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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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Q

qua, conj. O mesmo que ca. Formas: 
qua (S, 2; VC, 2; EE, 2). Contextos: 
«qua se son cobijçosos e avarentos 
queren pareçer largos» (S); «e em 
aquesto auemos ensinãça qua ajnda que 
neçessarias sejã aquellas cousas que 
nos deteẽ» (VC); «qua qualquer que 
pelleja na batalha de todallas cousas se 
guarda» (EE).

qua 2, adv. O mesmo que cá. Formas: 
qua (HV, 2; EE, 3). Contextos: «se o 
emperador quiser qua vijr ou passar 
cõ suas cõpanhas» (HV); «E os outros 
diçipollos e molheres morauam qua» 
(EE); «e porẽ mays temporaão segam: 
que nos qua en nossas terras» (EE).

qua 3, pron. rel. + pron. pes. obl. (de que 
+ a). Contração do pronome relativo 
que com o pronome pessoal átono a. 
Formas: qua (TC, 1). Contexto: «peor 
he a lingua do maldizente que a uibra 
e mais poçoenta porque diz que a maa 
lingua mata a sua alma e daquele qua 
ouue e daquele de que dizẽ» (TC).

quaderno, subs. O mesmo que caderno. 
Formas: quadernos (VC, 1). Contexto: 
«Todos desta quarta parte som quadernos 
se nom o postumeyro o qual he desta si 
natureza» (VC).

quadra, subs. (do lat. quadra-m, de 
forma quadrada). Série de quatro; peça 
ou compartimento quadrado; canto. 
Formas: quadra (VC, 3); quadras (VC, 
3). Contextos: «a qual tijnha em longura 
çinco couados em ancho auia tres. em a 
quadra outros tres» (VC); «A primeira 
he misericordia. a segunda he ajudoyro. 
e a terçeyra he reconcilliamento. e cada 
hũa destas respõde a outra. e cada hũa 
faz sua quadra» (VC); «creesse que 
em cada quadra stauã aseẽtados tres 
discipollos» (VC); «A archa auia quatro 
freestas nas quadras» (VC); «tem quatro 

cantos ou quadras yguaaes» (VC); «em 
hũas quadras auia dous couodos e tres 
dedos» (VC).

quadrado, adj. (do lat. quadratus, a, 
um). De forma quadrada; que tem os 
ângulos retos. Formas: quadrada (VC, 
2); quadrado (VC, 1). Contextos: «E a 
mesa era quadrada e de muytas tauoas 
e nom de hũa soo» (VC); «porque todos 
os .xij. apostollos stauam com o senhor 
derredor de hũa mesa quadrada» (VC); 
«E o primeiro he huũ vaso ou talhador 
ou trincho quadrado que tem quatro 
cantos ou quadras yguaaes anchos e 
chaãos» (VC).

quadrado 2, subs. (do lat. quadratu-m). 
Canto. Formas: quadrados (VC, 1). 
Contexto: «entõ cada dia se laurã e 
fazẽ quadrados ou cãtos pera aquella 
obra» (VC).

quadrilha, subs. (do cast. cuadrilla). 
Grupo de quatro cavaleiros. Formas: 
quadrilhas (EE, 1). Contexto: «Em 
aquelles dias enuiou Herodes suas 
quadrilhas» (EE).

qual, pron. rel., pron. int. (do lat. quale-m, 
quales). Que pessoa; que coisa. Formas: 
quaaees (VC, 1); quaaes (SG, 1; TC, 7; 
VC, 1344; HV, 8; C, 25; EE, 254; RP, 
8); quaees (S, 118; TC, 2; VC, 1; C, 2); 
quaes (SG, 1; S, 11; TC, 11; VC, 8; C, 
44; EE, 14); quais (TC, 1); qual (S, 381; 
TC, 37; VC, 4176; HV, 57; C, 139; EE, 
1111; RP, 9); quall (S, 9; TC, 1; VC, 3; 
HV, 1; EE, 2); qualle (VC, 1); quays 
(TC, 2); quoal (S, 2). Contextos: «per as 
quaaees se entẽde que ella foy assũpta» 
(VC); «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); 
«aos quaaes possam mandar quaes quer 
pessoas ecclesiasticas» (SG); «Seguẽse 
os .x. mãdamẽtos em os quaaes faça estas 
pregũtas» (TC); «Nem reuerença falando 
corrutamente nas cosas mũdanaes e 
çuias e torpes as quaaes nõ som pera 
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nomear» (TC); «e trabalhamse moyto ẽ 
como aiã maniares custosos e delicados 
dos quaaes nacem luxuria» (TC); «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); «as quaaes 
ja som acabadas» (VC); «as quaaes vos 
preego» (EE); «e assi dos outros lugares 
em os quaaes apareçer a apostema» 
(RP); «ẽ as quaees se contem o neçesario 
a alma e ho corpo» (S); «Os quaees me 
Deus queira perdoar» (TC); «Eles me 
chamarõ per taaes palauras e nomearõ 
as quaees nõ erã cõuinhaues ao meu 
nome» (TC); «os quaes sem receber 
apellaçom podẽ proceder contra os que 
nellas encorrerem» (SG); «e os quaes 
signifycã a destra» (S); «A segunda 
quantas uezes e cõ quaes pessoas» (TC); 
«E como e quãdo e com quãtos e quaes 
e em que idade e com qual contriçom» 
(TC); «absoluote pelo poder susu dyto 
das dyzimas das ygreias das quaes te 
nom recordas» (TC); «Outrosy deue de 
cõfesar as circũstãcias dos pecados as 
quaes os fazẽ grãdes ou mais pequenos» 
(TC); «Pequey ainda mostrãdo de 
mi sanctidade e honestidade e outros 
boos custumes os quais ẽ mi nom auia 
nẽ ha» (TC); «en a qual sse conten 
todolos doẽes» (S); «Seguese o segundo 
mandamẽto, scilicet, nomearas o nome 
de Deus em uaão no qual lhe faça 
tres preguntas (TC); «tractãdo algũas 
partes de meu corpo desonestamẽte 
polla qual cousa me ueen aas uezes 
pẽsamentos e desejos de luxuria» (TC); 
«huum phariseu chegou a Ihesu Christo 
e preguntoulhe, qual era o mayor 
mandamẽto na ley» (TC); «Em a qual 
cousa se mostra a muy grã charidade» 
(VC); «A qual aalem das outras cousas 
leua esta assinallada auantagem» (EE); 
«sem o qual nõ ha hy saude» (RP); 
«apareçeo a Maria Magdallena da quall 
deytara .vij. dyaboos» (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 o 
quall iuiz deue asi seer dereito» (TC); 
«o qualle a seu jenrro Dauid deu mal por 
bẽ» (VC); «A quynta he se foy aiudado 
per alguũs aquel pecado fazer, ou cõ 
quaes ou contra quays o fez» (TC); «Se 
tem que ha em sy algũas uondades as 
quays em sy nom ha» (TC); «a quoal 
he crisma que se faz do ollio e de 
balssamo» (S).

qualidade, subs. (do lat. qualitate-m). 
Propriedade que determina a natureza 
de uma coisa; distinção; tipo; espécie. 
Formas: qualidade (VC, 8; RP, 1); 
qualidades (VC, 2); quallidade (VC, 4); 
quallidades (SG, 1; VC, 3). Contextos: 
«e mudarsehã daquella qualidade a 
pureza» (VC); «se corrõpe ho aar em 
substãçia e qualidade» (RP); «E eu digo 
que som comparados em tres qualidades 
do oleo: o qual alumea e gouerna. e vnta» 
(VC); «e a multidoẽ das obras como a 
quallidade e maneyra da rrayz donde 
procedem» (VC); «ou quaes quer outros 
generos e quallidades darmaduras» 
(SG); «som solliçitos e afficados em 
veer e cõsijrar as quallidades das 
cousas por vijnr» (VC); «a qual vem 
da composiçom das quallidades dos 
allementos» (VC).

qualquer, pron. ind. (do lat. qualis quaerit; 
quaerit, 3.ª pessoa do singular do 
presente do indicativo do verbo quaerere, 
procurar, perguntar). Este ou aquele; um 
de entre muitos. Formas: quaaes quer 
(SG, 5; VC, 45; EE, 5); quaaesquer (VC, 
61; EE, 1); quaal quer (SG, 2); quaees 
quer (SG, 1; S, 8); quaes quer (SG, 5; 
VC, 3); quaesquer (TC, 2; VC, 11; EE, 
1); qual quer (SG, 3; S, 191; VC, 25; EE, 
39); quall quer (S, 3); quallqueer (TC, 
1); qualquer (S, 6; TC, 18; VC, 470; 
HV, 3; C, 2; EE, 57; RP, 2). Contextos: 
«segũdo lhes bem parescer possã fazer 
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quaaes quer ordenaçoẽes» (SG); «E 
aueram tam grãdes forças quaaes quer 
que mereçerõ seer acõpanhados aos 
çidadaãos cellestriaaes» (VC); «Quaaes 
quer cousas que ligardes sobre ha terra 
seram ligadas nos çeos e quaaes quer 
cousas que soltardes sobre ha terra seram 
soltas tam bem em os çeeos» (EE); 
«Todas as cousas per elle som feitas .s. 
quaaesquer que sam feytas do padre» 
(VC); «de quaaesquer cousas (cõ o fazer 
das graças)» (EE); «os que ho comtrairo 
desto em quaal quer maneira fezerem 
allẽ das penas que som detriminadas» 
(SG); «e fazer quaees quer comtratos» 
(SG); «e viuẽ com alguũs caualeiros 
ou cõ outros quaees quer por soldada» 
(S); «aos quaaes possam mandar quaes 
quer pessoas ecclesiasticas» (SG); 
«nunca jamais forã achados quaes 
quer que ouuerõ as coroas mais claras» 
(VC); «Em todos estes pecados e 
em outros quaesquer que eu pequey 
asy confessados como por cõfessar» 
(TC); «de voõtade soportauã quaesquer 
cõtrariedades» (VC); «Deffende pera 
sempre a todalas pessoas do mũdo de 
qual quer stado» (SG); «nos de qual 
quer cõdiçõ sejamos» (EE); «Ca estõçes 
os beẽs que quall quer destes fezesse 
aproueitariam» (S); «se algũa sẽtẽça da 
contra dereito por algũa destas cousas 
ou por outra quallqueer que ẽtende, 
deue a ẽtregar aquell comtra que deu a 
sentença» (TC); «o qual se quebrãta por 
qualquer cousa que seja tomada pera 
beber ou pera comer» (S); «cõfessar per 
qualquer modo que fosse me conhoço 
a Deus e uos em seu logar por muito 
pecador» (TC); «A perfeiçõ de qualquer 
cousa nõ he al nẽ tirada dal» (VC); 
«qualquer deue creer mais ao syso 
alheo que a seu» (EE); «mas qualquer 
cõ muyto prazer e alegria sempre espere 
de muyto viuer» (RP); «e qualquer que 
se por este modo reger escapara muytos 
perijgos da pestilẽcia» (RP).

quando, conj. (do lat. quando). Em que 
tempo; em que ocasião. Formas: quãdo 
(S, 287; TC, 12; VC, 551; HV, 35; C, 
23; EE, 217; RP, 8); quamdo (SG, 1; S, 
34; TC, 7; VC, 27; C, 1; EE, 3); quando 
(S, 308; TC, 33; VC, 1692; HV, 44; C, 
24; EE, 198; RP, 10); qvando (S, 1). 
Contextos: «como os que morren quãdo 
lhes aquesçe algũas ẽfermidades» (S); 
«Pequey ca quãdo me deyto na cama nem 
quãdo acordo de noyte nom dou graças a 
Deus» (TC); «dando ensinãça a nos que 
quãdo formos em alguũas angustias» 
(VC); «esto he o emxemplo de Christo: 
o qual fugio quãdo o quiserom fazer 
rey» (EE); «Sexto sinal he quãdo veẽ 
muytos vẽtos do meo dia» (RP); «saluo 
quamdo do que dicto he satisfezerẽ aos 
dictos Reys» (SG); «E quamdo nom 
tornam coussa alguũa, nom deue auer 
lume nem soar cãpaynha» (S); «ou lhes 
deu aquelo que auiam mester quãto em si 
foy quamdo os uio em necesidade» (TC); 
«mas desaqui a deante vijnra o tempo 
de julguar quamdo me veerees assy» 
(VC); «E que quamdo os bautizarem 
que lhes nam reçebam mays que huum 
padrinho e huuã madrinha» (C); «E 
quando o preste trouuer ho corpo de 
Deus, tragan sempre lume diante» (S); 
«o iuiz quando uyer ao iuizo nõ deue a 
iulgar segũdo a cõciencia e uoontade 
que trouuer de sua casa» (TC); «Ca 
quando o queriã fazer rey elle fugyo 
e nõ quis» (VC); «e quando ho mestre 
salla chegou ao lugar fez armar hũa fusta 
para passar a Jherusalem» (HV); «A 
molher quando pare ha tristeza porque 
veẽ sua hora» (EE); «Da rayz superior 
e jnferior jũtamẽte proçede quando da 
jmpressam celestrial corrõpẽte ho aar» 
(RP); «Qvando alguũs sse querem casar 
deuẽo primeyramẽte notificar ao seu 
propio rrector ou cura» (S).

quando quer, loc. adv. Em determinado 
momento; entretanto. Formas: quando 
quer (VC, 1); quandoquer (VC, 2). 
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Contextos: «Quando quer per vezes e 
per partes de cadahuũ de nos he filhada 
aqui algũa pena entom nos faz a pena 
e juyzo vijndoiro seer mais leues e 
blandos» (VC); «Qualquer homẽ pois 
quandoquer por pobre que seja pode 
fazer alguũas obras de caridade» (VC); 
«quẽ he aquelle que asy dorme logo 
quandoquer como Christo foy morto 
quando quis?» (VC).

quando quer que, loc. conj. Sempre que. 
Formas: quãdo quer que (S, 11; VC, 16; 
C, 4); quãdoquer que (VC, 2); quamdo 
quer que (VC, 1); quando quer que (S, 
14; VC, 27; C, 1; EE, 2); quando queres 
que (VC, 1); quandoquer que (VC, 9). 
Contextos: «e quãdo quer que o clerigo 
diz oras cãtadas deue ẽ começo e ẽ fin 
dizer o pater noster» (S); «E quãdo quer 
que este nome he dicto, todos deuem 
fincar os giolhos» (S); «nẽ cessa quãdo 
quer que na jgreja se lee que elle nos 
ameaça e amoesta» (VC); «Quãdo quer 
ergo que se diz que Christo crescia e 
era cõfortado ou outra tal cousa todo se 
entende quanto ao corpo» (VC); «quãdo 
quer que forem chamados pera sinado, 
que sempre venham com suas mitras» 
(C); «a qual cousa se faz quãdoquer que 
mortalmente pecamos» (VC); «Nom 
tem outrem poder de lamçar fora de 
sy o spiritu quamdo quer que quiser» 
(VC); «Quando quer que alguũ que 
he de ydade uem ao bautismo e quer 
ser christão» (S); «quando quer que 
algũa cousa dam ao que çelebra» (S); 
«propria cousa he das virgeẽs temerẽ e 
auer medo quando quer que os homẽs 
entrã onde ellas som e auer vergonha 
de fallar cõ homẽ» (VC); «ordenamos 
per esta presente que quando quer 
que nos dias das audiẽçias» (C); «por 
que quando quer que homẽ pode fazer 
algũa cousa por vya de prudẽçia humana 
para escusarẽ o prijgo, nõ deue leixar 
aquello e buscar a esperiẽçia deuina» 
(EE); «arependendose quando quer que 

pecassem» (EE); «E que deues tu fazer 
quando queres que nasça em ty» (VC); 
«as quaaes quandoquer que fazemos 
somos ajudados que nos sejã perdoados 
nossos pecados» (VC).

quantidade, subs. (do lat. quantitate-m). 
Quantia; porção; a propriedade das 
coisas que pode ser medida. Formas: 
quaantidade (VC, 1); quamtidade (VC, 
2); quantidade (S, 3; VC, 29; EE, 1); 
quãtidade (S, 2; VC, 10; EE, 1; RP, 2). 
Contextos: «porque Judas por todo 
seu ĩterese e guaanho se contẽtou de 
çerta quaantidade de dinheiros» (VC); 
«em huũa soo pedra tam grande como 
a quamtidade de huũ homẽ» (VC); 
«E comsijremos em a quamtidade 
do mantijmemto. e a villeza da mesa 
sua» (VC); «E sse o que he mesturado 
na augua nõ he tanta quantidade que 
seja mais que ella nẽ a mude ẽ outra 
sustançia» (S); «e aĩda reçebera dos 
jrmaãos e da quantidade dos parẽtes 
çẽto por huũ» (VC); «(Como fossem 
tantos.) em numero e quantidade que 
muytos grandes» (EE); «E deue seer ha 
augua en pouca quãtidade en maneira 
que de todo sse conuerta ẽ vinho» (S); 
«por tãto aquelle deuia dez mill marcos 
por a qual quãtidade se entẽdẽ todollos 
pecados que som cõtra a ley» (VC); «em 
se tome mais da triaga que quãtidade de 
huũ piseo» (RP); «tomaras quãtidade 
de duas colhares» (RP); «em numero e 
quantidade» (EE).

quanto, pron. rel., adv. (do lat. quantus, 
a, um). Que número; que quantidade; 
relativamente; até que ponto. Formas: 
quamta (VC, 2); quamtas (S, 2; TC, 2); 
quamto (S, 7; TC, 1; VC, 16); quamtos 
(C, 1; EE, 1); quanta (S, 1; TC, 1; VC, 
95; C, 3; EE, 1); quantas (S, 43; TC, 7; 
VC, 78; C, 2; EE, 11); quanto (S, 56; TC, 
11; VC, 949; HV, 9; C, 19; EE, 123; RP, 
1); quantos (S, 14; VC, 95; HV, 1; C, 2; 
EE, 15); quãta (S, 3; VC, 22; C, 2; EE, 
4); quãtas (S, 33; VC, 17; HV, 1; C, 5; 
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EE, 10); quãto (S, 48; TC, 11; VC, 249; 
HV, 7; C, 12; EE, 88; RP, 4); quãtos 
(S, 12; TC, 1; VC, 27; HV, 4; EE, 16). 
Contextos: «Pensemos outrossy quamta 
seria a door da compaixom do filho aa 
madre a qual auia delle doo» (VC); «A 
quarta he quamtas uezes fez aquelle 
pecado» (TC); «das duuidas que podem 
haconteçer quamto haa emtençom» (S); 
«O pecado pode ainda seer chamado 
rede, que quamto o homen em ele amda 
mays tamto se mays emuolue» (TC); 
«fazemos saber a quamtos esta nossa 
cõstituiçan virem que nos cõsirando 
como nossos predeçessores de laudauel 
memoria» (C); «e daquelle deos quamtos 
millagres fez buscaios em as preegaçoões 
do discipollo» (EE); «En este sacramẽto 
deue seer mesturada augua con o vinho 
e alguũ duuidaria ẽ quanta quantidade 
deue poeer aaugua» (S); «partãna e 
dẽlhe della quanta poder receber» (TC); 
«A terceyra se for homem pregumtelhe 
quantas forom as molheres casadas 
ou uirgens» (TC); «Preguntar deue o 
clerigo ou sacerdote a seu confessado 
se foy soberboso contra Deus quamdo 
foy e quantas uezes e quanto tempo 
foy soberboso» (TC); «E quanto a 
alma he milhor que o corpo tamto as 
obras sprituaes deuẽ ser prepostas aas 
corporaaẽs» (TC); «e se esto he no 
iuyzio temporal quanto mais no iuyzio 
da alma» (TC); «Item deue apreguntar 
a cada hũa das pesoas se som casadas e 
quanto tenpo ha que o som» (TC); «e ho 
euite quanto poder» (RP); «E perdoay 
agora ha quantos homẽs e molheres vos 
ten errado» (S); «ca a natureza proueo 
os membros ao corpo do homẽ tãtos 
quantos som os dias no anno segũdo os 
phisicos dizem» (VC); «enpero quãta 
deue ser a ẽfermidade e a fraqueza» 
(S); «E quãtas vezes alguũ reçebe door 
do bem alheo, ou prazer do mal, tantas 
vezes pecca mortalmẽte» (C); «e quãtas 
alcofas emchestes» (EE); «A premeira 

por quãto o pecado que he publico aja 
meezinha publica» (S); «Item quãto aos 
pecados primcipaes» (TC); «soubese has 
cousas que ham de uiinr quãto mays 
pouco o dara as aues» (TC); «mas ainda 
quãto aa penna por o grande amor de 
deos» (EE); «Signaes pronosticos da 
pestilẽcia quãto ao presente pertẽçe» 
(RP); «e por ysso quãto for possiuel taaes 
deuẽ de euitar e de sy esquiuar as causas 
de tal podridõ» (RP); «E como e quãdo 
e com quãtos e quaes e em que idade e 
com qual contriçom» (TC); «Paramentes 
quãtos signaaes fez em o ceeo» (VC).

quantoquer, pron. ind. (de quanto + 
quer). Qualquer quantidade. Formas: 
quamtaquer (VC, 1); quanta quer (VC, 
3); quantaquer (VC, 2); quantas quer 
(VC, 1); quantasquer (VC, 1); quanto 
quer (VC, 16; EE, 5); quantoquer 
(VC, 7; EE, 1); quantos quer (VC, 2); 
quantosquer (VC, 3); quãto quer (VC, 3; 
EE, 2); quãtoquer (VC, 5); quãtos quer 
(VC, 1). Contextos: «a qual em toda a 
longura de nossa vida quamtaquer que 
seja deuemos auer atees a fim» (VC); 
«stemos em quanta quer prosperidade» 
(VC); «e veerom em conhocimento e 
noticia quanta quer de Christo» (VC); 
«e dalgũa quantaquer emenda de meus 
costumes» (VC); «E quantaquer que seja 
pam ergo diz e nõ carnes nem pescado» 
(VC); «De sy porque per quantas quer 
vezes for feyta a confissam sempre per 
virtude do sacramẽto» (VC); «E quãto 
serã mais bem aventuradas as almas 
dos homẽs e das molheres quantasquer 
que ellas forem» (VC); «e quanto quer. 
e da maneira que quer. e aaquelles que 
quer» (VC); «Porque quanto quer que 
seja o homẽ pequenino neste mundo 
empero teem huũ anjo assynado a elle 
por deus por sua guarda» (EE); «E desta 
maneira quantoquer que se acheguar 
nõ sera cõtado por presumtuoso» (VC); 
«todollos patriarchas e prophetas e 
a qualquer homẽ quantoquer que 
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sanctamẽte viuesse mãdauaho aa prisom 
do inferno» (EE); «E quantos quer que 
o reçeberõ» (VC); «mas todos aquelles 
quantos quer que som auisados a fazer 
bẽ» (VC); «e padeçer aqui quantosquer 
malles» (VC); «de algũa peẽdença que 
seja perpetua quãto quer pequena que 
seja» (VC); «e esto significa que o 
homẽ quãto quer que lauado seja» (VC); 
«qualquer que fosse todollos ouuidores 
quãto quer que fossem de diuersas 
linguageẽs» (EE); «Quãtoquer que a 
tribulaçõ se faça cruel pera ty» (VC); 
«Quãtoquer pois que te tu humildes nõ 
te podes tãto abaixar como teu senhor» 
(VC); «e quãtos quer pecados que 
cometeres ajnda stas em esta vida da qual 
elle te tirara de todo» (VC).

quanto tanto, loc. conj. O mesmo que 
tanto... quanto. Formas: quãto... 
tãto (RP, 1). Contexto: «todos os 
mantijmentos quãto som de mais leue 
digestam tãto som milhores» (RP).

quão, adv. (do lat. quam). Quanto; como. 
Formas: quã (VC, 211; EE, 2); quam 
(VC, 96; C, 3); quan (EE, 1). Contextos: 
«O quã alta sera no dia do juizo a cabeça 
que assy agora he ĩclinada» (VC); «Non 
seey quã longo tẽpo me seja proueitosa 
a saude do meu corpo» (EE); «porque 
aprendas quam grande bem he o jejuũ» 
(VC); «Sabendo quam prijgosa cousa 
he aos relegiosos o sayr fora da crasta» 
(C); «O quan graue e dura priuaçõ seer 
apartado da vista de deus» (EE).

quarenta, num. (do lat. quadraginta). 
Quatro vezes dez. Formas: quarenta 
(VC, 18; HV, 2; EE, 1); quarẽta (VC, 15; 
HV, 6). Contextos: «Quando veeo aos 
quarenta dias em o qual tempo segundo» 
(VC); «huũ paão que soya valer huũ 
dinheyro valia quarenta pesantes de 
prata» (HV); «no[s] quarenta çinquo 
capitollos sobre as cartas dos domingos» 
(EE); «jejũou quarenta dias.) e quarẽta 
noytes nom comendo em elles cousa que 
fosse» (VC); «e alli Josep esteue quarẽta 

ãnos» (HV).
quarentena, subs. (do lat. medieval 

quarentena-m). Espaço de quarenta dias. 
Formas: quarẽtena (VC, 1). Contexto: 
«De sy ajnda per este cõto de quarẽtena 
pagamos a deus as primicias e as dizimas 
dos dias» (VC).

quaresma, subs. (do lat. quadragesima, 
a 40.ª parte). Os quarenta dias de jejum 
que decorrem entre a quarta-feira de 
cinzas e o domingo de Páscoa. Formas: 
quareesma (VC, 1); quaresma (VC, 3). 
Contextos: «de sy porque mais conuem 
que seja cheguado e conthinuado o jejuũ 
da quareesma aa paixom do senhor 
Jesu Christo» (VC); «o euãgelho da 
trãsfiguraçõ se lee na ygreja no sabado 
das quatro tẽporas depois da primeira 
domingua da quaresma» (VC); «Assy 
nos sagrou o senhor a quinquagesima 
como nos sagrou a quaresma e nos 
stabelleçeo e ordenou que ouuissemos 
de teer cadahũa destas solẽpnidades» 
(VC); «assy meesmo em este sancto 
tempo da quaresma os pecadores som 
destroydos» (VC).

quarta-feira, subs. (do lat. quarta feria). 
O quarto dia da semana. Formas: 
quartafeyra (EE, 1); quarta feira (S, 1; 
VC, 4; C, 1; EE, 6); quarta feyra (VC, 
2; EE, 2); quarta feyras (TC, 1); quartas 
feyras (TC, 2); quoartas feyras (TC, 1); 
iiij. feira (EE, 5). Contextos: «Euãgelho 
da quartafeyra de pĩthycoste» (EE); 
«O que faz esta pendẽça ha de vijnr 
a quarta feira da çinsa» (S); «foy aos 
dezaseis dias das kalendas de mayo e ẽ 
quarta feira» (VC); «Quarta feira da dita 
pascoa» (EE); «E porque aa quarta feyra 
o senhor foy vẽdido asy como aa sesta 
crucificado» (VC); «Da quarta feyra de 
pascoa da resurreyçom» (EE); «E iaiũe 
demais as quarta feyras a pã e agoa por 
sete anos» (TC); «deue ieiũar as quartas 
feyras» (TC); «por este pecado deue 
ieiũar todas as quoartas feyras» (TC); 
«a xxij. de março em iiij. feira» (EE).



13Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

quartamente, adv. (de quarto + -mente). 
Em quarto lugar. Formas: quarta 
mẽte (VC, 1); quartamente (VC, 13); 
quartamẽte (VC, 22; EE, 1). Contextos: 
«Quarta mẽte por a excellencia do 
louuor que lhe daua o ãgeo em sua 
palaura» (VC); «e depois na cruz 
enforcado. e quartamente no sepulcro» 
(VC); «Quartamẽte demouẽdo homẽ a 
alguũ mal por o trazer daquelle a outro 
pyor» (VC); «Quartamẽte porque o 
homẽ se humilde» (EE).

quarto, num. (do lat. quartus, a, um). Que 
ocupa numa série a posição número 
quatro. Formas: quarta (S, 89; TC, 14; 
VC, 135; C, 4; EE, 29); quartas (VC, 
1); quarto (SG, 2; S, 87; TC, 6; VC, 65; 
C, 5; EE, 43; RP, 4); quartos (VC, 2); 
quoarta (S, 2); quoarto (S, 2). Contextos: 
«A quarta ãte do proffaço. A quinta 
ante da paz» (S); «A quarta he perdoar 
as enjurias segũdo dizemos quando 
oramos» (VC); «A quarta se tyrou por 
agoyros»; «na quĩta luũa na quarta 
indiçom» (EE); «As quartas vodas som 
do entẽdimẽto anagogico e celestrial» 
(VC); «Seguese o quarto mãdamẽto em 
que lhe faça seys pregumtas» (TC); «O 
quarto he star aparelhado pera soportar 
ajnda mais dãpno se lhe for feyto» (VC); 
«de Helyas diz no quarto liuro dos Reys» 
(EE); «Quarto das cõformidades do 
coraçom, e dos prinçipaes membros» 
(RP); «diz Auiçena em o quarto do 
canone» (RP); «os quartos som aquelles 
que em alguũ tẽpo se cõpungem ou 
ẽmendã» (VC); «Os quartos fazem 
peendença nõ propria mas alhea» (VC); 
«A quoarta he estrupo quando sse 
comete cõ virgẽ» (S); «O quoarto que 
da ao omẽ fremosura spiritual e linpeza 
de dentro e de fora» (S).

quarto 2, subs. (do lat. quartu-m). A quarta 
parte. Formas: quarto (HV, 4); quartos 
(VC, 1). Contextos: «cortemos huũ 
pedaço de huũ quarto e mãdemollo assar 
e comamollo e viuamos» (HV); «rogou 

a raynha que lhe ajudasse a cortar huũ 
quarto de seu filho» (HV); «ẽuiarlhey 
huũ quarto desta carne» (HV); «de seu 
filho querria cortar huũ quarto» (HV); 
«Mãdara outrosi Moyses que todos ẽ 
quatro quartos dos mãtos ou tabardos» 
(VC).

quasi, adv. (do lat. quasi). Perto de; muito 
próximo; por pouco. Formas: quasi (S, 
4; VC, 28; EE, 2); quasy (VC, 4; EE, 
2). Contextos: «ho varon he fazedor 
da geraçon e quasi senhor da molher» 
(S); «a vãa gloria quasi he huũ pecado» 
(S); «mas ante recebẽ nomes quasi 
contrarios» (VC); «mas reputaaas quasi 
alheas» (EE); «E quasy en cadahuũ 
dos capitollos do seu euangelho senpre 
enfere aquelle homẽ seer filho de deus» 
(VC); «som quasy nada» (EE).

quasi modo, subs. (do lat. quasi modo). 
Primeiro domingo depois da Páscoa; 
Pascoela. Formas: quasi modo (S, 3). 
Contextos: «ataa ho dominguo de quasi 
modo» (S); «nẽ o domingo de quasi 
modo» (S); «mas o dja de quasi modo nõ 
se podem dar polla decretal» (S).

quaternidade, subs. (do lat. medieval 
quaternitate-m). Conjunto de quatro 
pessoas ou coisas. Formas: quaternidade 
(VC, 1). Contexto: «porque a nossa 
ffe nõ leixe de seer a trijndade e seja 
quaternidade» (VC).

quatorze, num. O mesmo que catorze. 
Formas: quatorze (S, 11; TC, 3; VC, 
7; C, 7; EE, 16). Contextos: «Segũdo 
obpyniom doutros, som quatorze» 
(S); «Estes som hos artigoos da fe que 
som quatorze» (TC); «e assy chegou 
aos quatorze annos» (VC); «E como 
chegam a quatorze annos depoys de serẽ 
confessados» (C); «a quatorze capitollos 
do Leuitico» (EE).

quatorzena, subs. (feminino de quatorze-
no). O mesmo que catorzena: conjunto 
de catorze unidades. Formas: quator-
zena (VC, 2). Contextos: «Seguese 
a segũda quatorzena» (VC); «Ora se 
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segue em fim a terceyra quatorzena qual 
significa a geeraçom que Christo faz per 
graça na alma que he perfeita per quatro 
graaos» (VC).

quatorzeno, num. (de quatorze + -eno). O 
mesmo que catorzeno: décimo quarto. 
Formas: quatorzena (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «Ha quatorzena maneira que 
ẽbarga o matrimonio he ho defẽdimento 
que faz a ygreja» (S); «A quatorzena he 
que he ledo» (VC).

quatro, num. (do lat. quattuor). Três 
mais um. Formas: quatro (S, 74; TC, 
9; VC, 236; HV, 5; C, 10; EE, 69); 
quoatro (S, 6; TC, 1). Contextos: «os 
quatro prymeiros pertençẽ a sustãçia da 
diuindade» (S); «estas quatro cousas sõ 
porque algũas uezes algũus iuyzes nom 
iulgã dereito» (TC); «A perfeiçõ autiua 
perteeçẽ quatro cousas» (VC); «como 
se mostra aos quatro capittollos dos 
Autos dos Apostollos» (EE); «E estas 
som quoatro: prudençia, fforteleza, 
tenperança, justiça» (S); «e se caer sobre 
o altar aia dous dyas e se pasar dous 
panos aia quoatro dias» (TC).

quatrocentos, num. (de quatro + centos). 
Quatro centenas. Formas: quatroçentas 
(HV, 1); quatrocentos (VC, 1); quatro-
çentos (S, 4; VC, 3; C, 1); quatro çentos 
(EE, 1); quatrocẽtos (S, 1); quatroçẽtos 
(VC, 2). Contextos: «e da parte do 
emperador quatroçentas e çinquoẽta pes-
soas» (HV); «Cinquo mil. quatrocentos 
e nouẽta forom as chaguas ou feridas do 
meu corpo» (VC); «año do señor de mill 
e quatroçentos e vinte e huũ año» (S); 
«Em no anno do nasçimento do dicto 
saluador de Mill e quatroçentos e nou-
enta e çinco» (VC); «tres mil homeẽs de 
pee e quatro çentos de cauallo» (EE); «E 
este Anastasio foy depois da naçẽça de 
Jhesu Christo quatrocẽtos e dous anus» 
(S); «e por setẽta vezes sete que som 
quatroçẽtos e nouẽta» (VC).

que, pron. rel., pron. int., conj. (do lat. 
quid, quod e que-m). Formas: que 

(S; SG; TC; VC; HV; C; EE; RP). 
Contextos: «Que possã leuar aos 
mouros e inffiees das dictas partes de 
Guinee» (SG); «assy como o que he 
verdade» (S); «ssanto Anbrossyo diz 
que primeiramẽte deuemos amar a 
Deus» (S); «Meestre boo que farey para 
auer a uida perdurauel» (TC); «deue a 
confirmar com aquellas cousas que ẽ 
dereyto sõ scriptas» (TC); «Item estes sõ 
netos ẽ que os homes caẽ» (TC); «Onde 
diz Santo Ãbrosio que o iuiz quando 
uyer ao iuizo nõ deue a iulgar segũdo a 
cõciencia» (TC); «cõfessou como quer 
que esto seia cõtra o precepto da sãcta 
ygreia» (TC); «Se alguũ meor que ti 
despreçaste» (TC); «Item se comeo mays 
do que lhe fazia mester» (TC); «agrauã 
ese pecado ẽ tãto que o fazẽ mudar em 
outro» (TC); «em tal guysa que uiese 
em grande desordenamça» (TC); «O 
pecado pode ainda seer chamado rede, 
que quamto o homen em ele amda mays 
tamto se mays emuolue» (TC); «doestar 
aquelle que peca» (VC); «E diz mais 
que cõ diligencia deue seer esguardado» 
(VC); «Vos senhor saberes que em tempo 
que vosso padre Çesar Agustus era viuo 
e era emperador aquy em Roma auya 
huũ homem que era discipollo de huũ 
grãde profeta» (HV); «E asi mandamos 
que a nehuum freigues se nõ espere 
mays» (C); «qualquer homẽ que seja 
inclinado a virtude, ajnda em aquello 
a que a natureza o enclina lhe cunpre 
seer ensynado» (EE); «ho spiritusancto 
lhe disse que saysse a dar testemunho 
de Christo» (EE); «pareçe que quer 
chouuer e nõ choue» (RP); «digo que 
esto pode aqueçer por duas causas» (RP); 
«deues de notar que os corpos mays 
despostos a jnfirmidade e a morte sam 
os corpos quẽtes e que teẽ os poros mays 
largos» (RP); «Quero algũas cousas da 
pestenẽça que nos ameude fere» (RP); 
«da priuada que esta açerca da camera» 
(RP); «muytos medicos que em os 
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ẽfermos soomẽte esguardã as ourinas 
superficialmẽte falã» (RP).

que quer, pron. ind. Qualquer coisa. 
Formas: que quer (VC, 8). Contextos: 
«esto que nos assy auẽ que quer que 
seja» (VC); «Onde elle meesmo diz. que 
quer que vos pedirdes ao padre em meu 
nome daruolo ha» (VC).

quebradiço, adj. (de quebrado + -iço). Que 
quebra facilmente; delicado. Formas: 
quebradiço (EE, 1). Contexto: «(neste 
mũdo) quebradiço e trãsitorio» (EE).

quebramento, subs. (de quebrar + -men-
to). Ato ou efeito de quebrar; violação; 
transgressão. Formas: quebramento 
(VC, 2); quebramẽto (VC, 1). Contex-
tos: «E o tremor da terra e o quebra-
mento das pedras. e a rresurreyçom dos 
corpos» (VC); «Atees ora o senhor era 
queixoso cõtra a geeraçõ humanal por o 
quebramento do seu mandado» (VC); «e 
do quebramẽto dellas se geera soõ muy 
grãde e spãtoso» (VC).

quebrantado ,  subs .  (do par t .  de 
quebrantar). Abatido; humilhado. 
Formas:  quebrantados (VC, 2). 
Contextos: «elle erge os quebrantados 
e vençidos» (VC); «onde diz: soltar os 
quebrantados» (VC).

quebrantador, subs. (de quebrantado 
+ -or). Transgressor; aquele que 
infringe as regras ou os preceitos. 
Formas: quebrantador (S, 2; VC, 
2); quebrantadores (VC, 1; EE, 1); 
quebrãtador (VC, 1); quebrãtadores 
(VC, 1). Contextos: «Confesso que fuy 
quebrantador dos .x. mandamẽtos» (S); 
«este tal he quebrantador do precepto» 
(VC); «som falsadores e quebrantadores 
da ley» (VC); «da ley de Moyses que 
da morte temporal aos quebrantadores 
della» (EE); «seria como quebrãtador da 
ley» (VC); «nom embarguãdo pero que 
fossem quebrãtadores delles em cousas 
mayores» (VC).

quebrantamento, subs. (de quebrantar 
+ -mento). Ato ou efeito de quebran-

tar; violação; transgressão. Formas: 
quebramtamẽto (S, 1); quebrantamen-
to (S, 1; VC, 1); quebrantamẽto (S, 
1; VC, 1); quebrãtamentos (VC, 1); 
quebrãtamẽto (VC, 4). Contextos: «E 
pello quebramtamẽto da ley he omen 
ydolatria» (S); «pecado he quebranta-
mento da ley diuinal» (S); «esto he de 
quebrantamento da ley de Moyses» 
(VC); «quer dizer quebrantamẽto en 
huũ e en todo» (S); «seram pugnidos 
os passamẽtos e quebrãtamentos da 
ley» (VC); «Nẽ pense alguẽ que seja 
quebrãtamẽto de piedade aquello per que 
se cõpre o mãdado da ley» (VC).

quebrantar, vb. (do lat. vulgar *crepan-
tare, este de crepare). Quebrar; abater; 
transgredir; violar; cansar. Formas: 
auiam quebrantadas (VC, 1); es que-
brantado (VC, 1); for quebrãtado (S, 1); 
fossem quebrantados (VC, 1); foy que-
brantado (VC, 1); foy quebrãtada (S, 1); 
he quebrantado (VC, 3); he quebrãtado 
(VC, 1); quabrãtan (S, 1); quebramta (S, 
2); quebramtadas (S, 1); quebramtãdoo 
(TC, 1); quebramtar (TC, 1; VC, 2); que-
bramtarom (VC, 1); quebramte (S, 1); 
quebranta (S, 12); quebrantã (S, 3; VC, 
1); quebrantaaes (EE, 1); quebrantaas 
(VC, 1); quebrantada (VC, 1); quebran-
tade (S, 1); quebrantado (S, 1; VC, 6); 
quebrantãdo (VC, 1); quebrantãdoo (VC, 
1); quebrantados (VC, 3); quebrantam 
(S, 1); quebrantan (S, 1); quebrantar (S, 
6; VC, 1; EE, 2); quebrantara (VC, 2); 
quebrantarã (VC, 1); quebrantaras (VC, 
1); quebrantaria (S, 1); quebrantaromlhe 
(VC, 1); quebrantase (S, 1); quebrantaste 
(S, 1); quebrantauã (VC, 1); quebran-
tauam (VC, 1); quebrante (VC, 1); que-
brantemos (VC, 1); quebrantey (S, 5); 
quebranto (EE, 1); quebrantou (S, 1; VC, 
1; EE, 1); quebrãta (S, 8; VC, 4; EE, 2); 
quebrãtã (VC, 1); quebrãtadas (VC, 3); 
quebrãtado (VC, 2); quebrãtãdo (S, 1); 
quebrãtados (VC, 2; EE, 1); quebrãtalla 
(C, 1); quebrãtam (VC, 1); quebrãtando 
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S, 1); quebrãtar (S, 5; TC, 3; VC, 6; C, 1); 
quebrãtara (VC, 2; EE, 2); quebrãtarem 
(TC, 1); quebrãtarom (TC, 1; VC, 1); 
quebrãtase (S, 1); quebrãtasen (S, 1); 
quebrãtaua (VC, 1; EE, 1); quebrãtauã 
(EE, 1); quebrãtauãno (VC, 1); que-
brãtou (VC, 2; EE, 1); seer quebrantado 
(VC, 1); seer quebrantados (VC, 1); seer 
quebrãtado (VC, 1); seerẽ quebrãtados 
(VC, 1); sejas quebrantado (VC, 1); ser 
quebrantado (VC, 1); seram quebrãtados 
(VC, 1); sõ quebrãtados (VC, 1); som 
quebramtadas (VC, 1). Contextos: «e 
ja lhe auiam quebrantadas as queixadas 
com punhadas» (VC); «nõ es quebranta-
do cõ temor nem aficado cõ compaixõ» 
(VC); «Se alguũ nauio ou fusta for 
quebrãtado ou perdydo no mar» (S); «e 
fossem quebrantados e desacordados cõ 
desesperaçom» (VC); «aquele a quẽ foy 
quebrãtada a ffe nom ha deue quebrantar 
ha outro» (S); «e aquelle que aaquesta 
voz nõ he quebrantado. mais duro he e 
mais pesado que terra nẽ pedra» (VC); 
«he quebrãtado e anojado nas cõtrarie-
dades dellas» (VC); «O .xiij. he dos que 
quabrãtan as ygrejas ou as inunidades 
ou liberdades dellas» (S); «non se que-
bramta o jejuũ» (S); «Aos aldeaãos e 
lauradores, das festas quebramtadas, 
dos dyzemos e premiçias» (S); «Bem 
asy como huũ rey ẽ su reyno põe ley e 
mãdamẽto o qual alguũ quebramtãdoo 
he obrigado a morte» (TC); «Que todo 
aquel que guardar todala ley de Deus 
e huũ seu mãdamẽto que quebramtar 
sera culpa em todos» (TC); «As pedras 
se quebramtarom» (VC); «ajnda que o 
huũ quebramte a ffe aho outro» (S); «ta-
mto mais deue auer mayor pena ho que 
ho quebranta» (S); «e a terra se moue 
tremẽdo. as pedras se quebrantã» (VC); 
«vos outros non quebrantaaes o sabado 
ajudando aas bestas» (EE); «Nom te 
vaas pois em pos as tuas cobijças. mas 
quebrantaas fortemente» (VC); «E por 
que a sua triste madre quebrantada 

com door e choro» (VC); «Partide e 
quebrantade vossos coraçõees e non 
vossas vesteduras» (S); «e quebrantado 
os jejuũs estabeleçidos polla ygreja» 
(S); «Primeiramẽte per atormẽtamẽto da 
carne quebrantãdo o corpo per vigilhas 
oraçoões e jejuũs» (VC); «o ĩferno e aa 
mea nocte resurgio e se aleuãtou que-
brantãdoo» (VC); «E poeẽlhe a cruz para 
o crucificarem aos ombros. ja britados e 
quebrantados» (VC); «qual quer padre 
ou madre que quebrantam os esposoyros 
que os filhos fazen deuen seer apartados 
da comunhom por tres anos» (S); «contra 
o qual pecan os que quebrantan a ffe 
e ho marido haa molher ou a molher 
ao marido» (S); «nõ deuemos em tẽpo 
alguũ quebrantar os mandamentos de 
deus» (VC); «porque o cordel de tres 
ramos nom se quebrantara» (VC); «E 
ao septimo dia se quebrantarã as pedras 
hũas cõ as outras» (VC); «em spiritu 
sanhudo ou afficado quebrantaras as 
naues de Tarsom» (VC); «e qual quer 
que ho rreleuasse quebrantaria ho 
sacramento» (S); «quebrantaromlhe 
as coxas e pernas» (VC); «ca estõçe se 
algũs dyas quebrantase por neçesidade, 
deueos depois jejuũar» (S); «Quebran-
taste as festas que erã de gardar» (S); 
«e reprehendeo ryjamente e cõ grãde 
ousança aquelles que quebrantauã a ley» 
(VC); «e o quebrantauam apartandoo e 
derribando em tal maneira que podya 
dizer aquello que se contẽ no liuro briuja 
dicto Paralipomenõ» (VC); «e que nõ 
quebrante tua ley mas que a guarde 
mais auondosamente» (VC); «que des-
façamos e quebrantemos per satisfaçom 
os nossos pecados aos quaaes he deuyda 
morte eternal» (VC); «quebrantey ho 
juramento por vẽder ha cousa mais ou 
por non pagar o que avia prometido» 
(S); «quanto menos o quebranto eu 
ajudando aos homeẽs» (EE); «por que 
quebrantou ho mãdamento de Deus» 
(S); «Quebrãta o senhor com dobrada 
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door» (EE); «aaquelles que guardã a ley 
e maldiçoões aos que a quebrãtã assi 
no euãgelho sõ postas as bẽauẽturãças» 
(VC); «E as molheres nõ achãdo o corpo 
do senhor que hyã buscar e sentindosse 
quebrãtadas porque erã jdas em vaão» 
(VC); «e ajnda o que peor he que nom 
seja dampnado e quebrãtado na queeda» 
(VC); «pequei quebrãtãdo os domyngos 
e festas» (S); «Ho terçeiro foy do jnferno 
ao mundo, tornãdo quebrãtados os jnfer-
nos» (EE); «aos que cõ animo corrupto e 
fraudelloso se esforçã quebrãtalla» (C); 
«aquelles que quebrãtam a caridade» 
(VC); «qual quer que cometer sacrilegio 
quebrãtando ha ygreja ou tomãdo a cris-
ma ou ho calez comssagrado nõ teendo 
as maãos limpas ou estãdo em pecado 
faça pendença sete hanos» (S); «Bem asy 
todo aquel que quebrãtar os mãdamẽtos 
de Deus que he rey dos reys, he obrigado 
a morte eternal» (TC); «O qual Ihesu 
Christo ẽsynou porque ele nom ueo por 
quebrãtar a ley mas pola fazer perfeyta» 
(TC); «a que he desmesurada quebrãtara 
ho spiritu» (EE); «Todos aqueles que 
estes mãdamẽtos quebrãtarem som 
obrigados a morte eternal» (TC); «Item 
dos preceptos da ley como os guardã e 
dos uotos que prometerõ dos ieiuũs se 
os quebrãtarom per necesidade ou sem 
necesidade» (TC); «alguũ duuidaria se 
ho que quebrãtase aquestes jejuũs por 
alguũas das rrazõees ẽçima dytas» (S); 
«E se quebrãtasen ho jejuũ pecan, saluo 
se fose escandalo amtre ho marido e 
ha molher» (S); «porque nõ soomente 
quebrãtaua ho sabado, mas aynda dizia 
que seu padre era deus fazendose ygual 
a deus» (EE); «aos quaaes acusauã 
falsamẽte que quebrãtauã o sabado 
quando em aquelle dia colhiam as espi-
gas con suas proprias maãos» (EE); «mas 
aquestes guardauã o sabado carnalmente 
e quebrãtauãno spiritualmente» (VC); 
«Ca quebrãtou as portas do jnferno» 
(EE); «nom auia de minguar nem falleçer 

delle osso alguũ nem seer quebrantado» 
(VC); «nem seer quebrantados cõ temor 
de perijgoo» (VC); «nem he de maraui-
lhar de teu coraçom seer quebrãtado» 
(VC); «porque mais proueyto lhes he 
de seerẽ quebrãtados cõ doores» (VC); 
«E porque nõ sejas quebrantado cõ o 
trabalho de peendẽça» (VC); «e quis ser 
quebrantado nas ondas do mudo» (VC); 
«per as quaaes cousas todos os coraçoões 
dos homeẽs seram quebrãtados» (VC); 
«ou se entẽdẽ quaaesquer outros que sõ 
quebrãtados cõ as aduersidades deste 
mũdo» (VC); «As pedras som quebra-
mtadas e talhadas» (VC).

quebranto, subs. (regressivo de quebran-
tar). Ato ou efeito de quebrantar; doen-
ça; desfalecimento; cansaço. Formas: 
quebranto (VC, 1); quebrãto (VC, 1). 
Contextos: «e do trabalho e quebranto 
desta vida enfadados o pam do refres-
co» (VC); «e çugua o sangue per a qual 
animalia ou mosquito se entẽde o menor 
quebrãto da ley» (VC).

quebrar, vb. (do lat. crepare). Partir; 
violar; transgredir. Formas: quebra 
(EE, 1); quebrã (C, 1); quebrada (S, 2); 
quebrado (VC, 1; EE, 2); quebrãdo (S, 
1; VC, 1); quebram (S, 1); quebrando 
(S, 1); quebrar (S, 3; VC, 3; EE, 1); 
quebrarom (S, 1; VC, 1); quebrase 
(EE, 1); quebrasen (S, 1); quebraste 
(S, 1); quebraua (VC, 1; EE, 1); quebre 
(VC, 1); quebro (VC, 1); quebrou (S, 
1; TC, 1; VC, 1); seer quebrado (VC, 
1); seja quebrado (VC, 1). Contextos: 
«ha ostia se quebra ẽ tres partes» (EE); 
«e asi comẽ em tẽpos desordenados e 
quebrã jejuũs» (C); «quãdo çellebra 
con a hostia quebrada» (S); «mas somos 
como ho vaso quebrado que nam pode 
reter cousa alguũa» (EE); «quebrãdo 
voto en palauras vaãs e ouçiosas» (S); 
«e desy nõ quebrãdo as fechaduras 
nẽ seellos» (VC); «Ho quarto que 
nom guardam os domingos e festas 
de guardar, ante as quebram» (S); «O 
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terçeiro menospreçãdo e quebrando os 
estatutos e boos costumes da ygreja» 
(S); «Por gardar a ley sse segue beẽçam 
e polla quebrar sse segue maldiçam» (S); 
«os apostolos quebrarom primeiramẽte 
ho sabado» (S); «Se o musico tira 
muito pela corda da violla quebrase: 
se pouco: pouco soõa» (EE); «mais 
induzia a outros que os quebrasen» (S); 
«quebraste os jejuũs que forõ mãdados ẽ 
pendẽça» (S); «muyto ameude lygauam 
con cadeas e elle as quebraua, e nenhuũ 
o podia amãsar» (EE); «asy como a corua 
aleuãta a noz porque leixandoa caer do 
alto se quebre» (VC); «e em aquesto nõ 
quebro o sabado mas em obrando me 
cõformo ao padre» (VC); «Se quebrou 
os ieiuũs stabilicidos pela sãcta ygreia» 
(TC); «Nõ se toruaua por ho sabado seer 
quebrado» (VC); «nom que o corpo do 
que senhor sta jnteiro em cada hũa das 
partes seja quebrado ou partido» (VC).

queda, subs. (do port. antigo caeda, part. 
de caer, cair). Caída; tombo; perdição; 
erro; pecado. Formas: queda (VC, 1); 
queeda (VC, 62; EE, 9); queedas (VC, 
10; EE, 1). Contextos: «porque do 
mais alto graao cayas mayor queda» 
(VC); «e a culpa da primeyra queeda cõ 
o juizo da resurreyçõ» (VC); «porque 
sabiã que per ella auia de seer repairada 
da sua queeda» (VC); «para a queeda 
e resurreiçã de muitos ẽ Isrrael» (EE); 
«depois da queeda do primeiro homem» 
(EE); «Nẽ fazẽ cõta das queedas e perdas 
das almas de que tem carrego nẽ da 
saluaçõ dellas» (VC); «nom veẽ suas 
queedas e sua miseria» (VC); «por que 
soubesse e aprendesse daver compayxam 
das queedas dos seus sobdictos» (EE).

quedar, subs. (do lat. quietare). Ficar 
quieto; estar parado; permanecer. 
Formas: he quedada (VC, 1); queda 
(VC, 4; EE, 1); quedã (VC, 1); quedãdo 
(S, 1); quedam (VC, 1); quedar (VC, 2); 
quedara (S, 1); quedaria (S, 1); quedariã 
(VC, 1); quedaua (VC, 1); quede (S, 

1); quedemos (VC, 1); quedes (VC, 
1); quedou (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«De creer he quedada a sentença 
comtra Christo aquelles que forom 
os principaaes em a sua condẽpnaçõ» 
(VC); «o jmijgo antijgo nunca queda 
de se mudar em semelhãça de angeo de 
luz» (VC); «porque nõ queda de bater» 
(VC); «se o graão do trigo cayer ẽ terra 
e nõ morre soo que queda» (EE); «E 
que nom quedã de teer mentes em elle 
em todo e per todo com olhos de ffe e 
com limpo coraçõ» (VC); «quedãdo o 
corpo cõ a humanidade no sepulcro» 
(S); «e nunca quedam de entenderem 
em viços e em pompas pera sy» (VC); 
«porque em quanto nõ ha podemos 
proueer que nos façamos prestes pera 
ella sem quedar» (VC); «e que quedara 
en os infernos» (S); «como pecaua ou 
quedaria no pecado que hauia cometido» 
(S); «nunca elles quedariã de poer os 
geolhos em terra» (VC); «chorãdo que 
nom quedaua vijndo para cidade de 
Iherusalẽ» (VC); «E esta determinaçon 
quede aos theologos» (S); «e desto nũca 
quedemos» (VC); «e aos que as disserẽ 
que nõ quedes o que he humildoso 
verdadeiro praz lhe» (VC); «O primeiro 
que da saude spiritual contra a fraqueza 
que homẽ ouue e quedou do pecado 
autual e original» (S).

