraçom pedir graça» (VC); «seja 
deytado na profumdeza do mar» (EE); 

«nõ entrees em tẽptaçõ e cayaaes na sua 
profundeza» (VC); «quanta he a ancheza 
e a longura e a alteza. e profundeza» 
(VC); «mas das profundezas ajnda 
braada ao senhor» (VC); «por tanto os 
amerge assy a as profundezas» (VC).

profundo, adj. (do lat. profundus, a, um). 
Que penetra muito fundo. Formas: 
profũda (VC, 2); profũdos (VC, 1); 
profunda (VC, 8); profundas (VC, 2); 
profundo (VC, 4); profundos (VC, 2). 
Contextos: «da minha muj profũda 
humildade» (VC); «se tu cuydas os 
profũdos juyzos de deus» (VC); «sta hũa 
capeella profunda em fũdo da boueda» 
(VC); «conhoçerom grandes e profundas 
cousas» (VC); «e de quam profundo 
choro» (VC); «faz ho ninho em o mais 
alto e no cabo mais profundo do buraco» 
(VC); «Este valle como quer que ajnda 
seja muyto profundo pero ja o foy mais» 
(VC); «e cõtẽ em sy muy profundos 
segredos» (VC); «e ajnda tornouse a 
ydolatria e aos malles profundos» (VC).

profundo 2, subs. (do lat. profundu-m). 
Profundidade; abismo. Formas: profũdo 
(VC, 1); profundo (TC, 1). Contextos: 
«E leua as almas do profũdo do abisso 
e ajunta as aos corpos» (VC); «Item o 
pecado he hũa gramde carrega que faz a 
alma do pecador cayr eno profundo do 
inferno» (TC).

progenitor, subs. (do lat. progenitore-m). 
Indivíduo do qual alguém descende. 
Formas: progenitor (VC, 1). Contexto: 
«dom Afonso da felice memoria vosso 
progenitor e padre» (VC).

proibito, vb. (do lat. prohibitus, a, um, part. 
passado de prohibere). O mesmo que 
proibido: que não é permitido; ilícito. 
Formas: prohibito (VC, 1). Contexto: 
«quãto mais sera prohibito e defesso 
aaquelle que he cheo de vicios» (VC).

proibitório, adj. (do lat. prohibitorius, a, 
um). Que proíbe; que impede. Formas: 
prohibitorio (S, 1). Contexto: «Deus 
defẽde algũa cousa ẽ alguũ mãdamẽto 
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que he negatiuo prohibitorio» (S).
prol, subs. (talvez do lat. prole-m, 

descendência). Proveito; vantagem. 
Formas: prol (VC, 9); proll (VC, 2); 
prool (VC, 2). Contextos: «E que prol 
he conuersar o corpo na claustra» (VC); 
«folguã de veer moças ou mãçebos de 
proll» (VC); «que prool faz a linhagem 
clara aaquelle que seus custumes o fazem 
vil» (VC).

prolixidade, subs. (do lat. prolixitate-m). 
Longura de tempo. Formas: prolixidade 
(VC, 1). Contexto: «sancta Maria foy 
posta em prolixidade ou em maneyra do 
abalamento» (VC).

prolixo, adj. (do lat. prolixus, a, um). 
Abundante; extenso. Formas: prolixa 
(VC, 1); prolyxa (S, 1). Contextos: «e a 
vigilha lhe pareçe lõgua e a oraçõ prolixa 
a vestedura fea» (VC); «E o que dise San 
Gregorio que mais prolyxa e lõga deue 
seer ha pemdença que nom ha culpa» (S).

prólogo, subs. (do grego πρόλογος, pelo 
lat. prologu-m). Prefácio; introdução. 
Formas: prologo (VC, 7; EE, 1). 
Contextos: «he feita mençom emçima 
no prologo» (VC); «segundo podera 
veer qualquer em o prologo» (VC); «Ho 
prologo do doutor Gõçallo Garçia de 
Sancta Maria» (EE).

prolongar, vb. (do lat. prolongare). 
Alongar; fazer durar. Formas: prolõgada 
(VC, 1); prolõgados (VC, 1); prolõguada 
(VC, 1); prolõgues (VC, 1); prolomgou 
(TC, 1); prolongou (TC, 1); prolonguada 
(VC, 2). Contextos: «fazẽdo prolõgada 
oraçõ e apertado jejuũ» (VC); «procede 
de parẽtes prolõgados das virtudes» 
(VC); «A terceira he em consijraçõ da 
bẽauẽturãça perdida ou prolõguada» 
(VC); «Nom tardes de te cõuerter ao 
senhor nẽ te prolõgues de dia ẽ dia» 
(VC); «Se prolomgou o comer e o beber 
deleitãdose en elo» (TC); «em seemdo 
procurador prolongou algũs feytos por 
auer por ello mayor gaanho» (TC); «E 
porque nom queria que sua paixom fosse 

embarguada ou prolonguada» (VC).
promessa, subs. (do lat. promissa-m, part. 

passado de promittere). Ato ou efeito 
de prometer; prometimento. Formas: 
promesa (VC, 9; EE, 1); promesas 
(VC, 5; EE, 1); promessa (VC, 22; EE, 
32); promessas (VC, 14; C, 1; EE, 8). 
Contextos: «por tal que da promesa 
se criee e alleuãte deuaçam» (VC); 
«seguese que sooes semente de Abraam 
herdeiros segundo ha promesa» (EE); 
«e per os prophetas semeou promesas e 
amoestaçoões» (VC); «para confirmar 
as promesas dos padres» (EE); «nẽ 
vos pode enduzer a promessa» (VC); 
«ho conuertimento dos judeus aa ffe 
e aa saude foy deuida pella promessa 
feita aos padres delles» (EE); «assi 
deuia auer defferẽça ãtre as promessas 
e os preçeptos» (VC); «e aquelles 
que nõ cumprẽ as promessas honestas 
aas quaaes per voto e juramento se 
obrigarom» (C); «A Abraam foron dictas 
as promessas e aa sua semente» (EE).

prometedor, subs. (de prometido + 
-or). Aquele que promete. Formas: 
prometedor (EE, 1). Contexto: «amando 
ao muyto agradeçido prometedor de sua 
saude» (EE).

prometer, vb. (do lat. promittere). Fazer 
promessa de; garantir. Formas: auia 
prometida (VC, 1); avia prometido 
(S, 1; EE, 1); avya prometido (S, 1); 
era prometida (VC, 3); erã prometidas 
(VC, 1); era prometido (VC, 6; EE, 1); 
erã prometidos (VC, 1); fora prometido 
(VC, 7); fora promitido (VC, 1); forom 
prometidas (VC, 2); forom prometidos 
(VC, 1); fosse prometido (VC, 1); foy 
prometida (VC, 2; C, 1); foy prometido 
(VC, 8; EE, 2); he lhe prometido (VC, 
1); he prometida (VC, 6; EE, 1); he 
prometido (VC, 13; EE, 1); he promitido 
(VC, 1); he promityda (S, 1); prometa 
(S, 1; VC, 1); promete (S, 9; TC, 2; VC, 
32; C, 1; EE, 6); prometẽ (S, 3; VC, 
12); promete nos (VC, 1); prometede 
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(VC, 1); prometẽdo (VC, 6); prometẽdo 
lhes (VC, 1); prometeendo (VC, 1); 
prometeeo (EE, 2); prometelhe (VC, 2); 
prometelhes (VC, 1); prometella (VC, 
1); prometello (VC, 1); prometem (VC, 
2); prometemonos (VC, 1); prometemos 
(S, 1; VC, 1); prometendo (VC, 2); 
prometendolhe (VC, 2); prometeo (S, 7; 
TC, 5; VC, 46; HV, 1; EE, 2); prometeo 
lhes (VC, 1); prometeolhe (HV, 1); 
prometeolhes (EE, 1); prometeonos 
(VC, 1); prometer (S, 5; VC, 8; HV, 
1); prometera (VC, 4); prometerẽ (VC, 
1); prometerõ (S, 3; TC, 1; VC, 4); 
prometerom (VC, 3); prometeron (S, 1; 
EE, 1); prometes (VC, 4); prometese (S, 
1); prometesem (S, 1); prometesse (S, 1); 
prometessem (S, 1; VC, 1); prometeste 
(TC, 1; VC, 10; EE, 1); prometestes 
(HV, 3); prometi (VC, 3; HV, 1; EE, 
2); prometia (VC, 8); prometiã (VC, 
2); prometialhe (VC, 1); prometida (S, 
1; VC, 9; EE, 4); prometidas (VC, 3; 
EE, 1); prometido (VC, 24; EE, 11); 
prometido he (VC, 1); prometidos (VC, 
2); prometo (S, 5; VC, 1; HV, 2; RP, 
1); prometya (VC, 1; EE, 1); prometyo 
(VC, 2); promitias (VC, 1); promitido 
(VC, 1); sã prometidos (VC, 1); sam 
prometidas (VC, 1); seer prometidas 
(VC, 1); seer prometido (VC, 1); seja 
prometido (VC, 2); som prometidas 
(VC, 2); som prometido (VC, 1); teẽ 
prometida (VC, 1); tenho prometido 
(HV, 1); tijnha prometido (VC, 1); tinhã 
prometida (EE, 1). Contextos: «e assi 
era enguanador e apostata da ley que auia 
prometida guardar» (VC); «quebrantey 
ho juramento por vẽder ha cousa mais 
ou por non pagar o que avia prometido» 
(S); «E os sanctos polla ffe alcançarõ 
ho que Deus lhes avya prometido» (S); 
«como auiam aquelles aa que lhe era 
prometida» (VC); «por demostrar que 
na ley velha erã prometidas as cousas 
terreaaes» (VC); «os judeus sabiã 
que Christo era prometido na ley por 

Moyses» (EE); «e aos que guardassem 
a ley erã prometidos beẽs temporaaes» 
(VC); «mujto auia que fora prometido 
per mysterio figuratiuo» (VC); «atees 
que Christo que fora promitido foy 
nascido» (VC); «e teemos aquellas que 
aly forom prometidas» (VC); «Quaaes 
quer beẽs que auia dauer deste mũdo 
atees Joham forom prometidos» (VC); 
«Onde he de notar que se a alguẽ fosse 
prometido» (VC); «A qual cousa em 
pena e proueito assy nosso como do 
dito poouo christaão foy prometida» 
(C); «que vissen a Christo como lhe foy 
prometido» (EE); «e he lhe prometido 
mayor proueito» (VC); «Ca em o regno 
se entẽde toda ha sufficiẽcia imteira e 
exçellẽcia que he prometida nos çeeos» 
(EE); «non vos he prometido» (EE); «per 
as quaaes nos vijnremos a Christo que 
nos he promitido em gualardõ» (VC); 
«a benauenturãça que he promityda 
aos ssanctos» (S); «A terçeyra para que 
prometa de gardar a fe.» (S); «O .xxviii. 
he o que promete castidade ou outro 
uoto e britao» (TC); «por que os que 
sse esposam prometẽ de se casar» (S); 
«elle promete nos guallardã e merçees 
se o amarmos» (VC); «prometede e 
vossas promessas pagade ao senhor» 
(VC); «prometẽdo e dãdo esperança aos 
penitẽtes de auerẽ perdõ» (VC); «para 
dicta vinha prometẽdo lhes o jornal» 
(VC); «prometeendo assy meesmo e 
dando segurança de nõ seer pugnido» 
(VC); «Diz Lyra que lhes prometeeo 
falssa obediençia» (EE); «e prometelhe 
logo espaço da vida» (VC); «E o senhor 
os chama bemauẽturados e prometelhes 
consollaçom: dizẽdo» (VC); «mas 
poucas vezes fallarõ pallauras da vida 
pera sempre. mas tu prometella» (VC); 
«nõ deuemos entẽder que o imijgo podera 
aquello fazer se a deus nõ aprouuera 
prometello» (VC); «prometem avõdãça 
e fartura» (VC); «porque apres do 
soportamẽto da paixõ prometemonos os 
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prazeres da fartura eternal» (VC); «aquy 
de vontade prometemos e damos nossas 
võtades» (S); «mas ãte a ajũtou e acertou 
prometendo graça do spiritu sancto» 
(VC); «prometendolhe. e dã/do sperança 
que aueram em esta vida graça na outra 
a gloria» (VC); «Se prometeo alguũas 
cousas que as nom dese» (TC); «cõ 
nojo prometeo lhes de dar cõsollaçom 
em o presente» (VC); «e prometeolhe 
que o poeria em graça e em merçee 
do emperador» (HV); «prometeolhes 
ẽuiarlhes o spiritusanto» (EE); «e 
prometeonos ajnda os guallardoões 
dos ceeos» (VC); «nenhuũ deles non 
pode ẽtrar en rrelygiom nen prometer 
castidade sen aplazimẽto doutro» (S); 
«Pera que cõprisse sua promessa que 
pormetera» (EE); «melhor fariã de 
prometerẽ e offereçerẽ a deus os beens 
que os despẽder cõ seus padres e 
madres» (VC); «Item dos preceptos 
da ley como os guardã e dos uotos que 
prometerõ dos ieiuũs» (TC); «a qual 
prometerom se dada lhe fosse outorgar 
a deus» (VC); «non querem pagar nen 
rremunerar ho que prometeron a seus 
vogados e aos que os sseruiron» (S); 
«porque tu soo prometes a vida eternal» 
(VC); «E se prometese ou jurase de nũca 
ho descobrir» (S); «saluo se prometesem 
castydade» (S); «assy como sse alguũ 
que fosse casado prometesse a algũa 
molher que fosse casada cõ outro de casar 
cõ ella» (S); «assy Maria como Joseph 
ante que fossem esposados prometessem 
guardar virgindade» (VC); «Em logar 
de cubiçar requezas nembrete a pobreça 
que prometeste a Deus» (TC); «non 
prometeste pella vyda eterna guardar os 
dez mandamentos» (EE); «rogamos que 
lhe mãtenhas todo o que lhe prometestes 
quando partistes de Roma» (HV); «e 
teer cõprido todo o que prometi a nosso 
senhor praza lhe que eu o veja acabado» 
(HV); «Segundo Crisostomo prometia 
elle deuaçom» (VC); «e prometiã ho 

regno dos çeeos» (VC); «E tẽptando de 
auareza prometialhe aquello cõ mentira 
que dar nõ podia» (VC); «peca e deue 
fazer penitemçia pella ffe prometida que 
nõ teue» (S); «aa ffe da encarnaçom de 
Christo prometida nos patriarchas por 
figuras» (EE); «(espera) .s. as cousas 
prometidas por deos» (EE); «na ley e 
nas prophecias prometido e muyto tempo 
sperado» (VC); «e o exalçamẽto que 
prometido he por Christo» (VC); «Nõ 
som os beẽs temporaaes assi prometidos 
pera husarẽ mal delles» (VC); «Empero 
prometo te que muyto boõ remedio he 
fugir e mudar o lugar apeçonhẽtado» 
(RP); «Ca por elle se prometya a beẽçom 
que se auia de dar» (EE); «Por tãto 
prometyo o senhor que Pedro caesse» 
(VC); «tu que te promitias e sperauas de 
viuer lõguos tempos em viços e delectos» 
(VC); «E porẽ porque crijã que elle era 
Christo promitido a Dauid» (VC); «per 
ty boõ Jesu sã prometidos aaquelles 
que te cõfessarẽ aqui» (VC); «e entã 
demanda aquelle as cousas que te sam 
prometidas» (VC); «per as quaaes sooẽ 
seer prometidas as presentes cousas» 
(VC); «nom ouuerom menos aquelles 
que o creerõ seer prometido que aquelles 
que o reçeberom quando foy dado» 
(VC); «nõ embargãdo que o regno dos 
çeeos nõ seja prometido aos poderosos» 
(VC); «ajam de seer comprydas as 
cousas que lhe som prometidas em esta 
prophecia per o messias» (VC); «dos 
judeus a que som prometido como a 
filhos speciaaes» (VC); «e merçee da 
gloria que teẽ prometida e aparelhada» 
(VC); «cõprirey todo quãto lhe tenho 
prometido» (HV); «Enuiando aas gẽtes 
aquello que tijnha prometido» (VC); 
«atee que viesse a semente a quem tinhã 
prometida» (EE).

prometido, subs. (do part. de prometer). 
Aquele ou aquilo que se prometeu. 
Formas: prometido (VC, 1; EE, 1). 
Contexto: «porque fazer se ha circũcidar 
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e dira que elle he o prometido a elles» 
(VC); «por grandeza de paciencia 
esperãdo o prometido (nõ caae jamais) nẽ 
neste mundo nẽ em o vijndoyro» (EE).

prometimento, subs. (de prometer + 
-mento). Ato ou efeito de prometer; 
promessa. Formas: prometimento (S, 
3; VC, 6; EE, 7); prometimentos (S, 
4; VC, 2; EE, 1); prometimẽto (S, 8; 
VC, 5; EE, 2); prometimẽtos (EE, 2); 
prometymento (EE, 1). Contextos: 
«os que sse queriam casar faziam 
prometimento e obrigaçon aas molheres» 
(S); «segundo o prometimento que feito 
he erdeiros seredes» (VC); «Como 
he ho prometimento de tomar som os 
esposoiros e nam fazẽ matrimonio» 
(EE); «A ty Deus verdadeiro dam sseus 
votos e prometimentos» (S); «e paguaae 
os votos e prometimentos da voz» (VC); 
«em nenhuũa maneira foy a ley contra os 
prometimentos de deus» (EE); «confison 
he prometimẽto e porfison de deixar o 
pecado e error» (S); «asy como reçebera 
reposta e prometimẽto desse meesmo 
spiritu sãcto assy fosse cõprido» (VC); 
«pois a ley he cõtra os prometimẽtos de 
deus» (EE).

prometor, subs. (do lat. promotore-m). 
O mesmo que promotor: funcionário 
judicial que promove o andamento 
das causas. Formas: prometor (C, 
1). Contexto: «leixam acusaçam ao 
prometor do offiçio da justiça» (C).

promissa, subs. O mesmo que promessa. 
Formas: promissa (VC, 2). Contextos: 
«do cõprimẽto da promissa e da saluaçõ 
dada» (VC); «com temor fugiã nom lhes 
nẽbrãdo a promissa» (VC).

promissão, subs. (do lat. promissione-m). 
Ato ou efeito de prometer; promessa; 
terra de promissão: Canaã, prometida 
por Deus ao povo hebreu fugido do 
Egito. Formas: promisom (VC, 1); 
promissam (VC, 2); promissõ (VC, 2; 
EE, 1); promissões (TC, 1); promissom 
(VC, 29; EE, 5); promisson (S, 1; 

EE, 1).  Contextos:  «se poderia 
comprir a promisom com obediẽcia do 
mandamento» (VC); «Estas sam as tres 
dias em que vaão aa terra da promissam» 
(VC); «na terra de promissõ auondam 
os passaros» «Se as mẽdigou per 
modos illicitus, scilicet, per promissões 
louuaminhas afaagos» (TC); «a qual sta 
em meo da terra do Egipto e da terra da 
promissõ que he em este mũdo» (VC); 
«Saberees que na terra de promissõ 
auondam os passaros» (EE); «e foy peor 
em a terra de promissom» (VC); «filhos 
somos de promissom» (EE); «faça alguũ 
voto ou juramento ou promisson pera 
ẽleger sopultura» (S).

promisso, adj. (do lat. permissus, a, um, 
part. passado de permittere). O mesmo 
que permisso: permitido; consentido. 
Formas: promisso (EE, 2). Contextos: 
«alguũs diziam nõ seer promisso aos 
judeus que reconheçessem teer alguũ 
senhor na terra mas soo a deus» (EE); 
«E porem nõ seer promisso dar tributo 
a Çesar» (EE).

promitimento, subs. O mesmo que pro-
metimento. Formas: promitimento 
(S, 1; VC, 5); promitimentos (TC, 1); 
promitimẽto (VC, 3); promjtimẽto (VC, 
1). Contextos: «Noui eterny testamenti, 
que quer dizer confirmaçon do promiti-
mento nouo» (S); «Item em esta maneyra 
diga dos beiios e abraços falas sinaaes 
de maão dones cartas mandados promi-
timentos per algũas pesoas a este pecado 
ueem» (TC); «se entende o promitimẽto 
da suydade» (VC); cõtra seu promjtimẽto 
se vee que ouue aquelle a que dicto auia 
que nũca o cõprenderia» (VC).

promoção, subs. (do lat. promotione-m). 
Ato ou efeito de promover; ascensão 
a uma categoria superior. Formas: 
promoçom (VC, 1). Contexto: «Maldicta 
seja a promoçom e exalçamento que nos 
fezeste» (VC).

promovedor, subs. (de promovido + 
-or). Aquele que promove; promotor. 
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Formas:  promouedores (VC, 1). 
Contexto: «E aos promouedores destes 
ameaça dizẽdolhes» (VC).

promover, vb. (do lat. promovere). Fazer 
subir na hierarquia; elevar. Formas: 
for promouido (C, 1); forẽ promouidos 
(VC, 1); fossem promouidos (VC, 1); 
he promouido (VC, 2); promouam (VC, 
1); promoue (VC, 1); promouẽ (VC, 
2); promouẽ nos (VC, 1); promouem 
(VC, 2); promouer (VC, 4; C, 1; EE, 
1); promouidas (VC, 1); promouido 
(VC, 1); promouidos (VC, 4); seer 
promouida (VC, 1); seer promouido 
(VC, 1); seer promouidos (VC, 3); sejam 
promouidos (VC, 1); ser promouido 
(TC, 3); serem promouidos (C, 1); som 
promouidos (VC, 1). Contextos: «e quẽ 
nõ for promouido aas hordẽs que seu 
benefiçio requere» (C); «e mayormẽte 
se forẽ promouidos a dignidades ou 
beneficios curados» (VC); «ante que os 
prellados fossem promouidos nom auiam 
voontade seer clerigos» (VC); «quando 
alguũ destes taaes he promouido entom 
dereitamente he elle filhado per o 
dyaboo» (VC); «por tal que por affeiçom 
carnall que lhes tem os promouam 
luxando e escurentando sua dignidade» 
(VC); «em outra maneira aquelle que 
ellege ou promoue alguẽ a benefficio ou 
dignidade» (VC); «e porẽ meosprezãdo 
os pobres promouẽ aos benefiçios os 
maaos e os ricos e emxalçãnos» (VC); 
«outorguã o que lhes pedẽ e promouẽ 
nos ou consentẽ que sejã per outros 
promouidos» (VC); «tal elegem ou 
promouem ou lhe dam fauor» (VC); 
«os officios ecclesiasticos nõ se hã de 
promouer sempre homeẽs de linhagem» 
(EE); «Assy per o verbo vnido aa carne 
sam repairadas promouidas e acabadas» 
(VC); «Nẽhuum deue seer ellegido 
ou promouido ou posto por mayor 
saluo aquelle de que o spiritu sancto 
jnspirar» (VC); «e somos arrebatados 
e promouidos a ellas» (VC); «seer 

promouida tam aginha a tanta alteza» 
(VC); «porque aquelle que se humilda 
por percalçar de seer promouido na 
ygreja» (VC); «e nõ per induzimẽtos 
ou promessas deuẽ seer promouidos» 
(VC); «O primeyro mal he que muytos 
ante que sejam promouidos a ordeẽs» 
(VC); «nõ podes ser promouido a 
moores ordees» (TC); «as quaes ante de 
serem promouidos aa hordẽ saçerdotal 
sam obrigados de saber» (C); «porque 
taaes como estes se som promouidos a 
beneficios ou officios mal entrã a elles e 
mal o possuẽ» (VC).

promovimento, subs. (de promover + 
-mento). Ato ou efeito de promover; 
promoção. Formas: promouimento 
(VC, 2); promouimentos (VC, 1); 
promouimẽto (VC, 1). Contextos: 
«O segundo mal deste feito he porque 
muytas vezes os amigos em adada e 
em promouimento dos beneficios som 
ante postos e proçedem a outros mais 
dignos e melhores que sy» (VC); E assy 
agora se faz acerca de muytos e ajnda 
antre os religiosos que nas eleiçoões e 
nos promouimentos que fazem» (VC); 
«Auyda pero primeiramẽte oraçõ de 
dia e de nocte demostrãdo per esto que 
aa elleiçõ e promouimẽto dos prellados 
deuem seer feitas primeiramẽte deuotas 
orações» (VC).

prompteza, subs. O mesmo que pronteza. 
Formas: prompteza (VC, 1). Contexto: 
«A segunda he a prompteza da voõtade» 
(VC).

promptidão, subs. O mesmo que pron-
tidão. Formas: promptidõ (VC, 2); 
prõptidõ (VC, 1); prõptidom (VC, 1). 
Contextos: «E porem cõ toda promptidõ 
e deuoçõ declaradamẽte e leda pagua tu 
o diuino officio» (VC); «qual foy aquelle 
que cõ afficamẽto e prõptidõ de oraçõ 
suasse gotas de sangue» (VC); «e cõ 
toda entençã e prõptidom da voontade 
sguardauã em elle» (VC).

prompto, adj. O mesmo que pronto. 
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Formas: prompta (VC, 2); prompto 
(VC, 4); promptos (VC, 4); prõpta 
(VC, 1); prõpto (VC, 6); prõptos (VC, 
5). Contextos: «Ex aqui em a qual 
palaura se demostra na virgẽ prompta 
obediencia» (VC); «e som prompto 
pera fallar» (VC); «he mais prestes e 
prompto pera pecar» (VC); «sooẽ de 
seer promptos pera demãdarem mais 
daquello que lhes outorguado e mandado 
he» (VC); «mas nõ defendeo porẽ a 
virtude daquelle que teuesse mais prõpta 
e mais alta ffe» (VC); «pera obedeçer e 
estar prõpto aa pallaura de deos» (VC); 
«ho spiritu he prõpto» (VC); «e no 
postumeiro dia estauã mais prõptos e 
mais feruẽtes pera ouuir» (VC).

promulgar, vb. (do lat. promulgare). Tornar 
público; publicar. Formas: promulguara 
(VC, 1). Contexto: «por aquella parte 
se inclinara elle e promulguara sua 
sentẽça» (VC).

pronosticar, vb. (do lat. medieval prognos-
ticare). O mesmo que prognosticar: pre-
dizer; pressagiar. Formas: pronosticaaes 
(VC, 1). Contexto: «e pronosticaaes e 
julguaaes das cousas por vijnr» (VC).

pronóstico, adj. (do grego προγνωστικός, 
pelo lat. prognosticus, a, um). O mesmo 
que prognóstico: indício de uma doença. 
Formas: pronosticos (RP, 2). Contextos: 
«Dos signaes pronosticos da pestilẽçia» 
(RP); «Signaes pronosticos da pestilẽcia 
quãto ao presente pertẽçe» (RP).

prontamente, adv. (de pronto + -mente). 
Sem demora. Formas: prontamẽte 
(C, 1). Contexto: «os litigantes sejam 
prontamẽte e sem dillaçam despachados» 
(C).

pronteza, subs. (de pronto + -eza). 
Prontidão; presteza. Formas: promteza 
(VC, 1). Contexto: «e a virtude 
cõcupiçiuel perdeo a promteza que ante 
auia» (VC).

prontidão , subs.  (do lat. medieval 
promptitudine-m). Presteza; brevidade. 
Formas: promtidõ (VC, 1); prontidõ 

(VC, 1). Contextos: «mostra a sua 
grande promtidõ que auia aa paixõ» 
(VC); «em a qual cousa se demostra a 
sua prontidõ pera soportar o marteiro» 
(VC).

pronto, adj. (do lat. promptus, a, um). 
Preparado; apto. Formas: promto (VC, 
1); promtos (VC, 2); pronto (VC, 1); 
prontos (S, 1); prõta (VC, 1); prõto 
(VC, 1). Contextos: «(O spiritu) de sy 
meesmo e de sua natura (promto he)» 
(VC); «que sejam mais promtos pera 
ouuir que pera ensinar» (VC); «Oo boo 
Jesu quam pronto foy o teu spiritu aa 
paixom» (VC); «Ho .xxjx. que seemdo 
abilles e prontos, non queren hapremder» 
(S); «aa qual sam perteençẽtes tres 
cousas .s. obediẽcia prõta» (VC); «deue 
auer excellẽcia e seer acto e prõto a 
mayores e mais cousas» (VC).

pronunciação, subs. (do lat. pronuntiatio-
ne-m). Ato ou efeito de pronunciar; de-
claração. Formas: pronũciaçõ (VC, 1). 
Contexto: «e cõ este julgara toda a trijn-
dade e ha hy outro juyzo de pronũciaçõ 
per o qual julgara Christo» (VC).

pronunciador, subs. (do lat. pronuntia-
tore-m). Aquele que pronuncia; publi-
cador. Formas: pronunciador (VC, 1). 
Contexto: «e he como pronunciador e 
publicador da vossa infirmidade» (VC).

pronunciamento, subs. (de pronunciar + 
-mento). Ato ou efeito de pronunciar; 
pronunciação. Formas: pronunçiamẽto 
(S, 1). Contexto:  «A terçeyra o 
pronunçiamẽto das palauras» (S).

pronunciar, vb. (do lat. pronuntiare). 
Exprimir através da voz; proferir; 
declarar. Formas: fora pronũçiada 
(VC, 1); foy pronũciada (VC, 1); foy 
pronunciado (VC, 1); pronũciaaes (VC, 
1); pronũciada (EE, 1); pronũciadas (VC, 
1); pronũçiamdo (S, 1); pronũciar (S, 1; 
VC, 2); pronũçiar (S, 3); pronũciara (VC, 
1); pronũçiarẽ (C, 1); pronũçiasse (VC, 
1); pronũciaua (VC, 1); pronũçie (S, 1); 
pronũciou (VC, 2); pronumciou (VC, 1); 
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pronuncia (VC, 1); pronunciaaes (VC, 
1); pronunçiado (C, 1); pronunciar (VC, 
2); pronunciara (VC, 1); pronunciarseha 
(S, 1); pronunciasse (VC, 1); pronunciou 
(VC, 2); seja prenunciada (VC, 1); seja 
pronũciada (VC, 1); sejam pronunçiadas 
(S, 1); ser pronũçiado (S, 1); ser 
pronunçiadas (S, 1). Contextos: «a 
sentẽça que fora pronũçiada era muj 
justa» (VC); «porque foy pronũciada 
per a boca do saluador» (VC); «E 
aquesto foy pronunciado em aquello 
que foy mandado em Noe» (VC); 
«e se cõdẽpnados hã de seer porque 
pronũciaaes vos a sentẽça ante que 
vejaaes a culpa?» (VC); «preegada 
na ley e pronũciada en os prophetas» 
(EE); «se forem boõas e cõcordarẽ 
cõ a boõa voõtade e pronũciadas cõ 
deuydas circũstancias» (VC); «Outrosi 
nom pronũçiamdo as palauras, nom 
conssagra» (S); «deue o juyz pronũciar 
e dar sua sentencia» (S); «non pode ben 
pronũçiar as palauras» (S); «e cõ quã 
doçe e blãda voz pronũciara aquella 
sentẽça de absoluçõ» (VC); «E que sejã 
valliosas quaes quer sentẽças, autos 
que se nos ditos dias pronũçiarẽ» (C); 
«pronũçiasse e declarasse a sentẽça 
geeral» (VC); «scriueo a sentença e 
pronũciaua depois» (VC); «o lector 
clara e abertamente pronũçie e diga 
o que leer» (S); «e quando escripueo 
ẽ a terra deuulgou e pronũciou que 
aquelles erã terreaaes e nõ çelestriaaes» 
(VC); «Pillatus pronumciou a sentẽça 
em aquestas palauras» (VC); «porque 
l igeiramente se diz e asinha se 
pronuncia» (VC); «os que formaaes e 
pronunciaaes a pallaura» (VC); «e per 
sentẽça defenitiua por tal pronunçiado» 
(C); «1uando se acabã de pronunciar 
aquellas palauras ou oraçom» (VC); «E 
aquelle que elle primeiro pronunciara 
por ignoscente» (VC); «segũdo dyto he 
pronunciarseha o partimẽto do casamẽto 
pollo juyz» (S); «nõ embarguando que 

pronunciasse Christo seer ignoscente» 
(VC); «porem pronunciou a sentença» 
(VC); «e em fim seja prenunciada per 
a voõtade de tal sentença» (VC); «mas 
ora seja pronũciada justamẽte ora 
injusta sempre a sentẽça do pastor he de 
temer» (VC); «A primeyra he que sejam 
pronunçiadas as palauras da forma que 
Jhesu Christo disse» (S); «e pido ser 
pronũçiado o matrymonio antre elles» 
(S); «asy deuen ser pronunçiadas ẽ a 
terra» (S).

propeamente, O mesmo que propriamente. 
Formas: propeamente (S, 1). Contexto: 
«Propeamente colecta he dicta oraçom» 
(S).

própeo, adj. O mesmo que próprio. 
Formas: propea (S, 7); propeo (S, 25); 
propeos (S, 2). Contextos: «E por sua 
propea vontade bẽzeo e consagrou» 
(S); «non abastaria a liçença do propeo 
saçerdote» (S); «E todo homẽ ha tres 
saçerdotes propeos .s. ho papa, ho bispo, 
o rrector e cura da parrochia donde 
viue» (S).

propiamente, O mesmo que propriamente. 
Formas: propiamente (S, 2; EE, 3); 
propiamẽte (S, 3). Contextos: «poeẽ 
estas palauras propiamente metendoo 
na augua» (S); «e isto he propiamente 
dampnallo da parte dalma» (EE).

propiedade ,  subs.  O mesmo que 
propriedade. Formas: propiedade 
(S, 1; EE, 3); propiedades (S, 1; EE, 
1). Contextos: «como quer que sejan 
daquelle senhor que as tem quãto aa 
propiedade» (S); «E a outro dous 
e a outro huũ cada huũ segundo a 
propiedade e partiose logo» (EE); «por 
tres rrazoõees e propiedades que ha em 
si» (S); «aqui se notam as propiedades 
daquelles dous discipollos» (EE).

propinco, adj. (do lat. propinquus, a, 
um). Próximo; aproximado. Formas: 
propinca (S, 1); propinco (S, 1). 
Contextos: «o que rreçebe o bautismo 
que he materia propinca» (S); «que 
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ho parẽte mais propinco casase cõ sua 
molher pera suçitar a linhagẽ» (S).

propínquo, subs. (do lat. propinquu-m). 
Próximo; parente. Formas: propinquos 
(VC, 2). Contexto: «mais aginha 
os farias antre os teus propinquos e 
cheguados» (VC).