quedo, adj. (do lat. quietus, a, um). Quieto; 
imóvel. Formas: queda (S, 1; VC, 2); 
quedo (EE, 5; VC, 6); quedos (VC, 4); 
queedos (EE, 1). Contextos: «assy como 
auga estando queda sse corronpe» (S); 
«o qual nom a leyxava star queda nem 
jazer nem seer andada de fora» (VC); «e 
nõ steue queda atee que chegou a Jesu» 
(VC); «assy como foy feito a elle mas 
ste quedo» (VC); «Jhesu esteue quedo e 
mãdouho trazer assy» (EE); «Aquelles 
que o leuauã steuerõ quedos» (VC); «e 
estẽ os porteiros que som os aazos de 
pecar quedos» (VC); «E os que o traziã 
esteuerom queedos» (EE).
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queijo, subs. (do lat. caseu-m). Alimento 
sólido feito a partir da nata do leite de 
diversos animais domésticos. Formas: 
queijo (S, 1); queijos (VC, 1); queyios 
(TC, 1); queyjo (S, 3); queyjos (C, 1). 
Contextos: «nen queijo, nen manteiga, 
nen cousa que deçenda de ssemente de 
carne» (S); «ẽtregou quatro queijos a 
huũ seu sobrinho» (VC); «o lobo leua as 
ouelhas pouco se curã senom tã solamẽte 
fiquelhes a lãa a eles e os queyios» (TC); 
«non comã carne nẽ ouos nen leyte nen 
queyjo nen coussa que desçenda de 
carne» (S); «Item lhes pagaran o dizimo 
dos queyjos, da laã e do leite» (C).

queimado, subs. (do part. de queimar). 
Aquele que se queimou. Formas: 
Contexto: «estes se saluã per merito 
do fundamento mas empero scapam 
açerca dos queymados per o fogo que 
queyma» (VC).

queimadura, subs. (de queimado + -ura). 
Ação de queimar; lesão provocada pelo 
fogo ou calor. Formas: queymadura 
(VC, 1). Contextos: «porque no jnchaço 
da carne se entende a soberba da voõtade. 
e na queymadura e de negrimento se 
entende a sanha» (VC).

queimamento, subs. (de queimar + -mento). 
Ato ou efeito de queimar; purificação 
pelo fogo. Formas: queimamento (EE, 
2); queimamẽto (VC, 1); queymamẽto 
(VC, 4). Contextos: «ca todollos 
elemẽtos con o queimamento do fogo 
se alimparã» (EE); «o remordimẽto e o 
cauterio ou queimamẽto da cõsciencia» 
(VC); «e outro que ha de vijr per fogo 
em asçendimẽto ou queymamẽto geeral 
de todas cousas» (VC); «Se eu que 
pecado nom fiz e som fructuoso sem 
queymamẽto do fogo do mũdo» (VC).

queimante, adj. (de queimar + -ante). Que 
queima. Formas: queymante (VC, 1). 
Contexto: «he fogo queymante este faz 
a limpeza dos pecados» (VC).

queimar, vb. (do lat. cremare, pelo cast. 
quemar). Destruir pelo fogo; abrasar; 

arder; purificar. Formas: for queimada 
(VC, 1); for queymado (S, 1); forõ 
queimadas (VC, 1); forõ queimados 
(EE, 1); forõ queymados (VC, 1; EE, 
1); forom queymadas (S, 1); fosse 
queymado (VC, 1); fossem queimados 
(VC, 1); foy queimado (EE, 1); foy 
queymada (EE, 1); he queymada (VC, 
1); he queymado (VC, 3); queima (VC, 
2; EE, 1); queimadas (VC, 1); queimado 
(S, 1); queimallos (VC, 1); queimar (S, 
1; EE, 1); queimara (VC, 1); queimasse 
(VC, 1); queimou (VC, 1; EE, 1); 
queimoulhes (EE, 1); queyma (VC, 15; 
EE, 1); queymã (VC, 2); queymada (VC, 
3); queymadas (VC, 1); queymado (VC, 
1); queymados (VC, 2); queymamos 
(EE, 1); queymando (VC, 1); queymar 
(S, 3; VC, 6; EE, 1); queymara (VC, 2); 
queymarẽ (VC, 1); queymarse (VC, 1); 
queymasse (VC, 1); queymauamnos 
(VC, 1); queyme (S, 1; VC, 5; EE, 
1); queymẽ (EE, 1); queymeno (TC, 
1); queymo (EE, 2); queymou (VC, 3; 
EE, 2); seer queimada (VC, 1); seer 
queimados (VC, 1); seer queymada 
(S, 1); seer queymadas (VC, 1); seer 
queymado (S, 1); seer queymados (VC, 
1); seerem queymadas (VC, 1); serã 
queymadas (VC, 1); seram queymadas 
(VC, 1); som queimado (EE, 1); sseer 
queymada (S, 1). Contextos: «assy 
a nossa cõuersaçõ nõ da a deus odor 
se nom se for queimada em fogo de 
tribullaçõ» (VC); «todo o que hy for 
queymado e leuado e furtado deue 
rrestitujr aho senhor de cuja era ha 
cassa» (S); «porque por seu aficamẽto 
e tẽptaçõ forõ queimadas cinco çidades 
cõ fogo de ẽxufre» (VC); «ho tẽplo e 
ha çidade de Jherusalẽ forõ queimados 
pellos romaãos» (EE); «o tẽplo e a çidade 
de Jherusalem forõ qu[e]ymados pellos 
Romaãos» (EE); «deue rrestetujr todas 
as coussas que asi forom queymadas e 
perdidas» (S); «ou fosse queymado de 
fogo do ceeo» (VC); «rogaua a deos 



20 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

que ambos fossem queimados em fogo» 
(VC); «E tal aruore he a uirgẽ nossa 
senhora cujo filho como ẽçẽço no fogo 
da payxam foy queimado» (EE); «Que 
entom Jherusalem foy queymada e o 
templo em ella» (EE); «e he queymada 
dos dilleitos e desejos carnaaes» (VC); 
«Aquelle que he queymado no fogo 
infernal» (VC); «Ca ho emçenço se 
queima ẽ ho louuor de deus» (EE); 
«de tal maneira que as suas façes das 
lagrimas e choro que corriã pareçiã 
queimadas» (VC); «e sabeamẽte e 
lauado muito e despois queimado» 
(S); «he ja posta e prestes talhar e 
tirar os peccadores abstinados desta 
vida presente e queimallos no fogo 
do inferno» (VC); «deue ser rrapado 
aquele logar ou queimar ha rrapadura» 
(S); «(eternal ẽ o fogo pera sempre) que 
vos queimara» (VC); «porque ajnda 
que o fogo nõ queimasse e aquella pena 
jnmortal nom steuesse aparelhada» 
(VC); «e queimou a çidade» (EE); «e 
destruio aos matadores e queimoulhes 
a çidade» (EE); «E queyma os vicios da 
cobijça da carne assy como se queymã 
e ardem os cardos e as spinhas» (VC); 
«estaua prestes pera seer maldicta muy 
çedo e queymada» (VC); «as suas faces 
pareçiam queymadas como de fogo» 
(VC); «O ençẽço nom cheira se nom 
em no fogo queymado» (VC); «aquelles 
forom destruidos e queymados de ẽxufre 
e fogo» (VC); «da qual se faz o emçenço 
que queymamos nos sacrificios para 
a suauidade do cheiro» (EE); «em o 
qual o spiritu sancto obra a maneyra de 
fogo cozendo os pecados e queymando 
os dilleytos» (VC); «qual quer que 
queymar cassa ou erua ou paaẽs por 
sua vontade» (S); «queymara em fogo» 
(VC); «e sobre a terra se ajũtarõ pera 
queymarẽ e destroyrem o mũdo» (VC); 
«E diz mais que pareçe que hũa soo he 
a pẽna .s. queymarse» (VC); «E pedio 
a deus que veesse fogo do ceeo que os 

queymasse ãbos» (VC); «queymauamnos 
e sacrificauamnos fora das tendas» (VC); 
«E depoys que os laue o saçerdote na pya 
e os queyme ou os façã em candeas pera 
queymar nos altares» (S); «E se der meu 
corpo assy que o queymẽ» (EE); «rapẽ 
o logar omde caer e queymeno e metase 
asy em logar limpo» (TC); «eu non me 
queymo» (EE); «elle queymou os lyuros» 
(EE); «E atadea em moolhos ou paueas 
pera seer queimada» (VC); «e seer 
queimados no fogo do jnferno» (VC); 
«e aquela parte do pano en que cayo 
deue seer queymada e quortada e a çinsa 
ẽguarda no altar» (S); «estas hystorias 
deuiã seer queymadas com as outras 
hystorias» (VC); «E o vomito deue seer 
queymado e ha çijnsa cuberta e ẽterrada 
açerca do altar» (S); «mas arder e seer 
queymados» (VC); «e todas estas aruores 
sam dignas de seerem queymadas» (VC); 
«e a terra e todas obras que em ella som 
serã queymadas» (VC); «e as palhas se 
apartarom do graão e seram queymadas 
no fogo aceso que nũca ser apaguado» 
(VC); «e eu nõ som queimado» (EE); 
«deue sseer queymada e ha çynsa sseer 
guardada dentro do altar» (S).

queixa, subs. (regressivo de queixar). 
Ato ou efeito de queixar; lamentação; 
censura. Formas: queixa (VC, 1); 
queyxa (VC, 2). Contextos: «e a sanha 
da nossa queixa abaixase e derramase» 
(VC); Aquesta palaura que elle disse 
crucifigaio foy de queyxa» (VC); «ante 
que litigares cõ elle per sanha e queyxa» 
(VC).

queixada, subs. (do cast. quejada). 
Queixo; maxila. Formas: queixada 
(VC, 2); queixadas (VC, 4; HV, 1; EE, 1); 
queyxadas (VC, 3). Contextos: «Sãsam 
cõ hũa queixada dasno derrybou mil 
homẽs» (VC); «Pervẽtura quando se esto 
faz nõ he quebrantado o arreuatamẽto 
da queixada?» (VC); «nõ ho pode 
veer os dẽtes e as queixadas» (HV); 
«Nõ queiras aparelhar as queixadas 



21Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

e dẽtes mas o coraçõ» (VC); «nẽhuũ 
homẽ nõ ho pode veer os dẽtes e as 
queixadas» (HV); «e minhas queixadas 
aos que as repellauam» (EE); «E nos pois 
guardemos nossas bocas e queyxadas de 
fallarmos cousa contra louuor de deos» 
(VC); «mas cõ a voõtade. nẽ entra per as 
queyxadas. porque nõ he cousa de comer 
nẽ de beber» (VC).

queixar, vb. (do lat. vulgar *quassiare, 
por quassare, sacudir, abanar). Mostrar-
se ofendido; fazer queixa; lamentar. 
Formas: queixa (EE, 1); queixãdose 
(VC, 1; EE, 2); queixam (VC, 1); 
queixamos (VC, 1); queixando se (EE, 
1); queixandose (EE, 2); queixar (VC, 
2; EE, 3); queixas (VC, 3); queixase 
(VC, 1); queixasse (VC, 1; EE, 1); 
queixate (EE, 1); queixauam (EE, 1); 
queixauamse (EE, 1); queixauase (VC, 
1); queixo (VC, 1); queixou (VC, 1); 
queyxa (VC, 2); queyxaaes (VC, 1); 
queyxãdose (EE, 1); queyxam (VC, 1); 
queyxandose (VC, 1); queyxar (VC, 
3); queyxar se (VC, 1); queyxarẽ (VC, 
1); queyxaria (VC, 1); queyxarse (VC, 
2); queyxas (VC, 1); queyxaua se (VC, 
1); queyxo (VC, 1); queyxou (VC, 1). 
Contextos: «(queixa.) que a rua en que 
estas prijgosa he» (EE); «querendo que 
lhes faça deus millagres e queixãdose 
porque os nõ faz» (VC); «cessem as 
querellas daquelles que dizem e se 
queixam da tardança da nasçença de 
deus» (VC); «E nos nos queixamos e 
fazemos planto. e vos nõ chorastes» 
(VC); «pois dizesse que se queixauam 
queixando se do senhor» (EE); «E elle 
queixandose deçeo» (EE); «e assy ca se 
depois de queixar reçebem o dinheiro, 
empero nos outros sen nos queixar» 
(VC); «Porque te queixas por seeres 
mais encarregado per a cõpanha dalguũs 
que com tigo som que ajudado» (VC); 
«Dizeme porque te queixas cõtigo e 
choras por o mal que passas» (VC); «mas 
queixase Martha dizẽdo senhor nõ as tu 

cura» (VC); «O segundo porque alguum 
se nom queixasse» (EE); «Alleuantate: 
queixate amijga minha» (EE); «pois 
dizesse que se queixauam queixando 
se do senhor» (EE); «e tomandoos 
queixauamse este queixar pode seer 
dicto» (EE); «e queixauase a elle» (VC); 
«Se com razom te doestou alguem ou se 
queixo com tigo sabe que proueito fez» 
(VC); «E Jesu outra vez se queixou ou 
asanhou ẽ si meesmo» (VC); «Se alguũ 
se queyxa alguũ pouco e outro se asanha 
e moue grãde yra» (VC); «Que vos 
queyxaaes ou anojaes cõ esta molher?» 
(VC); «queyxãdose da occiosidade de 
sua jrmaã» (EE); «Em os enforcados ou 
pendurados se entendem os impacientes 
e que se queyxam com as aduersidades 
e contrariedades» (VC); «e britouo 
logo queyxandose consigo» (VC); «nẽ 
te deues queyxar por as cousas que te 
tomou» (VC); «nom podiã elles queyxar 
se contra os outros que obrassem contra 
ley» (VC); «Agora nõ murmurauã os 
sanctos por se queyxarẽ da honrra e 
gloria dos outros» (VC); «e se queyxaria 
gemendo» (VC); «foy doestado e 
nunca sentio enjuria que o demouesse 
a queyxarse» (VC); «Porque as sanha e 
te queyxas?» (VC); «e elle queyxaua se 
mujto e tomaua tribulaçõ» (VC); «Nõ 
me queyxo contigo por a minha morte» 
(VC); «E o senhor que lho consentira se 
queyxou» (VC).

queixar 2, subs. (do verbo queixar). 
Queixa. Contexto: «e tomandoos 
queixauamse este queixar pode seer 
dicto» (VC).

queixia, subs. (de queixa + -ia). Queixa; 
ira; sanha. Formas: queixia (VC, 8); 
queixya (VC, 2); queyxia (VC, 6). 
Contextos: «per que mais he timida 
a sanha ou a queixia humanal que a 
diuinal» (VC); «deus padre querendo 
o pacificar e tirar aquesta queixya e 
cobijçando de o saluar» (VC); «Onde 
he de notar que de duas guisas he o 
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murmurar .s. de queyxia e de spãto» 
(VC); «sãdia ou neiçea he a queyxia do 
homẽ cõtra a bõdade de deus» (VC).

queixosamente, adv. (de queixoso + 
-mente). De modo queixoso. Formas: 
queyxosamẽte (EE, 1). Contexto: 
«Maria foi queyxosamẽte aas mõtanhas» 
(EE).

queixoso, subs., adj. (de queixa + -oso). 
Que ou aquele que se queixa; ofendido; 
sanhudo; anojado. Formas: queixosa 
(VC, 2); queixoso (VC, 7); queixosos 
(VC, 3); queyxosa (VC, 2); queyxoso 
(VC, 5); queyxosos (VC, 1). Contextos: 
«e assy como queixosa delle disselhe» 
(VC); «he toruada e queixosa cõtra 
aquelles que o anojarõ» (VC); «Atees 
ora o senhor era queixoso cõtra a geeraçõ 
humanal» (VC); «e em nenhũa murmurar 
nẽ seer ingrato nẽ queixoso» (VC); 
«respõdendo lhe porque trabalhando 
te amãssares o sanhudo ou queixoso 
nõ amanssaras e anojas ou toruas a 
ti meesmo» (VC); «estes toruã com 
braados sanhudos ou queixosos aos 
prouximos» (VC); «demostra voõtade 
queyxosa» (VC); «E de sy arreuatarom 
o filho das maãos da madre rijamente e 
queyxosa» (VC); «e se husa de justiça e 
de dereitura dizẽ que he muyto queyxoso 
e arreuatado» (VC); «e abrãde a yra dos 
queyxosos» (VC).

queixume, subs. (do cast. quejumbre). 
Gemido; lamúria. Formas: queixume 
(VC, 8; EE, 1); queixumes (VC, 1; 
EE, 1); queyxume (TC, 1; VC, 5; EE, 
1); queyxumes (VC, 2). Contextos: 
«em guardar todas as cirimonias (sem 
queixume)» (VC); «propoendolhe 
queixume dos outros» (EE); «pera 
que ouuissem seus queixumes e lhes 
fezessem justiça» (EE); «para ouuir 
seus queixumes e lhes fazer despachada 
justiça» (VC); «pera que ouuissem 
seus queixumes e lhes fezessem justiça 
prestes» (EE); «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); «A qual 
palaura segũdo a glosa nõ soo foy de 
queyxume. mas de coraçom e petiçom» 
(VC); «e perdoando vos se alguũ tem 
alguũ queyxume contra outro» (EE); «e 
nõ roubã o alheo e viuem sem arruydo e 
queyxumes» (VC); «ou ousanço senom 
nos padres aos quaaes fazem os seus 
queyxumes» (VC).

queixura, subs. (do cast. quejura). Queixa; 
queixia; sanha. Formas: queixura (VC, 
1). Contexto: «Assi como este moço de 
que nos deu exemplo nom perseuera em 
queixura: nem sanha» (VC).

quejando ,  adj., pron. rel. (do lat. 
*quid genitu-m, do mesmo género). 
Semelhante; o qual. Formas: que jãda 
(VC, 1); que jãdo (VC, 5); que jamdos 
(VC, 1); que janda (VC, 1); que jando 
(VC, 5); que jandos (VC, 4); quejãda 
(VC, 3); quejãdo (VC, 5); quejãdos (VC, 
4); quejamdos (VC, 1; EE, 1); quejanda 
(VC, 3; EE, 1); quejando (VC, 13); 
quejandos (VC, 3; EE, 1); queyando 
(VC, 1). Contextos: «em aqueste loguar 
significa que jãda ella ha de seer em 
a fim do mũdo» (VC); «se deue partir 
daqui que jãdo elle for pera julgado seer 
em aquelle dia» (VC); «E que jamdos 
forom aquestes filhos e jrmaãos» (VC); 
«mas a aficada paixam e door que he na 
parte sensitiua que janda comuũmente 
a teem os homeẽs no artigo da morte» 
(VC); «Aquelles que sabẽ que jando he 
o mãjar cellestrial ham temor que algũa 
vez per ventura ho nõ ajã» (VC); «nom 
nos contentamos consijrar que cousas 
som elles em sy meesmos e que jandos 
som» (VC); «e quejãda he aquella 
casinha» (VC); «Quejãdo christaão es 
tu que cõ Christo que auia fame queres 
fartarte elle sofreo fame por tua saude» 
(VC); «Aquelles que a rrede da ffe 
contem a praja empero mostra quejãdos 
som aquelles que na rede da jgreja 
vijnham» (VC); «Seram synaaes no 
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sol e na luũa e estrellas mas quejamdos 
seram aquelles synaaes» (EE); «e logo se 
esqueeçe quejanda era» (EE); «porque 
quejando quer que alguẽ sajr daqueste 
mũdo tal sera apresentado em o dia do 
juyzo» (VC); «Cinquo pares de boys 
hey mercado e vou veer quejandos som» 
(EE); «A terçeyra questõ he queyando es 
tu na feyçõ dos custumes e das obras de 
dentro e defora» (VC).

quejendo, adj. O mesmo que quejando. 
Formas: quegenda (VC, 2); quejẽda 
(VC, 1); quejẽdo (VC, 1); quejẽdos 
(VC, 1); quejenda (VC, 1); quejendos 
(VC, 1). Contextos: «Porque segundo 
diz Crisostomo a emueja nom busca 
quegenda he aquella cousa que aja de 
dizer e fallar» (VC); «quejẽda era a 
molher taaes verças cozia» (VC); «e quã 
grande e quejẽdo aquelle que te remijo» 
(VC); «Quejẽdos sõ os que dizem que 
elle foy puro homẽ» (VC); «e boa filha 
dessollada. quejenda seja a tua door e 
a tua angustia» (VC); «E sem poerlhe 
alguũ embargo nem prouamento delles 
quejendos eram» (VC).

quem, pron. rel.; pron. int. (do lat. quem, 
acusativo do pronome quis ou qui, quae, 
quid ou quod). Alguém que; que pessoa. 
Formas: quẽ (S, 85; TC, 36; VC, 280; 
HV, 5; C, 17; EE, 196); queẽ (HV, 1); 
quem (S, 31; TC, 33; VC, 111; HV, 1; 
C, 19; EE, 133); quen (S, 41; VC, 1; C, 
1; EE, 6). Contextos: «E se nõ acharẽ 
quẽ o compre daquella terra» (S); «Item 
preguntea logo que tempo ha que foy 
comfessada e a quẽ e que peemdença 
lhe deu» (TC); «A primeyra quẽ he 
aquel que pecou» (TC); «Itẽ quẽ iouuer 
cõ sua afilhada, oyto anos de peẽdẽça» 
(TC); «satisfaçã a quẽ ore por eles» 
(TC); «pois quẽ peca nos mẽbros peca 
na cabeça» (TC); «Quẽ foy este principe 
non se declara aqui» (EE); «A primeyra 
com quem fez adulterio» (TC); «Empero 
quẽ poder aquesto filhar filheo» (VC); «e 
pode casar cõ quem quiser» (S); «A sexta 

he porque fez aquel pecado ou quem o 
moueo a fazelo» (TC); «Item quem se 
casar com molher com que fez adulterio 
em uida de seu marido quinze anos de 
peemdemça» (TC); «Mete a espada na 
baynha ca quem cõ cuytello matar cõ 
cuytelo perescera» (TC); «nem auia hy 
quem a podesse tirar daquello» (VC); «e 
quem ha busca» (EE); «E sse nõ achar 
ao señor dela nen sabe dõde he nẽ quen 
he» (S); «E per sopa ou per fatia molhada 
declarou o senhor quen era o que o auia 
de traher» (VC); «quen he de deus as 
pallauras de deus ouue» (EE).

quenquer, pron. ind. (de quem + quer). 
Qualquer pessoa. Formas: quẽ quer (VC, 
12); quem quer (VC, 5); quemquer (VC, 
5; EE, 1); quẽquer (VC, 12). Contextos: 
«e quẽ quer outrem que em alguũ tẽpo 
ouue creẽça em Christo» (VC); «E quem 
quer que me por aquella door fezer 
graças me fara em ello seruiço» (VC); 
«por tal que quemquer que desejar o 
guallardom sigua o exemplo della» 
(VC); «quemquer reçeber outras cousas 
deue fazer graças do pasado» (EE); «E 
de quẽquer que outra cousa dizer ou 
ensinar deue homem guardar se como 
de enganador» (VC).

quentar, vb. (do lat. calentare). Aquentar; 
aquecer. Formas: queẽtarem (C, 1). 
Contexto: «Isso mesmo nõ possam 
fazer foguo pera se queẽtarem nẽ fazer 
de comer» (C).

quente, adj. (do lat. calente-m, part. 
presente de calere). Que tem calor; 
aquecido. Formas: queemtes (TC, 1); 
queente (VC, 2); queẽte (S, 2; EE, 2; 
RP, 1); queẽtes (RP, 1); quemtes (S, 1); 
quente (S, 2); quentes (S, 2); quẽtes (VC, 
1; EE, 1; RP, 1). Contextos: «Se fez 
algũa cousa porque ouuese uoõtade deste 
pecado asi como comer cousas queemtes 
ou apalpar» (TC); «e por tanto a proua 
ou salua do ferro queente e do reto se 
defende no direito» (VC); «Ajnda que 
a alguũs he queẽte e da mais claridade 
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que a outros» (S); «em aquella regiom 
queẽte as aruores mais çedo enfloreçẽ» 
(EE); «a pestilẽçia que veẽ per causa 
queẽte ameude se acreçenta» (RP); 
«guarte das cousas queẽtes» (RP); «e 
por espeçias quemtes procurey luxuria» 
(S); «e lauar o uaso com auga quente e 
lançala nella» (S); «comendo leitoayros 
quentes» (S); «e geeralmẽte aproueita 
para todas apostemas quẽtes» (VC); «o 
filho de deus nõ foy vistido de brandos 
e quẽtes pãnos» (EE); «os corpos mays 
despostos a jnfirmidade e a morte sam 
os corpos quẽtes» (RP).

quententura, subs. O mesmo que quentura. 
Formas: quẽtẽtura (RP, 1). «e sente de 
bayxo de frio grãde quẽtẽtura» (RP).

quentura, subs. (do cast. calentura). Calor. 
Formas: quaẽtura (VC, 1); queentura 
(S, 1; VC, 12; EE, 4); queẽtura (VC, 
10; EE, 8; RP, 3); quentura (VC, 1; 
EE, 4); quẽtura (S, 1; VC, 3; EE, 2); 
quẽturas (VC, 1). Contextos: «e da 
quaẽtura natural em aquelles dias serã 
os homẽs secos como stopas» (VC); 
«fara ssõbra de dessejo contra toda 
queentura» (S); «e das augoas das neues 
passarã a muy grande queentura» (VC); 
«melhor me pareçe soo a cousa amargosa 
que queẽtura» (RP); «a queẽtura traz 
podridom» (RP); «e alguũas vezes 
significa o feruor da ffe por a quentura 
que teẽ de dentro em si» (VC); «e tal 
sayr de quentura empide o mouimento 
nos membros» (EE); «E asi a augua do 
bautismo por limpeza nos alimpa e por 
sua craridade nos alomea e por sua friura 
nos esfria da quẽtura da cubiça» (S); 
«entõ he chamada raynha do Abrego por 
quanto da parte do Abrego nẽ o feruor 
da quẽtura» (VC); «Se es castiguado por 
frio ou per quẽturas sey nembrado que a 
scriptura diz» (VC).

querela, subs. (do lat. querela-m). Pendên-
cia; desentendimento. Formas: querelas 
(C, 1); querella (VC, 5; C, 11); querellas 
(VC, 3; C, 5). Contextos: «E quãdo 

os ditos clerigos de que taaes querelas 
sam dadas se liurã e mostrã» (C); «dam 
querella delles a nos» (C); «e per seus 
discipollos lhe foy feita querella de 
Christo» (VC); «Ora pois mjnha alma 
tiremos as piadosas querellas da triste-
za e do choro» (VC); «por que os que 
taaes querellas maliçiosamẽte dam nõ 
reportarẽ gloria de suas maliçias» (C).

querelar, vb. (do lat. querelare). Queixar-
se em tribunal; apresentar queixa. 
Formas: querela (S, 1); querelãdome (S, 
1); querelãdose (VC, 2); querella (VC, 
5); querellã (VC, 1); querellã se (VC, 1); 
querellãdo te (VC, 1); querellando (VC, 
1); querellandonos (VC, 1); querellar 
(VC, 1; C, 1); querellar se (VC, 1); 
querellarmos (VC, 1); querellaua (VC, 
2); querelles (VC, 1); querellese (VC, 1). 
Contextos: «E a noso señor Jhesu Christo 
cada dia se querela e diz» (S); «dizẽdo 
mal e querelãdome dele sem rrazon» 
(S); «mas diz Bernardo querelãdose. 
O quam poucos senhor querẽ em pos 
ti andar» (VC); «mas empero elle se 
querella que ẽ estes tres ãnos nõ achou 
fructo» (VC); «e onde os pobres a que 
he feita violẽcia se querellã delles cõtra 
elles meesmos» (VC); «braadã os nuus 
e querellã se os famijntos» (VC); «e 
aquesto com doorido coraçõ querellãdo 
te ao crucifixo» (VC); «e querellando 
nos contra os judeos» (VC); «E pois 
assy he e nos querellandonos a deus 
da nossa tribullaçom» (VC); «tomar ou 
embarguar per ssy ou per outrem, ou 
querellar a alguũ prinçipe secullar» (C); 
«E assi deuiã fazer os principes nossos 
quando vissem os pobres querellar se 
deuiã fazellos guardar» (VC); «e a elle 
nos querellarmos do nosso desemparo» 
(VC); «Martha que se querellaua de 
sua jrmãa falla em pessoa daquelles que 
ajnda nom sabem parte da contemplaçom 
diuinal» (VC); «Se jejuũas nõ te querelles 
porque por aquelle jejuũ te veeo algũa 
emfirmidade» (VC); «E recolha e ajũte 
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todallas suas payxoões e tribullaçoões. 
e querellese dellas todas jũtamẽte a deus 
padre» (VC).

quereloso, subs., adj. (do lat. querelosus, 
a, um). Queixoso; conflituoso. Formas: 
querellosas (EE, 1); querelloso (C, 
1); querellosos (C, 2); quereloso (C, 
2); querelosos (C, 1). Contextos: 
«(contendas) ẽ palauras querellosas» 
(EE); «façam primeiramente obrigar o 
dito leigo querelloso» (C); «sem esses 
querellosos darẽ caupçã algũa» (C); 
«cõdapne o dito quereloso na ẽmẽda 
e corregimẽto» (C); «çitam os ditos 
querelosos perante os ditos nossos 
uigairos» (C).

querençoso, subs. (de querença + -oso; 
querença, do cast. querencia). O que 
sente querença; desejoso. Formas: 
querẽçosos (VC, 1). Contexto: «assi 
como os cortesaãos. e os curiosos e 
querẽçosos» (VC).

querer, vb. (do lat. quaerere). Desejar; 
tencionar. Formas: queeres (VC, 1); 
queira (S, 4; TC, 4; VC, 22; HV, 1; C, 2; 
EE, 2); queirã (VC, 3); queiraaes (VC, 
45; EE, 15); queirades (TC, 1; VC, 9); 
queiraes (VC, 1; C, 1; EE, 1); queiram 
(S, 1); queiramos (VC, 5); queiras (S, 1; 
TC, 1; VC, 54; EE, 3); queirias (VC, 1); 
queiro (VC, 3); queirõ (VC, 1); quejraaes 
(VC, 1); quejras (VC, 1); quer (S, 483; 
TC, 34; VC, 653; HV, 4; C, 94; EE, 67; 
RP, 2); queraaes (VC, 2; EE, 2); 
queramos (VC, 1); quere (VC, 3); querẽ 
(S, 9; TC, 4; VC, 135; C, 9; EE, 7; RP, 
2); queredes (S, 1); querẽdo (S, 3; VC, 
59; C, 4; EE, 8); querẽdo lhes (VC, 1); 
querẽdo nos (VC, 1; C, 3); querẽdo o 
(VC, 1); querẽdo os (VC, 1); querẽdo se 
(VC, 3); querẽdo vos (VC, 1); querẽdoa 
(VC, 1); querẽdolhes (VC, 1); querẽdome 
(TC, 1); querẽdonos (VC, 1); querẽdoo 
(VC, 5); querẽdoos (VC, 2); querẽdose 
(TC, 1; VC, 1); querees (VC, 29; HV, 1; 
EE, 13); quereis (VC, 1); querem (SG, 
1; S, 16; TC, 1; VC, 68; C, 5; EE, 5); 

queremdo (VC, 1); queremdo se (VC, 
1); queremos (S, 1; TC, 2; VC, 61; HV, 
2; C, 32; EE, 6); queren (S, 12); querendo 
(S, 2; VC, 69; C, 8; EE, 5); querendo lhe 
(VC, 1); querendo lhes (VC, 1); querendo 
o (VC, 1); querendo se (VC, 1); 
querendolha (VC, 1); querendolhe (VC, 
1); querendolhes (EE, 1); querendoo 
(VC, 3); querendoos (VC, 1); querendose 
(VC, 3); querendosse (VC, 2); querer (S, 
13; TC, 1; VC, 70; C, 1; EE, 11); querera 
(VC, 2); quereram (VC, 1); quererdes 
(VC, 1); quererẽ (VC, 9; C, 1); quererem 
(VC, 2; C, 1; EE, 1); quereres (VC, 8); 
quereria (VC, 2); quererlhe (EE, 1); 
querermos (VC, 3); queres (S, 5; TC, 2; 
VC, 160; HV, 1; EE, 14); queres te (VC, 
3); queria (S, 10; TC, 4; VC, 201; HV, 
4; C, 3; EE, 11; RP, 1); queriã (S, 2; TC, 
2; VC, 76; HV, 1; EE, 3); queriã no (VC, 
2); queria o (VC, 1); queria os (VC, 2); 
queria se (VC, 1); queriades (S, 1); 
querialhes (VC, 1); queriãlhes (VC, 1); 
queriam (S, 2; VC, 36; EE, 7); queriam 
no (VC, 2); queriamos (VC, 6; HV, 1; C, 
1; EE, 1); querian (EE, 3; S, 2); queriãna 
(VC, 1); queriãno (VC, 3); queriao (VC, 
2); querias (S, 2; VC, 10; EE, 1); querida 
(EE, 1); querido (VC, 1); queriees (VC, 
4); quero (S, 11; TC, 2; VC, 64; HV, 8; 
EE, 25; RP, 1); querõ (VC, 1); querome 
(TC, 1; VC, 1); querote (EE, 1); querra 
(VC, 1); querras (EE, 1); querres (EE, 
1); querria (VC, 12; HV, 1); querriã (VC, 
8); querria as (VC, 1); querria os (VC, 
1); querriam (VC, 3); querrias (VC, 2); 
querriase (VC, 1); querya (VC, 3; EE, 
1); queryã (VC, 1); queryam (VC, 1); 
queryan (S, 1); quesere (S, 1); queserem 
(TC, 1); quesermos (VC, 1); quesese 
(TC, 3); quesesse (VC, 2); queyra (S, 2; 
VC, 14; EE, 1); queyrã (VC, 2); 
queyraaes (VC, 30; HV, 1; EE, 8); 
queyrades (TC, 1; VC, 4); queyraes (VC, 
1; HV, 2); queyram (VC, 1); queyramos 
(VC, 6); queyras (TC, 1; VC, 40); 
queyremos (VC, 1); queyro (VC, 1); quis 
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(S, 15; TC, 9; VC, 449; HV, 21; C, 3; EE, 
50); quis se (VC, 1); quise (S, 2; VC, 
30); quise o (VC, 1); quise os (VC, 2); 
quiseas (VC, 1); quiseer (VC, 2); 
quisemos (VC, 1; C, 1); quiseo (HV, 1); 
quiser (S, 21; TC, 7; VC, 69; HV, 6; C, 
6; EE, 7; RP, 3); quisera (S, 1; TC, 3; 
VC, 33; HV, 1; EE, 1); quiserã (VC, 8); 
quisera mo (VC, 1); quiseram (VC, 2; 
EE, 1); quiseras (VC, 1); quiserdes (VC, 
10; HV, 6; EE, 2); quiserẽ (S, 1; VC, 17; 
C, 3); quiserem (S, 3; VC, 8; HV, 1; C, 
5); quiseren (S, 2); quiseres (VC, 41; HV, 
2; EE, 4); quisermos (VC, 17); quiserõ 
(VC, 40; HV, 2; EE, 5); quiserom (S, 1; 
TC, 1; VC, 16; HV, 2; EE, 6); quiserom 
no (VC, 1); quisese (S, 5; TC, 2; VC, 3); 
quisesem (S, 1; C, 2); quisesen (S, 1); 
quisesse (S, 4; VC, 41; EE, 4); quisessẽ 
(VC, 2); quisessem (S, 2; VC, 22; C, 1); 
quisessemos (VC, 1); quisesses (VC, 3); 
quiseste (S, 1; TC, 2; VC, 85; EE, 2); 
quiseste ho (VC, 1); quiseste os (VC, 1); 
quisestes (VC, 6; EE, 2); quisieres (VC, 
2); quisirem (TC, 1); quisiste (VC, 3); 
quiso (S, 2; VC, 1); quisse (S, 1; VC, 3); 
quisser (S, 1); quissesse (S, 1; VC, 2); 
quisso (S, 1); quisy (TC, 1); quys (EE, 
2); quyser (S, 2; TC, 2); quysera (TC, 2); 
quyseram (VC, 1); quyserem (S, 1); 
quysermos (VC, 1); quysese (EE, 1); 
quysesem (S, 1); quyseste (VC, 1); quyso 
(S, 1); quyssesen (S, 1). Contextos: 
«Dize ypocrita se he bẽ de seeres maao 
porque nõ queeres pareçer aquello que 
queres seer» (VC); «e nõ lhe fale mais 
ataa que a pessoa calle, e que mais nõ 
queira dizer» (TC); «e muytos daquesta 
vida me queirã  guardar de toda 
aduersidade» (VC); «Nom queiraaes 
murmurar os huũs com os outros» (EE); 
«Nõ queirades seer feytos como caualos 
e mulas» (TC); «e rogo quanto ẽ mym 
he que queiraes cõprir o que deuees» 
(C); «que as queiram ssoportar e correger 
e enmendar e decrarar as almas cõ saa 
parte» (S); «ca ora queiramos nos. ora 

nõ forçado he que venha» (VC); «Nom 
queiras seer louuado polo bem que 
fezeres» (TC); «aquello que nom 
queirias que te outrẽ fezesse» (VC); «a 
huũ dos quaaes disse o padre vaj te aa 
vinha o qual respõdeo nõ queiro ẽpero 
depois se a reprehẽdeo e foy se a ella e 
dissse o padre a ella o outro vay aa minha 
vinha o qual respõdeo jrei mas nõ foy» 
(VC); «nem ha queirõ de si como cousa 
fastidiosa e insipida vomitar» (VC); «e 
porẽ nõ quejraaes creer aos que vos esto 
disserẽ» (VC); «nõ o quejras fazer sem 
lauares primeiro as maãos» (VC); «atee 
que vejas que quer pareçer que say destas 
cousas assy pisadas augoa ou çumo» 
(RP); «e non vos queraaes cõformar a 
este mundo» (EE); «cõ tanto que nos 
queramos verdadeyramẽte reprehender» 
(VC); «sera prestes pera te outorguar 
qualquer cousa que tu quiseres se nõ 
soomẽte quere tu demãdar» (VC); «se se 
nõ querẽ  correger deuẽ de seer 
escomũgados e deitados fora da eigreia» 
(TC); «sempre querẽ encher seus vẽtres» 
(RP); «Queredes rreçeber o corpo e 
sangue de noso senhor Jhesu Christo en 
esta ffe» (S); «nom se querẽdo muitas 
uezes e outras comungar» (C); «e por 
trazer os discipollos a amar a humildade 
querẽdo lhes mostrar della» (VC); «E 
querẽdo nos proueer a pertinaçio e 
maliçia dos maaos, por que os boos 
fazem o que deuem» (VC); «e querẽdo 
o fazer morrẽ ante que seja cõprido» 
(VC); «querẽdo os tirar do respecto e 
entẽdimẽto da carne» (VC); «querẽdo se 
fazer e mostrar por justo» (VC); «e 
querẽdo vos enganar nõ os queyraaes 
creer» (VC); «tornou se aa cõpanha 
baixa e simplez querẽdoa tirar da falsa 
doctrina» (VC); «querẽdolhes tãto dizer 
como que elles lhe tragiã o dicto e 
auctoridade da ley» (VC); «Outrosy 
pequey recebẽdo o corpo de Deus nõ 
dignamẽte nẽ cõ deuaçõ mais cõ pecados 
e cõ maldades nom querẽdome aparelhar 
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para elo asy como deuia» (TC); «e 
querẽdonos abrir leuou a chaue sobre o 
ombro» (VC); «Onde huũ nouiço que 
entrou nouamẽte teem relligiõ em Paris 
querẽdoo sua madre tirar da relligiom» 
(VC); «e querẽdoos  quebramtar 
deshonrrãdoos» (VC); «Primeiramente 
lhe pregũte se pecou per soberba 
querẽdose leuãtar sobre os outros no 
coraçom» (TC); «Senhor ẽuiae vosso 
messegeyro ao emperador que vos lhe 
querees ẽtregar a çidade para fazer sua 
voõtade» (HV); «se nõ porque quereis 
que fosse crucificado ou ẽfamado. que 
mereçia morte» (VC); «O .xxxi. he os 
que mandam sayr da eygreia e nõ 
querem» (TC); «queremdo correger o 
tytollo» (VC); «por tamto queremdo se 
vimguar delles e escarneçer» (VC); «asy 
como nos queremos gardar os nossos 
corpos das espinhas e das outras cousas 
que os chagam asy as maas palauras 
ençuiã e matã a alma» (TC); «non queren 
hapremder nem seer emsinados» (S); 
«Item querendo nos proueer ao bem e 
saude das almas dos ditos clerigos e 
aquello que a nos toca polla obrigaçam 
que teemos de correger» (C); «e porẽ 
querendo lhe Christo mostrar que era 
deus fez lhe tal pregũta» (VC); «ante que 
recebessem acreçentamento querendo 
lhes tirar e arrencar de rayz» (VC); 
«querendo o pacificar e tirar aquesta 
queixya» (VC); «por tal que querendo 
se leuantar sobre sy nom caya abaixo de 
sy» (VC); «sabya o costume e husança 
dos judeus de nõ entrarẽ entõ em sua 
casa. querendolha guardar» (VC); 
«querendolhe fazer e dar graça special» 
(VC); «querendolhes preguntar ouuiam 
ha reposta ãte que lhe preguntassem» 
(EE); «E porem querendoo pregũtar 
daquesto mais secretamente e com 
mayor diligencia» (VC); «E Pyllatus 
querendoos ajnda vemçer do temor que 
lhe puynham cõ Çesar e querẽdoos 
quebramtar deshonrrãdoos» (VC); «E 

querendose aquelle sabedor da ley 
mos t r a r  que  e r a  j u s to»  (VC) ; 
«querendosse o senhor Jesu tornar per 
aa madre» (VC); «de menospreçar ha 
seus maridos a non querer  seer 
sojusgadas a elles» (S); «Item toda 
molher que der a comer ou a beber asseu 
marido ou asseu amigo algũa cousa por 
bem querer» (TC); «nõ querera o spiritu 
cousa que a elle nom cõuenha nem o 
corpo esso meesmo» (VC); «porque 
quereram a morte natural e nom a 
acharam» (VC); «nẽ quererdes saber 
algũas destas cousas secretas» (VC); 
«por nõ quererẽ tirar suas cartas de cura» 
(C); «sem quererem seer liurados» (EE); 
«nem por quereres emuergonhar a tẽra 
e dillicada condiçom vergonhosa da 
virgem madre» (VC); «elle nõ quereria 
que lhe fossem tirados os signaaes 
todos» (VC); «Mas assy he que o amor 
do prouximo perteeça nom soomente 
quererlhe ben» (EE); «nom he cousa 
algũa imposiuel que per nossa actoridade 
querermos sandiamẽte determinar 
aquello que nom prouamos» (VC); «nõ 
lhe deues de ẽprestar cõ ẽtẽçõ de receber, 
se cõprir queres o precepto e mandamẽto» 
(TC); «queres te fazer mayor que o que 
te fez» (VC); «Mais fyzeles per muytas 
uezes muytos noios e eniurias e muytos 
pesares e escarnhos e aquelo que eu nõ 
queria a mĩ fezesem» (TC); «mas eu 
queria antes que quãdo alguũ teuesse tal 
apostema que soruesse em si toda a 
triaga» (RP); «ca se teem huũ calez 
queriã outro e se teem dous queriã 
quatro e se quatro oyto» (TC); «e queriã 
no matar os judeos porque nõ soomẽte» 
(VC); «mas queria o conhoçer pera o 
matar» (VC); «Quãdo sam Johã fallaua 
aos publicanos e phariseos queria os 
trager aa mayor perfeiçõ» (VC); «mas 
queria se partir delles» (VC); «o que 
queriades que uos fezessen os homeẽs 
ysso mesmo fazee vos» (S); «querialhes 
esto fazer saber e dizerlhes espidindose 
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que ficassem boõa ora» (VC); «porque 
os samaritanos como dicto he erã herejes 
e queriãlhes mal» (VC); «e preguntando 
lhe o que queriam» (EE); «e porẽ segũdo 
mãdaua a ley queriam no apedrar» (VC); 
«nos nõ queriamos que outro rey ouuesse 
se nõ elle» (HV); «ca nõ querian creer 
a s  p a l l a u r a s  d o s  p r o p h e t a s  e 
obedeçerlhes» (EE); «mas queriãna 
neguar e blasfemar» (VC); «e elles 
queriãno matar» (VC); «teẽdoo queriao 
afogar e disselhe. Pagua o que deues» 
(VC); «por que lhes querias mal ou lhes 
tinhas odeo e mallquerẽça» (S); «dey a 
minha alma querida nas maãos dos meus 
inmijgos» (EE); «he digno de seer muyto 
preçado e querido» (VC); «aquello que 
queriees que vos fezessẽ: aquello 
façaaes» (VC); «e asi quero ẽganar e 
mĩtir a Deus e ao mũdo» (TC); «Quero 
algũas cousas da pestenẽça que nos 
ameude fere» (RP); «E assi a quelles que 
querõ passar de nos a vos nõ podem» 
(VC); «O qual foy asaz homildoso ataa 
morte mais querome leuantar ẽ soberba 
e esto per muytos modos» (TC); «Symõ 
querote pregũtar» (EE); «a qual cousa 
querra fazer depois» (VC); «E outro te 
çĩgira e trazera onde non querras» (EE); 
«se a mym nom querres creer» (EE); «E 
quando os escudeyros vierõ que de seu 
filho querria cortar huũ quarto» (HV); 
«nõ querriã auer por fazer taaes cousas 
e nõ queriã cõprir as cousas que menores 
erã» (VC); «e o dyaboo querria as 
destruyr» (VC); «e o dyaboo querria os 
trager a pecado» (VC); «cõ todo desejo 
a querriam nõ soo pera sy mas cobijçã 
na pera todollos outros» (VC); «assy 
como he aquello que querrias que a ty 
fezessem faras» (VC); «mas fugindo 
querriase guardar de quem o spreitaua» 
(VC); «sabẽdo que seu senhor lhe querya 
tirar ho gouerno» (EE); «E queryã elles 
prazer a ty» (VC); «e Dauid tolhendo e 
guardando a sua ouelha matou aquelles 
que a queryam roubar e comer» (VC); 

«algũs queryan fazer matrimonio contra 
dereyto» (S); «E se nõ quesere enmẽdarse 
nẽ coreger» (S); «guardar os mãdamẽtos 
se queserem auer a uida perdurauel» 
(TC); «se quesermos que more nos 
nossos corações logo seremos achados 
na terra em que queremos hir» (VC); «e 
se per uẽtura alguũ quesese seruir a este 
padre dos padres que he Deus e seu padre 
carnal o quesese estoruar certamente no 
lhe deue de obedecer» (TC); «Tu clerigo 
de epistola ou dauãgelho tiinhas huũ 
cuitelo na maão pera te defender de quẽ 
te mal quesese fazer» (TC); «se deus 
nom quesesse conseruar aquello que 
feito ou criado he nõ o criara» (VC); 
«queyra seer meu verdadeyro criado e 
escrauo» (EE); «como aquelles que vos 
queyrã enguanar» (VC); «Por que vos 
rogo que nom queyraaes que me aquy 
perca» (HV); «Nõ queyrades chamar ẽ 
a terra padre que huũ he uosso padre que 
he nos ceeos» (TC); «rogo vos por deus 
que me queyraes perdoar» (HV); «e que 
mais queyram emduzer o coraçom 
humanal» (VC);  «ajnda que nõ 
queyramos auemos [de] morrer e somos 
mortaaes» (VC); «nõ lhes queyras 
cõsẽtir nẽ ãdes cõ eles» (TC); «Ou que 
nõ queyremos entom fugir dos nossos 
pecados» (VC); «nõ queyro porque 
claramẽte foy referteiro» (VC); «Se se 
quis fazer igual das pessoas mais 
mayores que sy» (TC); «e ele nũca lhe 
quis obedecer» (TC); «empero quis se 
someter aa purificaçom» (VC); «e non 
me quise ẽmendar» (S); «e quise os 
scolher primeiros pera auerem graça de 
seerẽ apostollos» (VC); «mas quise o 
fazer daquesta maneira» (VC); «quise os 
ante fazer saãos» (VC); «e seẽdo ja 
mançebo e cõuidado pera hũas vodas 
quiseas honrrar stando presente a ellas» 
(VC); «empero se o coraçõ prudente 
quiseer padeçer per voontade» (VC); 
«quisemos çelebrar este santo synado 
pera que nelle me visees e conheçesees» 
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(C); «e quiseo cõ sentẽça julgar aa 
morte» (HV); «Item se o marido nõ quer 
iazer com sua molher quando ela quiser 
e ela uay iazer com outrem todo este 
pecado fica ao marido» (TC); «se homẽ 
quiser dormir ha de beber hũa bõa vez 
de vinho ou çerueja ante de dor» (RP); 
«Pequey pelo coraçõ ẽ cuydando muytas 
maas cuydações e maos pensamẽtos 
cõsẽtĩdo a eles e nõ lhes cõtradizẽdo 
como deuera e podera se quisera» (TC); 
«onde o quiserã apedrar» (VC); «nõ me 
fez dãno mas quisera mo fazer» (VC); 
«pello qual os que comeram daquelles 
paães ho quiseram fazer rey» (EE); «per 
muytas maneiras quiseras conuerter e 
correger e tornar a peendẽça» (VC); 
«Molher sãta vos tomae de my quãto vos 
quiserdes saluo Roma» (HV); «senpre 
se entẽde se os filhos quiserẽ  e 
consentirẽ» (S); «e fazee bautizar toda a 
gente e todos os que se quiserem bautizar 
nõ lhe seja tolhido nem defeso per vos» 
(HV); «E se de todo ponto os recusarem 
e non quiseren dar liçença» (S); «Se 
Pilatus quiseres entregar a çidade cõ 
todos os que de dẽtro estã» (HV); 
«quando quisermos offerecer a deus 
sacrificio» (VC); «quando os maaos dos 
judeus o quiserõ matar» (HV); «Senhor 
emuia a tua yra nas gemtes que te nom 
quiserom conhocer» (TC); «conheçendo 
que por elles auia dicto aquelle conto 
quiserom no prender» (VC); «em cada 
huũ dia nem me despoẽ-do a hos merecer 
como eu poderia se eu quisese» (TC); 
«pumar e rogou a Naboth que lha uẽdese 
por quanto quisese» (TC); «Se ho 
saçerdote estamdo na missa ja começada 
seus emmijgos ou outros homẽs o 
quisesem matar, pode leixar a missa e 
defenderse» (S); «e no tempo das 
denũçiaçõees non quisesen acusar» (S); 
«creendo que fosse alguũ mercador que 
quisesse mercar pescado» (EE); «porque 
por aquelle seu exẽplo os homeẽs 
quisessẽ que se nã soubessẽ os beẽs que 

fazẽ» (VC); «Se aconteçese que manco 
ou mudo quisessem bautizar en maneira 
que o mudo bautizase» (S); «Ca se nos 
quisessemos cõtar todos nossos pecados» 
(VC); «Se tu quisesses louuar e consentir 
ou guabar o Dyonisio nom comerias tu 
desta vianda» (VC); «nõ descemderas 
mas morte morreras porque quiseste 
saber do ydolo hos sacretos de Deus» 
(TC); «e quiseste ho spãtar» (VC); «e 
quiseste os certificar per o angeo» (VC); 
«e vos outros nõ quisestes ao sancto e ao 
justo» (EE); «E se quisieres mereçer 
perdom» (VC); «E aqueles que esta 
perfeyçom auer nõ quisirem recorrãse ao 
primeyro» (TC); «mas tu nõ quisiste 
perdoar aquello que era pouco» (VC); 
«ao juiz justo pertẽçe segũdo justiça que 
ho que sempre quiso viuer en este mundo 
ẽ pecado sempre viua em tormento no 
outro» (S); «Nẽ quiso dizer eu o sõ por 
nõ dar ocasiõ de ocasiõ de o acoymarẽ e 
reprehenderẽ» (VC); «Pequey por 
ypocrisia e simulaçon, ca quisse seer 
auido por melhor que era» (S); «como 
ho rrector e cura pode excomungar ao 
parrochiano que nom sse quisser 
confessar» (S); «empero que nõ ha hy 
alguũ que nõ quissesse chegar a ty e 
regnar cõ tigo» (VC); «asy quisso dar 
virtude aos sacramẽtos para sãar as 
jnfirmidades spirituaees» (S); «Se por 
fazer boas obras a outrem quisy seer 
louuado» (TC); «E segũdo Gorrã quys o 
senhor dillatar» (EE); «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); «de muyto bem que podera 
fazer se quysera e per gargãtuyce e per 
bebedyce e per todas aquelas cousas que 
deuera fazer de bem que nõ fyz como 
deuera e podera se eu quysera» (TC); 
«mas ante ho quyseram matar» (VC); 
«podem dar esmola o que quiserem e 
quanto quyserem» (S); «ensinando nos 
que todo lugar e do tẽpo nos pode 
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aproueitar se quysermos» (VC); «como 
fosse justo e nõ a quysese trazer a sua 
casa» (EE); «se alguũ querendo bautizar 
uise vijr seus enmijgos que o quysesem 
matar, se sse deue defender» (S); «Jesu 
que da cruz nom quyseste descender 
viuo» (VC); «E quyso dizer que quantas 
vezes se arrependese» (S); «sse nom se 
quyssesen correger» (S).

querubim, subs. (do hebraico kerubhim, 
pelo lat. cherubim). Anjo da primeira 
herarquia. Formas: cherubijns (VC, 
3); cherubijs (VC, 1); cherubim (S, 1; 
VC, 3); cherubin (S, 1). Contextos: «e 
que vejamos os cherubijns e amgeos 
segundo se ham e segundo som em sua 
natureza» (VC); «Aquelle que see sobre 
os cherubijs lauou os pees do treedor» 
(VC); «son angeos, arcangeos, tronus, 
dominaçiones, virtutes, prinçypatus, 
potestates, cherubim e seraphim» (S); 
«mas creeo aaquelle que o cherubim 
contemplou» (VC); «E por cherubin 
quoque ac seraphin e pellos outros 
nomes dos angeos sse entẽdem todalas 
noue ordẽs dos ãgeos» (S).

questão, subs. (do lat. quaestione-m). 
Pergunta; assunto que necessita de 
esclarecimento. Formas: questã (VC, 
1; RP, 2); questam (RP, 1); questiom 
(EE, 1); questõ (VC, 30); questõees (S, 
1); questões (VC, 1; RP, 1); questom 
(VC, 21); queston (S, 4); questoões 
(VC, 8). Contextos: «mas he a questã 
de seerẽ marauilhados por a grandeza da 
graça» (VC); «Segũda questã he esta» 
(RP); «A segunda questam digo que 
taaes infirmidades pestilençiaaes sam 
cõtagiosas» (RP); «Aquino na terçeira 
parte da Soma na quorẽta e quatro 
questiom» (EE); «e cõ fiuza sperãdo o 
que era prometido fezerõ elles a questõ?» 
(VC); «E por quãto a min non conuẽ 
determinar estas questõees que son 
diuerssas» (S); «e respõdiã as questões 
que lhes faziã» (VC); «Aqui se mouẽ 
duas questões» (RP); «Entõ daquestas 

premissas e cousas ante dictas tragendo 
a determinaçom da questom» (VC); 
«Cobijçãdo poeer sem a hũa antijga 
comtenda e queston por ho presente 
decreto» (S); «respõdi como cõpria aas 
vossas questoões tempo he agora que vos 
me respõdaaes a algũa pregũta» (VC).