própio, adj. O mesmo que próprio. 
Formas: propia (S, 15; C, 2; EE, 30); 
propias (S, 2; C, 2; EE, 4); propio (S, 24; 
VC, 2; C, 1; EE, 25); propios (S, 4; C, 
3; EE, 4). Contextos: «aynda que ẽ cada 
huũ seja apetito de propia exçelençia» 
(S); «pella paixom sua emtrou na gloria 
propia» (EE); «açidia he desconfiar 
homen de todas suas forças propias» 
(S); «e gouernem em casas alheas, nem 
propias dellas» (C); «noso propio sangue 
rremimos» (S); «Este ergo nome he de 
dẽtro de sy meesmo e propio da sua 
natureza» (VC); «tanto do mereçimento 
alheo quanto do propio seu» (EE); 
«tragam breuiairo seu propio» (C); «e 
nom por louuãça do mũdo e de seus 
beẽs propios» (S); «salvo se forem seus 
feitos propios e de seus familiares» 
(C); «forom os vistidos alheos, em este 
propios» (EE).

propoer, vb. (do lat. proponere). O mesmo 
que propor: sugerir. Formas: propoe 
(VC, 1); propoẽ (VC, 1); propoẽdo (VC, 
1); propoẽdo lhas (VC, 1); propoendo 
(S, 2); propoendolhe (EE, 1); propoer 
(S, 4; VC, 2); proponha (S, 1; VC, 1); 
proponhamos (VC, 1); proponho (S, 
1; EE, 1); propoõe (VC, 3; EE, 2); 
propos (VC, 4); propose lhe (VC, 1); 
proposelhe (VC, 1); proposelhes (VC, 
1); proposemos (VC, 1); proposera (VC, 
1); proposeres (EE, 1); proposerõ lhe 
(VC, 1); proposse (VC, 1); propoynham 
(VC, 1); propunham (EE, 1); propuse (S, 
1); som propostas (VC, 1). Contextos: 
«mas porque propoe deus a todas 
aquestas cousas tẽporaaes» (VC); «e 
propoẽ aquesta pallaura (ve) que quer 
dizer cõfusõ ou maldiçõ» (VC); «E leea 

a vida de Christo propoẽdo por seguir 
seus custumes» (VC); «E propoẽdo 
lhas e alleguãdo as per exẽplo de 
bẽ viuer» (VC); «propoendo o mais 
breue que poder de se confessar» (S); 
«propoendolhe queixume dos outros» 
(EE); «e propoer de se comfesar de 
feyto» (S); «arrepẽdasse do pecado e 
proponha de satisfazer se Deus lhe der 
de que» (S); «E assy nõ proponhamos 
j rmaãos  molheres  nẽ  f i lhos  nẽ 
quaaesquer desejos que nos possam lãçar 
fora do regno dos çeeos» (VC); «aqui 
proponho escpreuer» (S); «ho apostollo 
propoõe ensynança emxemplar» (EE); 
«Apres daquesto propos o senhor 
hũa hystoria» (VC); «e propose lhe a 
semelhança de hũa animalia» (VC); «E 
proposelhe quatro exemplos» (VC); «E 
proposelhes muytos exẽplos pera esto» 
(VC); «Ora nos cheguemos a contar 
o que proposemos» (VC); «O senhor 
proua per exẽplo aquello que proposera» 
(VC); «e proposeres teu doõ de boa obra 
a Christo» (EE); «e proposerõ lhe huũa 
fabula que antre si fingirõ» (VC); «logo 
des aly proposse em seu coraçom auer 
deus por padre» (VC); «algũas vezes 
propoynham e anticipauam algũas 
cousas» (VC); «e aquesta pregunta 
propunham malliciosamente a Christo» 
(EE); «propuse de trabalhar de fazer 
hũa breue copilaçom das coussas que 
neçesarias som aos saçerdotes» (S); 
«Moralmente em este exemplo nos som 
propostas quatro cousas que deuemos 
seguir» (VC).

proporcionado, adj. (do lat. medieval 
proportionatus, a, um). Que tem as 
devidas proporções; bem conformado. 
Formas: proporcionada (VC, 1); 
proporcionados (VC, 1). Contextos: 
«dizemos que el rey na sua cadeyra ou 
seeda proporcionada e ygualada ao seu 
corpo» (VC); «E porque os bẽ fazeres 
de fora sõ proporcionados ao amor da 
voõtade de dẽtro» (VC).
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proporcionalmente, adv. (de proporcional 
+ -mente ;  proporcional ,  do lat . 
proportionale-m). De modo proporcional. 
Formas: proporçionalmẽte (EE, 1). 
Contexto: «proporçionalmẽte (EE, 
quanto mays defferençado)».

proposição, subs. (do lat. propositione-m). 
Aquilo que se propõe; exposição; 
enunciado. Formas: proposiçã (VC, 
1); proposiçõ (VC, 2); proposiçom (VC, 
1; EE, 1). Contextos: «estes som os 
doze paães que stauã sobre a mesa da 
proposiçã» (VC); «E por tãto aquesta 
proposiçõ seguinte se pode entẽder per 
duas guisas» (VC); «Aquesta proposiçõ 
.s. predestinado poder ser dãpnado 
falsa he» (VC); «quando comeo os 
paães sagrados da proposiçom» (VC); 
«auia primeiro huum tabernacullo em 
que estauã os candieiros e a mesa a 
proposiçom dos paães» (EE).

propósito, subs. (do lat. propositu-m). 
Desígnio; plano; predisposição. Formas: 
proposito (S, 17; TC, 1; VC, 71; EE, 19); 
propositos (VC, 3); proposyto (TC, 
2). Contextos: «cõ proposito de non 
pecar mais» (S); «Se embargou o boõ 
proposito doutrẽ» (TC); «E alguũs pecã 
per pensamẽto e de seu proposito» (VC); 
«E que aquelle que diz a algũa molher 
algũa mĩtira burlãdo cõ proposito a traer 
que faça mal peca mortalmẽte» (EE); 
«Ou aquellas sõ prinhes que os boõs 
propositos que cõçeberõ nõ cõprirõ» 
(VC); «com odores de virtudes e cõ 
boos desejos e propositos» (VC); «Se 
murmurou de alguum por o seu boom 
proposyto» (TC).

propositor, subs. (do lat. medieval 
propositore-m). Aquele que propõe. 
Formas: propositor (VC, 1). Contexto: 
«por tãto acarretou ou trouue o senhor a 
este seu propositor» (VC).

própreo, adj. O mesmo que próprio. 
Formas: propreo (S, 1). Contexto: «da 
que for ordenado dalgũ nõ seu bispo sen 
liçença do seu propreo bispo» (S).

propriadamente ,  adv.  O mesmo 
que apropriadamente .  Formas: 
propriadamẽte (VC, 1). Contexto: «nõ 
ha hy cousa que assy propriadamẽte 
represente o stado da morada cellestrial 
como he a alegria daquelles que cantã 
louuores a deus» (VC).

propriamente, adv. (de próprio + -mente). 
No sentido próprio; exatamente. 
Formas: propriamente (VC, 17); 
propriamẽte (S, 2; VC, 30; C, 2; EE, 2). 
Contextos: «porque o comer pertence 
propriamente ao corpo» (VC); «Ou 
sse diz de ffruor, que propriamẽte 
quer dizer auer deleyte das coussas de 
Deus» (S); «E ajnda aalem daquesto 
he propriamẽte festa nossa» (VC); «e 
emtã nõ se chama propriamẽte ẽueja» 
(C); «cujo conheçimẽto propriamẽte he 
dicto» (EE).

propriedade, subs. (do lat. proprietate-m). 
Característica; carácter próprio. Formas: 
propriedade (TC, 1; VC, 42; EE, 2); 
propriedades (VC, 10). Contextos: «Ca 
propriedade he dos emueiosos que o bem 
que dos outros dizem cuidã que o tolhem 
a eles» (TC); «Este nome he posto 
segũdo a propriedade e figura» (VC); 
«ficãdo em saluo a propriedade dambos 
as naturezas» (VC); «Respondesse que 
pode seer que os paães e peixes ouuerom 
propriedade de vianda e de beber» (EE); 
«porque aquellas duas propriedades 
perteençẽ ao filho de deus» (VC); 
«o fogo ha dobrada natureza ou duas 
propriedades» (VC).

proprietário, subs. (do lat. proprietariu-m). 
Possuidor. Formas: proprietario (VC, 1). 
Contexto: «da cõto do teu moordomado 
e nõ sejas duro e apartado como se 
fores proprietario mas husa de obras de 
misericordia» (VC).

próprio, adj. (do lat. proprius, a, um). 
Que pertence exclusivamente a alguém; 
particular; característico; apropriado. 
Formas: propria (S, 1; TC, 2; VC, 
166; C, 7; EE, 8); proprias (VC, 42; 
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EE, 5); proprio (S, 2; TC, 1; VC, 90; 
C, 3; EE, 9); proprios (VC, 28; C, 
2; EE, 4); proprya (S, 3); propryo 
(TC, 1; EE, 1). Contextos: «mas de 
propria vontade por nos remijr do 
pecado» (S); «Mas nosso senhor Deus, 
ao qual cãta a sãta eiglesia, que a el 
he propria cousa amercear e perdoar» 
(TC); «quando he em sua propria 
pureza» (VC); «veeo em as cousas suas 
proprias» (VC); «demostrãdo que as 
proprias jnjurias deue homẽ sofrer com 
paçiençia» (EE); «A prymeira sepultura 
he de dereyto proprio que alguũ ha 
pera se ẽterrar» (S); «O .xxvii. he o que 
bautiza seu filho proprio sem necesidade 
ciintemente» (TC); «Symon ergo he o 
seu nome proprio» (VC); «o qual he 
meu proprio filho» (EE); «Consijra 
ergo sollicitamẽte os proprios pecados 
teus» (VC); «dos seus beẽs proprios ou 
dos seus benefiçios» (C); «as molheres 
comiã seus proprios filhos» (EE); «mas 
de sua proprya vontade foy morto 
e sepultado» (S); «A segũda se he 
obediemte, a terceyra se ha propryo» 
(TC); «nom he muy propryo chamar aos 
christaãos jrmaãos» (EE).

prorromper, vb. (do lat. prorumpere). 
Irromper; sair com ímpeto. Formas: 
prorrompeo (VC, 1). Contexto: «aquesta 
voz sayo e prorrompeo da boca do 
senhor Jesu em a cruz» (VC).

prosa, subs. (do lat. prosa-m). Palestra; 
sequência; uma parte da missa. Formas: 
prosa (S, 1; EE, 1); prossa (S, 6). 
Contextos: «E acabada ha prosa ou a 
aleluya, leuantase o saçerdote e passase 
a sinistra parte do altar» (S); «no liuro 
terçeyro: na prosa segunda» (EE); 
«Quando se diz alleluya ẽ algũas ygrejas, 
despois dela dizẽ ha prossa e en alguũs 
luguares chamona sequẽçia» (S); «e asi 
fasta ha aleluya dicta e a prossa» (S).

prosélito, subs. (do grego προσήλυτος, 
pelo lat. proselytu-m). Aquele que se 
converteu. Formas: proselitos (EE, 1); 

prosselitos (VC, 1). Contextos: «os 
do tribo de Juda. (proselitos)» (EE); 
«Prosselitos em latĩ som dictos aquelles 
que leixado o erro da gentillidade 
tornãsse ou cõuertẽ se a seerẽ judeos» 
(VC).

prosperamente, adj. (de próspero + 
-mente). Com prosperidade. Formas: 
prosperamente (EE, 1). Contexto: «(non 
se incha) contra o proximo ainda que lhe 
vaa prosperamente» (EE).

prosperidade, subs. (do lat. prosperitate-m). 
Estado de quem é próspero; riqueza; 
fortuna. Formas: prosperidade (S, 3; 
VC, 11; EE, 8); prosperidades (VC, 10; 
EE, 1). Contextos: «E aa destra parte 
signyfica prosperidade e benauẽturãça 
deste mũdo» (S); «e as boõas obras no 
tẽpo da prosperidade» (VC); «mais 
prigosa he a alma a prosperidade que a 
auersidade» (EE); «a minha alma mereça 
auer o louuor do vincimẽto cõtra todallas 
aduersidades e prosperidades» (VC); 
«soomẽte nom nas prosperidades mas 
ajnda nas trebullaçoões nõ deuemos 
apartarnos do ben» (EE).

próspero, adj. (do lat. prosperus, a, um). 
Venturoso; favorável; rico. Formas: 
prospera (EE, 2); prosperas (EE, 8); 
prospero (EE, 2). Contextos: «o outro 
mata a alma e assy a vida prospera como 
a auersa» (EE); «husando ben das cousas 
prosperas» (EE); «Muyto temem as 
cousas auersas non as prosperas» (EE); 
«Ca espeçia de grãde desauẽtura he seer 
primeiro prospero» (EE).

prosseguimento, subs. (de prosseguir + 
-mento). Ato ou efeito de prosseguir; 
continuação. Formas: proseguimento 
(VC, 2); proseguimẽto (VC, 1); 
prosiguimẽto (VC, 1). Contextos: 
«e que ordenança se deue guardar 
em o proseguimento della» (VC); 
«vay aproueitãdo no proseguimẽto da 
peendẽça» (VC); «O primeiro graao he 
no começo. o segũdo no prosiguimẽto. 
o terceiro no acabamẽto» (VC).
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prosseguir, vb. (do lat. *prosequere, 
por prosequi). Continuar; levar por 
diante. Formas: prosegue (EE, 1); 
proseguia (VC, 1); proseguilla (VC, 1); 
proseguimos (VC, 1); proseguindo (EE, 
1); proseguir (VC, 2); prosigo (EE, 1); 
prosiguamos (VC, 2); prosigue (EE, 
1); prosigui (EE, 1); prosiguo (EE, 1); 
prosseguir (SG, 1). Contextos: «e assy 
prosegue a Christo» (EE); «Desuia te 
do mal diz o propheta e faze bẽ. busca 
a paz e proseguia» (VC); «sam quatro 
cousas cõpridoyras a proseguilla» (VC); 
«e nos que proseguimos as mortalhas 
do nosso remijdor» (VC); «como se lee 
aqui e se veera proseguindo» (EE); «nõ 
se deue retardar de nõ fazer e proseguir 
as cousas que perteençẽ a louuor e hõrra 
de deus» (VC); «e depois por non repetir 
huũa cousa meesma prosigo em a glosa» 
(EE); «E de aqui adeante prosiguamos 
Jhesu com louuores hymnos e preçes» 
(VC); «E esta jnterpretaçõ prosigue, 
Nicholao de Lyra dizẽdo» (EE); «E 
assy pera milhor entender leemdo vossa 
senhoria a glosa prosigui o texto» (EE); 
«Disse ho ẽmijgo eu prosiguo» (EE); 
«per que leyxẽ de prosseguir a dicta 
comquista» (SG).

proteição, subs. (do lat. protectione-m). O 
mesmo que proteção: amparo; auxílio. 
Formas: proteiçõ (C, 1); proteyçom 
(VC, 1). Contextos: «por a ygreja nom 
dar proteiçõ a malfeitores» (C); «Hũa 
das aas e braços pode seer emtendida 
a proteyçom nas boas andanças» (VC).

protepção, subs. (do lat. protectione-m). O 
mesmo que proteção: amparo; auxílio. 
Formas: protepçom (S, 1). Contexto: 
«Ho .xx. que estam sub guarda e 
protepçom e defẽdimento dos reys e 
señores temporaees» (S).

protestação, subs. (do lat. protestatione-m). 
Protesto. Formas: protestaçõ (S, 1; VC, 
1). Contexto: «ho monje poderia dar 
alguũa coussa pouca seẽdo ho abade 
absente sub protestaçõ que lhe prazeria 

dello» (S); «E emadeo hũa protestaçõ. 
por affirmar as cousas sobreditas» (VC).

protestar, vb. (do lat. tardio protestare). 
Afirmar publicamente; manifestar; 
reclamar. Formas: protestarom (EE, 
1); protestou (EE, 2). Contextos: «E 
protestarom elle seer deus verdadeiro» 
(EE); «quando lhe deu os que tijnha 
protestou seer elle que daa a vida» (EE).

protomártir, subs. (do lat. eclesiástico 
protomartyr). O primeiro mártir. 
Formas:  prothomart ir  (VC, 1) . 
Contexto: «Daqueste Nichodemos se 
lee na reuellaçom do corpo de sancto 
Steuam prothomartir. e aly se faz delle 
mençom» (VC).

prouximo, subs. O mesmo que próximo. 
Formas: prouximo (S, 3; VC, 104; C, 
10; EE, 21); prouximos (VC, 24; C, 
5; EE, 2). Contextos: «Amaras a teu 
prouximo assy como a ti mesmo» (S); «a 
cada huũ mãdou deus de seu prouximo 
que lhe desse mantijmẽto» (VC); «E 
diz mais que todo homẽ deue seer 
auido por prouximo» (VC); «assacam 
falsso testimunho a seu prouximo» 
(C); «vay primeiro a rrecõçiliar cõ teu 
prouximo» (EE); «quãdo per boas obras 
mostramos a nossos prouximos exẽplos 
de luz» (VC); «beẽs, casas, fazẽdas 
de seus prouximos» (VC); «porque os 
prouximos areuezes se comportã huũs 
aos outros» (VC); «roubã as fazẽdas de 
seus prouximos» (EE).

prova, subs. (regressivo de provar). 
Aquilo que se pode demonstrar como 
verdadeiro; marca. Formas: proua 
(VC, 3; EE, 3); prouas (VC, 1; EE, 
3). Contextos: «Abastente e sejam a 
ty por aficada proua o que ouuimos» 
(VC); «e por tanto a proua ou salua 
do ferro queente e do reto se defende 
no direito» (VC); «e por este respeito 
a proua do ferro ardente e campos de 
batalha liçitamente som defesos pella 
ygreja» (EE); «tomou testimunhas e 
prouas dos angeos e dos prophetas e dos 
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parẽtes» (VC); «Aos quaaes deu ainda 
a sy meesmo viuo depois da paixõ em 
muytas prouas» (EE); «deuselhes que o 
tocassem e assy das outras prouas» (EE).