queste, pron. dem., O mesmo que aqueste. 
Formas: questa (VC, 3); questas (VC, 
1). Contextos: «E disse mais o senhor 
mas questa he a vossa ora» (VC); 
«porque ajnda questa palaura sempre 
se cõtenha aly» (VC); «E todas questas 
illusioões e escarnehos» (VC).

quetação, subs. O mesmo que quitação. 
Formas: quetaçõ (VC, 1). Contextos: 
«Pedio aquelle spaço e foy lhe 
outorguada quetaçõ» (VC).

quexume, subs. O mesmo que queixume. 
Formas: quexume (VC, 1). Contexto: 
«Mas eu faço mayor quexume diz elle 
dalguũs» (VC)

quietação ,  subs.  (do lat. medieval 
quietatione-m). Tranquilidade; sossego. 
Formas: quietaçã (VC, 1). Contexto: 
«ora outros sempre stauã ou no tẽplo 
orando. ou em casa auendo quietaçã e 
folguãça» (VC).

quieto, adj. (do lat. quietus, a, um). 
Imóvel; parado. Formas: quieta (VC, 
1); quieto (VC, 1); quietos (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «e per Johã a vida 
quieta e folguada» (VC); «Mas o senhor 
nõ toruado por aquello mas quieto e 
assesseguado nõ respondeo» (VC); «nas 
aduersas sejaamos quietos» (EE).

quijando, adj. O mesmo que quejando. 
Formas: quijãdos (VC, 1). Contexto: 
«E diz fruytos nom quijãdos quer mas 
que sejam dignos de peendença» (VC).

quina, subs. (do germânico *skina). O 
mesmo que esquina. Formas: quinas 
(VC, 1). Contexto: «e soberua de vida 
ao qual dardo de tres quinas do jmijgo 
deuemos de cõtra poer huũ scudo de tres 
cantos» (VC).

quinhão, subs. (do lat. quinione-m, reunião 
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de cinco). Parte que cabe a cada um; 
porção. Formas: quinhã (VC, 2); quinhõ 
(VC, 2); quinhom (VC, 9); quinhoões 
(VC, 1). Contextos: «e esta he a sua 
parte e quinhã de merçee e guallardom 
que auiã de auer» (VC); «o corpo 
e a alma ou parte .s. o seu quinhõ e 
gualardõ» (VC); «e nom tardes de aueres 
delle alguũ quinhom da sua doçura» 
(VC); «e sentira signaaes e começos e 
quinhoões de gloria» (VC).

quinheiro, subs., adj. O mesmo que 
quinhoeiro. Formas: quinheiros (VC, 
4); «por tal que elles fossem quinheiros 
e fossem hõrados e emxalçados per seus 
millagres» (VC); «porque aquelles que 
som cõpanheiros do trabalho quinheiros 
som do guallardõ» (VC); «por a qual 
razom nõ som dignos de reçeber do pam 
de deus ou de seer feitos quinheiros dos 
misterios e sacramẽtos de deus» (VC); 
«e assy sejamos cada huũs quinheiros 
desuairadamente segũdo o desuayro dos 
merecimẽtos» (VC).

quinhentos, num. (do lat. quingentos). 
Cinco centenas. Formas: quinhemtos 
(S, 1); quinhentas (VC, 1); quinhentos 
(S, 1; VC, 2; C, 6; EE, 1); quinhẽtos 
(VC, 3; C, 2; EE, 5); quynentos (S, 
1). Contextos: «Jhesu Christo depois 
da rresurexçõ aparesçeo a mais de 
quinhemtos dos diçypolos estando 
juntos» (S); «Dize quinhentas vezes 
.xj. tirãdo dez das chaguas de Christo» 
(VC); «foy quinhentos e setẽta anos 
despois do naçimẽto de nosso ssaluador» 
(S); «Como o senhor apareçeo a onze 
discipullos. e ajnda a quinhentos 
jrmaãos» (VC); «O huũ lhe deuia 
quinhentos» (EE); «aly forõ aalẽ dos 
dictos discipollos quinhẽtos jrmaãos e 
discipollos nõ apostollos» (VC); «E qual 
quer que o cõtrairo fizer ho auemos por 
cõdenado em quinhẽtos reaes pera as 
obras da nossa see e nosso meirinho» 
(C); «que ffoy quynentos e octenta e 
sete hanos despois de Jhesu Christo» (S).

quinhoeiro, subs., adj. (do cast. quiñonero). 
Participante; partícipe. Formas: 
quinhoeiro (VC, 11); quinhoeiros 
(VC, 12); quinhoeyras (VC, 1); 
quinhoeyro (VC, 2); quinhoeyros (VC, 
1); quinoheyros (VC, 2). Contextos: 
«por tal que seendo tu feyto seguidor 
e quinhoeiro e cõpanheiro das bestas 
feras sejas feito seguidor e quinhoeiro 
do dito teu meestre» (VC); «e o seer da 
gloria nos dara em nos fazer comũees 
e quinhoeiros dos seus regnos» (VC); 
«parçeiros e quinhoeiros cõ os sanctos» 
(VC); «por fazer a nos quinhoeiros da 
sua firmeza e nõ mudãça» (VC); «e seer 
em todo quinhoeyras e companheyras» 
(VC); «per preytesia nem cõdiçõ algũa 
que nõ chegue a seer quinhoeyro do 
gualardom» (VC); «ca ante eram 
parceyros e quinhoeyros delles em as 
trayçoões e maldades» (VC); «offendẽ 
e enojam a deos e fazemse quinoheyros 
na culpa com elle» (VC); «da qual parte 
nos somos quinoheyros per Jesu Christo 
nosso senhor» (VC).

quinhoiro, subs., adj. O mesmo que 
quinhoeiro. Formas: quinhoiro (VC, 
2); quinhoyra (VC, 1); quinhoyro (VC, 
1). Contextos: «E fazeme quinhoiro 
de tã grande misterio» (VC); «outorga 
a my seer quinhoiro da diuijndade e 
eternidade» (VC); «Mezquinha çidade 
chaamẽ: te he aquella cujo o rey he 
Herodes porque quinhoyra sera da 
mallicia de Herodes» (VC); «quem me 
desse seer quinhoyro daquelles motetes 
da esmolla e abastar do relleu daquelle 
sancto manjar» (VC).

quinquagésima, subs. (do lat. quinquage-
sima-m). Espaço de cinquenta dias antes 
da Páscoa; domingo da quinquagésima: 
o domingo que antecede o primeiro 
domingo da quaresma. Formas: quin-
quagesima (VC, 2; EE, 2); quinqua-
gesyma (EE, 1); quĩquagesima (EE, 1). 
Contextos: «Assy nos sagrou o senhor 
a quinquagesima como nos sagrou a 
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quaresma» (VC); «Desy mostrounos em 
aquello que auiamos de guardar e teer 
os prazeres da quinquagesima» (VC); 
«Do domingo na quinquagesima» (EE); 
«Domĩgo en a quinquagesima ou do 
intruido» (EE); «Euangelho do domingo 
na quinquagesyma» (EE); «Domĩgo ẽ a 
quĩquagesima do çego allumeado em 
Jerico» (EE).

quinquagésimo, num. (do lat. quinquage-
simus, a, um). Último de uma série de 
cinquenta. Formas: quymquagesimo (S, 
1). Contextos: «E dyz ho papa Gelasio, 
que elle foy quymquagesimo despois de 
ssam Pedro» (S).

quintã, subs. (do lat. quintana-m). Quinta 
ou propriedade rústica de extensão 
significativa. Formas: quintaã (VC, 1; 
EE, 1); quintaãs (C, 1); quĩtaã (EE, 1). 
Contextos: «e forõ se: huũ aa sua villa 
ou quintaã ẽ outro a seus negoçios» 
(VC); «E forom se o huũ aa sua quintaã» 
(EE); «herdades, posisoões, grãjas, 
quintaãs» (C); «(a sua quĩtaã) .s. o 
trabalho e a ocupaçõ corporal» (EE).

quinta-feira, subs. (do lat. quinta feria). O 
quinto dia da semana. Formas: quimta 
feira (S, 1); quinta feira (S, 7; VC, 6; 
C, 4; EE, 6); quinta feyra (S, 1); quĩta 
feira (VC, 1; EE, 3); quĩta feyra (EE, 
1); v. feira (EE, 15); v. feyra (EE, 1). 
Contextos: «dizendo aquellas sanctas 
palauras que Jhesu Christo disse aa 
quinta feira da çeea» (S); «foy a pascoa ẽ 
quinta feira no quinto dia das kalẽdas de 
abril» (VC); «quinta feira da çeea» (EE); 
«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); «em cuja renẽbrãça e signal todos 
religiosos em o dia de quĩta feira deuiam 
receber o corpo de Christo das maãos 
de seu prellado» (VC); «en quĩta feira 
a treze dabril» (EE); «en quĩta feyra, na 
quarta indiçom» (EE); «em v. feira da 
çea» (EE); «ao derradeiro de julho, en 
v. feyra na iij. luũa na iiij. Indiçõ» (EE).

quintal, subs. (do lat. centenarium, pelo 
árabe hispânico qintar). Peso equivalente 
a quatro arrobas. Formas: quĩtases (EE, 
1). Contexto: «e o deuedor disselhe, çem 
quĩtases dazeite» (EE).

quintamente, adv. (de quinto + -mente). 
Em quinto lugar. Formas: quintamẽte 
(VC, 13); quĩtamẽte (VC, 3; EE, 1). 
Contextos: «Quintamẽte sam os doze 
capitaães dos tribos em dar preceptos 
de saluaçõ» (VC); «quĩtamẽte os filhos 
seus som mortos per a mortificaçõ das 
boas obras» (VC); «Quĩtamẽte porque 
aas vezes deus quer dar cousas que sõ 
milhores ẽ tempo cõuinhauel» (EE).

quinterno, subs. (do lat. quinternu-m, 
de cinco em cinco). Conjunto de cinco 
fólios dobrados. Formas: quinterno 
(VC, 1). Contexto: «Todos desta 
quarta parte som quadernos se nom o 
postumeyro o qual he desta si natureza 
.zz. e he quinterno» (VC).

quinto, num. (do lat. quintus, a, um). Que 
ocupa numa série a posição número 
cinco. Formas: quimta (S, 3); quimto 
(S, 4); quinta (S, 52; TC, 1; VC, 73; C, 
2; EE, 10); quinto (SG, 1; S, 45; TC, 8; 
VC, 38; C, 4; EE, 9; RP, 2); quintos (VC, 
1); quĩta (S, 1; VC, 6; C, 3; EE, 5); quĩto 
(SG, 1; S, 1; VC, 3; EE, 2); qujnta (S, 
6); qujnto (S, 8); quymta (S, 1); quynta 
(S, 3; TC, 4); quynto (S, 3). Contextos: 
«A quimta he qual quer que he de nossa 
natura humana» (S); «Ho quimto logar ẽ 
suplices, honde faz duas aly honde diz» 
(S); «A quinta se tyrou por synos em 
que nascese» (TC); «A quinta cousa he 
teer mantijmentos» (VC); «esto se lee 
no capitollo falsas na quinta distinçom 
das pendenças» (EE); «Seguese do 
pecado da accidia. Capitulo quinto» 
(TC); «Seguese o quinto mandamẽto 
em no qual se emtemdẽ duas mortes» 
(TC); «Quinto e derradeyro da sangria» 
(RP); «Quinto sinal, he quando se fazẽ 
mujtas relãpados e trouoadas» (RP); «os 
quintos e postumeyros som aquelles que 
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começã os beẽs e os acabã» (VC); «A 
quĩta he quãtas vezes .s. ha de cõfessar» 
(C); «E assy lhe deixou a quĩta parte da 
diuida» (EE); «o quĩto em o mãtijmẽto 
e refecçom do sacramẽto» (VC); «per 
honde diz ho apostollo no capitollo 
quĩto» (EE); «a qujnta logares çertos 
que deuem ser ũgidos» (S); «O qujnto 
sse rrequere que seja ũgido em çertas 
partes do corpo» (S); «A quymta a door 
por que perde o rregno dos çeeos» (S); 
«A quynta se blasfemou de Deus ou de 
Sancta Marya ou dos seus sanctos» (TC); 
«O quynto que Deus he padre e Deus 
he filho e Deus he spiritu sãto em hũa 
essençia» (S).

quinze, num. (do lat. quindecim). Catorze 
mais um. Formas: quinze (S, 2 ; TC, 2; 
VC, 5; HV, 1; C, 6 ; EE, 1); quymze (S, 
1); quynze (VC, 1). Contextos: «o qual 
lhes deue asinar que seja com paremte de 
quinze dias ou tres somanas» (S); «deue 
por cada uez iaiũar quinze sestas feyras 
a pam e agua» (TC); «achou quinze 
signaaes que se auiã de fazer em .xl. 
dias» (VC); «seram feitas ao menos de 
quinze em quinze dias» (C); «em o anno 
quinze do Imperio de Tiberio Çesar» 
(EE); «deue fazer penitençia quymze 
annos» (S); «staua de Jherusalẽ per spaço 
de quynze stadios» (VC).

quinzeno, num. (do cast. quinceno). 
Décimo quinto. Formas: quinzena 
(EE, 1); qujnzena (S, 1); quinzeno (S, 
1). Contextos: «aos seis dias de Janeiro 
na quinzena luũa» (EE); «Ha qujnzena 
maneira que embarga o matrimonio he 
ho tempo das ferias» (S); «Ho quinzeno 
que non som contentes do soldo que os 
emperadores e rrex lhes dam» (S).

quitação, subs. (do cast. quitación). Ato ou 
efeito de quitar; separação; afastamento. 
Formas: quitaçõ (VC, 4); quitaçom (VC, 
1). Contextos: «Entẽde tu esta quitaçõ 
e apartamẽto quanto a star e morar ẽ 
hũa casa» (VC); «ajnda que elle paguar 
quisesse que tu o quitasses por tal que 

reçebas quitaçõ de deus de todo» (VC); 
«Ha hy outro cõsentimẽto de leçẽça 
ou de outorgamẽto assi como carta de 
quitaçõ e libello de repudio» (VC); «o 
qual outorgou libello de repudio ou carta 
de quitaçõ» (VC); «per peendença e por 
jndulgençia: e quitaçom da pena segũdo 
faz mester aos meezquinhos os quaaes 
se saluam mais per clemençia que por 
crueldade» (VC).

quitar, vb. (do lat. medieval quitare). 
Afastar-se; retirar-se; pôr de lado; 
tirar. Formas: forõ quitados (S, 1); 
fosse quitado (S, 1); he quitada (S, 1); 
he quitado (S, 1); quita (S, 19; RP, 1); 
quitã (S, 1; VC, 2; EE, 1); quita me 
(VC, 1); quitada (S, 1); quitado (S, 2); 
quitãdo me (VC, 1); quitãdonos (S, 1); 
quitados (S, 1); quitae (VC, 1); quitam 
(S, 1); quitamos (VC, 2); quitan (S, 1); 
quitar (S, 17; VC, 11; RP, 1); quitara 
(VC, 1); quitardes (VC, 2); quitaremos 
(VC, 1); quitarey (VC, 1); quitaria (S, 2); 
quitarse (S, 1; TC, 1; VC, 1); quitarsse 
(S, 1; VC, 1); quitase (S, 1); quitasse 
(VC, 1); quitasses (VC, 1); quite (S, 2; 
TC, 1; VC, 1); quitẽ (VC, 1); quitemos 
(TC, 1); quitemos nos (VC, 1); quitou 
(S, 2; VC, 4; EE, 1); quitoulhe (TC, 1; 
EE, 1); qujtar (S, 1); quyta (S, 3); quyta 
nos (VC, 1); quytada (S, 1); quytar (S, 
2; TC, 2; VC, 1); quytara (S, 1; TC, 1); 
quytasse (S, 2); quytemos (VC, 1); seer 
quitada (VC, 1); seer quitado (S, 1); 
seja quitada (S, 1); seja quitado (S, 1); 
ser quitado (S, 1); ser quitados (S, 1); 
son quitadas (S, 1); ssom quitados (S, 
1). Contextos: «alguũs forõ quitados, 
asy como ho matrimonio» (S); «E foy 
estabiliçido pello poderio que o diabo 
avya en o homẽ pello pecado do primeiro 
padre que fosse quitado» (S); «por que 
lhe he quitada a materya polla ygreja ẽ 
que deuia vsar dellas» (S); «ho poderio 
do diabo he quitado de todo» (S); «se nõ 
se quita delle, pode proceder a pecado 
mortal» (S); «destruye e quita ou tira 
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toda podridom» (RP); «A quem menos 
quitã: menos ama» (EE); «quita me çẽ 
barijs de olyo que te deuo» (VC); «e de 
todo põto quitada das cousas terreaees e 
presentes» (S); «o qual he ja derrogado e 
quitado» (S); «dando me spaço de vida e 
de peẽdẽça e quitãdo me o viçio» (VC); 
«obrando bem e quitãdonos de pecar» 
(S); «E esto he ha dar ha emtender que, 
quitados de si os sete pecados mortaees» 
(S); «quitae e sera quite a vos» (VC); «en 
quãtas maneiras sse quitam e se partẽ 
os esposoyros» (S); «se nos cuydarmos 
que nõ perdoamos ou quitamos aaquelle 
que nos injuriou e anojou» (VC); «Estas 
duas maneiras de pecados veniaees 
postomeiros se perdoan e quitan en 
muytas maneiras» (S); «se ho senhor 
Deus todo poderoso ho nõ quitar e 
estoruar» (RP); «e outro sy se perdoares 
ou quitardes os homẽs os seus pecados 
quitara a vos o padre çellestrial os vossos 
pecados» (VC); «e daremos poucas 
cousas ou as quitaremos» (VC); «per a 
sentẽça da morte quitarey das diuidas aos 
deuedores de meu senhor» (VC); «non 
tam soomemte quitaria ho pecado, mais 
quitaria a culpa do pecado» (S); «estas 
cousas todas e outras deuemse depoer 
nas maãos de seu abade quitarse das 
cousas em que ouuer uomtade» (TC); 
«nõ abasta ao homen para se saluar e 
quitarsse de fazer mal e pecados» (S); 
«nem fiz oraçon a Deus que as quitase 
con feruor e deuaçom que deuia» (S); 
«Porque se per vergonha se nõ quitasse 
que o fezese por medo de pẽna» (VC); 
«ajnda que elle paguar quisesse que tu 
o quitasses» (VC); «que parta e quite de 
error e se guarde de pecar» (S); «Deus 
nos quite as muytas e grãdes diuidas 
que lhe deuemos» (TC); «que se quite e 
parta do seu ou que se apague» (VC); «e 
o que o nõ he que vos perdoẽ ou quitẽ de 
coraçõ e de boca» (VC); «e as que ẽ cada 
huũ dia cõtra ele fazemos que quitemos 
nos a nossos irmaãos as poucas diuidas 

e pequenas» (TC); «e quitemos nos 
daquesta graue seruidõ» (VC); «Eu digo 
que aquelle a quem mays quitou» (EE); 
«e ele oue paciencia cõ ele e quitoulhe 
toda a diuida» (TC); «E o senhor auendo 
piedade delle quitoulhe a diuida» (EE); 
«e em quantas maneiras sse podem partir 
e qujtar» (S); «mata e quyta os ardores 
e cobiiças da luxuria» (S); «E quyta 
nos as nossas deuydas» (VC); «empero 
quytada a bebedyçe, sse ho ouuer por 
firme o que fez sendo bebedo, tem e 
val o matrimonio» (S); «Item se per 
uẽtura aquel que se confessa diser a seu 
abade que se nom pode quytar dalguũ 
pecado» (TC); «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); «mays sse 
a bebedyçe nom fose tãta que de todo 
quytasse o entendimento ou a rrazon» 
(S); «nom soomente lhe quytemos as 
offensas» (VC); «em hũa ora pode seer 
quitada a deuida e guaãçar o regno dos 
çeeos» (VC); «Por quanto ho carater que 
foy enpreso e posto na alma nũca pode 
seer quitado» (S); «por que a diuida e 
obrigaçom a que he obrigado lhe seja 
quitada» (S); «asi como no que he frio 
de natura que ẽbarga que nom pode casar 
e que seja quitado» (S); «nõ pode ser 
quitado e apartado do que he fiel» (S); 
«e non podẽ ser quitados despois do 
bautismo» (S); «asi como por ho jejuũ 
son quitadas as pestenenças do corpo» 
(S); «ca os veniaees ssom quitados 
e perdoados per oyto maneiras sem 
penitẽcia» (S).

quite, adj. (do lat. medieval quitus, a, um, 
pelo francês quitte). Livre de obrigação; 
afastado; apartado. Formas: quite (S, 1; 
VC, 25); quites (VC, 18). Contextos: 
«Alguũs doctores põee queston se por ho 
arrepẽdimẽto soomẽte sen cõfisson he ho 
pecado quite e perdoado» (S); «deulhe 
ergo que parisse virgem e fosse quite do 
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dãpno» (VC); auia de seer quite» (VC); 
«e que os seus fossem quites e tirados de 
todallas paixoões e vicios» (VC); «sejam 
prestes pera seer limpos e quites do amor 
dos dinheiros» (VC).

quito, adj. (do lat. medieval quitus, a, um). 
O mesmo que quite. Formas: quitos 
(VC, 1). Contexto: «bẽ nõ pensem que 
sam fora da penna e quitos por quanto se 
guardam de fazer mal» (VC).

quixada, subs. (do cast. quijada). O mesmo 
que queixada. Formas: quixada (EE, 1). 
Contexto: «Se alguũ te ferir na huũa 
quixada paralhe a outra» (EE).

quoalhar, vb. O mesmo que coalhar. 
Formas: qualha (VC, 1); quoalhadas 
(VC, 1). Contextos: «logo se qualha e se 
torna em putridom» (VC); «andar sobre 
as agoas quoalhadas ou espessas» (VC).

quorenta, num. O mesmo que quarenta. 
Formas: quoremta (S, 1); quorenta (S, 7; 
VC, 5; C, 2; EE, 15); quorẽta (S, 11; VC, 
7; C, 2; EE, 6). Contextos: «e despois 
ho satisfez quãdo jejũou quoremta dias 
e quorẽta noutes no deserto» (S); «deue 
fazer pendença de quorenta dias em pam 
e augua» (S); «e quorenta meses preegou 
no mũdo» (VC); «cada huum quorenta 
reaes» (C); «o mar se alleuantara sobre 
a altura dos montes quorenta couados» 
(EE); «jejũee quorẽta dias a pam e 
augua» (S); «nom auer fame per quorẽta 
dias nom he cousa humanal» (VC); «e 
darlhea a parte que o requerer quorẽta 
reaes por seu trabalho» (C); «per quorẽta 
dias apareçẽdolhes» (EE).

quoresma, subs. O mesmo que quaresma. 
Formas: quoreesma (TC, 1; VC, 2; 
EE, 1); quoresmas (S, 2). Contextos: 
«se alguũ come carne na quoreesma, 
e ouue para esto despẽsaçom ou ouue 
necesidade faz que seia ho pecado 
menor» (TC); «a quoreesma dos jejuũs 
tem autoridade nos liuros da ley velha e 
da noua» (VC); «Euangelho do segundo 
domingo da quoreesma» (EE); «E ho 
que cõstrangido for e por ygnorançia 

jurar faça pemdemça tres quoresmas» 
(S); «faça pendença sete anos a quarta 
e a sesta feyra e tres quoresmas jejũee a 
pan e augua» (S).
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R

rã, subs. (do lat. rana-m). Batráquio que 
vive en charcos. Formas: raãs (VC, 1). 
Contexto: «e pois que os vermẽs e as 
raãs çujas e nasçidas da putridõ soãdo 
e dãdo vozes nas allagoas cobijçã de 
louuar a ty seu criador» (VC).

rabanho, subs. O mesmo que rebanho. 
Formas: rabanho (VC, 5). Contexto: 
«E nota que morrer por o rabanho e 
manada do senhor he de tres maneiras» 
(VC); «E o rabanho dos porcos se entẽde 
seer lãçado per a legiõ em o mar» (VC).

rabainho, subs. O mesmo que rebanho. 
rabaynho (VC, 1). Contexto: «E se 
tã pobres formos que na manada e 
rabaynho das nossas obras nõ podermos 
auer cordeiro de vida» (VC).

rabaz, adj. (do lat. rapace-m). Ladrão; 
roaz. Formas: rabazes (TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «seiã postos ẽ poder de lobos 
roubadores rabazes e de bestas feras» 
(TC); «sam lobos rabazes .s. no coraçom 
e na voõtade» (VC).

rabi, subs. (do hebraico rabbi, pelo lat. 
rabbi). Rabino; mestre de cerimónias 
judeu; mestre. Formas: rabbi (VC, 1); 
rabbis (VC, 1); rabby (EE, 1); rabi (VC, 
2; EE, 1); rabijs (VC, 3); raby (VC, 6). 
Contextos: «(dizẽdo rabbi) ou meestre» 
(VC); «e que lhes chamassẽ rabbis» 
(VC); «segũdo diz rabby Sallomõ 
achegãdo aquella autoridade de Job» 
(EE); «rabi tu es filho de deus. tu es 
rey de Israel» (VC); «Rabi e meestre 
sabemos que de deus vieste» (EE); 
«(e queriã seer chamados rabijs) .s. 
meestres» (VC); «Nõ queiraaes a outrẽ 
chamar raby porque nom dees aos homẽs 
a hõrra e louuor que de deus he» (VC).

rabisca, subs. (feminino de rabisco, este 
regressivo de rabiscar, riscar). Risco. 
Formas: rabisca (VC, 1). Contexto: 
«assy como a rabisca que se poõe 

emçima do .i. por demostrar que he 
.i.» (VC).

rabo, subs. (do lat. rapu-m, rábano). 
Extremidade prolongada; cauda. 
Formas: rabo (VC, 6; C, 1; EE, 1); 
rabos (VC, 1). Contextos: «seria cousa 
de marauilhar que o lobo teuesse rabo 
de ouelha» (VC); «Traram se quiserem 
na cabeça: capelos de rabo de limguado, 
ou murças» (C); «os taaes paresçem 
aos escorpioões que cõ os aguilhoões 
dianteiros affaagam e picam com ho 
rabo» (EE); «os rabos das quaaes 
trazemos ou fazemos trazer a outrẽ apos 
nos» (VC).

rabusto, adj. O mesmo que robusto. 
Formas: rabusta (VC, 1); rabusto 
(VC, 1). Contextos: «o cõprimẽto da 
ydade rabusta e rija» (VC); «a qual 
significa Ozias: que quer dizer rabusto 
ou fortelleza de deus» (VC).

ração, subs. (do lat. ratione-m). Porção; 
razão. Formas: raçom (S, 1; VC, 2); 
rraçõees (S, 1). Contextos: «e lobus 
que quer dizer parte ou raçom» (S); 
«O segũdo dando as destrybuyçõees e 
rraçõees aos que non estan no ofiçio 
e tirãdoas aos ofiçiaees» (S); «nom 
embarguando que ajnda com raçom 
outra se nõ deua dizer postumeyra aa sua 
paixom» (VC); «a pudicicia da virgem 
nõ foy emcomendada mais com raçom 
a alguũ dos outros discipollos que a 
Joham» (VC).

rachar, vb. (origem obscura). Fender; abrir 
fendas; cortar. Formas: racha (TC, 1; 
VC, 2; EE, 3); rracha (S, 1). Contextos: 
«Qualquer que disser a seu irmaão racha 
que he nome de doesto culpado sera no 
cõcelho» (TC); «Aquelle que disser a seu 
jrmaão racha per sanha e menospreço 
culpado e mereçedor sera de juizo» 
(VC); «e o que diser a seu prouximo 
racha seera digno de cõselho» (EE); «e 
racha he hũa pallaura ou voz que em 
hebrayco significa menosprezo ou yra» 
(EE); «E quẽ disser rracha, que quer 
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dizer vãao e vãydade ou sen çelebro, 
culpado sera en cõçelho» (S).

racional, adj. (do lat. rationale-m). 
Relativo à razão; que se baseia na 
razão; inteligente. Formas: racionaaes 
(VC, 2); raçionaaes (VC, 1); raçionaees 
(S, 1); racional (S, 1; VC, 13); raçional 
(S, 3; VC, 12; C, 3; EE, 1); rational (VC, 
1); rraçional (S, 2). Contextos: «os 
anjeos som racionaaes nõ sem razom» 
(VC); «som reprehẽdidas as criaturas 
racionaaes» (VC); «porque sooes 
raçionaaes e perpetuos» (VC); «Deus 
criou todallas criaturas raçionaees» 
(S); «ha alma racional que Deus deu 
ao homẽ deue ordenar e despoer a Deus 
que he criador» (S); «ou em tres forças 
da alma ou potencias que som racional. 
e concupiçiuel. e jraçiuel» (VC); «o qual 
sse moue a alma raçional a cobijçar 
a creatura» (S); «O terçeiro apetito 
he desejo; chamase raçional» (C); 
«Terçeiro por que nõ he verdadeiro homẽ 
sen a alma raçional» (EE); «e a alma 
rational criada» (VC); «Ca ha prudẽçia 
enderẽça e rregra alma rraçional» (S); 
«e ha peleja que auia a alma rraçional 
contra aa carne polla morte que auia de 
rreçeber» (S).

racível, adj. (do lat. tardio ratibile-m). 
Válido; seguro. Formas: raçiuel (VC, 
1). Contexto: «a nossa virtude raçiuel 
foy feita fraca» (VC).

raçoado, adj. (do part. de raçoar, este 
do lat. rationare). Racional. Formas: 
raçõadas (VC, 1). Contexto: «e poõe 
exẽplo das criaturas nom raçõadas» 
(VC).

raçoanável , adj . (do lat. medieval 
rationabile-m). O mesmo que razoável: 
conveniente. Formas: raçoanauel (VC, 
1). Contexto: «bõa e justa e benigna. 
raçoanauel e louuauel» (VC).

raçoeiro, subs. (do lat. rationariu-m). O 
mesmo que racioneiro: que tem direito 
a ração. Formas: raçoeiro (TC, 1); 
raçoeiros (EE, 1); rraçoeiros (C, 1). 