provação, subs. (do lat. probatione-m). Ato 
ou efeito de provar; prova; argumento; 
dificuldade. Formas: prouaçam (C, 1); 
prouaçõ (VC, 28; EE, 1); prouações 
(VC, 1); prouaçom (VC, 6); prouaçoões 
(VC, 2); provaçoões (VC, 1). Contextos: 
«proçederemos cõtra elle a prouaçam 
segundo forma de dereito» (C); «do 
testamẽto velho tirou prouaçõ  e 
mandamẽto» (VC); «decrarasse seu 
nome por que era conheçido de deus 
por a prouaçõ» (EE); «leyxando as 
prouações da sancta scriptura» (VC); 
«de sam Johã e das suas obras e do padre 
e prouaçom das scripturas» (VC); «per 
argumẽtos e prouaçoões nos alumeou 
aa ffe» (VC); «E depois que procedeo 
per prouaçoões e argumentos» (VC); 
«e mostrar seer verdadeira per muytos 
argumẽtos e provaçoões» (VC).

provamento, subs. (de provar + -mento). 
Ato ou efeito de provar; prova. Formas: 
prouamento (VC, 2). Contextos: «E em 
esta abstraçõ e prouamento de voõtade 
se perfaz aquella bemauenturança» 
(VC); «E sem poerlhe alguũ embargo 
nem prouamento delles quejendos 
eram» (VC).

provança, subs. (do lat. eclesiástico 
probantia-m). Prova. Formas: prouãça 
(EE, 1). Contexto: «(tomãdo o que 
sobejaua) .s.  amor prouãça  que 
verdadeir[a]mente comesse» (EE).

provar, vb. (do lat. probare). Experimentar; 
comer ou beber um pouco; pôr à prova; 
reconhecer; convencer; tornar crível; 
argumentar; demonstrar. Formas: era 
prouado (VC, 1); ey prouado (TC, 2; 
VC, 1); for prouado (VC, 2); forem 
prouados (VC, 1); foy prouada (EE, 1); 
foy prouado (VC, 1; EE, 1); he prouada 
(VC, 2); he prouado (TC, 1; VC, 1; EE, 
2); ouuese prouada (EE, 1); probou (VC, 

1); proua (S, 8; VC, 60; EE, 8); prouã 
(VC, 4); proua se (VC, 2); prouaae (VC, 
1); prouaao (VC, 1); prouada (VC, 12; 
EE, 1); prouada era (VC, 1); prouada he 
(VC, 3); prouadas (VC, 2); prouado (S, 
2; VC, 9; C, 1; EE, 2); prouãdo (VC, 1); 
prouado for (S, 1); prouãdolhes (VC, 
1); prouados (VC, 2); prouame (S, 1); 
prouamos (VC, 2); prouando (VC, 2); 
prouao (VC, 2); prouar (S, 6; VC, 37; 
C, 1; EE, 6); prouara (EE, 1); prouarẽ 
(VC, 1); prouarees (VC, 1); prouarem 
(VC, 1); prouares (VC, 1); prouarmos 
(VC, 1); prouarõ (VC, 3); prouarom 
(VC, 1); prouase (S, 1; VC, 2); prouasse 
(S, 2; VC, 8; EE, 2); prouassem (VC, 
1); prouaste (VC, 1); prouaua (VC, 1); 
prouauã (VC, 2); prouauam (VC, 1); 
proue (VC, 6; EE, 2); prouẽ (VC, 1); 
prouees (EE, 5); prouemos (VC, 2); 
proues (EE, 2); prouey (RP, 2); prouo 
(VC, 2); prouoo (TC, 1); prouou (VC, 7; 
EE, 5); prouou ho (VC, 1); prouua (VC, 
3); prouuar (VC, 3); seendo prouado 
(C, 1); seendolhe prouado (C, 1); seer 
prouado (VC, 1); seerẽ prouadas (VC, 1); 
seja prouada (S, 1; VC, 2); seja prouado 
(EE, 1); ser prouado (S, 1); sõ prouados 
(VC, 1); som prouados (VC, 2); teẽ 
prouado (VC, 1); tijnhã prouada (VC, 1). 
Contextos: «e em aquello era prouado 
a sua paciẽcia» (VC); «E doutra guisa 
se o cõtrairo fezeremos nũca nos sera 
perdoado, segũdo que bẽ ey prouado» 
(TC); «assy ey prouado que nõ ha hy 
pyores que aquelles que maaos som 
em elles» (VC); «quando for prouado 
reçebera coroa de vida» (VC); «por tal 
que depois que forem prouados reçebam 
coroa» (VC); «E logo dep[o]is se segue 
este euangelho e emcima foy prouada 
a resurreyçom de Christo» (EE); «e 
porque a doutrina nõ tem efficacia ou 
afficamẽto saluo se he prouada por tanto 
segue se a maneira cõujnhauel» (VC); 
«Onde se huũ homẽ ante alguũ iuiz 
he acusado de algũa cousa falsamẽte, 
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empero suficientemente lhe he prouado 
per falsas testimunhas» (TC); «como em 
estes quorenta dias ouuese prouada sua 
resurreyçam por muytas demostraçoões» 
(EE); «per as cousas precedentes probou 
a verdade de sua rresurreyçom» (VC); 
«E se se proua que o descobryo, se 
deue fazer em esta maneira» (S); «e por 
semelhante ho proua por Grisostomo» 
(EE); «e aquestas cousas prouã per as 
causas que elle fez e disse em presença 
dos seus discipollos» (VC); «Aquelle 
ergo que se nõ allegrar por a fim do 
mũdo se cheguar proua se que seu 
amigo he» (VC); «mas primeyramente 
prouaae se sam da parte de deus» 
(VC); «e prouaao per .xx. condiçoões 
em seu euãgelho» (VC); «a qual he 
cousa prouada que elle della filhou» 
(VC); «e depois que prouada era fosse 
que a publicasse e deuulgasse» (VC); 
«Prouada he a mirra dos penitentes» 
(VC); «e nom que sejam scriptas ou 
prouadas per autoridades conteudas na 
santa scriptura» (VC); «per cõseguinte se 
escusa de segũda prouãdo e demostrãdo 
que elle era filho de deus» (VC); «sse 
prouado for em juizo deue todolos 
dias de sua vida amdar peregrino» 
(S); «prouãdolhes e mostrando per 
mujtos argumẽtos a verdade da sua 
resurreiçõ» (VC); «sejamos em este 
mũdo mais prouados» (VC); «prouame 
senhor e tentame» (S); «Porque aquello 
que gostamos ou prouamos nom o 
bebemos» (VC); «prouando e vendo 
magnifestamente a humanidade em que 
elle resurgia» (VC); «Desi aquello que 
dissera prouao per signaaes dizẽdo» 
(VC); «Tẽtanos Deus para prouar» (S); 
«entom ho senhor prouara a remissom» 
(EE); «e algũs cõ maa voõtade por 
prouarẽ se çessaria elle por temor da 
morte de doctrinar e ensinar» (VC); 
«E como ou donde prouarees vos 
que este husurpaua tal senhorio?» 
(VC); «aaquelles que aprouarom e 

prouarem» (VC); «E tu trabalhate de 
te prouares se a poderas consollar ou 
se saberas» (VC); «empero esto he 
por auermos exercicio e prouarmos de 
sofrermos algũas vezes mingoas» (VC); 
«e quanto mais prouarõ tanto o creerom 
mais firmemẽte» (VC); «prouase que 
o malefiçio non era perpetuo» (S); 
«prouasse sua ffe e cõstãcia e depoys 
de prouada a diuulgasse» (EE); «porque 
prouassem a tua verdadeira resurrecçõ» 
(VC); «porque prouaste per tãgimẽto» 
(VC); «e porque lho prouaua per obras 
e per pallauras» (VC); «dõde se prouauã 
seer boos seruos» (VC); «per aquella 
vide carreguada de vuas prouauam os 
filhos de Israel a boondade da terra da 
promissom» (VC); «Veja e proue sy 
meesmo acerca dos olhos e da presença 
de deus» (VC); «Mas proue cada huũ 
sua obra» (EE); «necessario he que 
primeiramente se prouẽ e examinẽ no 
tempo da acçõ» (VC); «reformay vos 
na nouidade de vosso sentido porque 
prouees qual seja a voõtade de deos boa 
e muyto prazenteyra e acabada» (EE); 
«porque prouees o milhor e sejaaes 
puros e sem offenssa» (EE); «e aquelle 
asseseguado olho que nos nõ queira veer 
nẽ prouemos algũa cousa da quella pena 
jncurauel» (VC); «(poõe ca teu dedo) 
porque proues por tacto» (EE); «todos 
estos remedios prouey» (RP); «Estas 
cousas per my mesmo prouey» (RP); 
«prouoo ainda per rezom se te a ti he 
defeso aquelo que nom he pecado quanto 
mais aquelo he pecado» (TC); «como ho 
ouro na fornalha os prouou» (EE); «De sy 
aquesto que disse prouou ho e louuandoo 
disse» (VC); «E per esta obra se prouua 
a pallaura de Christo que he ençima 
dicta» (VC); «Primeiramẽte segundo 
Jeronimo para prouuar e mostrar que elle 
verdadeiramẽte filhara a humanidade» 
(VC); «e seendo prouado que alguũ 
faz o cõtrairo» (C); «mandamos que 
pella primeira vez seendolhe prouado, 
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pague quatro cruzados douro pera ha 
obra da nossa see e nosso meirinho» 
(C); «nõ pode alguẽ seer prouado nem 
conhoçido a sy meesmo nem a outrem» 
(VC); «Deue se ergo doblar cõ todas as 
bẽaventuranças pera seerẽ prouadas per 
ella» (VC); «A quarta que seja prouada 
per boas obras» (S); «porque pode ser 
prouado por vista» (S); «por tal que 
sejam conheçidos em vos aquelles que 
som prouados» (VC); «porque nõ teẽ 
prouado a sua virtude» (VC); «e fallauã 
como aquelles que nõ tijnhã prouada a 
sua fraqueza» (VC).

prove, subs., adj. O mesmo que pobre. 
Formas: proue (S, 13; VC, 11; HV, 
2; EE, 26); prouees (VC, 2); proues 
(S, 18; VC, 21; C, 3; EE, 62); prouue 
(VC, 1); prouues (VC, 1). Contextos: 
«Responder mal ao proue que pede por 
Deus» (S); «Foy feyto proue por fazer a 
nos ricos cõ sua pobreza» (VC); «tanto 
seja dado ao rico como ao proue» (HV); 
«para mãtimẽto da proue madre e do 
filho» (EE); «pois deuem seer reçebidos 
os prouees e os humildosos porque 
em elles deos he reçebido» (VC); «os 
pastores som proues e displiziuees» 
(VC); «ou ẽ feito de viuuas proues ou 
orfoõs» (C); «o noyuo e a noyua eram 
proues, e por tanto conuidauã proues» 
(EE); «pã e augua deseja a natureza. 
e pera esto nõ ha hy prouue alguũ» 
(VC); «os pequenos e prouues por hũa 
trauessura leue».

provecto, subs. O mesmo que proveito. 
Formas: prouecto (VC, 5). Contextos: 
«A quarta por que ensinando e regẽdo 
forõ sem prouecto» (VC); «que lhe som 
cometidos a prouecto comuũ» (VC).

provectoso, adj. O mesmo que proveitoso. 
Formas: prouectosa (VC, 1); prouectosas 
(VC, 1); prouectoso (VC, 4). Contextos: 
«e fiel per prouectosa despẽssaçõ quanto 
ao proximo» (VC); «tijnhã açerca das 
causas grãdes e prouectosas aa saluaçõ 
das almas» (VC); «o prellado boo e 

prouectoso» (VC); «o qual sem seu 
scandallo he prouectoso» (VC).

proveitadoiro, adj. (de proveitado + -oiro). 
Proveitoso. Formas: proueitadoyro 
(VC, 1). Contexto: «Sabe deus aquello 
que nos he proueitadoyro e cõpridoyro» 
(VC).

proveitador, adj. (de proveitado + -or). 
Aproveitador; que aproveita. Formas: 
proueitador (VC, 1).  Contexto: 
«ponhamos que alguẽ seja muyto 
studioso e proueitador do beneficio que 
auera» (VC).

proveitar, vb. (de proveito + -ar). 
Aproveitar; tirar proveito de; tornar 
útil. Formas: proueita (VC, 1; EE, 1); 
proueitãdo (VC, 1); proueitarẽ (VC, 
1); proueitarmos (VC, 1). Contextos: 
«Nenhuũa cousa proueita perdoar de 
boca» (EE); «por quãto querem saber 
aquello que nom podẽ nẽ proueita aa 
ffe nẽ a boos costumes» (VC); «ao 
qual nõ pode alguũ vijnr se nõ andãdo 
e proueitãdo per esta vida do nosso 
reemijdor» (VC); «mas vijm a elles 
por proueitarẽ mais e melhorarem» 
(VC); «se nõ nos proueitarmos delle em 
aquello que compre» (VC).

proveito ,  subs.  (do lat .  medieval 
profectu-m). Benefício; ganho; lucro; 
utilidade. Formas: proueito (S, 17; VC, 
258; C, 6; EE, 27); proueitos (S, 25; 
VC, 16; C, 1; EE, 1); prouejto (VC, 1); 
prouejtos (VC, 1); proueyto (S, 10; TC, 
3; VC, 64; EE, 4; RP, 1); proueytos (S, 4; 
VC, 2); proveito (S, 1); proveitos (S, 1); 
proveyto (S, 1). Contextos: «ho deytarẽ 
en seu proueito de seu patrimonio» (S); 
«e furta o proueito e fructo das ouelhas» 
(VC); «e proueito dos ditos freigueses» 
(C); «seruos somos sen proueito» (EE); 
«porque mais seguramẽte se estenda 
aos proueitos de fora» (VC); «seguẽ os 
proueitos tẽporaaes» (EE); «por vosso 
prouejto de como auies de comer o 
meu pã e beber o meu sangue» (VC); 
«atee matallos por seus prouejtos e 
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honrras» (VC); «Primeyramente se 
pecou em ueendo as cousas do mundo 
e sem proueyto» (TC); «Se foy em 
ẽbargo de alguũ bem ou proueyto de 
seu proximo» (TC); «Em louuor da 
santissima trijndade, e da gloriosa virgẽ 
Maria e a proueyto do pouoo» (RP); 
«em vsuras e em proueytos feeos» (S); 
«pera empetrar todos boõs e proueytos» 
(VC); «lhes derom poderio pera tractar 
as cousas a proveyto do senhor» (S).

proveitosamente, adv. (de proveitoso + 
-mente). Com proveito; vantajosamente. 
Formas: proueitosamente (VC, 3); 
proueitosamẽte (VC, 6); proueytosamente 
(VC, 1; EE, 1); proueytosamẽte (VC, 
3). Contextos: «E pois eu faço estas 
obras ergo eu soom proueitosamente» 
(VC); «e percalçem cousas que depois 
possam em seu tempo proueitosamẽte 
escançar e derramar» (VC); «mas 
ensinou nos que ouuessemos de fazer 
ambas estas cousas proueytosamente» 
(VC); «Proueytosamente  quando 
acreçẽta possuirey a vida eterna» (EE); 
e que conseruasse a saude ja dada 
proueytosamẽte» (VC).

proveitoso ,  adj. (do lat.  medieval 
profectuosus, a, um). Benéfico; útil. 
Formas: proueitosa (S, 2; TC, 1; VC, 
38; HV, 1; EE, 2); proueitosas (S, 2; VC, 
19; HV, 1; C, 1; EE, 2); proueitoso (S, 2; 
VC, 34; C, 1; EE, 8; RP, 1); proueitosos 
(S, 1; TC, 1; VC, 4; EE, 2); proueitossa 
(S, 1; VC, 1); prouejtoso (VC, 1); 
proueytosa (S, 1; VC, 9; EE, 4; RP, 
1); proueytosas (TC, 1; VC, 7; HV, 1); 
proueytoso (S, 1; VC, 8; EE, 1; RP, 1); 
proueytosos (VC, 3); proueytossa (VC, 
2); proueytosso (VC, 1); proueytossos 
(VC, 1); proveitosas (HV, 1). Contextos: 
«ca Deus quando lhe demandamos 
coussa que non nos he proueitosa non 
nos ouue ssobre esto» (S); «ali pode 
enader iuramẽto mayormente se he 
cousa proueitosa» (TC); «som a vos 
proueitosas feitas» (VC); «ocupamse em 

rezoões nom proueitosas: e alguũas vezes 
danosas» (EE); «deuia seer mayor e mais 
proueitoso a todos» (VC); «Começase 
huũ boõ regimẽto muyto neçessario e 
muyto proueitoso aos viuẽtes» (RP); 
«deu meezinhas e leytoayros e emprestos 
muy proueitosos que esta peçonha ou 
emfermidade ouuesem de curar» (TC); 
«dous ajudadores ou dous seruidores 
que sejã a ti proueitosos» (VC); «depoys 
nos deu a Christo e aos apostollos 
como fruytos maduros e proueitosos» 
(EE); «E a piedade he proueitossa a 
todalas cousas» (S); «por a qual razom 
proueitossa cousa he que o sacerdote 
de algũa peẽdença que seja perpetua» 
(VC); «E nõ deue homẽ auer reçeeo que 
o que elle mandar nõ seja prouejtoso 
nẽ pode seer» (VC); «mais mudaa en 
outra cousa proueytosa» (S); «Este faz 
proueytosa força aa sua perdiçom» (VC); 
«E asy estes taaes auerã o galardõ ẽ este 
mũdo mas daquelas cousas que lhes sõ 
proueytosas aas almas que suso disse nõ 
curã os filhos» (TC); «a triaga te he muyto 
proueytosa» (RP); «porque senhor vos 
praza que se vos sabees algũas cousas 
que sejã proueytosas a my» (HV); «E 
ho que entende que nom he proueytoso 
non lho outorga» (S); «Regimento 
Proueytoso contra ha Pestenença» (RP); 
«Onde grande cuydado he a muytos 
de pooerem em sua casa proueytosos 
officiaaes» (VC); «Proueytossa cousa 
he e de grande saude dobrar e ameudar 
a cõfissam de huũs pecados meesmos e 
a muytos cõfessores» (VC); «muyto he 
proueytosso ameude hyr aa confissam» 
(VC); «per boos custumes e proueytossos 
per pallauras» (VC).