Contextos: «Ca se he raçoeiro logo 
queria ser priol ou coonego» (TC); 
«non queiraaes seer raçoeiros delles» 
(EE); «sam obrigados se fazem fazer 
fraudulenter rraçoeiros dalguãs ygrejas 
ou mosteiros ẽ grãde dano e prijgo das 
cõçiẽçias» (C).

radiar, vb. (do lat. radiare). Irradiar; 
lançar raios. Formas: radyou (VC, 
1). Contexto: «apareçeo e radyou a 
claridade sperada» (VC).

radical, adj. (do lat. radicale-m, de raiz). 
Referente à raiz; profundo. Formas: 
radical (EE, 1). Contexto: «o que non 
come e he atormentado da fame pello 
acabamẽto do humor radical» (EE).

rafião, subs. (do italiano ruffiano, pelo 
francês ruffian). O mesmo que rufião: 
indivíduo que vive à custa das prostitutas; 
alcoviteiro. Formas: rafiam (VC, 1). 
Contexto: «e o rafiam casto e o auarento 
misericordioso» (VC).

raial, subs. O mesmo que arraial. Formas: 
raial (HV, 1); reaaes (EE, 1). Contextos: 
«asentarõ seu Raial fortemẽte sobre 
ha çidade» (HV); «forõ esforçados 
na guerra e destruyrõ os reaaes dos 
jmmjgos» (EE).

raiba, subs. O mesmo que raiva. Formas: 
rayba (VC, 1). Contexto: «E os seus 
arebatamentos da os a rayba» (VC).

raibarbo, subs. (do lat. rheubarbaru-m). O 
mesmo que ruibarbo: planta medicinal. 
Formas: raybaruo (VC, 1). Contexto: 
«Abastante he aquesta pallaura do dia 
do juyzo a curar a alma mais que todo 
meezinha ou que raybaruo» (VC).

rainha, subs. (do lat. regina-m). A soberana 
de um reino; a esposa de um rei. Formas: 
rainha (TC, 1; VC, 4); raynha (S, 1; TC, 
5; VC, 17; HV, 17; EE, 1); raynhas (EE, 
1); rraynha (S, 1; VC, 1). Contextos: «e 
a rainha escreueo logo cartas aa cidade 
õde moraua Naboth» (TC); «Pode e 
quer acorrer porque rainha do çeeo 
he e madre de misericordia» (VC); «O 
premero pecado mortal he soberba, que 
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he raynha e raiz de todollos pecados» 
(S); «e soube a raynha como era doẽte 
e pregũtoulhe o que auia» (TC); «mas a 
raynha Saba lhe offereçia tam grandes 
joyas» (VC); «E a raynha trouxera 
muytas viandas a Jherusalẽ» (HV); 
«como seja madre de deos e raynha dos 
çeeos» (EE); «no qual todos seerã reys 
e raynhas» (EE); «ca o que casar cõ 
rraynha pode ser rey e por o casamẽto» 
(S); «ca nõ era razom de elle ygualdar 
a sua madre e a senhora do mũdo e a 
rraynha do ceeo e da terra» (VC).

raio, subs. (do lat. radiu-m). Traço de luz; 
centelha. Formas: rayo (VC, 7; EE, 
3); rayos (VC, 27; EE, 5); rayzos (VC, 
1). Contextos: «aquelles signaaes em 
Christo som mais luzẽtes e splandeçẽtes 
que o rayo do sol» (VC); «sobre cada 
huũ dos discipollos se assentou huũ rayo 
de fogo que tijnham figura de linguas» 
(EE); «e per a manhãa era alumeado 
da parte do oriẽte per o sol que feria 
logo cõ seus rayos em aquelle mõte 
ante que alumeasse a çidade» (VC); «e 
jrã dereytos os tiros dos rayos» (EE); 
«porque as strellas lançãdo seus rayzos 
purificã o aar» (VC).

raiva, subs. (do lat. rabie-m, pelo cast. 
rabia). Cólera; ódio. Formas: rayua (VC, 
6; EE, 1); rrayua (VC, 2). Contextos: «e 
a quẽ lãça a catiuidade e a rayua da 
guarguãtoiçe» (VC); «nõ queyraaes 
temer a crueldade dos perseguidores e a 
rayua dos arrenegador» (VC); «dos que 
braadã cõ rayua de comer» (EE); «A 
rrayua do coraçõ o prouocou a rrõper 
as vestiduras» (VC); «seria padeçer a 
crueldade das bestas feras sẽ pecado 
doutrẽ que reçeber a rrayua e ẽjurias 
dos homeẽs cõ dãpno das almas delles» 
(VC).

raivar, vb. (do lat. medieval rabiare). 
Encolerizar-se; ameaçar. Formas: rayua 
(EE, 1). Contextos: «e o assentar he 
propio do que julga ou rayua» (EE).

raivoso, adj. (do lat. rabiosus, a, um). Que 

tem raiva; furioso. Formas: rayuoso 
(VC, 1). Contexto: «como a cam 
rayuoso que mordesse e engulisse a alma 
do justo» (VC).

raiz, subs. (do lat. radice-m). Fonte; 
origem; parte das plantas imersa no solo. 
Formas: raiz (S, 6; TC, 1; VC, 34; C, 
1; EE, 5); raizes (VC, 3); rays (VC, 1; 
C, 3; EE, 3; RP, 7); rayz (TC, 1; VC, 
26; EE, 7); rayzes (TC, 1; VC, 12; EE, 
7); rraiz (S, 1; VC, 3); rrajz (S, 1); rrays 
(VC, 1); rrayz (S, 1; VC, 3); rrayzes (S, 
2). Contextos: «Per este mandamẽto se 
defẽde toda cobijça que pode vijnr pella 
vista dos olhos que he raiz de todollos 
malles» (S); «Diz Sãt Gregorio que o 
començo de todo pecado he soberba, a 
qual he raiz de todo mal» (TC); «Sayra a 
vara da raiz de Jesse» (VC); «assy como 
se conteem muytos ramos de aruor em 
hũa soo raiz» (VC); «a cobijça he raiz 
de todollos peccados» (C); «Porque te 
glorias tu Jhesu dizẽdo que deçẽdeste 
do çeeo pois que tees as raizes na terra?» 
(VC); «porque elle arrãcara ja as raizes e 
as spinhas da perfia» (VC); «ha tẽporal 
he rayz e començo e meo e fĩ de todo 
mal e de todo pecado» (TC); «e em o 
pee e tronco de baixo he a humildade 
que he rays de todas virtudes» (VC); 
«A aruore quãto mais fundo se poem a 
rayz della tanto mais cresçe a rama en 
altura» (EE); «porque as vezes veẽ e 
proçede ha pestilencia da rayz superior» 
(RP); «as vezes veẽ dãbos de dous .s. da 
rayz superior e da rayz jnferior jũtamẽte» 
(RP); «e que grãdes rayzes e ragos tẽ e 
quanto sõ estendidos e multiplicados ẽ 
toda a terra crecẽ e cõrrõpem e cõprẽdẽ» 
(TC); «e pus minhas rayzes en ho pouoo 
honrrado» (EE); «e naçe deste original, 
ha rraiz do qual fica ao homẽ depois 
do bautismo» (S); «e cessou a rraiz 
amargosa da cruz» (VC); «E asy en este 
sacramẽto ho entendimẽto da rrajz de 
pecar sse rresfria» (S); «e a rrays donde 
nascem todas estas he a caridade. onde 
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diz o apostollo» (VC); «O terçeiro que 
da graça e amanssa e quita a rrayz de 
pecar» (S); «E som ũgidos estes logares 
por que som freestas da morte e rrayzes 
do pecado» (S).

rajo, subs. (regressivo de rajar, este do lat. 
radiare). Nó dos troncos das árvores; 
laivo; estria. Formas: ragos (TC, 1). 
Contexto: «e que grãdes rayzes e ragos 
tẽ e quanto sõ estendidos e multiplicados 
ẽ toda a terra crecẽ e cõrrõpem e 
cõprẽdẽ» (TC).

ralo, adj. O mesmo que raro. Formas: 
rallos (VC, 1); ralos (VC, 1). Contextos: 
«estes foram poucos e rallos» (VC); 
«mas ajnda eram ralos e reffeçes» (VC).

rama, subs. (feminino de ramo). Conjunto 
de ramos. Formas: rama (VC, 3; EE, 4). 
Contextos: «poẽ se mais madeyra feno 
rostolho ou rama» (VC); «E outros rama 
cõuene saber» (VC); «Voz em rama de 
muyto choro se ouuio e vyuado» (EE); 
«ha fonte chea de rama ha agua» (EE); 
«A aruore quãto mais fundo se poem a 
rayz della tanto mais cresçe a rama en 
altura» (EE).

ramada, subs. (do lat. medieval ratamata-
-m). Conjunto de ramos. Formas: 
ramada (VC, 1). Contexto: «assy como 
ramada ou soonbra tomara» (VC).

ramo, subs. (do lat. ramu-m). Ramificação 
de uma árvore ou arbusto; galho; dia 
de Ramos: o domingo antes da Páscoa. 
Formas: ramo (VC, 6; EE, 3); ramos 
(VC, 41; HV, 3; EE, 21); rramo (S, 1; 
VC, 1); rramos (VC, 1). Contextos: 
«e nũca veeras pousar em ramo verde» 
(VC); «no dilluuio a poonba que tornou 
com o ramo verde no bico de oliueyra» 
(VC); «Quãdo o ramo da figueira he 
tẽro» (EE); «assy como se conteem 
muytos ramos de aruor em hũa soo raiz» 
(VC); «E ha os ramos alleuantados» 
(VC); «Christo aos dez dias ẽ dia de 
ramos veyo a Jherusalem» (VC); «elle 
disse por sua boca no dia de ramos» 
(HV); «cortauã ramos das aruores e 

punhã os no caminho» (EE); «E esto se 
o fezer por rramo de heresia» (S); «E 
trage o rramo da oliueira verde a archa 
da tua cõsciencia» (VC); «em os rramos. 
e em as vestiduras. e nos cantares e 
louuores» (VC).

rancor, subs. (do lat. rancore-m). Ódio; 
despeito. Formas: rãcor (VC, 7); 
ramcor (TC, 1); rancor (S, 1; VC, 14); 
rancores (VC, 1); rrãcor (S, 1; VC, 
1); rrancor (S, 8; C, 1). Contextos: 
«he theudo de perder o rãcor a seu 
jmijgo» (VC); «Pregũtelhe ainda se 
ouue ramcor em no coraçom ou sanha» 
(TC); «assy como yra de coraçõ que he 
rancor» (S); «porque a mall querẽça e o 
rancor reuoluẽ o juyzo da razõ» (VC); 
«O quarto demonio he aquelle que se 
senhora das çujas cuydações e rancores 
e emuejas e maas voontades» (VC); «tiue 
maa vontade e rrãcor no meu coraçon 
contra eles» (S); «do coraçõ que he o 
rrãcor ou chamada odio e de boca» 
(VC); «por que o rrancor que tem no 
coraçõ venha a orelhas daquele que tem a 
yra» (S); «nõ perdoam os erros ao menos 
ẽ sua võtade .s. ho rrancor e odio» (C).

rapadura, subs. (de rapado + -ura). O que 
se tira rapando; resto. Formas: rrapadura 
(S, 1). Contexto: «deue ser rrapado 
aquele logar ou queimar ha rrapadura 
e gardar ha çijnsa» (S).

rapar, vb. (do germânico *rapon ou 
*hrapon, arrancar). Cortar rente; raspar; 
tirar. Formas: rapada (S, 1; VC, 1); 
rapan (S, 2); rapar (S, 2); rapauãnos (S, 
1); rapẽ (TC, 1); rrapar (S, 2); rrapassẽ 
(S, 1); seer rrapado (S, 1); ser rrapado 
(S, 1). Contextos: «deuen trazer a 
cabeça rapada» (S); «E por esto som 
reprehẽdidos aquelles clerigos que cõ a 
cabeça bẽ rapada e coroa bẽ feita» (VC); 
«E nom somente os clerigos rapan as 
coroas, mas deuem rrapar as barbas por 
duas rrezões» (S); «A maneira de rapar 
a cabeça foy achada primeiramente na 
ley uelha» (S); «deixauam creçer os 
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cabellos e despoys rapauãnos» (S); 
«Item se cayr goteyra do samgue de 
Ihesu Christo em terra rapẽ o logar omde 
caer e queymeno» (TC); «deuem tirar e 
rrapar as maldades» (S); «e nõ deixasem 
crecer os cabelos e rrapassẽ as barbas» 
(S); «este sacramẽto he inpreso e posto 
na alma nũca pode seer rrapado e tirado 
della» (S); «deue ser rrapado aquele 
logar ou queimar ha rrapadura e gardar 
ha çijnsa» (S).

rapaz, subs. (do lat. rapace-m, que rouba). 
Jovem; moço. Formas: rapaz (EE, 
1). Contexto: «Rapaz maluado toda 
a diuida te deixei porque me rogaste» 
(EE).

rapazar, vb. (talvez de rapaz + -ar). 
Humilhar. Formas: rrapazarem (VC, 1). 
Contexto: «e ajnda mais faziam esto por 
o rrapazarem e deshonrrarem» (VC).

rapina, subs. (do lat. rapina-m). Roubo. 
Formas: rapina (VC, 4); rrapina (S, 
1); rrapyna (S, 1). Contextos: «De si a 
maneira per que se fazia aquesta rapina 
he mais graue» (VC); «ffurto, rrapina, 
usura, simonia, mentira, perjuro, 
engano» (S); «A segũda filha he rrapyna, 
que he roubo e violencia» (S).

raposa, subs. (do lat. rapu-m, rabo, + 
-osa). Mamífero carnívoro da família 
dos canídeos. Formas: raposa (VC, 5); 
raposas (VC, 2; EE, 1); rapossa (VC, 1); 
rapossas (VC, 4). Contextos: «pareçe 
ergo que a falsia ou a saguacidade da 
raposa doestada he» (VC); «as raposas 
ten couas: e as aues do aar nijnhos» 
(EE); «e porẽ cõ razõ som cõparados aa 
rapossa enguanosa e a aue que auooa» 
(VC); «as rapossas teẽ couas» (VC).

raramente, adv. (de raro + -mente). 
Poucas vezes. Formas: raramente (VC, 
6); raramẽte (VC, 12). Contextos: «e 
algũas vezes ajnda que raramente os 
ajũta ãbos» (VC); «deuemos fugir dellas 
porque raramẽte ou nũca» (VC).

rareza, subs. (de raro + -eza). Qualidade 
do que é raro; raridade. Formas: rareza 

(VC, 1). Contexto: «tanta sera a rareza 
e pouquidade dos scolhidos» (VC).

raro, adj. (do lat. rarus, a, um, esparso). 
Pouco frequente; pouco abundante; 
invulgar. Formas: rara (VC, 4); raros 
(VC, 3). Contextos: «porque rara cousa 
he de achar a humildade cõ as honrras» 
(VC); «Em tõ ergo era o comer ou a 
viãda simprez e a emfirmidade muy 
rara» (VC); «e porque destes sõ muy 
raros» (VC); «mas ay que raros som os 
que guardam este mãdado affirmatiuo» 
(VC).

rastro, subs (do lat. rastru-m, ancinho). 
O mesmo que rasto: pegada; vestígio. 
Formas: rastro (VC, 1). Contexto: 
«sejamos em todo praziuees aos 
proximos e que nom leixemos em nos 
peguada ou rastro de sanha» (VC).

rasura, subs. (do lat. rasura-m, ação de 
raspar). Tonsura. Formas: rasura (S, 1); 
rrasura (S, 1). Contextos: «E a rasura 
que faz ençima da cabeça significa a 
limpeza que deue ser nas vontades dos 
que reçebem a horden» (S); «E coroa e 
tonsura todo he hũa cousa, aynda que 
alguũs chaman coroa aa rrasura da 
cabeça» (S).

ratificador, subs. (do lat. tardio ratificato-
re-m). Aquele que ratifica; confirmador. 
Formas: ratificador (VC, 1). Contexto: 
«parece de sob aquesta specia de vjnho 
confirmador do testamento nouo e rati-
ficador» (VC).

rato, subs. (do lat. vulgar rattu-m). Pequeno 
mamífero roedor. Formas: rato (TC, 1); 
ratos (VC, 1); rrato (S, 3). Contextos: 
«Se o rato comer o corpus Christi, o 
sacerdote ieiũe .xl. dias» (TC); «assi 
como o bufo e gato mais claramẽte vee 
de nocte que o homẽ nõ ẽ leer letras mas 
ẽ tomar ratos» (VC); «sse o rrato leuar 
ha hostya comssagrada» (S); «despois 
de comssagrado ho rrooe rrato ou outro 
anymal» (S).

ratoeira, subs. (do cast. ratonera). 
Armadilha para caçar ratos. Formas: 
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ratoeyra (VC, 3). Contexto: «Em a 
cruz pois foy filhado o diaboo como em 
cipilho ou ratoeyra. e aly foy vençido» 
(VC); «e em ella comeo a ysca como 
na costella ou ratoeyra. A cruz foy a 
ratoeyra» (VC).

razão, subs. (do lat. ratione-m). Explicação; 
raciocínio; causa; motivo. Formas: razã 
(VC, 8; HV, 2; EE, 2; RP, 1); razam (VC, 
4; C, 1; EE, 6); razão (VC, 1); razõ (S, 1; 
TC, 9; VC, 545; HV, 2; EE, 7); razõees 
(S, 4; VC, 1); razões (VC, 17); razom 
(S, 7; TC, 2; VC, 328; HV, 3; EE, 14); 
razon (EE, 4); razones (VC, 1); razoões 
(TC, 2; VC, 94; HV, 1; EE, 11); razooẽs 
(TC, 3); razoones (VC, 1); rrazã (S, 1); 
rrazõ (S, 6; VC, 25); rrazõees (S, 14); 
rrazões (S, 2); rrazom (S, 9; VC, 18); 
rrazon (S, 13; EE, 1); rrazoõees (S, 
1); rrazoões (VC, 1); rrazzom (VC, 1). 
Contextos: «Porque razã aquelle que 
pecou nõ studa por auer conhoçimẽto 
da largueza do beneficio diuinal» (VC); 
«por razã do qual os medicos prudẽtes 
quãdo visitã os enfermos deuem de star 
afastados delles» (RP); «a qual he dita 
deserto por razam da aspereza della» 
(VC); «dizem alguũs douctores e asaz 
cõ razam que assy partia as viandas com 
a maão» (EE); «Ou diserõ os judeos 
que por aquelles dias nõ lhes conuinha 
matar alguẽ por razão da solẽnidade 
da festa» (VC); «E segũdo razõ, a 
primeira crausula deste mãdamento 
demostra que os judeus e os mouros 
que hã deosses alheos» (S); «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); «he nehũa 
coussa por tres razõees» (S); «esto foy 
feito per deus por muytas razõees» (VC); 
«E podẽse assinar tres razões porque 
Christo quis preegar tã pouco tempo» 
(VC); «E aquy pode fazer ha confissom 
sse vijr que faz mester por razom dos 
pecados cotidianos» (S); «De Deus nõ 

no ha porque nõ ha hy escriptura que 
o diga de sy nõ no ha porque carece de 
razom» (TC); «amijgo non te faço sem 
razon» (EE); «porque estes husauam 
de oraçom feita de mujtas palauras 
por tres razones» (VC); «Seguese o .x. 
mandamẽto no qual lhe faça .v. preguntas 
que som .xvii. preguntas nos pecados 
carnaaes nos quaes ha .xvii. razoões» 
(TC); «A qual per mujtas razoões tem 
auantagem de todallas outras oraçoões» 
(VC); «E esto aparece per muitas 
razooẽs e semelhãças» (TC); «e aquesto 
por tres razoones» (VC); «O octauo que 
os padres por rrazã do casamẽto teen 
aos filhos legitimos en seu poderio» (S); 
«asy como o sabado que foy mudado en 
domingo por a rrazõ susso dita» (S); 
«teẽ a natureza a vida: o entẽdimẽto e a 
rrazõ e sẽtido» (VC); «deue ser cumuũa 
a todos por tres rrazõees» (S); «Ca son 
muytos padrinhos e madrinhas por duas 
rrazões» (S); «En negũa maneira nen 
por algũa rrazom ho saçerdote nõ deue 
dar ha hostia» (S); «disse adeãte mais 
a rrazom porque o deuẽ seguir» (VC); 
«nõ ouuesse discriçon nen vssa de 
rrazon algũa» (S); «nom neste mundo a 
rrazon que assy como nom pode alguum 
seruir a dous senhores» (EE); «por tres 
rrazoõees e propiedades que ha em si» 
(S); «Porque nom queres consentir aas 
minhas rrazoões nem obras» (VC); «E 
cõcludindo da a rrazzom» (VC).

razoadamente, adv. (de razoado + -men-
te). Sensatamente; moderadamen-
te. Formas: razoadamente (VC, 4); 
razoadamẽte (VC, 11); rrazoadamẽte 
(VC, 1). Contextos: «nõ pode nen-
guẽ razoadamente murmurar» (VC); 
«aquello que razoadamẽte auorreçeres 
de te seer feito per voõtade» (VC); «Per 
aquesto que lhe falaua sensiuelmẽte e 
rrazoadamẽte» (VC).

razoado, adj. (do part. de razoar). 
Razoável; moderado; sensato. Formas: 
rasoada (VC, 1); razoada (VC, 18; C, 2; 
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EE, 1); razoadas (VC, 3); razõadas (VC, 
1); razoado (VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«E aquesto foy cousa rasoada» (VC); 
«ajnda assy nõ cheguaria aa medida 
ygual nẽ razoada» (VC); «Digna 
cousa e razoada era» (VC); «A qual 
he juridica, razoada e copiosa» (C); 
«ham conheçẽça razoada dos coelhos, 
perdizes, poombos» (C); «Razoada 
cousa he que o criado sygua ao senhor» 
(EE); «como quer que semelhẽ razoadas 
as escusas» (VC); «aquellas pallauras 
nõ erã razoadas» (VC); «(Todallas ergo 
cousas que vos quiserdes) razõadas e 
com caridade» (VC); «porque auera 
gualardõ aalẽ do que he razoado e 
digno» (VC); «e o tẽpo razoado para 
estreito escripto e ordenado» (VC); 
«vosso razoado seruiço» (EE).

razoado 2, subs. (do part. de razoar). 
Arrazoado; alegação; explicação; 
aquilo que é razoável. Formas: razoado 
(VC, 5). Contextos: «conta Bernardo 
per longo razoado no sermom da 
annunciaçõ» (VC); «per sabedoria de 
pallauras e razoado nõ enguanassem 
o mũdo» (VC); «por tal que veendoo 
elles assy atormẽtado e pugnido aalem 
do razoado» (VC); «segundo conta 
Bernardo per longo razoado no sermom 
da annunciaçõ» (VC); «e taaes que per 
sabedoria de pallauras e razoado nõ 
enguanassem o mũdo» (VC).

razoamento, subs. (de razoar + -mento). 
Ato ou efeito de razoar; discurso; 
explicação. Formas: razoamento (VC, 
1); razoamẽto (VC, 1). Contextos: «todo 
o sermom e razoamento de çyma destes 
nos acarreta e enduz em cõcordia» (VC); 
«começou de ẽtrar no sermõ e razoamẽto 
do auarẽto» (VC).

razoar, vb. (do lat. medieval rationare, pelo 
cast. razonar). Raciocinar; discorrer; 
dissertar. Formas: razoa (VC, 1); razoar 
(VC, 4); razoauam (VC, 1). Contextos: 
«As maãos som a rrazom mais baixa 
que penssa e razoa nas cousas actiuas 

desta vida» (VC); «mas da virgẽ por 
tãto começou de razoar e encaminhar 
as palauras que se adiante seguẽ aa 
virgẽ soomente» (VC); «porque segundo 
Crisostomo razoar per pallauras cousa 
ligeira he» (VC); «e depois que o 
comprirom entom razoauam aquello» 
(VC).

razoar 2, subs. (do verbo razoar). Ato de 
discorrer; discurso. Formas: razoar (VC, 
2). Contextos: «Que o seu razoar era 
com ho[s] simplezes» (VC); «e todo meu 
razoar ou fallar seja nos mandamentos 
do muy alto» (VC); «

razoável, adj. (do lat. rationabile-m). 
Que é conforme à razão; conveniente; 
sensato. Formas: razoauel (S, 1; VC, 2; 
EE, 2); rrazoauel (S, 6). Contextos: «E 
se despoys per algũa maneira razoauel 
creer que o outro he viuo» (S); «e 
este homẽ animal razoauel» (VC); «e 
assy edificaste casa razoauel de deus» 
(VC); «muito mays razoauel cousa he 
que a cõçepçõ do saluador fosse assy 
denũçiada aa virgen» (EE); «por que 
conheça mais craramente sua demanda 
nom seer razoauel» (EE).

real, adj. (do lat. regale-m). Relativo à 
realeza; sumptuoso. Formas: reaaes 
(VC, 10; C, 1; EE, 2); real (VC, 61; EE, 
17); rreal (S, 1). Contextos: «mas filham 
dos reys armas reaaes e autoridade e 
bandeiras pera pellejar» (VC); «foros 
a quẽ sam obrigados e os dereitos 
Reaaes» (C); «sobejã os vistidos reaaes» 
(EE); «queria apropriar assy o poderio 
real» (VC); «Aquelle que tal he mais 
bẽauẽturado he que todollos do mũdo e 
mais real que el rey» (VC); «Ves aqui a 
sua salla real» (EE); «e ao filho a tua real 
cadeira no mundo dos mundos» (EE); 
«Outra he rreal que he de obra» (S).