provemente, adv. O mesmo pobremente. 
Formas: prouemẽte (VC, 1). Contexto: 
«figurou em aquello que diz que vio o 
çego .s. cõ olho de misericordia e graça 
prouemẽte» (VC).

provença, subs. O mesmo que providência. 
Formas: proueẽça (VC, 1); proueença 
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(VC, 1). Contextos: «o qual per 
marauilhosa proueẽça acarreta e traz os 
judeos e os gentijos aa saluaçõ e vida 
que perderõ em Adam» (VC); «por 
tal que ajudãdo me a tua proueença 
nũca me desempare a tua consollaçõ e 
merçee» (VC).

provença 2, subs. O mesmo que prudência. 
Formas: proueẽça (VC, 2). Contextos: 
«e que ha a proueẽça e auisamẽto de 
todas cousas» (VC); «Prudẽçia he hũa 
proueẽça pera o diante» (VC).

provência, subs. O mesmo que província. 
Formas: prouẽcia (VC, 3). Contextos: 
«mas era parte da prouẽcia de Syria» 
(VC); «nõ era porẽ pejada no corpo que 
nõ podesse andar de hũa prouẽcia aa 
outra» (VC); «Forõ feitas ou se faziã 
hũas vodas ẽ Cana que he hũa villa da 
prouẽcia da Gualilea» (VC).

proveniente, adj. (do lat. proveniente-m, 
part. presente de provenire). Que 
provém; oriundo. Formas: pro veniente 
(VC, 1). Contexto: «a graça de ante ou 
pro veniente sua ta deu e cõçedeo nõ 
coroa deus ou nõ pooẽ coroa em outras 
cousas nossas senõ em aquellas que nos 
elle da» (VC).

prover, vb. (do lat. providere). Munir-se de; 
providenciar; atender. Formas: proueas 
(VC, 1); prouẽdo (EE, 1); prouee (VC, 
6); proueẽ (VC, 2); proueẽdo (EE, 1); 
proueemdolhe (VC, 2); proueen (S, 1); 
proueendo (VC, 1); proueeo (VC, 5; EE, 
1); proueer (S, 2; VC, 23; C, 8; EE, 1); 
proueera (VC, 3); proueeras (VC, 1); 
proueerẽ (VC, 1); proueeria (VC, 1); 
proueermos (C, 3); proueesse (VC, 1); 
proueẽsse (S, 1); proueessem (EE, 1); 
prouehudo (VC, 2); proueja (VC, 3; RP, 
1); prouejã (VC, 1); prouejaaes (VC, 
2); prouejam (C, 1); prouejamos (C, 1); 
prouendo (VC, 1; EE, 1); proueo (VC, 
3); prouer (S, 1; VC, 4); proueremos 
(C, 1); prouesem (S, 1); proueya (VC, 
1); prouijdas (EE, 1); prouijdo (C, 
1); prouuee (VC, 1); prouyda (S, 1); 

provessemos (C, 1); seja proueuda (VC, 
1); sejamos provistos (VC, 1); som 
prouehudos (VC, 1); somos prouijdos 
(VC, 1). Contextos: «Ergo por tal que 
proueas e trautes as armas» (VC); «non 
tornes a alguũ mal por mal prouẽdo 
ho bem» (EE); «e per outros geitos e 
requerimentos se prouee dos bispados» 
(VC); «mais aginha outorguã e proueẽ 
assy em os delleitos» (VC); «Proueẽdo 
em todo» (EE); «ouue cuydado da sua 
muy triste madre e emcomemdoua ao 
discipollo. proueemdolhe de seruidor» 
(VC); «non acorrem os rricos aos 
pobres nẽ os proueen en seus mesteres» 
(S); «Acçintamente proueendo mais 
aas pessoas que aas ygrejas» (VC); 
«Nom per nouo conselho proueeo deus 
aas cousas humanaaes» (VC); «Ca se 
proueeo para ho tempo que auia de 
vijr» (EE); «he forçado muytas vezes de 
proueer estes tempos por remediarem a 
incontinẽçia» (EE); «nõ descõfiemos 
das cousas que som necessarias aa 
gouernãça por no tẽpo que cõprir deus 
nos proueera dellas» (VC); «porque 
em esto proueeras a ty meesmo e faras 
thesouro nos çeeos» (VC); «os tormẽtos 
que se lhe hã de seguir porque guardã 
se de proueerẽ as penas e cousas que 
vijnrã» (VC); «a este tal cõselho sem 
duuida deus lhe proueeria auõdosamẽte» 
(VC); «se a ello nom proueermos» (VC); 
«mas porque da resposta que sabia que 
dariam que proueesse da guisa que 
se fezesse» (VC); «ẽtẽdese as cousas 
pasadas proueẽsse as prostumeiras que 
ssom as cousas por vijr» (S); «por que 
se proueessem de paçiençia, que menos 
ferem as seetas primeiro prouijdas» 
(EE); «seẽdo sperado per tua paçiẽcia 
e prouehudo de tua graça e ajudado per 
tua misericordia» (VC); «todo ẽfermo se 
proueja de boõ fisico e bẽ esperto» (RP); 
«e porẽ cõpre que os prouejã donde 
se mostra a deuoçom que elles auiã» 
(VC); «e que prouejaaes os perijgoos 
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que se seguẽ» (VC); «E os ditos priores, 
rectores e benefiçiados prouejam sobre 
o temporal» (C); «com suas cartas nas 
quaaes tambem nomearam os reuees 
pera que prouejamos a ysso como he 
dereito e rezã» (C); «E prouendo aquesto 
o senhor» (VC); «ca a natureza proueo 
os membros ao corpo do homẽ» (VC); 
«mayormente sse non he muyto conjũta 
pesoa e daquelles que ha de prouer» (S); 
«e estonçe proueremos de arçediagado» 
(C); «minha võtade seria que soubesem 
e entendesem prouesem as coussas 
prestumeiras» (S); «E porque pois elle 
te proueya de todas cousas leixa lhe tu 
a elle o carrego de todas ellas» (VC); 
«seja bem repairado e bem prouijdo de 
todo o que lhe compre» (C); «onde assi 
como deus prouuee o vee ante alguẽ que 
se aja de saluar» (VC); «seja ha ygreja 
prouyda de prelado» (S); «pediam por 
merçee que lhe provessemos sobre ello 
de remedio com dereito» (C); «porque 
seja proueuda e dada coroa aos seus 
sanctos» (VC); «primeiro sejamos 
provistos do mãtijmẽto da participaçõ da 
paixõ do senhor» (VC); «Em tres cousas 
som prouehudos os sangrados» (VC); 
«porque pera misericordia daquelle de 
que somos prouijdos» (VC).

prover 2, vb. O mesmo que prever. 
Formas: pro vista (VC, 1); prouista (VC, 
1). «quanto aa sua criaçõ e gouernança 
pro vista e auisada» (VC); «nẽ permittas 
ou cõsentas que eu moyra morte nõ 
prouista» (VC).

provérbio, subs. (do lat. proverbiu-m). 
Adágio; ditado; máxima. Formas: 
prouerbio (VC, 2). «Este prouerbio lhes 
disse Jhesu. Prouerbio se chama quando 
per hũa pallaura se entende ou se diz 
outra assy como he a parauoa ou exẽplo 
que per hũa voz que significa hũa cousa 
he entendida outra» (VC).

proveza, subs. O mesmo que pobreza. 
Formas: proueza (S, 2; VC, 17; EE, 
12). Contextos: «caristia das viandas ou 

mingua, proueza, rromaria» (S); «Saaete 
da tua terra per voto de proueza» (VC); 
«forom pello mundo vestidos de pelles 
de camellos e de cabras e com proueza 
atribullados e atormentados» (EE).

provez inho ,  ad j .  O mesmo que 
pobrezinho. Formas: prouezinha (EE, 
5); prouezinhos (VC, 1). Contextos: 
«huũa prouezinha viuua que deitou duas 
mealhas de cobre» (EE); «era filho de 
huũ carpenteyro e de huũa prouezinha 
molher» (EE); «quãdo com aquelles 
prouezinhos discipollos. e com Judas 
treedor a huũa mesa e a huũ talhador 
ceou» (VC).

providência, subs. (do lat. providentia-m). 
Ação de Deus sobre o curso dos 
acontecimentos; presciência do futuro; 
prevenção. Formas: prouidẽcia (VC, 
8); prouidẽçia (S, 2; VC, 1; EE, 2); 
prouidencia (VC, 11; EE, 4); prouidençia 
(S, 1; VC, 1; EE, 1). Contextos: «e per 
aquello lhes foy forçado de o auerẽ 
dadorar segũdo a ordenãça da prouidẽcia 
diuinal» (VC); «A prouidẽçia ha de 
rreger e governar as outras vertudes ẽ 
sseus actos» (S); «a qual prouidẽçia 
ou presciẽçia de deus que tanto val 
por a sabedoria sua» (VC); «ẽ o boo 
juizo reconheçera a prouidẽçia de 
deus» (EE); «nõ negua nẽ tolhe o mũdo 
seer sob seu senhorio e prouidencia» 
(VC); «por diuina prouidencia forom 
premissos duuidar a moor çertidom de 
ffe da resurreiçon de Christo» (EE); 
«prudençia, inteligençia, prouidençia, 
memoria» (S); «E per esta meesma guisa 
se a prouidençia presente vee algũa 
cousa» (VC).

providente, adj. (do lat. providente-m, 
part. presente de providere). Que 
provê; prudente; cauteloso. Formas: 
prouidẽte (VC, 1). Contexto: «qualquer 
aduersidade que te  acõteçe per 
cõsentimẽto prouidẽte se faz daquelle 
per cuja virtude as cousas criadas se 
cõseruã em seu seer» (VC).
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próvido, adj. (do lat. providus, a, um). 
Precatado; prudente. Formas: prouido 
(S, 1); prouidos (S, 1). Contextos: «podẽ 
enleger confesor prouido e discreto» 
(S); «pella ssabedoria somos maduros, 
e pello entendimento prouidos, e pello 
conselho sabedores» (S).

provimento, subs. (de prover + -mento). 
Ato ou efeito de prover; nomeação. 
Formas:  proui jmento  (VC,  1) . 
Contexto: «E em muytas ellyçoões e 
prouijmento he reprouado e engeitado 
Christo» (VC).

província, subs. (do lat. provincia-m). 
Região; divisão administrativa. Formas: 
prouĩcia (VC, 3; EE, 1); prouĩçia (EE, 1); 
prouĩcias (SG, 1; EE, 1); prouĩçias (EE, 
1); prouincia (VC, 13; EE, 4); prouinçia 
(S, 2; VC, 2; EE, 2); prouincias (VC, 3; 
EE, 4); prouinçias (S, 1; VC, 1; EE, 3); 
proujnçias (S, 1). Contextos: «Serepta 
çidade de Sydonia que era hũa prouĩcia» 
(VC); «da prouĩcia de Gallilea» (EE); 
«Gallaçia.) outra prouĩçia he da qual 
se nomeam os Galathas» (EE); «nem 
curem de entẽder nas prouĩc[i]as» 
(SG); «E primeiramẽte os nomes das 
prouĩçias e pessoas a quem escreueo» 
(EE); «saluo aaquella que esta em 
Sarepta da prouincia de Sydonia» (VC); 
«foy a huũa prouincia longe» (EE); «el 
rrey a sua gẽte, o juiz a sua prouinçia, 
o padre a seus filhos» (S); «e passa per 
meetade dos termos da prouinçia de 
Capoleos» (VC); «e dessy que nas outras 
prouincias» (VC); «çidades e prouincias 
comarcaãs» (EE); «ygreja ssegũdo a 
diverssydade das prouinçias e terras» 
(S); «estas som as duas prouinçias de 
partidas» (VC); «por que tem mayor 
jurdiçom e mayor pouoo e proujnçias 
de rreger» (S).

provincial, subs., adj. (do lat. provinciale-
-m). Que ou o que é superior de uma 
província eclesiástica. Formas: prouin-
çiaees (S, 1); prouinçial (S, 1); proujn-
çiaes (S, 1). Contextos: «Ho mestre da 

horden ou o prouinçial dos preegadores 
ou seus vigairos e menistro geeral ou 
prouinçiaees ministros ou costodios dos 
ffrades pregadores menores» (S); «podia 
consagrar ao bispo e aos bispos com 
proujnçiaes ao arçebispo» (S).

provisão, subs. (do lat. provisione-m). Ato 
ou efeito de prover; reserva de alimentos; 
mantimento. Formas: prouisã (VC, 
2); prouisam (VC, 1); prouisom (VC, 
15); prouisoões (EE, 1); prouissõ (VC, 
1). Contextos: «Quãdo forõ ẽviados 
os apostolos aa preeguar sem farnel 
e sem saco e sem prouisã algũa dos 
mantijmẽtos necessarios deus lhes 
proueeo avõdosamẽte» (VC); «e dado 
lugar que podessẽ de leuar prouisã das 
cousas neçessarias» (VC); «nem alguũ 
dinheiro em vossas bolsas e çintas pera 
prouisam e mãtijmẽto neçessario a 
vosso camjnho» (VC); «ajnda que elle 
nõ faça prouisom por auer as despesas» 
(VC); «seja despeso com muy grãde 
dilligencia ou prouisom» (VC); «deu o 
despojo aos de sua casa, e as prouisoões 
a suas criadas» (EE); «e que ajamos 
prouissõ e guarda delle nos celleiros e 
couaas» (VC).

provocação, subs. (do lat. provocatione-
-m). Ato ou efeito de provocar; desafio. 
Formas: prouocaçõ (VC, 2); prouoca-
çoões (VC, 1). Contextos: «e per a prou-
ocaçõ de todas as dictas cousas leyxando 
as prouações da sancta scriptura» (VC); 
«e vay te per a tua casa porque aquello 
que foy testimunha da tua infirmidade 
seja prouocaçõ da tua saude» (VC); 
«Outros eram letrados que conhoçiam 
per algũas razoadas prouocaçoões que 
elle era Jesu Christo» (VC).

provocar, vb. (do lat. provocare). Tentar 
despertar a vontade de; chamar; desafiar; 
levar a. Formas: fosse prouocada (VC, 
1); fossẽ prouocados (VC, 1); prouoca 
(VC, 4; EE, 1; RP, 1); prouocã (VC, 3; 
EE, 1); prouocado (VC, 3); prouocãdo 
(VC, 2); prouocados (VC, 1); prouocam 
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(S, 1); prouocamos (C, 1); prouocamos 
vos (VC, 1); prouocao (EE, 1); prouocar 
(S, 2; VC, 6); prouocaste (TC, 2); 
prouocaua (VC, 1); prouocauã (VC, 1); 
prouocauao (VC, 1); prouocou (TC, 1; 
VC, 4); prouoquẽ (VC, 1); prouoquemos 
(VC, 1); seer prouocado (VC, 1); seer 
prouocados (VC, 1); seja prouocada 
(VC, 1); seja prouocado (C, 1); sejã 
prouocados (VC, 1); sejas prouocado 
(VC, 1); somos prouocados (VC, 1). 
Contextos: «por tal que muytos ou toda 
a gẽte fosse prouocada a choro e plãto» 
(VC); «per aqueste signal e demostraçõ 
da piedade diuinal fossẽ prouocados 
aa sperança de auerẽ perdom» (VC); 
«Nossa alma prouoca sobre este manjar 
muito ligeiro» (EE); «e prouoca o 
apetito de comer» (RP); «e auẽdo sanha 
deligeiro prouocã rixas e cõtendas» 
(VC); «E porque sejas mais prouocado 
e inclinado a louuor de deus» (VC); 
«que ouuera prender prouocãdo e 
enduzẽdo per aquesto os imijgoos que 
o perseguyam» (VC); «sejã chamados 
e prouocados a milhores cousas per 
tua merçee» (VC); «e prouocam a 
paçiençia de Deus a yra e sanha» (S); 
«muitas vezes prouocamos a yra de 
Deus sobre nos» (C); «e prouocamos 
vos aa peendença» (VC); «prouocao 
aa jmmizidade do huũ ao outro» (EE); 
«prouocar ao proximo a sanha» (S); «Se 
prouocaste per ty ou per outrem alguna 
molher a luxuria» (TC); «e jnduzia e 
prouocaua que respondesse» (VC); 
«faziã plãto e huũ dos prophetas que 
prouocauã aos outros aa peendença» 
(VC); «Prouocauao a rresponder por 
tal que em fallando ouuesse ocasion de 
achar maneira de o acusar» (VC); «Se lhe 
ouue odio ou o prouocou a sanha» (TC); 
«ajnda que sejam dez mil cousas que nos 
prouoquẽ e nos demouã» (VC); «nem os 
prouoquemos e mouamos contra nos per 
nossas palauras» (VC); «mas ante deue 
seer prouocado e mouido e ajudado para 

auer aquello que nõ ha» (VC); «muyto 
mas deuees seer prouocados e inclinados 
per aquesto exenplo» (VC); «cõ que tãto 
seja prouocada a sanha do julguador» 
(VC); «e da aazo como o poouo a mayor 
deuaçã seja prouocado» (C); «que sejã 
prouocados a fazer penitẽcia» (VC); 
«per que sejas prouocado seguillo e 
afeiçoado a amallo» (VC); «nos somos 
prouocados e enduzidos» (VC).