real 2, subs. (do lat. regale-m). Tipo de 
moeda. Formas: reaaes (C, 9; EE, 7); 
reaes (VC, 1; C, 55); real (C, 2; EE, 2). 
Contextos: «E os que o contrairo desto 
fizerem pagaram pella primeira vez 
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quinhentos reaaes pera as obras da nossa 
see e nosso meirinho» (C); «emuyou 
doze mil reaaes de prata» (EE); «Judas o 
deu por .xxx. reaes de prata» (VC); «Isto 
sob pena de çinquoenta reaes por cada 
festa e domingo que o cõtrayro fezerẽ» 
(C); «huum real por dia, pera as obras 
da see e nosso meirinho» (C); «achey ho 
real que tijnha perdido» (EE); «E elles 
trouuerom lhe huũ real de prata» (EE).

realidade, subs. (do baixo lat. realitate-m). 
Qualidade do que é real; tudo o que 
existe. Formas: reallidade (EE, 1). 
Contexto: «de baixo destas espeçias cõ 
toda reallidade presente» (EE).

realmente, adv. (de real + -mente). 
Com certeza; efetivamente. Formas: 
realmente (VC, 6); realmẽte (VC, 4; 
EE, 1). Contextos: «e as injurias que 
lhe forom feytas realmente?» (VC); 
«assy estantes jnuisiuelmente e realmẽte 
presente» (EE).

rebanho, subs. (do cast. rebaño). Grupo 
de animais domésticos, sobretudo gado 
ovino e caprino, guardado por um pastor. 
Formas: rebanhos (VC, 1). Contexto: 
«e os rebanhos e as manadas das ouelhas 
que estã apartados» (VC).

rebatamento ,  subs. (de rebatar + 
-mento). O mesmo que arrebatamento: 
exaltação. Formas: rebatamento (EE, 1); 
rebatamẽto (VC, 1). Contextos: «Mas 
esto foy em rebatamento e de passada 
non com repouso» (EE); «assi como 
Paulo que quatorze annos callou o seu 
rebatamẽto» (VC).

rebatar, vb. (de rebato + ar). O mesmo 
que arrebatar: arrancar; tomar. Formas: 
rebatamos (VC, 1). Contexto: «e 
triguamos nos vijnr aa batalha dos vicios 
e rebatamos o cuytello» (VC).

rebater, vb. (de re- + bater). Afastar; 
repelir. Formas: rrebater (VC, 1). 
Contexto: «per ajnda mais rrebater e 
botar sua soberba» (VC).

rebato, subs. (do árabe ribat, guerra de 
fronteira). O mesmo que rebate: sinal 

de alarme; grito. Formas: rebato (VC, 
1). Contexto: «lhes dara em as cousas 
ajnda que lhes avenhã da rebato» (VC).

rebautizar, vb. (do lat. eclesiástico 
rebaptizare). O mesmo que rebatizar: 
batizar novamente. Formas: rebautizo 
(S, 1); rrebautizo (S, 1). Contextos: «Se 
es bautizado, eu nõ re rebautizo» (S); «Se 
es bautizado, eu nom te rrebautizo» (S).

rebeirão, subs. (de ribeiro + -ão). O mesmo 
que ribeirão: pequeno rio. Formas: 
rebeyroon (VC, 1). Contexto: «foysse 
com elles contra o oriente aaleem de 
huũ rebeyroon regato chamado Cedrom» 
(VC).

rebelia, subs. O mesmo que revelia. 
Formas: rebellia (VC, 1). Contexto: 
«quebrãta elle a vossa perfia e rebellia» 
(VC).

recadar, vb. (do lat. medieval recapitare). 
Arrecadar; recolher; receber; juntar; 
guardar. Formas: recadar (EE, 4); 
recadou (EE, 2). Contextos: «Paulo na 
epistolla presente nos jnduze a recadar 
graça» (EE); «Que ffe se requere pera 
recadar beneficios de deos» (EE); «nom 
soomẽte a recadou mas ainda ajuntou cõ 
ella riquezas» (EE); «por merescimento 
de ffe recadou ha saude pera seu seruo» 
(VC).

recado, subs. (regressivo de recadar). 
Mandado; mensagem; cumprimento. 
Formas: recado (S, 2; VC, 4; HV, 2; 
EE, 2); recados (C, 1). Contextos: 
«era por meus meriçimentos e por meu 
boo recado» (S); «tu nõ es porteiro e 
preeguas sem nosso recado e cõselho» 
(VC); «pervẽtura eu vos darey recado» 
(HV); «A terçeira de Judas do maao 
recado» (EE); «nõ era de maao recado» 
(EE).

recaer, vb. O mesmo que recair. Formas: 
recaer (VC, 1); recaeres (VC, 1). Con-
textos: «por tanto tornam a recaer em 
aquella meesma payxom do pecado» 
(VC); «teme de te aconteçer de recaeres 
e perdella» (VC).
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recaimento, subs. (de recair + -mento). 
Ato ou efeito de recair; recaída. Formas: 
recaymento (VC, 1); rrecaymento (VC, 
1). Contextos: «E assi a jngratidõ agraua 
mujto o pecado do recaymento» (VC); «e 
cõtra o rrecaymento deulhe regimento e 
cura da moestaçõ» (VC).

recair, vb. (de re- + cair). Ter uma 
recaída; reincidir. Formas: auer recaydo 
(EE, 1); recair (VC, 1); recayr (VC, 
2). Contextos: «por auer recaydo en 
pecado» (EE); «aquelle que torna a 
recair» (VC); «per nõ tornar a recayr 
em pecado» (VC).

recapitular, vb. (do lat. recapitulare). 
Repetir resumidamente. Formas: 
recapitollar (VC, 1). Contexto: «he 
dito por recapitollar e ajũtar hũa cousa 
com outra» (VC).

recear, vb. (talvez do lat. medieval recelare, 
ocultar). Ter receio ou medo de; temer. 
Formas: recea (VC, 2); reçea (VC, 
3); reçeam (VC, 3); receando (VC, 4); 
recear (VC, 2); reçear (VC, 3); reçeardes 
(VC, 1); reçearõ (VC, 2); reçearse (VC, 
1); reçeas (VC, 1); reçeasse (VC, 1); 
receaste (VC, 1); receaua (VC, 6); 
reçeaua (VC, 1); reçeauam (VC, 1); 
reçeeas (VC, 1); recees (TC, 1); reçees 
(VC, 2); reçeou (VC, 1). Contextos: 
«nõ soo por temor da morte a qual a 
natureza auorreçe e recea» (VC); «a 
qual naturalmẽte recea a sensualidade 
e a uoõtade natural» (VC); «porque a 
cõçiencia dãpnada sempre se reçea de 
auer mal» (VC); «e ouçã no aquelles que 
nõ reçeam de cõprar e vender as cousas 
spirituaaes» (VC); «e como adiuinando 
e receando que auia de neguar Christo 
aodeãte» (VC); «esta nos faz retraher 
e recear de o filhar» (VC); «Nom era 
de reçear jrmaãos e de pẽsar que estes 
taaes homeẽs fossem scandalizados» 
(VC); «E porẽ vergonha deuues auer de 
reçeardes que este homẽ seja rey» (VC); 
«õ se poderõ teer nẽ reçearõ por medo 
dos judeus de tornarẽ a Jherusalẽ» (VC); 

«começou de auer pauor e reçearse e 
ẽtristeçer e auer descõsolaçõ» (VC); «e 
tu reçeas de jejũar por os teus pecados» 
(VC); «pois elle viera em semelhãça de 
carne de pecado nõ reçeasse e se scusase 
do remedio» (VC); «Jesu que pouco 
receaste a mentirosa voz dos maliciosos 
que diserom digno he de morte» (VC); 
«Aa primeira receaua de o matar porque 
era ignoscente» (VC); «pois que nom 
reçeaua de descobrir sua mingoa e 
vergonha» (VC); «mas porque reçeauam 
de o agrauar e emffadar com afficamento 
daquelles que os presentauã» (VC); «e 
officio tu reçeeas o tormẽto e ele te da 
beijo» (VC); «nõ recees de dizer que 
tal lingua como esta he peor que a lãça 
com que o corpo de Ihesu Christo foy 
alãceado» (TC); «E nom reçees de vijnr 
cõ lagrimas ao juyz misericordioso» 
(VC); «assy per o cõtrairo aquelle que 
nõ reçeou de arreprehender e dizer mal 
do seruiço que fazia» (VC).

recebedoiro, adj. (de recebido + -oiro). 
Aquele que recebe; recebedor. Formas: 
reçebedoyro (VC, 1). Contexto: «assy 
como ostia ou sacrificio muyto reçebe-
doyro pera sacrificar» (VC).

recebedor, subs., adj. (de recebido + -or). 
Aquele que recebe. Formas: reçebedor 
(VC, 3). Contextos: «Nẽ foy elle em 
esto reçebedor e scolhedor das pessoas» 
(VC); «fazesse capaz e reçebedor pera 
o conhoçimẽto» (VC); «ouueo por 
ajudador e seu receptor. e reçebedor» 
(VC).

recebente, subs. (de receber + -ente). 
Aquele que recebe. Formas: reçebentes 
(EE, 1). Contexto: «e he porem multi-
plicado pella defferença dos reçebentes» 
(EE).

receber, vb. (do lat. recipere). Tomar; 
apanhar; acolher. Formas: aja reçebido 
(S, 1); auer reçebidos (VC, 1); auia 
reçebida (VC, 1); auia reçebido (VC, 2); 
auia recebydo (EE, 1); auia reçebydo 
(EE, 3); auia rreçebido (S, 1); auiã 
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recebido (VC, 1); auiã reçebido (VC, 1); 
auiã reçebidos (VC, 1); dauer reçebido 
(EE, 1); era reçebida (VC, 1); era 
reçebido (VC, 1); for reçebida (VC, 1); 
for recebido (VC, 1); for reçebido (VC, 
1); fora reçebida (VC, 1); fores reçebido 
(VC, 1); formos reçebidos (VC, 1); forõ 
reçebidos (VC, 1); fosse reçebido (VC, 
1); fossem reçebidos (VC, 1; EE, 1); foy 
recebida (VC, 1); foy reçebida (VC, 1; 
EE, 1); foy reçebido (VC, 5; EE, 2); foy 
reçebydo (VC, 1); foy rreçebido (S, 1); 
ha rreçebida (S, 1); he reçebida (VC, 4); 
he recebido (VC, 1); he reçebido (VC, 
8); he reçebyda (VC, 1); ouuese rreçebido 
(S, 1); ouuese rreçebydo (S, 1); receba 
(TC, 3; VC, 3); reçeba (VC, 38; C, 2; 
EE, 8); reçebã (VC, 12; C, 1; EE, 3); 
reçebaaes (EE, 1); recebam (TC, 1); 
reçebam (VC, 6; C, 4; EE, 6); reçebamos 
(VC, 10; C, 1); reçebas (VC, 11; RP, 1); 
recebe (TC, 1; VC, 15); reçebe (S, 14; 
VC, 109; C, 5; EE, 33); recebẽ (VC, 6); 
reçebẽ (VC, 36; C, 2; EE, 3); reçebe me 
(VC, 1); reçebe os (VC, 2); reçebea (VC, 
2); recebedeo (VC, 1); recebẽdo (TC, 1); 
reçebẽdo (S, 1; VC, 16); reçebẽdoo (VC, 
2); recebee (VC, 4); reçebee (VC, 4; EE, 
3); reçebeeo (EE, 2); recebees (VC, 1); 
reçebees (VC, 2; EE, 2); recebella (TC, 
1); recebellas (VC, 1); recebello (VC, 2); 
reçebello (VC, 13; EE, 1); reçebello ha 
(VC, 1); reçebelloes (VC, 1); reçebelloey 
(VC, 1); reçebellos (VC, 3); recebem 
(TC, 1; VC, 3); reçebem (S, 1; VC, 19; 
C, 3; EE, 6); recebemdo (VC, 1); 
recebemos (VC, 5); reçebemos (S, 3; 
VC, 42; C, 4; EE, 3); reçeben (S, 1; C, 
1); recebendo (VC, 2); reçebendo (VC, 
10; C, 3; EE, 4); reçebendo te (VC, 1); 
recebeo (S, 1; TC, 8; VC, 36; EE, 1); 
reçebeo (S, 6; VC, 125; HV, 1; C, 2; EE, 
10); reçebeos (VC, 2); receber (SG, 1; 
TC, 7; VC, 34); reçeber (S, 16; TC, 1; 
VC, 206; HV, 1; C, 17; EE, 34; RP, 1); 
reçeber me (VC, 1); reçeber te (VC, 1); 
recebera (VC, 9; EE, 1); reçebera (VC, 

51; EE, 11); receberã (VC, 1); reçeberã 
(VC, 13; C, 2; EE, 1); reçeberam (VC, 
5; C, 2; EE, 2); reçeberas (VC, 4); 
reçeberdes (VC, 1); receberẽ (VC, 3); 
reçeberẽ (VC, 12; C, 4); reçeberedes 
(VC, 1); receberees (VC, 1); reçeberees 
(VC, 2; EE, 3); reçeberem (VC, 4; C, 4; 
EE,  1 ) ;  r eceberemos  (VC,  2 ) ; 
reçeberemos (S, 1; VC, 2; C, 1); 
reçeberen (S, 1); receberes (VC, 2); 
reçeberes (VC, 8; EE, 2); reçeberey (S, 
1; VC, 1; EE, 3); receberia (VC, 1); 
reçeberia (VC, 5; EE, 1); reçeberiã (VC, 
1); reçeberias (VC, 2); recebermos (VC, 
4); reçebermos (VC, 20); recebermos ey 
(VC, 1); receberõ (VC, 4); reçeberõ (S, 
1; VC, 56; HV, 3; C, 2; EE, 8); receberom 
(VC, 3); reçeberom (S, 2; VC, 22; C, 1; 
EE, 17); receberon (VC, 1); reçeberono 
(EE, 1); reçeberõno (VC, 2); reçeberte 
(VC, 1); reçeberya (S, 1); recebes (S, 1); 
reçebes (VC, 5; EE, 1); recebese (TC, 
1); reçebese (VC, 2); reçebesem (S, 1); 
reçebesse (S, 1; VC, 12; EE, 2); reçebessẽ 
(VC, 3); recebessem (VC, 3); reçebessem 
(VC, 15; EE, 1); recebessemos (VC, 1); 
reçebessemos (VC, 2; EE, 2); reçebessen 
(VC, 1); recebesses (VC, 2); reçebesses 
(VC, 4; EE, 1); recebeste (VC, 7); 
reçebeste (VC, 21; EE, 4); reçebeste me 
(VC, 1); recebestes (TC, 1); reçebestes 
(VC, 9; EE, 5); reçebey (EE, 1); recebi 
(TC, 1); reçebi (VC, 4; EE, 1); recebia 
(VC, 3); reçebia (VC, 7); reçebiã (VC, 
3; EE, 2); reçebia os (VC, 1); reçebiam 
(VC, 1; EE, 4); reçebiao (VC, 1); 
recebida (VC, 4); reçebida (S, 1; VC, 8; 
EE, 5); reçebidas (VC, 3); reçebido (S, 
2; VC, 13; C, 1; EE, 3); reçebido he (VC, 
1); recebidos (VC, 1); reçebidos (VC, 
11; C, 2; EE, 2); recebo (TC, 1); reçebo 
(S, 1; VC, 3); reçeboo (VC, 1); recebuda 
(TC, 1); recebudo (TC, 1); receby (VC, 
1); reçeby (VC, 2; EE, 4); recebya (VC, 
2); recebyã (VC, 1); reçebyã (VC, 3); 
recebyam (VC, 1); reçebyda (VC, 1); 
recebydo (VC, 1); reçebydos (VC, 1); 
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recibido (VC, 1); reciby (TC, 1); rreçeba 
(S, 6); rreçebã (S, 1); rreçebam (S, 2); 
rreçeban (S, 1); rrecebe (S, 2; VC, 2); 
rreçebe (S, 68); rreçebẽ (S, 7; VC, 1); 
rreçebẽdo (S, 4); rreçebela (S, 1); 
rreçebella (VC, 1); rrecebem (VC, 1); 
rreçebem (S, 5; VC, 1); rrecebemos (VC, 
1); rreçebemos (S, 2); rreçeben (S, 12); 
rrecebendo (S, 1); rreçebendo (S, 2); 
rreçebendoho (S, 1); rreçebẽno (S, 1); 
rrecebeo (VC, 4); rreçebeo (S, 17); 
rreceber (S, 3; VC, 2); rreçeber (S, 95; 
VC, 1); rreçebera (VC, 1); rreçeberen (S, 
1); rreçeberia (S, 2); rreceberõ (S, 1); 
rreçeberõ (S, 2); rreceberom (VC, 2); 
rreçeberom (S, 5); rreçeberon (S, 2); 
rreçebes (S, 1); rreçebese (S, 7); 
rreçebesen (S, 1); rreçebesse (S, 3); 
rrecebessem (VC, 1); rreçebiã (S, 3); 
rreçebiam (S, 1); rreçebida (S, 3); 
rreçebido (S, 1); rreçeby (S, 1); rreçebydo 
(S, 1); seendo reçebidos (VC, 1); seer 
reçebida (VC, 2); seer recebido (S, 1); 
seer reçebido (S, 2; VC, 8); seer recebidos 
(S, 1); seer reçebidos (VC, 9; C, 1; EE, 
2); seer recebydo (VC, 1); seer rreçebido 
(S, 1); seerẽ reçebidos (VC, 1); seerem 
reçebidos (VC, 1); seja reçebida (VC, 1; 
C, 1); seja recebido (VC, 1); seja 
reçebido (VC, 4); seja rreçebido (S, 1); 
sejã reçebidos (VC, 5); sejaaes reçebidos 
(VC, 1); sejam reçebido[s] (VC, 1); sejas 
recebido (VC, 1); ser rreçebido (S, 3); 
ser rreçebidos (S, 2); sera reçebido (VC, 
3); serã reçebidos (C, 1); seram reçebidos 
(VC, 2); som reçebidas (VC, 1); som 
reçebidos (VC, 1); son rreçebidos (S, 1); 
teer reçebidos (C, 1); tem reçebido (HV, 
1); tenia reçebidos (HV, 1); teuesse 
rreçebido (S, 1). Contextos: «pode 
reçeber este sacramento pasado ho anno 
que o aja reçebido» (S); «nẽ he outra 
cousa se nom auer reçebidos os beẽs 
temporaaes da ygreja» (VC); «e auia 
reçebida a circũçisõ» (VC); «mas que ja 
entõ cadahuũ segũdo seu modo e mesura 
o auia reçebido» (VC); «E foy o que auia 

recebydo çinquo marcos» (EE); «O que 
auia reçebydo o huũ foysse e cauou a 
terra e escõdeo o dinheiro do seu senhor» 
(EE); «A segunda ou terçeira vez asinou, 
que auia rreçebido outra vez estas 
bençõees que lhes deuen seer dadas a 
ssegunda ou terçeira vez» (S); «Assy 
como os apostollos que ja depos a 
rresurreiçõ do senhor auiã recebido o 
sancto spiritu per asoplamẽto do senhor» 
(VC);  «E aquel les  guardadores 
corrõpidos com dinheyro que auiã 
reçebido» (VC); «Porque mais beneficios 
auiã reçebidos delle» (VC); «Era que se 
a molher depoys dauer reçebido a 
semente paria varõ» (EE); «ẽ disposiçã 
do qual a alma era reçebida e viua» 
(VC); «e era reçebido dos gentios e dos 
strangeiros» (VC); «perseuerar em 
relligiõ depois que for reçebida» (VC); 
«em aquesto que quando Christo for 
recebido per nos .s. o seu corpo per 
comunhõ» (VC); «o qual se for reçebido 
e depois criado no coraçõ o diaboo 
aparelha alli a sua morada» (VC); «mais 
forã toruados se a sua petiçõ fora 
reçebida» (VC); «e se algũa vezes por 
meus de meritos nõ fores reçebido ẽ elle 
nõ te queiras asanhar cõtra my» (VC); 
«quãdo formos reçebidos na çidade de 
Jherusalem çelestrial» (VC); «os quaaes 
forõ reçebidos do senhor como premiçias 
dos gentios» (VC); «em que o corpo do 
senhor fosse reçebido de tanta capaçidade 
quanta era a quãtidade do corpo do 
senhor» (VC); «quãdo fossem reçebidos 
em algũas pousadas que dessem doutrina 
e ensinança» (VC); «Oje he a solẽnidade 
da gloriosa virgem senhora nossa que foy 
recebida e conhoçida do padre por filha» 
(VC); «e sua alma sanctissima foy 
reçebida no çentro da eternal claridade» 
(EE); «e vijndo de Roma a Judea foy 
reçebido con muy grãde honrra pellos 
judeus» (EE); «Aquelle que entrando em 
o castello deste mundo foy reçebydo per 
ella primeiramẽte» (VC); «por sorte foy 
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rreçebido ho numero delles» (S); 
«Despois que ho saçerdote ha rreçebida 
ha oferta e ten aparelhada ha hostia e ho 
callez» (S); «porque nõ he reçebida 
aquella joya» (VC); «e quando alguẽ he 
reçebido ẽ nome de Jesu Jesu he 
recebido» (VC); «porque em elles deos 
he reçebido» (VC); «agora em aqueste 
dia he reçebyda per elle aa entrada da 
cidade sancta» (VC); «por que asi como 
fiel que o pede fose vsurario e non 
ouuese rreçebido pendença» (S); «que o 
ouuese rreçebydo sub sello de penitẽçia» 
(S); «Item se garde o sacerdote que nom 
receba confissom de nehuum que souber 
que he escomungado» (TC); «Pois 
reçeba vossa senhoria este dom» (EE); 
«pois os ricos reçebã os pobres em suas 
casas» (VC); «Amoestamos vos porque 
nõ reçebaaes em vaão a graça de deos» 
(EE); «he muy necesario a aqueles que 
som repẽdidos mandelhes que o recebam 
e moormente a aqueles que forem 
emfermos» (TC); «por que quãdo 
falleçerdes vos reçebam nas pousadas 
perdurauees» (EE); «E que nos ou os 
ditos nossos uigairos lhes reçebamos as 
ditas querellas» (C); «em toda maneyra 
te guardes que nõ reçebas do baffo de 
outrẽ» (RP); «partãna e dẽlhe della 
quanta poder receber que por pequena 
que receba ali recebe o corpo de Deus 
enteyramẽte» (TC); «e nõ se da aaquelles 
que recebẽ outra algũa» (VC); «aos 
quaaes miserauees o inferno reçebe 
daquesta vyda» (EE); «per a qual os 
homeẽs que recebẽ a graça de deus som 
tirados e tornados em natureza diuinal» 
(VC); «na bẽauẽturãça que reçebẽ por 
ellas» (EE); «reçebe me e tirame dãtre 
os homẽs» (VC); «reçebe os e leua os 
dẽtro» (VC); «e porque o senhor nõ quer 
a morte do pecador reçebea per graça e 
diz lhe. vay e jamais nõ queiras pecar» 
(VC); «Diselhes recebedeo vos e 
crucifigadeo» (VC); «Outrosy pequey 
recebẽdo o corpo de Deus nõ dignamẽte 

nẽ cõ deuaçõ mais cõ pecados e cõ 
maldades» (TC); «por que reçebẽdo a 
forma de seruo e semelhamça das obras 
de vertudes» (S); «nos e busquemos o pã 
celestrial e reçebẽdoo lãçemos de nos 
todo afficado pẽsamẽto desta vida» 
(VC); «e disse (recebee o spiritu sãcto)» 
(VC); «daquella reçebee o beber da 
vida» (VC); «Que pello tẽporal reçebeeo 
ho eterno» (EE); «Ca tu na obediencia 
nossa recebees sabor e refecçõ» (VC); 
«nõ as reçebees nem creedes» (EE); 
«Mas a principal cousa seia soo por Deus 
e depois se me derẽ algũa esmola 
recebella» (TC); «e as cousas que fezer 
e diser recebellas e nota llas no coraçõ 
e nas ẽtradanhas» (VC); «a qual nõ auia 
de recebello solamẽte de passada» (VC); 
«atee que eu venha reçebello na eternal 
bemauenturãça» (EE); «reçebello ha 
Chris to  por  j rmaão» (VC);  «(e 
reçebelloes.) por Christo» (VC); «ou 
tirarey donde o teueres cõ todo desejo. e 
reçebelloey» (VC); «ledo era de 
reçebellos» (VC); «O .xxvi. he os que 
recebem ordeẽs fortiuilmẽte sẽ lecẽça de 
seu bispo» (TC); «deue ser nas vontades 
dos que reçebem a horden» (S); «E 
recebemdo em ssy morte» (VC); «E por 
a qual recebemos o spiritu sancto» (VC); 
«mays dyz pello sygnal da ffe, que he ho 
carater que reçebemos em no bautismo» 
(S); «Outros a y que reçeben despensaçõ, 
asy como no voto e os dizemos» (S); 
«vae correndo com os braços tendidos e 
empara o recebendo por elle alguũs 
golpes» (VC); «sera por ysso condenado 
posto que nõ os reçebendo sem sua culpa 
se possa saluar» (C); «e reçebendo te per 
graça» (VC); «A quinta se recebeo ou 
comprou alguma cousa de roubo» (TC); 
«mas pella dignidade e honra que 
reçebeo na orden» (S); «e tu assy o 
penssa e reçebeos  assy como se 
reçebesses o senhor» (VC); «e quẽ 
receber as ordens so tal condiçom he 
sospenso das ordens ataa que despẽsem 
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con ele» (TC); «Item se alguũ for 
emfermo que nom possa receber a ostia 
com fraqueza partãna e dẽlhe della 
quanta poder receber» (TC); «polla sãcta 
paixõ que ele quis reçeber polos 
pecadores que nos queira perdoar» (TC); 
«se tem faculdade de reçeber ho 
bauptismo da agoa» (EE); «teẽ os corpos 
mais dispostos pera reçeber  ha 
pestilẽcia» (RP); «nõ saya a reçeber me» 
(VC); «mas ja veẽ a reçeber te e lãça se 
te ao collo» (VC); «Por sem[e]lhante o 
que recebera os dous gaanhou outros 
dous» (EE); «por meu nome reçebera 
cẽto tanto» (EE); «receberã estes doesto 
perdurauel» (VC); «assy como os 
ouueram e reçeberam  os outros 
benefiçiados que de sempre reçeberam 
as rendas e derectos deses benefiçios» 
(C); «E diz mais que se tu reçeberas 
enjuria nõ sollamẽte nõ deues mouerte a 
sanha» (VC); «ou por elle nomear o meu 
nomẽ demandando aa porta o reçeberdes 
em a pousada» (VC); «mas porque elles 
nõ sõ ydoneos pera o receberẽ» (VC); 
«reçeberẽ e leuarẽ como se outrosi 
afirma que reçebem» (C); «pedide e 
reçeberedes» (VC); «receberees a 
virtude do spiritu sãcto» (VC); «se outro 
vier em nome seu aquelle reçeberees» 
(EE); «pague mil reaes pera as obras da 
nossa see e nosso meirinho ante de 
reçeberem benefiçio dasoluçam» (C); «e 
este he aquelle de que nos he prometido 
que receberemos cẽto por huũ em este 
mũdo» (VC); «e reçeberemos gualardon 
de quanto fezemos» (S); «E se os 
prelados das ygrejas nõ reçeberen alguũs 
presentes» (S); «a tribulaçõ e penitencia 
que receberes» (VC); «Pedij e reçeberes» 
(EE); «eu o reçeberey por meu marido» 
(S); «e que o cordeiro de deus sem 
mazella receberia os pecados do mũdo 
com gloria» (VC); «soomente por as 
tocar logo reçeberia saude» (EE); 
«porque os gentyos comuũmente 
reçeberiã o bauptismo mais que os 