provocativo, adj. (do lat. tardio pro-
vocativus, a, um). Que provoca; que 
leva a. Formas: prouocatiuos (TC, 1). 
Contexto: «Se trouue consigo cheyros 
prouocatiuos a luxuria» (TC).

provulgar, vb. (do lat. provulgare). Tornar 
público; divulgar. Formas: prouulgar (C, 
1). Contexto: «E chamãsse mandamẽtos 
de Deus pollos Deus dar e prouulgar» 
(C).

próximo, subs., adj. (do lat. proximus, a, 
um). Que ou o que está perto; amigo; 
familiar; vizinho. Formas: proxima 
(VC, 1); proximo (S, 68; TC, 26; VC, 
230; C, 4; EE, 111); proximos (S, 13; 
TC, 6; VC, 89; EE, 22); proxjmo (EE, 1); 
proxymo (S, 2; TC, 1); proxymos (VC, 
1). Contextos: «Nõ ha hy cousa mais 
proxima e acheguada que he a cabeça aos 
mẽbros» (VC); «E ao teu proximo como 
a ty meesmo» (EE); «Nom deseiaras a 
molher de teu proximo» (TC); «assy 
se allegra o emueijoso dos malles 
do proximo» (VC); «que tenhas todo 
homẽ seer amigo e proximo» (EE); 
«achaua alguũs mortos de sua ffe ou que 
eram seuus proximos» (S); «Amar os 
proximos seu padre e sua madre» (TC); 
«geerãdoo nos coraçoões dos proximos 
per pallaura e per exẽplo» (VC); «pella 
saude dos homeens proximos» (EE); 
«por ventura esperaua que Christo lhe 
dissesse, o judeu he proxjmo» (EE); «nen 
amey a meu proxymo asi como a myn 
mesmo» (S); «os homeẽs ham cobiiça 
de emganarem seu proxymo e de leuarem 
o alheo per emgano ou per soberba» 
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(TC); «por tal que quando quer que dos 
proxymos reçebermos alguũs males e 
jniurias» (VC).

prudência, subs. (do lat. prudentia-m). 
Uma das quatro virtudes cardeais; 
precaução; sensatez. Formas: prudẽcia 
(S, 2; VC, 13); prudẽçia (S, 15; VC, 
2; EE, 4); prudencia (S, 1; VC, 5; EE, 
2); prudençia (S, 8; VC, 2; C, 1; EE, 
3). Contextos: «A ssegũda maneira de 
prudẽcia he da boca em tenperarse homẽ 
e seer modesto ẽ suas palauras» (S); 
«E preegua o meu pee deestro aaquelle 
lenho da vida cõ crauos de prudẽcia» 
(VC); «Prudẽçia he hũa proueẽça pera 
o diante» (VC); «disserã que auiam 
fingido a ffe cõ prudẽçia e astuçia» (EE); 
«ajũtar e gardar thesouro con prudencia 
e sabedoria» (S); «e conuerteo os 
emcreeos aa prudencia dos justos» (VC); 
«E este conselho he dito prudençia» (S); 
«Nõ o louuou da maldade que fez mas 
da prudençia e do engenho» (VC); «As 
virtudes cardeaes sam quatro .s. Justiça, 
prudençia, temperãça, fortelleza» (C); 
«decrara a prudençia de Maria» (EE).

prudente, subs., adj. (do lat. prudente-m). 
Cauteloso; sensato. Formas: prudente 
(VC, 4); prudentes (VC, 2; EE, 2); 
prudẽte (S, 1; VC, 3; EE, 2); prudẽtes 
(VC, 5; RP, 1). Contextos: «empero 
se o coraçõ prudente quiseer padeçer 
per voontade» (VC); «he a retribuiçã 
e merçee prometida ao seruo prudente 
e fiel» (VC); «ergo aquelles sollamẽte 
som ditos prudentes que em sua doutrina 
som emformados» (VC); «Christo nõ 
escolheeo prudentes letrados deste 
mũdo, nem emtẽdidos na ley» (EE); 
«deus escõde sua dulçidon aos sabedores 
e prudentes» (EE); «O que he modesto 
e tẽperado ẽ ssuas palauras sabedor 
e prudẽte he» (S); «som tẽperado ou 
casto ou prudẽte» (VC); «se pode o 
homẽ prudẽte e discreto desejar sem 
pecado» (EE); «mais prudẽtes som em 
sua geeraçõ» (VC); «do qual os medicos 

prudẽtes quãdo visitã os enfermos 
deuem de star afastados delles» (RP).

prudentemente, adv. (de prudente + 
-mente). De modo prudente. Formas: 
prudentemente (VC, 1); prudẽte mẽte 
(VC, 1). Contextos: «O quam ameude 
e cõ que cara e quam prudentemente o 
penssaua legaua apartaua ou enfaxaua os 
membros tẽrros delle» (VC); «Deue pois 
saber os aseytamẽtos do ladrõ e conheçer 
prudẽte mẽte» (VC).

prugatório, subs. O mesmo que purgatório. 
Formas: prugatorio (S, 2). Contextos: 
«O terçeiro esta ençima deste, que he 
lugar do prugatorio, e aqui som treuas 
de dẽtro e de fora» (S); «ca hy nõ ha 
ardor pello qual pasarom as almas no 
prugatorio, he lugar de luz honde nom 
ha treeuas» (S).

pruído, subs. (do part. de pruir). Prurido; 
desejo. Formas: proydo (VC, 1). 
Contexto: «aquelle que por auer os 
beẽs deste mũdo serue e se subjugua ao 
apetito e proydo da sua cobijça propria» 
(VC).

pruir, vb. (do lat. prurire, ter comichão). 
Prurir; estar inquieto. Formas: pruee 
(VC, 1); pruya (VC, 1). Contextos: «tãto 
depois pruee e se alleuãta mais» (VC); 
«Jejũe a orelha que pruya malliçiosamẽte 
por ouuir as patranhas e maldizeres» 
(VC).

pruvicar, vb. O mesmo que publicar. 
Formas: he pruuicado (S, 1). Contexto: 
«quãdo pollo sacerdote he pruuicado o 
matrimonio» (S).

prúvico, adj. O mesmo que público. 
Formas: prouico (S, 1); pruuico (C, 1); 
pruuicos (S, 1). Contextos: O .xliij. que 
quãdo estan na ygreja, ou en prouico fora 
de camara» (S); «dizer mal ẽ pruuico de 
seus prouximos» (C); «se deue homen 
confesar dos pecados que son notorios 
e pruuicos» (S).

psalmista, subs. O mesmo que salmista. 
Formas: psalmista (S, 1; VC, 47; EE, 
6). Contextos: «assy como ordẽ de 
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psalmista» (S); «por tal que cadahuũ de 
nos posse dizer com o psalmista» (VC); 
«Onde diz o psalmista, senhor em o çeeo 
he a tua misericordia» (EE).

psalmo, subs. O mesmo que salmo. 
Formas: psalmo (S, 20; TC, 7; VC, 
45; EE, 88); psalmos (S, 2; VC, 12; 
EE, 4); spalmos (S, 1). Contextos: «E 
Dauid no psalmo que começa Domine 
clamaui» (S); «Outrosy diz o propheta 
no psalmo falando em pessoa de Deus» 
(TC); «onde no psalmo se diz. Ex que nõ 
tosquenejara nem dormira» (VC); «Por 
isto diz ho Psalmista no psalmo lxxxij.» 
(EE); «mais val rrezar os sete psalmos 
con deuaçon e limpeza do coraçõ que 
nom todo o salteiro sen deuaçõ e cõ 
tristeza» (S); «braadaua a Pyllatus 
aquello que calladamẽte nos psalmos 
era prophetizado» (VC); «com psalmos 
cantigas e musicas espirituaaes» (EE).

psalteiro, subs. (do grego ψαλτήριον, pelo 
lat. psalteriu-m). O mesmo que saltério: 
livro litúrgico que contém salmos. 
Formas: psalteiro (S, 3); psalteiros (S, 
1). Contextos: «E desto dizia o propheta 
no psalteiro» (S); «E se o saçerdote der 
penitençia que faça cantar missas ou 
rrezar psalteiros» (S).

psaltério, subs. (do grego ψαλτήριον, pelo 
lat. psalteriu-m). O mesmo que saltério: 
livro litúrgico que contém salmos. 
Formas: psalterio (VC, 2). Contextos: 
«fazẽ preçeder os seus amigos carnaaes 
fallam per pallauras e obras aquello do 
psalterio» (VC); «se alguẽ leer ou rezar 
o psalterio» (VC).

publicação, subs. (do lat. publicatione-m). 
Ato ou efeito de publicar; divulgação. 
Formas: publicaçã (VC, 1); publicaçam 
(VC, 1); publicaçõ (VC, 1). Contextos: 
«auẽdo pesar da publicaçã da gloria de 
Christo de matarẽ a Lazaro» (VC); «a 
ello tem dada per publicaçam do sancto 
euãgelho» (VC); «Agora per consegujnte 
se poõe a publicaçõ della per a enuiada 
dos apostolos» (VC).

publicador, subs. (do lat. publicatore-m). 
O que publica; divulgador. Formas: 
publicador (VC, 1). Contexto: «e he 
como pronunciador e publicador da 
vossa infirmidade» (VC).

publicamente ,  adj. (de público + 
-mente). Em público; abertamente. 
Formas: publicamente (S, 5; VC, 
4; EE, 1); publicamẽte (S, 3; VC, 8; 
EE, 1). Contextos: «por que confesa 
publicamente seu error» (S); «forõ 
mouidos a tractar publicamente da 
morte de Christo» (VC); «E por tãto 
as cousas que hy se dizẽ publicamente 
som dictas» (EE); «E esta fazendo dapno 
publicamẽte» (S); «Reprehender os 
pecados publicamẽte nõ conuẽ a todos» 
(VC); «E por tãto as cousas que hy se 
dizẽ publicamente» (EE).

publicano, subs. (do lat. publicanu-m). 
Cobrador de impostos. Formas: 
publicano (S, 2; VC, 32; EE, 3); 
publicanos (VC, 32). Contextos: «asy 
como ao publicano que entrou no tẽplo 
que nõ ousaua alçar os olhos ao çeeo» 
(S); «aueo como se fosse huũ gẽtio 
e publicano» (VC); «huũ phariseu, e 
huum peccador publicano» (EE); «Este 
homẽ guarguãtã e beuerrã he e amigo 
e cõpanheiro dos publicanos» (VC); 
«aaquelle que o reçebia ao cõuite dos 
publicanos» (VC).

publicar, vb. (do lat. publicare). Tornar 
público; anunciar; proclamar; divulgar. 
Formas: fosse publicado (VC, 1); 
publicada (VC, 1); publicado (VC, 2); 
publicallos (VC, 1); publicalo (S, 1); 
publicar (VC, 5); publicarẽ (VC, 1); 
publicarõ (VC, 1); publicasse (VC, 1); 
publicou (VC, 1); seer publicado (VC, 
1); seria publicado (VC, 1). Contextos: 
«fosse publicado e magnificado per todo 
o mũdo» (VC); «sera assi publicada e 
manifesta» (VC); «por tal que o vosso 
nome seja mais publicado e deuulgado» 
(VC); «nem alguẽ que fosse ante elle a 
publicallos» (VC); «deue do conselho do 
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bispo ou do confesor denũçialo na ygreja 
e publicalo se he hy algũ que sayba cuja 
he» (S); «assy he pecado mortal publicar 
o pecado que he encuberto» (VC); «nõ 
prestariã devulguarem publicarẽ e 
preeguarẽ Christo» (VC); «declararom 
e publicarõ os insignios e as diuisas da 
ressurrecçom» (VC); «que a publicasse 
e deuulgasse» (VC); «mas em aquello 
nõ publicou porem seu pecado aos 
outros» (VC); «a toda creatura deue 
seer publicado» (VC); «o euãgelho seria 
publicado» (VC).

público, adj. (do lat. publicus, a, um). Que 
é aberto a qualquer pessoa; comum; 
conhecido; exposto. Formas: publica 
(SG, 1; S, 19; VC, 1); publicas (S, 1; VC, 
2); publico (S, 14; VC, 13); publicos (S, 
2; VC, 8; EE, 2). Contextos: «acharam 
ho trelado desta bulla de verbo a verbo 
em publica forma» (SG); «se comete con 
molher publica» (VC); «staua na carreira 
publica fora da çidade» (VC); «dan por 
fornicaçon aas molheres publicas do 
mũdo» (S); «porque as oraçoões deuydas 
e publicas se deuem fazer per pallauras» 
(VC); «esto se entẽde se o pecado he 
publico» (S); «e aquelle que lhe preegua 
ẽ publico» (VC); «he louuor publico ou 
popullar afaago» (VC); «porẽde quãdo 
quer que sejan publicos e notorios, os 
pecados se deuẽ confesar» (S); «husauã 
actos publicos» (VC); «os publicos 
peccadores» (EE).

pubricação, subs. O mesmo que publica-
ção. Formas: pobricaçã (C, 4); pobri-
caçam (C, 11; EE, 1); pobricaçan (C, 
1); pubricaçam (C, 1). Contextos: «da 
pobricaçã desta nossa cõstituiçam em 
diante se vaam asentar nos ditos seus 
benefiçios» (C); «da pobricaçam desta 
a dous meses todollos ditos benefiçia-
dos começem de çellebrar» (C); «esto 
mandou Christo para cõfirmaçom de 
deus e pobricaçam do millagre» (EE); 
«mãdamos que da pobricaçan desta 
a dous meses nehuũ clerigo de nosso 

bispado» (C); «E quem isto nõ cõprir 
da pubricaçam desta nossa cõstituiçã a 
dous meses» (C).

pubricamente ,  adv.  O mesmo que 
publicamente. Formas: pubricamemte 
(S, 2); pubricamente (S, 5; VC, 16; C, 2); 
pubricamẽte (S, 8; TC, 1; VC, 13; C, 1; 
EE, 4); pubrycamẽte (S, 1). Contextos: 
«asi como se alguũ pubricamente injuriar 
aa ygreja» (S); «Nom quis Christo 
descobrir pubricamente Judas treedor» 
(VC); «ou ho mandar fazer per outrem 
pubricamente ou escõdidamente» (C); 
«O .xxxii. he o clerigo que aciinte 
canta missa aos que pubricamẽte som 
escomungados» (TC); «e foy deuulguado 
pubricamẽte de huũ a outro» (VC); «ante 
non se lee auer pubricamẽte preegado» 
(EE); «ou esposoyros se deuen ffazer 
pubrycamẽte» (S).

pubricano, subs. O mesmo que publicano. 
Formas: pobricano (VC, 1); pubricano 
(S, 1; VC, 5; EE, 1); pubricanos (VC, 9). 
Contextos: «outrosy do chamamẽto de 
Matheu o pobricano tees adiãte» (VC); 
«asi como do pubricano que non ousaua 
alçar os olhos ao çeeo» (S); «nẽ aquelle 
que staua aa tauolla da portajẽ ou sysa 
nẽ o pubricano que soplicaua» (VC); 
«E ho pubricano peccador estando de 
longe: nõ queria nem aynda alleuãtar os 
olhos» (EE); «porque os pubricanos e 
os pecadores o fazẽ» (VC); «e abras o 
parayso aos pubricanos e aas mũdairas» 
(VC).

pubricar, vb. O mesmo que publicar. 
Formas: fossem pubricados (VC, 1); 
foy pubricada (VC, 1); foy pubricado 
(VC, 1; EE, 2); pubricalla (EE, 1); 
pubricar (VC, 6; EE, 1); pubricara (VC, 
2); pubricasse (VC, 1; EE, 1); pubricou 
(EE, 1); pubricou a (VC, 1); pubrique 
(EE, 1). Contextos: «porque do começo 
do mundo atees a fim fossem pubricados 
e deuulguados aquestes misterios» (VC); 
«Mas ao dyante quando ja a verdade 
do euangelho foy pubricada» (VC); 
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«A primeira que o nome de Jesu foy 
pubricado» (VC); «o velho testamẽto foy 
pubricado escuramente sob emcubertas 
figuras» (EE); «pubricalla por todo 
o mundo» (EE); «E em outro lugar 
mandou elle pubricar estas cousas 
taaes» (VC); «fossem feitos abiles 
pera pubricar o euangelho» (EE); «e 
pubricara as cuydaçoões dos coraçoões» 
(VC); «por que de hy se pubricasse nas 
outras prouincias darredor» (EE); «E 
aquella jndo pubricou o aos que com 
ella esteuerom» (EE); «mas pubricou 
a e jnssinãdoa persoalmẽte e comprio 
a guardãdoa» (VC); «porque a ffe se 
pubrique sem vergonha pelo que a 
reçebe» (EE).

púbrico, adj. O mesmo que público. 
Formas: pubrica (S, 6; TC, 2; VC, 5; 
EE, 2); pubricas (EE, 1); pubrico (S, 
18; TC, 1; VC, 27; EE, 12); pubricos 
(S, 2; VC, 6; C, 4; EE, 4); pubryco (S, 
1). Contextos: «asi como ho que ganha 
a molher pubrica» (VC); «Item todo 
homẽ que tem sua molher pubrica e faz 
adulterio com solteyra, este tal por cada 
hũa uez deue ieiũar .xiii. anos» (TC); 
«deue a dar a peẽdemça solempnemente 
e solemne ou pubrica» (TC); «E por 
mais pubrica fama» (VC); «faziã alguũa 
marauilhosa fazanha pella defensan 
ou emxalçamẽto da cousa pubrica» 
(EE); «cõuem pera sabermos pubricas 
praças a mais cõfundyr» (EE); «alguũ 
parrochiano que estouese ẽ algũ pecado 
pubrico e nõ se quisese confesar» (S); 
«se pecou em pubrico ou em puridade 
fazendo aquel mal ou padecemdo» (TC); 
«a qual asinha se alleuanta em o lugar 
pubrico» (VC); «Nom ergo era Maria 
nas praças. nẽ moraua em pubrico» 
(VC); «nõ foy de fora en pubrico» (EE); 
«e fazẽ alguũs beẽs fingidos ou malles 
pubricos» (VC); «barregueiros pubricos 
que nas suas freiguisias ouuer» (C); 
«a coussa que for furtada ẽ pubryco e 
hordenada» (S).

pudicícia, subs. (do lat. pudicitia-m). 
Recato; pudor. Formas: pudicicia (VC, 
1); pudiciçia (VC, 1). Contextos: «a 
pudicicia da virgem nõ foy emcomendada 
mais com raçom a alguũ dos outros 
discipollos que a Joham» (VC); «titullo 
de pudiciçia ou de vergonha» (VC).

pudridão, subs. O mesmo que putridão. 
Formas: pudridõ (VC, 6). Contextos: 
«e em aquella pudridõ comuũ e em 
vermeẽs e cijnza de consijrar he se 
aquesto he cousa que cõueesse a tam 
grãde sanctidade» (VC); «porque a nõ 
queria asy guardar inteira e sem corrupçõ 
de fedor alguũ e de pudridõ» (VC).

puerícia, subs. (do lat. pueritia-m). 
Meninice; infância. Formas: pueriçia 
(VC, 2). Contextos: «e ẽ a terça da 
pueriçia e ẽ a sexta da mãçebia» (VC); 
«a pueriçia ou meniniçe» (VC).

pugna, subs. (do lat. pugna-m). Luta; 
peleja. Formas: pugna (VC, 10); pugnas 
(VC, 1). Contextos: «e ha hy pugna cõ 
as tẽptaçoões» (VC); «auiam elles prazer 
da sua pugna e do seu vençimento» 
(VC); «Tira tu aos martires as pugnas 
que ouuerom» (VC).

pugnador, subs. (do lat. pugnatore-m). 
Aquele que pugna; lutador; combatente. 
Formas: pugnador (VC, 1); pugnadores 
(VC, 2). Contextos:  «Jacobo he 
interpretado pugnador e luctador» (VC); 
«nom querẽ leer per os liuros dos que 
forom pugnadores» (VC); «e esperem 
por os pugnadores diabollicos aquelles 
que desprezam» (VC).

pugnar, vb. (do lat. pugnare). Lutar; 
combater. Formas: pugna (VC, 3); 
pugnã (VC, 2); pugnaae (VC, 1); pugnar 
(VC, 5; C, 1); pugnarẽ (VC, 1); pugnarõ 
(VC, 1); pugnasse (VC, 1); pugnassẽ 
(VC, 1); pugnemos (VC, 1); pugney 
(VC, 1). Contextos: «o demonio que 
sempre vjgia e pugna contra my» (VC); 
«quaaes quer outras cousas que som 
em aqueste mũdo pugnã contra nos e 
nos afeytã» (VC); «nom tem voontade 
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de pugnar» (VC); «somos obrigados a 
pugnar» (C); «nõ som ajnda actos pera 
pugnarẽ» (VC); «os filhos de mjnha 
madre pugnarõ contra my» (VC); 
«que sempre lhe ficasse ajnda cõ que 
pugnasse e outra cousa pera vẽçer» 
(VC); «e mostroulhes as maãos como 
demouẽdoos que pugnassẽ» (VC); 
«pugnemos ryjamente» (VC); «Veede 
as maãos cõ que eu fielmente pugney 
por vos. e vos assy pugnaae porque sem 
pugna nom podees seer vençedores» 
(VC).

pugnição, subs. O mesmo que punição. 
Formas: pugniçom (VC, 3). Contextos: 
«sera feita a pugniçom dos maaos e a 
purguaçom dos boos» (VC); «nem ficara 
porem o pecado sem pugniçom» (VC).

pugnir, vb. O mesmo que punir. Formas: 
era pugnido (VC, 1); erã pugnidos (VC, 
1); erã pũgnidos (VC, 1); fora pugnido 
(VC, 3); fosse pugnido (VC, 1); foy 
pugnido (VC, 1); he pugnido (VC, 4); 
pugne (VC, 6); pugnes (VC, 1); pugni 
(VC, 1); pugniã (VC, 1); pugnida (VC, 
2); pugnidas (VC, 1); VC, 6); pugnidos 
(VC, 6); pugnillo (VC, 1); pugnio (VC, 
1); pugnir (VC, 6); pugnisse (VC, 1); 
seer pugnida (VC, 1); seer pugnido 
(VC, 5); seer pugnjdo (VC, 1); seerem 
pugnidos (VC, 1); sejã pugnidos (VC, 2); 
ser pugnido (S, 1; sera pugnido (VC, 3); 
serã pugnidos (VC, 1); seram pugnidos 
(VC, 3); serẽ pugnidos (VC, 1); seriã 
pugnidos (VC, 1); som pugnidos (VC, 
2). Contextos: «mas na outra aquelle 
soo era pugnido que era achado na obra 
do pecado» (VC); «Onde os malfectores 
erã pugnidos» (VC); «e da presença soo 
de Christo erã pũgnidos e padeçiã pẽnas 
que nõ som soportadoiras» (VC); «nõ 
fora pugnido per ley algũa» (VC); «ou 
que per alguũa semelhauel outra penna 
fosse pugnido» (VC); «assy como aa 
primeira foy pugnido» (VC); «ajnda 
que em algũa cousa elle malfezesse ja 
he pugnido aalẽ do que mereçe» (VC); 

«doutra maneira pugne o cidadaão que 
faz alguũ erro na cidade ou no regno e 
doutra pugne o jmijgo que anda fazendo 
guerra de fora» (VC); «E que segundo 
a neicidade per que tu pugnes ou das 
pẽna a outrẽ» (VC); «e pugni por vos 
satisfazer» (VC); «ca aly se atormẽtauã 
e pugniã os ladroões e malfeitores» 
(VC); «he guallardoada por o bem ou 
pugnida pello mal» (VC); «e nõ som 
per elle pugnidas nẽ corregidas» (VC); 
«por elles nõ seerẽ refreados e pugnidos» 
(VC); «Entom seria muy enorme feito 
matallo. ou pugnillo e auello ja assy 
escarneçido» (VC); «e o pugnio per 
seus ministros e seruidores» (VC); 
«empero o pecado que se faz a deus ou 
ao proximo deuemollo pugnir» (VC); 
«que nõ ouuesse hi pẽna que pugnisse 
os pecados» (VC); «as pennas eternaaes 
atormentarom a alma mjnha mereçedor 
de seer pugnida» (VC); «seer pugnido 
e priuado ẽ o futuro do mais pequeno 
gualardõ da gloria» (VC); «auia de seer 
pugnjdo per morte eternal» (VC); «Ou 
per ventura ouuerẽ temor de seerem 
pugnidos» (VC); «que sejã pugnidos 
os seus jrmaãos que remijo» (VC); 
«Como quer que deue ser pugnido per 
sseu juiz» (S); «ca nõ sera pugnido nẽ 
priuado como elle tal elleger» (VC); 
«em aqueste mũdo serã pugnidos» 
(VC); «como deues entẽder que seram 
pugnidos os passamẽtos» (VC); «per os 
jujzes seculares seriã pugnidos» (VC); 
«nem hã medo de peccar. mas de serẽ 
pugnidos» (VC); «Os pecados e erros 
pequenos som pugnidos» (VC).

pular, vb., subs. (do lat. pullare, este de 
pullus, animal novo). Saltar; avançar. 
Formas: pular (S, 1; TC, 1). Contextos: 
«sson dictas chaues no pular por que ha 
dous effectos» (S); «E bem disse eu os 
mãdamẽtos em pular» (TC).

pulução, subs. O mesmo que polução. 
Formas: puluçõees (S, 1); puluçon 
(S, 1). Contextos: «polo qual muytas 
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puluçõees me aqueçerõ velando e 
dormindo» (S); «Aconteçeote nũca 
puluçon» (S).

púlpito ,  subs. (do lat. pulpitu-m). 
Tribuna ou estrado da igreja onde o 
sacerdote prega. Formas: pulpito (S, 2). 
Contextos: «acustumado a parte sinistra 
do altar ou en no pulpito» (S); «outro 
nehuũ non suba a leer no pulpito» (S).

pumar, subs. (do lat. pomariu-m). O mesmo 
que pomar: terreno com árvores de futo. 
Formas: pumar (TC, 1); pumares (VC, 
1). Contextos: «el rey deseiaua muyto 
aquela uinha pera fazer ẽ ela huũ pumar» 
(TC); «cõprar herdades e cãpos e fazer 
banhos e pumares de dilleitaçõ» (VC).

pungimento, subs. (de pungir + -mento). 
Ato ou efeito de pungir; expiação; 
ferimento. Formas: pũgimento (VC, 1); 
pũgimentos (VC, 2); pũgimẽto (VC, 1); 
pũgimẽtos (VC, 1); pungimento (VC, 5); 
pungimentos (VC, 3); pungimẽto (VC, 
4); pungimẽtos (VC, 3). Contextos: «e 
auer ameude lagrimas por pũgimento 
dos pecados» (VC); «retrahẽ as spinhas 
e pũgimentos dos scãdalhos» (VC); 
«o qual he cheeo de pũgimentos do 
pecados» (VC); «e que por aqueste 
pũgimẽto fossẽ tirados aos offiçios e 
seruiçios de deus» (VC); «Tẽpta os aas 
vezes per pũgimẽtos da pobreza» (VC); 
«pam de pungimento por a consijraçõ 
do pecado» (VC); «de tal guisa que 
tal ferimento e pungimento saae sãgue 
da cabeça de Christo» (VC); «E per os 
aguilhoões e pungimentos daquestes 
sperta tu» (VC); «e no çilliçio se entẽde 
o pungimẽto do pecado» (VC); «Em o 
mundo ha tres pungimẽtos .s. trabalho 
em as guaançar e de temor em as posuyr. 
e de door em as perder» (VC).

pungir, vb. (do lat. pungere). Ferir; picar; 
atormentar. Formas: es pungido (VC, 
1); he pũgido (VC, 1); he pungido (VC, 
1); pũge (VC, 5); pũgido (VC, 1); pũje 
(VC, 1); pungẽ (VC, 1); pungem (VC, 
3); pungerõ (VC, 1); pungindo (VC, 1); 

pungirõ (VC, 1); pungue (VC, 1); seer 
pũgido (VC, 1); seer pungidos (VC, 1). 
Contextos: «Oo boo Jesu tu es pungido 
e picado com spinhas e crauos e lança» 
(VC); «aquelle que nõ quisera ãtes 
ouuir os preçeptos de deus he pũgido e 
amollẽtado da graça de Christo» (VC); 
«quando o peccador he pungido de 
contriçom» (VC); «e cõ aquella pũge 
a carne e çugua o sangue» (VC); «mas 
como cheo de doestos. pũgido com 
spinhas» (VC); «pũje a minha mente» 
(VC); «outro si pungẽ a voontade» 
(VC); «os quaaes com sua agudeza e 
aguilhoões pungem a nossa cõsciencia 
como com spinhas» (VC); «e aquelles 
que o pungerõ» (VC); «demouendo os 
e pungindo aa peẽdença» (VC); «Onde 
dos maaos se diz que verã aquelle que 
pungirõ» (VC); «entom vnta deos 
os olhos do pecador quãdo o moue e 
pungue a cõsijrar na offensa que fez» 
(VC); «faze my assy seer pũgido das 
spinhas da penitencia» (VC); «mas nõ 
seer pungidos com elles» (VC).

pungitivo, adj. (do lat. medieval pungitivus, 
a, um). Que punge ou fere; penetrante; 
agudo. Formas: pũgitiua (VC, 1); 
pũgitiuo (VC, 1); pungitiua (VC, 2); 
pungitiuas (VC, 1). Contextos: «assy 
cure o pecado como a memoria do senhor 
pũgitiua» (VC); «o qual he pũgitiuo 
poendo medo e espãto da pẽna aaquelles 
que pecassem» (VC); «paixõ pungitiua 
e aguda por a penna que sentirã» (VC); 
«como o tocã cõ palaura pungitiua» 
(VC); «e nom dizẽ pallauras pungitiuas» 
(VC); «e nom dizẽ pallauras pungitiuas» 
(VC).

punhada ,  subs.  (do lat .  medieval 
pugnata-m, part. passado de pugnare). 
Murro; soco. Formas: punhada (VC, 
1); punhadas (TC, 1; VC, 7; HV, 1). 
Contexto: «a maão stẽdida e despleguada 
assy como punhada ou punho se chama a 
maão plegada e ajuntada» (VC); «ẽ que 
paresce que os iudeus nõ deuiã de matar 
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mas dãdo a seu proximo boas punhadas 
ou cuyteladas nõ seria pecado» (TC); 
«e outros feriam com a maão çarrada 
e dauam punhadas» (VC); «e vereis 
antre elles muytas punhadas e pancadas 
e outros cõ armas que muytos morriã» 
(HV).

punhado ,  subs.  (do lat .  medieval 
pugnatu-m, part. passado de pugnare). 
Porção que cabe numa mão fechada. 
Formas: punhados (VC, 4). Contextos: 
«a qual transmudou aquy os punhados 
de farinha» (VC); «E meteo em tres 
punhados de farinha» (VC)

punhal, subs. (do lat. medieval pugnale-m). 
Arma de lâmina curta. Formas: punhaes 
(HV, 1). Contexto: «mais vallia que elles 
mesmos se matassem huũs cõ os outros 
cõ os punhaes» (HV).

punho, subs. (do lat. pugnu-m). A mão 
fechada. Formas: punho (VC, 4). 
Contextos: «hũa tauoa quanto se no 
punho pode tomar» (VC); «Tu que çarras 
e ẽuolues toda criatura no teu punho foste 
ẽuorilhado em trapezinhos» (VC).

punição, subs. (do lat. punitione-m). Ato 
ou efeito de punir; castigo. Formas: 
puniçã (EE, 2); puniçõ (VC, 2; EE, 1); 
puniçoões (EE, 2). Contextos: «deus 
nom da puniçã quãdo o homẽ pecca» 
(EE); «nũca deue ficar sem puniçõ» 
(VC); «As puniçoões e pẽnas dadas aos 
judeus» (EE); «pellas puniçoões dos 
pecados» (EE).

punir, vb. (do lat. punire). Castigar; 
reprimir. Formas: forõ punidos (VC, 
3); forom punidos (C, 1); fosse ponido 
(EE, 1); fosse punida (VC, 1); foy punido 
(VC, 1; EE, 1); he punido (VC, 5); 
ponirmos (C, 1); ponisse (VC, 1); pune 
(VC, 11; EE, 1); punẽ (VC, 1); punhy 
os (VC, 1); punida (VC, 1); punida sera 
(VC, 1); punido (VC, 5); punido he (VC, 
1); punido sera (VC, 1); punidos (TC, 
1; VC, 7); punillos (VC, 1); punimdo 
(S, 1); punir (S, 1; VC, 6; EE, 3); punira 
(VC, 3); punirei (TC, 1); punirlo (S, 1); 

punirlosha (TC, 1); punyo (VC, 1); punyr 
(EE, 1); punyra (EE, 1); seer punida 
(VC, 1); seer punido (S, 1; VC, 3); seer 
punidos (VC, 2); seera punido (EE, 3); 
seja punida (EE, 1); seja punido (VC, 
2; EE, 3); sejã punidos (EE, 1); sejam 
punidos (VC, 2); sejamos punidos (EE, 
1); ser punido (S, 6); sera punido (VC, 
1); serã punidos (VC, 3); sõ punidos 
(VC, 1); som punidos (VC, 1); somos 
punidos (VC, 1). Contextos: «forõ 
punidos porque erã pecadores» (VC); 
«E elles nũqua forom punidos» (C); «E 
porque fosse ponido no corpo» (EE); 
«nem outorgou que nõ fosse punida por 
a misericordia e piedade» (VC); «e nõ 
foy punido Abrahã?» (VC); «he punido 
nõ soomente por o seu pecado mas por o 
pecado de todos» (VC); «ficando aynda 
a nos reservado a ponirmos aquelles e 
cada huũ delles que o cõtrairo fizerẽ» 
(C); «e por aquello mereçeria que o rey 
o ponisse» (VC); «a ley pune tal por tal» 
(EE); «e onde os que som malfeitores 
punẽ aos jnnocentes» (VC); «e os que 
sõ feitos punhy os cõ choros» (VC); 
«por que foy esta molher punida por 
pararmentes aos sodomitas» (VC); 
«ajnda mais punida sera a pallaura 
empeeçiuel e dampnosa» (VC); «sera 
gualardoado ou punido jũtamẽte» (VC); 
«Mais punido he alguẽ por nõ cõprir 
algũa cõstituyçõ a moestaçõ» (VC); «e 
menos punido sera em casos jguaaes» 
(VC); «Outrosi omecidas sõ todos 
aqueles que ferẽ as molheres ẽ guisa 
que as façã morrer e deuẽ de ser bem 
punidos» (TC); «e desfazer cõ lagrimas 
e punillos cõ jejuũs» (VC); «A segũda 
en punimdo e comtrariando aa sancta 
madre ygreja» (S); «nom cura de punir 
e correger delyctos por comprazer ao 
pouoo» (S); «os nõ misericordiosos 
reprehendera o juyz e punira» (VC); 
«E eu asy os escarnecerei e punirei e 
despreçarey asy como pouoo que nom 
he meu» (TC); «ou a outro perllado que 
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ouuese jurdiçon sobre elle pera punirlo 
de aquele pecado» (S); «Por esto uos 
destroyra Deus na fin e punirlosha 
e mudara as suas moradas e as suas 
riquezas das terras dos uiuemtes» (TC); 
«o senhor punyo este pecado tẽporal 
ou eternal» (VC); «(sobre os que mal 
fazẽ) para os punyr» (EE); «o qual assy 
marauilhosamẽte punyra a Zacharias 
e o liurara» (EE); «e porẽ deue seer 
punida cõ mayor pena» (VC); «como ho 
desfamado de alguũ pecado pubrico se 
se confesar ao bispo pode seer punido» 
(S); «ergo aquelles que os fazẽ nõ deuem 
seer punidos» (VC); «por acusaçõ de 
testimunhas seera punido por justiça 
aa morte corporal» (EE); «Por que 
sua maldade pellas pẽnas da ley seja 
punida» (EE); «pera que eternalmente 
seja punido» (EE); «Que he posta para 
os que mal fazem que sejã punidos por 
seus malefiçios» (EE); «E ajnda que em 
este mundo sejam punidos seus pecados» 
(VC); «por que nom sejamos punidos 
como elles» (EE); «em outra maneira 
deue ser punido ssegũdo aluidro de 
seu prelado» (S); «e porem mais sera 
punido» (VC); «E porque os viçios 
escõdidos serã punidos tam grauemẽte» 
(VC); «entrẽ aquelles herejes que 
sõ punidos per a ygreja» (VC); «Os 
pequenos sacrilegios e malleficios som 
punidos» (VC); «Per muytas maneiras 
somos punidos em aquesta vida» (VC).

punto, subs. O mesmo que ponto. Formas: 
punto (VC, 1); pũto (VC, 1). Contextos: 
«se forẽ em punto de as auer mester» 
(VC); «Este pũto e passo he cõtra 
aquelles que entrã em religiõ» (VC).

puramente, adv. (de puro + -mente). Com 
pureza; sinceramente. Formas: pura 
mẽte (VC, 1); puramente (VC, 2; C, 1); 
puramẽte (TC, 1; VC, 5). Contextos: 
«que seja per cõfissom pura mẽte 
bauptizado e lauado spiritualmẽte» 
(VC); «mas que as faça puramente por 
louuor de deus» (VC); «os benefiçios 

ec les ias t i cos  deuem ser  dados 
puramente» (C); «Pequey outrosy nõ 
me cõfesãdo bẽ nẽ ameude nẽ cõ cõtriçõ 
nẽ puramẽte todos os meus pecados e 
maldades» (TC); «da quelles que nõ 
offereçẽ puramẽte os sacrificios» (VC).

purar, vb. (do lat. purare). Purificar; lavar. 
Formas: pura (S, 1); puraaos (VC, 1). 
Contexto: «O ssegũdo pura e alinpa a 
uõtade» (S); «e puraaos e os faz seer 
milhores» (VC).

pureza, subs. (do lat. puritia-m). Condição 
do que é puro; candura; limpidez. 
Formas: pureza (VC, 46). Contextos: 
«era a mais auantejada. e em caridade 
mais amauiosa. e per pureza mais limpa» 
(VC); «e nos chegarmos a elle cõ toda 
pureza de coraçom» (VC).

purga, subs. (regressivo de purgar). 
Beberagem que faz purgar; purgante; 
laxante. Formas: purga (VC, 1); purgua 
(VC, 2). Contextos: «dam purga e 
meezinha material ao corpo» (VC); «e 
depois minystra a beberajem ou purgua 
por euacuar a maa materia» (VC); 
«filhou a amargosa purgua e beberagẽ» 
(VC)

purgação, subs. (do lat. purgatione-m). Ato 
ou efeito de purgar; purificação; limpeza. 
Formas: purgaçã (EE, 1); purgaçõ (VC, 
6); purgaçom (VC, 2); purgaçoões (EE, 
1); purguaçõ (VC, 3); purguaçom (VC, 
5). Contextos: «e ainda em ho tempo 
do parto e da purgaçã» (EE); «acabado 
o tẽpo da purgaçõ da madre» (VC); «nõ 
som compridos os dias da sua purgaçom» 
(VC); «por tribullaçoões do mundo 
que som meezinhas e purgaçoões» 
(EE); «complida a purguaçõ do nosso 
remijmẽto per o espargimẽto do seu 
sangue» (VC); «sera feita a pugniçom 
dos maaos e a purguaçom dos boos» 
(VC).

purgaminho, subs. (do grego περγαμηνή, 
este do nome da cidade de Pérgamo, 
pelo lat. pergaminu-m). O mesmo 
que pergaminho:  pele preparada 
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para a escrita; documento escrito em 
pele. Formas: purgaminho (C, 2); 
purgaminhos (VC, 2). Contextos: 
«escritas em liuro ou em caderno 
cõ cobertura de purgaminho per nos 
asinadas» (C); «tenham suas regras 
escritas ẽ purgaminho ẽcadernadas» (C); 
«mal scriuiã em purgaminhos e papees» 
(VC); «faziã aquestes purgaminhos 
lõgos» (VC).

purgar, vb. (do lat. purgare). Livrar de 
impurezas; limpar; purificar. Formas: 
fosse purgada (VC, 1); fossem purguados 
(VC, 1); he purgada (S, 1); he purgado 
(TC, 1); he purguada (VC, 1); purga (S, 
1; VC, 6; EE, 1; RP, 1); purgada (VC, 
2); purgado (VC, 2); purgados (S, 1); 
purgar (S, 2; VC, 4; EE, 2); purgarã 
(EE, 1); purgarme (EE, 1); purgasse (C, 
1); purgou (VC, 1); purguada (VC, 2); 
purguadas (VC, 1); purguado (VC, 1); 
purguados (VC, 2); purguar (VC, 2); 
purguara (VC, 2); purguaua (VC, 2); 
purgue (VC, 1); purguẽ (VC, 1; EE, 1); 
seer purgada (VC, 1); seer purgados (VC, 
2); seer purguados (VC, 1); seja purgado 
(VC, 1); seja purguada (VC, 1); seja 
purguado (VC, 2); sera purgado (S, 1); 
serã purguados (VC, 1); seria purguado 
(VC, 1); som purguados (VC, 1). 
Contextos: «porque todo ho seu corpo 
que he a ygreja per lagrimas de todo o 
corpo fosse purgada» (VC); «asy como 
foy cousa digna que os ellemẽtos fossem 
purguados» (VC); «pello bautismo he 
purgada a pena do pecado original» (S); 
he purgado e perdoado» (TC); «a qual 
per graça desse meesmo spiritu sancto he 
purguada e alumeada e perfeita» (VC); 
«alimpa e purga do pecado» (S); «purga 
o peccado do naçimẽto natural» (EE); 
«ajnda que pigmẽta purga o çerebro da 
freuma» (RP); «ouue algũa cousa em a 
sua viuẽda que fosse lauada e purgada» 
(VC); «que seja limpo e purgado o 
coraçõ de dentro daquello que nos torua 
de veermos deus» (VC); «e purgados 

en purgatorio de alguũs pecados» (S); 
«aquele que ha de çelebrar a myssa se 
deue primeiramẽte confessar e purgar 
de seus pecados» (S); «os escolhidos 
se purgarã e alĩparã ẽ ho fogo» (EE); 
«stou para ouuir e purgarme cõ rezã» 
(EE); «quem dos peccados purgasse 
e absoluesse os peccadores» (C); «A 
desauẽtura daquesta vida purgou Lazaro 
e o fez bẽauẽturado» (VC); «fosse mais 
purguada e limpa pera o achar» (VC); 
«seram ennouadas. mas nom purguadas» 
(VC); «seja euacuado e purguado o 
corpo do pecado» (VC); «os quaaes ante 
que fossem plenariamente purguados 
descẽdiã ao pu[r]gatorio» (VC); «e de 
fogo de purguatorio per purguar os boos 
dos pecados veniaaes» (VC); «e assy 
aquelle fogo muy grande purguara os 
ellemẽtos» (VC); «na circunçisom se 
purguaua o moço do pecado original que 
trouxera dos padres» (VC); «e os purgue 
dos vicios e enclareça cõ virtudes» (VC); 
«E asi aĩda que o omecidio seia graue 
per penitencia «se nõ teẽ algũa cousa 
que purguẽ logo vaão aa gloria» (EE); 
«por seer purgada e prouada aspera e 
dura» (VC); «e nõ auerã mester de seer 
purgados como os ellemẽtos» (VC); «e 
per viço da carne seja purgado do homẽ 
per amargura de digna satisfaçom» (VC); 
«que alma cõtemplatiua seja purguada 
da soberba» (VC); «este spelho seja 
purguado e limpo e melhorado» (VC); 
«E por aquele bautismo sera purgado 
dos pecados» (S); «assy os ellemẽtos 
serã purguados» (VC); «em pouco 
tempo seria purguado de todo» (VC); 
«som purguados e limpos» (VC).

purgatório, subs. (do lat. eclesiástico 
purgatoriu-m). Lugar de purificação 
para as almas dos cristãos. Formas: 
purgatorio (S, 10; TC, 1; VC, 26; EE, 
6); purgatoryo (EE, 2); purguatorio (VC, 
9). Contextos: «estes que dormẽ en paz 
sse entende que estan en purgatorio 
e morreron en caridade» (S); «que a 
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que nõ teuer em este mundo que a tera 
no purgatorio» (TC); «a huũs he dado 
purgatorio de tormẽtos e marteyros do 
corpo» (VC); «os quaaes non som ainda 
cheamẽte alimpados no purgatorio» 
(EE); «e se teẽ algũa cousa que purgar 
som detheudas na maão da dyuina justiça 
na pẽna do purgatoryo a tẽpo» (EE); «a 
qual sera cõstrangido que pague nos 
loguares do purguatorio» (VC).

puridade, subs. (do lat. puritate-m). 
Segredo; quando antecedido da prep. 
em, significa: em privado, em particular. 
Formas: poridade puridade (TC, 1; VC, 
3; EE, 6); puridades (VC, 3). Contextos: 
«se pecou em pubrico ou em puridade 
fazendo aquel mal ou padecemdo» 
(TC); «e acabou o segredo e puridade 
da repayraçõ humanal» (VC); «em sinal 
de puridade se da a vestidura branca ao 
menino baptizado» (EE); «ha puridade 
da conçiençia e allegria do penssamento» 
(EE); «descobrio as puridades da sua 
vijnda» (VC); «ex que elle sta em as 
cauernas ou em lugares scõdidos sob 
specia de auer conhoçimẽto e reuellaçõ 
das puridades de deus encobrindo a sua 
malicia» (VC).

purificação, subs. (do lat. purificatione-m). 
Ato ou efeito de purificar; festa religiosa 
comemorativa da purificação de Maria. 
Formas: purificaçã (EE, 1); purificaçam 
(C, 1; EE, 1); purificaçan (EE, 1); 
purificaçõ (VC, 6; EE, 3); purificaçom 
(VC, 3; EE, 5); purificaçon (EE, 1). 
Contextos: «o euãgelho doje foi feito 
dia da purificaçã de Maria» (EE); «Item 
a purificaçam.... jejũar e guardar» (C); 
«Em ho dia da purificaçan de nossa 
senhora» (EE); «e na purificaçõ se 
purguaua a madre do pecado da luxuria 
em que conçebera» (VC); «seis potes 
postos segũdo a purificaçõ dos judeus» 
(EE); «e que elle era oferenda ou 
offerta de todo o mũdo e purificaçom 
comuũ e de todos» (VC); «Em ho dia 
da purificaçom de nossa senhora» (EE); 

«Euangelho da purificaçon da virgem 
Maria» (EE).

purificar, vb. (do lat. purificare). Tornar 
puro; limpar; purgar. Formas: forõ 
purificados (S, 1); purifica (VC, 2); 
purificã (VC, 1); purificãdo (VC, 1); 
purificar (VC, 3; EE, 1); purifyque 
(VC, 1); seerẽ purificados (VC, 1); 
serees purificados (VC, 1). Contextos: 
«pella ffe forõ purificados e alinpados 
os coraçõees delles» (S); «porque 
limpo e puro alimpa e purifica e outras 
cousas semelhantes» (VC); «purificã o 
aar que nõ he puro» (VC); «porque ally 
he achada vntura que purificãdo a alma 
pouco e pouco» (VC); «ajnda que segũdo 
a ley nom fosse theuda de se purificar nẽ 
o ouuesse mester» (VC); «ho custume 
que tinhã os judeus em ho purificar e 
alimpar depois do parto» (EE); «que me 
purifyque de todas maas obras» (VC); 
«per cõfissõ oraçõ e jejũ primeiramẽte 
seerẽ purificados» (VC); «pera virtude 
do qual serees purificados e esforçados 
pera poderdes fallar as minhas palauras» 
(VC).

puríssimo, adj. (do lat. purissimus, a, 
um, superlativo de puro). Muito puro. 
Formas: purissima (EE, 1); purissimas 
(EE, 1). Contextos: «hy esta a carne pu-
rissima de nosso senhor Jhesu Christo» 
(EE); «o corpo ajũtado aa deidade foi 
formado das purissimas gotas de sangue 
da benauẽturada virgen» (EE).

puro, subs., adj. (do lat. purus, a, um). Sem 
mistura; não alterado; não contaminado; 
limpo; natural. Formas: pura (S, 10; VC, 
52; C, 2; EE, 3); puras (VC, 4); puro (S, 
3; VC, 61; EE, 4; RP, 1); puros (S, 1; VC, 
11; EE, 3). Contextos: «E esta augua ha 
de ser verdadeira e pura e non artifiçial» 
(S); «e na affeiçom que seja pura» (VC); 
«se o cometeo por seu respeito ou doutrẽ 
ou por pura neçessidade ou propria 
maliçia» (C); «Veedes aquy verdadeira 
e pura cõfyssom» (EE); «Os sanctos 
homẽs nõ teem tribulaçoões puras» 
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(VC); «Mais se he vinagre puro, non se 
pode fazer con elle a consagraçom» (S); 
«Esta cadeira he de muy puro ouro e de 
marfim muy aluo» (VC); «negan elle 
seer deos dizendo elle seer puro homẽ» 
(EE); «deues de comer boõ manjar e bõa 
yguaria com boõ vinho puro e ameude» 
(RP); «os quaees son puros e linpos» (S); 
«veendoa com os olhos mais puros da 
voontade» (VC); «nõ o pode seer se nom 
dos puros e simpliçes» (VC); «sejaaes 
puros e sem offenssa» (EE).

púrpura, subs. (do lat. purpura-m). Cor 
vermelho escura ou arroxeada oriunda 
de um molusco. Formas: purpura (VC, 
46). Contextos: «o magos onde vistes 
vos a purpura deste que conheçees por 
rey?» (VC); «nem purpura vestida em 
seus membros nem luzia a coroa em sua 
cabeça» (VC); «he mais auãtijada que a 
vestidura real ou que a purpura: a qual 
cousa elle proua» (VC).

purpurado, adj. (do lat. purpuratus, a, 
um). Da cor da púrpura; roxo. Formas: 
purpurado (VC, 1). Contexto: «E assy 
como Christo por os nossos pecados 
foy ensangoẽtado e purpurado por os 
cobrir» (VC).

pustumeiro, subs., adj. O mesmo que 
postumeiro. Formas: pustomeira (EE, 
1); pustumeira (VC, 5); pustumeiro (VC, 
2); pustumeyra (VC, 2); pustumeyro 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «por que 
he a pustomeira recreaçõ» (EE); «he 
a pustumeira vingança de deus» (VC); 
«e que leue os seus camjnhos dereytos 
de maneira que no juyzo pustumeiro 
quando Christo alimpar a eyra da ygreja» 
(VC); «rege per o meaão. pũge per o 
pustumeiro» (VC); «em o qual se ha de 
fazer a pustumeyra resurreyçom» (VC); 
«E foy chamado ajnda Santyago o menor. 
porque foy pustumeyro chamado» (VC); 
«no juizo pustumeyro» (EE).

putridão, subs. (de pútrido + -ão; pútrido, 
do lat. putridus, a, um, apodrecido). 
O mesmo que podridão: estado ou 

qualidade de podre; corrupção. Formas: 
putridõ (VC, 1); putridom (VC, 1). 
Contextos: «e pois que os vermẽs e as 
raãs çujas e nasçidas da putridõ soãdo e 
dãdo vozes nas allagoas» (VC); «ca por 
a frieldade da morte logo se qualha e se 
torna em putridom» (VC).

puxar, vb. (do lat. pulsare). Atrair a si; 
arrastar. Formas: puxauam no (VC, 1). 
Contexto: «e os que beuiã nas tauernas 
faziam cantares delle. e puxauam no e 
atribulauam» (VC).
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