judeus» (VC); «perventura reçeberias tu 
aquelle bem com esta tal condiçom» 
(VC);  «que nos ensinasse de o 
recebermos» (VC); «se nõ reçebermos 
ajuda da graça» (VC); «e recebermos ey 
pera my aa beẽauẽturãça do corpo da 
alma» (VC); «Podes bem cuydar quam 
mal o receberõ» (VC); «e reçeberõ o 
preso muy bẽ atado» (HV); «entõ o[s] 
sanctos de todos pecados cortos 
receberom nome nouo» (VC); «Despois 
que os apostolos reçeberom o spiritu 
santo» (S); «receberon os dez preceptos 
no monte Synay» (VC); «e como viesse 
a sua terra reçeberono os Gallileus» 
(EE); «e reçeberõno os de Galilea 
hõrrosamẽte» (VC); «per que o coraçõ 
nosso reçeberte pode» (VC); «ca o que 
nom fose bautizado nom poderya ser 
ordenado nẽ reçeberya carater» (S); 
«pedijs e nõ recebes por que pedijs mal 
e ẽ discretamente» (S); «nam he a culpa 
minha que a dou, mas tua que nõ a 
reçebes» (EE); «Se algũ embargo tomou 
per que a graça de Deus nom recebese» 
(TC); «Este tal (auera o gualardõ do 
propheta ou de justo) reçebese alguem 
per duas guisas. ou por razom de 
doutrina» (VC); «E foy estabeleçida esta 
ordẽ pera que os sudiachonos reçebesem 
as oblaçõees e oferẽdas» (S); «Mais sse 
ho tal louco ouesse algũa pouca de 
descriçon e devaçon e reçebesse algũa 
doutrina» (S); «e que desejãdoa que a 
reçebessẽ melhor e a ouuessem por mais 
graçiosa» (VC); «ante que recebessem 
acreçentamento» (VC); «rogarõ por elles 
que reçebessem ho spiritusancto» (EE); 
«tal como se os recebessemos do lado e 
daquella chagua de Christo» (VC); «por 
que reçebessemos ho afilhamẽto de filhos 
de deus» (EE); «em que outra vez 
reçebessen ẽsino» (VC); «e recebesses 
em ty os golpes e feridas por o guardar 
e defender» (VC); «Que teẽs que non 
reçebesses» (EE); «aly a tristeza da alma 
que recebeste de teu graado por a paixom 
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que se cheguaua» (VC); «das quaaes 
reçebeste o mantimẽto do leyte» (EE); 
«hospede foy e reçebeste me» (VC); «De 
grado recebestes de grado dade» (TC); 
«Eu vin em nome de meu padre e nom 
me  reçebes te s»  (EE) ;  «ca  d iz 
primeiramẽte reçebey ho spiritusancto» 
(EE); «Pequey outrosy seemdo emgrato 
contra Deus nõ lhe conhescemdo os 
beneficios que del recebi e recebo» (TC); 
«Ca eu reçebi do senhor o que vos dey» 
(EE); «a qual graça tã auõdosamẽte era 
ẽ elle que a madre recebia della e 
allegrauase toda» (VC); «Algũas vezes 
reçebia o comer» (VC); «os quaaes 
reçebiã por auctẽticos» (EE); «e aquelles 
que queriam aparelharsse reçebia os pera 
seerem bauptizados per Christo» (VC); 
«reçebiam outra promessa os que som 
chamados da eterna herdade» (EE); «e 
reçebiao segũdo o lugar e tẽpo o 
requeriã» (VC); «E depojs recebida a 
beençõ della e dos outros ou outras 
Marias poderteas partir» (VC); «mas em 
a carne reçebida de a virgẽ Maria» (S); 
«Primeyro porque aos humildosos deus 
outorga graça e as virtudes ja reçebidas 
a humildade as guarda ou conserua» 
(VC); «e como de reçebido nos deuemos 
delle gloriar» (C); «quando alguũ 
reçebido he na pousada» (VC); «porque 
com elles recebidos lauasse a cara e face 
de nossas almas» (VC); «Mas depoys de 
reçebidos nõ se podem delles afastar» 
(C); «Pequey outrosy seemdo emgrato 
contra Deus nõ lhe conhescemdo os 
beneficios que del recebi e recebo» (TC); 
«eu te reçebo por minha molher» (S); «E 
disse mais assy como eu que soõ mayor 
e nõ ey mester de ty bauptismo empero 
reçeboo» (VC); «podeo asoluer feyta a 
ẽmenda recebuda a confissom» (TC); 
«se pela uẽtura souber que foy 
escomũgado per seu amtecessor 
recebudo o iuramento para estar a 
mandado da sãcta ygreia» (TC); «por ty 
receby eu aquesto que trahees» (VC); 

«Trijnta e noue açoutes reçeby por 
çinquo vezes dos judeus» (EE); 
«demostrando que de sua voontade 
recebya a morte porque desejaua nosso 
remijmento» (VC); «e colhesse os 
fructos carnaaes daquelles que recebyã 
delle os spirituaaes» (VC); «per as 
quaaes reçebyã entendimento e alegria 
de deus» (VC); «poendo o pecado da 
morte sua aos judeos: o qual elles 
recebyam» (VC); «e com quanta alegria 
e gloria foy ella reçebyda?» (VC); «E 
recebydo o beyjo diselhe Jesu» (VC); «A 
septima cousa he auer doçe e continuada 
memoria dos beneficios atees aquy de 
deos reçebydos» (VC); «cuja orelha elle 
saara engrato do benefficio recibido» 
(VC); «Pequey em seẽdo engrato e 
desconhoçido cõtra algũas pessoas de 
que bem reciby» (TC); «E asi rreçeba ho 
corpo de Deus e diga ho clerigo asi:» (S); 
«que estes taees rreçebã tã alto e tã santo 
sacramento» (S); «A segunda por que 
Deus enuia hy os angeos para que 
rreçebam as orações do pouoo» (S); «E 
os que som de ydade premeiramente sse 
deuẽ confessar que o rreçeban» (S); «ca 
qual quer que a rrecebe deue viuer dy 
adiante castamente» (S); «o qual he 
quãdo alguũ rreçebe ordẽs sacras» (S); 
«O .xj. que aos que rreçebẽ ordeẽs e 
ssom clerigos sse dan os dizimos» (S); 
«Primeiramẽte o bautismo rreçebẽdo e 
dando forma» (S); «se nos formos 
aparelhados e prestes a rreçebella» 
(VC); «e aquestes o rrecebem na boca e 
nos coraçoões» (VC); «assy como 
dessesperados da outra vida rreçebem os 
beems todos» (VC); «E assy quãdo o 
rrecebemos dos sacerdotes he nos dicto» 
(VC); «asi como quando rreçebemos este 
sacramento» (S); «E ajnda que em tal 
tempo nom rreçeben alguũ ha ouuir misa 
nẽ se tangẽ campaãs» (S); «e lãçando 
delle os dignos e nom os rrecebendo» 
(S); «Ho nono que rreçebendo ho solayro 
non curan do preyto» (S); «E sera 
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culpado na morte de nosso senhor Jhesu 
C h r i s t o  e  r re ç e b e n d o h o  p e c a 
mortalmente» (S); «E acabado o ano e 
meyo rreçebẽno a comũgar» (S); «Se nos 
cuydarmos quem he aquelle que rrecebeo 
a boffetada» (VC); «sse rreçebeo maaos 
hospedes» (S); «E nosso senhor Deus 
quis rreceber tormento na cruz por 
quatro rrazones» (S); «Elle meesmo 
queria sayr todo festiual a rreçeber a sua 
vnica madre» (VC); «E logo como achou 
fazeo saber a seu jrmaão dando lhe e 
notificando os beẽs que rreçebera» 
(VC); «e rreçeberen quaees quer ordẽs 
ou benefiçios» (S); «seria duuida se 
rreçeberia este sacramẽto» (S); «e os que 
rreceberõ carater e signal de besta» (S); 
«E se outra vez rreçeberõ estas bẽçõees 
ãbos ou qual quer deles» (S); «ajnda 
depois em dia de penthecoste o 
rreceberom mais cõplidamẽte» (VC); 
«em a premeira vez nom rreçeberom 
estas bençõees» (S); «E dizẽ que se 
rreçeberon o bordon e taleiga do propio 
saçerdote» (S); «e ho señor Deus que he 
filho que tu rreçebes en tua carne he 
cõtigo» (S); «e ante que rreçebese 
bautismo morrese» (S); «e que todos 
ouuesen e rreçebesen começo e origine 
do poderyo de ssam Pedro e de seus 
suçesores» (S); «que rreçebesse a graça 
e vertude de Deus» (S); «e que assy cõ 
grande voontade e cobijçosos delle o 
rrecebessem» (VC); «e alen disto 
enterraua aos mortos que rreçebiã morte 
pella ley» (S); «eran bautizados e 
rreçebiam o spiritu sancto» (S); «a tua 
oraçõ seja bem rreçebida por Deus» (S); 
«por quãto este sacramẽto deue ser 
çelebrado e rreçebido en jejuũ» (S); 
«rreçeby dinheyros e dõees» (S); 
«rreçebydo ho corpo e ho sangue de 
Jhesu Christo, laua os dedos» (S); «onde 
se diz que seendo reçebidos seus 
discipullos. elle meesmo he reçebido» 
(VC); «por seer reçebida solamente per 
os neçios» (VC); «Todo homẽ ou molher 

pode seer recebido por filho adoptiuo» 
(S); «o bautismo deue seer reçebido huũa 
vez» (S); «nõ deuẽ seer recebidos» (S); 
«devem seer reçebidos e agasalhados» 
(C); «quiseste seer tirado da arbore da 
vera cruz e amtre seus braços seer 
recebydo» (VC); «assy o bautismo nõ 
deue seer rreçebido mais de huũa vez» 
(S); «cõpliria pois de seerẽ reçebidos em 
çima no eyrado e solario» (VC); «por 
seerem reçebidos per elles em o çeeo» 
(VC); «e requere que seja reçebida em 
todo lugar» (VC); «mas com puro corpo 
seja recebido o corpo de Christo» (VC); 
«pois que o meu spiritu seja reçebido» 
(VC); «e nũca seja rreçebido em 
testemunho» (S); «todollos hospedes 
sejã reçebidos» (VC); «que vos finalmẽte 
sejaaes reçebidos em a vida bẽauẽturada» 
(VC); «per seus mereçimentos e rogos 
sejam reçebido[s] em suas casas» (VC); 
«e sejas recebido dos seus abraços» 
(VC); «Outrosi diz do pubrico e notorio 
cõcubinario non deue ser rreçebido o 
corpo de Deus» (S); «sse deuem ser 
rreçebidos os sacramentos do saçerdote 
que esta en pecado mortal» (S); «e nõ 
embargãdo que seja huũ pero de todos 
sera reçebido» (VC); «e nõ serã 
reçebidos a elles sem nossa liçença» (C); 
«muyto mais os menores prophetas 
forom agora ou seram reçebidos bem em 
a sua terra» (VC); «e com mayor prazer 
som reçebidas» (VC); «e segũdo aquesto 
desuairados signaaes som reçebidos» 
(VC); «ataa que son rreçebidos doutro 
abade» (S); «Alguũs nõ reçeberã 
sacramẽtos que cuidam teer reçebidos» 
(C); «e depois que tem reçebido os trinta 
dinheiros que se arrepẽdeo da treiçã» 
(HV); «e des que os tenia reçebidos 
leuouos aa sua tenda» (HV); «por que 
ataa que este sacramento teuesse 
rreçebido non he acabado christaão» (S).

recebimento ,  subs. (de receber + 
-mento). Ato ou efeito de receber; 
receção. Formas: reçebimento (VC, 
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12); recebimẽto (VC, 2); reçebimẽto 
(VC, 7; EE, 1); recebymento (VC, 1); 
rrecebimento (VC, 1); rreçebimento 
(S, 1). Contextos: «e nom logo depos 
a ascensom. mas apres do reçebimento 
do spiri[to] sancto» (VC); «e em o 
reçebimento que lhe faz o saluador» 
(VC); «Dando per aquesto a entender 
que depos o recebimẽto de tam grãde 
sacramẽto» (VC); «Dando per aquesto 
a entender que depos o recebimẽto 
de tam grãde sacramẽto» (VC); 
«mas primogenito no reçebimẽto da 
humanidade» (VC); «Assy o homẽ que 
ante do reçebimẽto da pallaura de deus 
era inutil» (EE); «por tal que seja a vyda 
deuaçõ em a consagraçom e recebymento 
do corpo do senhor» (VC); «De pẽsar 
pois he que se a presença da carne do 
filho de deus embargua o rrecebimento 
do sancto spiritu» (VC); «A terçeyra 
quamdo ha o rreçebimento da boca» (S).

recebir, vb. O mesmo que receber. 
Formas: recebio (VC, 1); reçebio (VC, 
1); recebir (VC, 3); recebiste (VC, 
1). Contextos: «assy como recebio 
morte por nos liurar da morte» (VC); 
«E assy como aquelle que mordia a 
serpente parandomentes aa serpente 
aleuantada no paao reçebio saude» 
(VC); «a qual com muy grande alegria 
se deue recebir» (VC); «Emuyoute a 
Herodes por escarneçerte e depois que 
foste escarneçido tornoute a recebir» 
(VC); «mas nõ pẽsamos que aquesto 
pera cõsolaçõ dos teus ẽfermos mẽbros 
recebiste» (VC).

receio, subs. (regressivo de recear). 
Ato ou efeito de recear; medo; temor; 
apreensão. Formas: reçeeo (VC, 9); 
receo (VC, 31); reçeo (VC, 122); receos 
(VC, 1); rreceo (VC, 1); rreçeo (VC, 1). 
Contextos: «ou que nõ ham reçeeo de se 
guabar do pecado» (VC); «e sem temor 
nem receo alguũ» (VC); «e cõ temor e 
reçeo proueitoso serẽ aleuãtados aa vida 
perpetua» (VC); «tempestade. receos. 

spãtos. enfadamẽtos» (VC); «Ajam 
medo e rreceo aquelles que nõ desejã 
ou auiã a uijnda dos angeos e çidadaãos 
deçima» (VC); «tãto ajamos de rreçeo da 
fraqueza da nossa carne» (VC).

recepção, subs. (do lat. receptione-m). 
Acolhimento; aceitação. Formas: 
reçepçom (EE, 1). Contexto: «Esto se 
ha de entender da reçepçom do spiritu 
sancto em synal visiuel» (EE).

recepta, subs. (do lat. recepta-m). O 
mesmo que receita: aquilo que se recebe; 
rendimento. Formas: reçepta (VC, 1). 
Contexto: «he fouto e seguro da conta 
desta reçepta de marco» (VC).

receptor, subs. (do lat. receptore-m). 
Aquele que recebe; recebedor. Formas: 
receptor (VC, 1). Contexto: «ouueo por 
ajudador e seu receptor. e reçebedor» 
(VC).

recever, vb. O mesmo que receber. 
Formas: reçeuer (S, 1); receuerdes 
(VC, 1). Contextos: «E o primeiro 
deuea reçeuer» (S); «E aquelles a que os 
receuerdes ser lhes hã reteudos» (VC).

recibimento, subs. O mesmo que recebi-
mento. Formas: recibimento (VC, 1); 
reçibimẽto (VC, 2; EE, 1). Contextos: 
«saluo se nos tirarmos a elle o recibimen-
to ou a creença do seu nome» (VC); «A 
segũda he reçibimẽto do jugo de deus 
assy como mantijmẽto de deus e spiri-
tual» (VC); «toda a uida e cõuersaçõ de 
Johã foy aparelhada para reçibimẽto de 
Christo» (EE).

recitar, vb. (do lat. recitare). Dizer em 
voz alta; referir. Formas: reçita (EE, 
1). Contexto: «Porem reçita Solino de 
alguũs barbaros» (EE).

reclamar, vb. (do lat. reclamare). Protestar; 
queixar-se; exigir. Formas: reclame 
(VC, 1); reclamou (S, 1); rreclamar (S, 
1); rreclamase (S, 1). Contextos: «nom 
murmure nem reclame nẽ contradigua» 
(VC); «se ela ouve tempo pera rreclamar 
ãte que a conheçesse e nom reclamou, 
presumese pollo matrimonio que 
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consentio» (S); «posto que rreclamase, 
nõ deue ser ouida» (S).

reco, subs. (formação desconhecida). 
Porco; sujo. Formas: recos (TC, 1). 
Contexto: «Recos he forçar molher 
uirgem» (TC).

recobrar, vb. (do lat. recuperare). 
Readquirir o que se perdeu; reaver; 
retomar. Formas: fosse recobrada (VC, 
1); recobrada (VC, 1); recobrar (VC, 
2); recobrassem (EE, 1). Contextos: 
«E porque a soma toda inteira fosse 
recobrada em o çeeo buscaua o homẽ 
que se perdera em a terra» (VC); «por 
tal que fosse clara çertificaçom que a 
obra da caridade feita aos proximos 
he avondosamente gualardoada e 
recobrada» (VC); «as quaaes tres 
cousas ensina aqui o senhor a recobrar 
per outras tres» (VC); «fazendoos 
çidadaãos com os angeos e domesticos 
de deus por recobrar o que se perdera 
per as queedas dos angeos» (VC); «era 
desejada pellos de çima .s. pellos anjos 
porque se recobrassem» (EE).

recolegir, vb. (do lat. recolligere, reajuntar, 
reunir). O mesmo que recoligir: recolher. 
Formas: rrecolegir (S, 1). Contexto: 
«Segundo as cousas ssuso ditas, se pode 
rrecolegir como os pecados mortaees 
som sete» (S).

recolher, vb. (do lat. recolligere). Guardar; 
pôr sob abrigo; reunir. Formas: forõ 
recolhidos (HV, 1); he recolhido (C, 1); 
recolha (VC, 3); recolhã (VC, 1); recolhe 
(VC, 1; EE, 3); recolhẽ (VC, 1); recolhe 
te (VC, 1); recolhedeos (EE, 1); recolhen 
(EE, 2); recolheose (HV, 1); recolher 
(VC, 4; HV, 1; C, 1; EE, 1); recolher se 
(VC, 1); recolherõ (HV, 1); recolheyta 
(VC, 1); recolhyã (VC, 1); recolhydos 
(EE, 1); rrecolhe (S, 1). Contextos: «E 
des que forõ recolhidos na barca e se 
sayrõ em terra logo se afundou a casa 
de bayxo» (HV); «pois ja aquelle tempo 
de seu falleçimẽto tudo he recolhido 
o daquelle anno» (C); «se deue tornar 

a lugar apartado em que se recolha e 
alimpe per penitẽcia os defectos em 
que caeo» (VC); «E recolha e ajũte 
todallas suas payxoões e tribullaçoões» 
(VC); «que se recolhã e tornẽ a seu 
coraçõ» (VC); «a gallinha recolhe seus 
frangaynhos sob as aas» (EE); «Aquestes 
quatorze artigoos se tirã e recolhẽ do 
simbollo que fezerõ os apostollos» 
(VC); «mas apartate cõtigo mesmo e 
recolhe te cõ o teu deus» (VC); «os 
boos ẽ ho çelleiro deste mundo cõtritos 
recolhedeos ẽ meu çelleiro» (EE); «assy 
como os cadellinhos recolhen e comẽ 
as migalhas que caaẽ da mesa» (EE); 
«E depois recolheose o ẽperador e seu 
filho Titus e Jacob e Jafel e partirõ de 
Acre» (HV); «E quando senhor vos 
aprouuer de vos recolher podeello fazer 
que pam e vinho» (HV); «por que seu 
cuidado nõ he se nõ trabalhar muito 
bem por recolher os fructos e dizimos» 
(C); «Onde de que maneira podera alguẽ 
recolher se para estar emtẽto na oraçõ» 
(VC); «E desque todos forõ encolhidos o 
emperador e seu filho Titus se recolherõ 
aas naaos» (HV); «quando a voontade do 
homẽ nom he ajnda recolheyta» (VC); 
«as quaaes rẽdas apanhauã e recolhyã os 
pubricanos» (VC); «e recolhydos de todo 
com moor feruor som trazydos a deos» 
(EE); «o saçerdote que he mesajeiro 
emviado a Deus pello pouo rrecolhe e 
ajũta as oraçõees» (S).

recolhimento, subs. (de recolher + 
-mento). Ato ou efeito de recolher: 
recolha. Formas: recolhimẽto (VC, 1). 
Contexto: «A terceira he recolhimẽto 
aas cousas de dentro de todas as forças» 
(VC).

recomendação, subs. (do lat. medieval 
recommendatione-m). Ato ou efeito de 
recomendar; exortação; aviso. Formas: 
recomẽdaçom (VC, 1); recomendaçom 
(VC, 3); rrecomẽdaçom (VC, 1). 
Contextos: «assy foy necessaria aquesta 
recomẽdaçom por nosso ajudoiro e 
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cõselho» (VC); «Saudaçom digo ou 
recomendaçom de door e de toda 
desollaçom» (VC); «conserua tu a 
rrecomẽdaçom que fezeste. e antre a tua 
madre e nos» (VC).

recomendado, subs. (do part. de recomen-
dar). Aquele que se recomendou. For-
mas: recomẽdados (VC, 1). Contexto: 
«e sobre as almas de nossos padres e 
madres. familiares. amigos. e bẽfeytores. 
e de todollos recomẽdados» (VC).

recomendar , vb. (do lat. medieval 
recommendare). Encarregar alguém de; 
advertir; exortar; aconselhar. Formas: 
auer recomemdada (VC, 1); recomẽdar 
se (VC, 1); recomẽdasse (VC, 1). 
Contextos: «tu na hora da minha morte 
tenhas por bem auer recomemdada 
a minha alma mizquinha» (VC); «e 
recomẽdar se a elle deuotamente e 
humildosa» (VC); «E como se lha 
recomẽdasse muj afficadamẽte» (VC).

recompensação, subs. (do lat. recompensa-
tione-m). Ato ou efeito de recompensar; 
prémio. Formas: recõpensaçõ (VC, 
1). Contexto: «pode requerer emmẽda 
e auer recõpensaçõ segundo ordẽ da 
justiça» (VC).

recompensamento, subs. (de recompensar 
+  - m e n t o ) .  A t o  o u  e f e i t o  d e 
recompensar; recompensação. Formas: 
recõpenssamẽto (VC, 1). Contexto: 
«aquesto que fazes por deus he nẽhũa 
cousa em cõparaçõ e recõpenssamẽto 
dos dictos benefiçios e graças de deus» 
(VC).

recompensar, vb. (do lat. recompensare). 
Dar recompensa a; galardoar. Formas: 
recompensar (VC, 1); recõpẽsar (VC, 
1); recõpẽssar (VC, 1). Contextos: 
«poderia recompensar e reconhoçer 
aquella huũa soo çea» (VC); «e amando 
ajnda todollos jmijgos por recõpẽsar per 
oraçoões aquello que por trabalho fazer 
nõ pode» (VC); «porque perdendo se as 
riquezas podẽsse recõpẽssar per outras 
riquezas» (VC).

reconcilação ,  subs. O mesmo que 
reconciliação. Formas: recõcillaçõ 
(VC, 1). Contexto: «Diz pois o senhor 
paz seja cõvosco de recõcillaçõ a qual 
lhes denũciou seer feita» (VC).

reconciliação, subs. (do lat. reconciliatio-
ne-m). Ato ou efeito de reconciliar-se; 
restabelecer relações com alguém. For-
mas: recõciliaçam (EE, 1); recõciliaçõ 
(VC, 1); recõçiliaçõ (VC, 1); recõcilliaçõ 
(VC, 3); recõçilliaçõ (EE, 1); recon-
ciliaçom (VC, 1); reconçiliaçom (VC, 
1); reconcilliaçõ (VC, 1); reconçilliaçõ 
(VC, 1); reconcilliaçom (VC, 2); recon-
çilliaçom (EE, 1); rrecõçiliaçon (S, 1); 
rrecũçilliaçom (S, 1). Contextos: «causa 
de recõciliaçam diuina» (EE); «Em 
como assy seja que deus tanto cuydado 
aja da nossa recõciliaçõ que sofra os 
seus seruiços seer leixados» (VC); «ella 
he casa de recõçiliaçõ e beençõ» (VC); 
«e auenos a meezinha da recõcilliaçõ» 
(VC); «depoys da recõçilliaçõ offereçe-
ras. (teu doõ)» (EE); «(esto em signal.) 
da aueença e preitesia da reconciliaçom 
que se fez antre deus e homẽ» (VC); 
«graça de reconçiliaçom e saluaçom» 
(VC); «per ministerios dos discipollos 
e dos sacerdotes se faz o leuantamento 
aa ffe e aabsoluçõ e desatamẽto pera 
reconcilliaçõ» (VC); «e a paz em o bẽ da 
reconçilliaçõ» (VC); «A sexta causa he 
por reconcilliaçom de deus padre .s. que 
perdooe aa geeraçom humanal» (VC); 
«o qual he reconçilliaçom por nossos 
peccados» (EE); «nom seria violada nẽ 
aueria mester rrecõçiliaçon» (S); «ha tal 
ygreja ha mester rrecũçilliaçom» (S).

reconciliado, subs. (do lat. reconciliatu-m, 
part. passado de reconciliare). Aquele 
que se reconciliou. Formas: recõciliado 
(VC, 1). Contexto: «he afaagado o 
recõciliado quãdo bem he roguado» 
(VC).

reconciliador, subs. (do lat. reconcilia-
tore-m). Que ou aquele que reconcilia. 
Formas: recõciliador (EE, 1); reconci-
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liador (EE, 1); reconcilliador (VC, 2). 
Contextos: «ẽ o tẽpo da yra foy feito 
recõciliador» (EE); «cuja festa oje na 
ygreja se celebra (reconciliador) .s. 
causa de recõciliaçam diuina» (EE); «e 
tu reconcilliador verdadeiramente. nos te 
roguamos que tu nos ajudes e mãtenhas 
com studo afficado» (VC); «Tu soo 
reconcilliador e amereçedor: vaas fazer 
sacrificio por todos» (VC).

reconciliamento, subs. (de reconciliar + 
-mento). Ato ou efeito de reconciliar; 
reconciliação. Formas: recõciliamẽto 
(VC, 1); recõcilliamẽto (VC, 1); recon-
ciliamento (VC, 2); reconcilliamento 
(VC, 1). Contextos: «e recõciliamẽto 
de todo o mũdo» (VC); «e requerer 
recõcilliamẽto e bemquerença» (VC); 
«dandolhes sinal de reconciliamento e 
penhor de amizade perpetua» (VC); «a 
segunda he ajudoyro. e a terçeyra he 
reconcilliamento» (VC).

reconciliar, vb. (do lat. reconciliare). 
Restabelecer as boas relações com 
alguém; fazer as pazes; restituir à graça 
de Deus. Formas: auer reconciliado 
(VC, 1); eramos recõcilliados (VC, 
1); fores recõcilliado (VC, 1); foy 
reconcilliado (VC, 2); he reconcilliado 
(VC, 2); he reconçilliado (VC, 1); 
recõciliado (VC, 1); recõçiliãdo (VC, 
1); recõçiliados (C, 1); recõciliar (VC, 
3); recõçiliar (VC, 1); recõciliarnos (EE, 
1); recõcillia (VC, 1); recõcilliã (VC, 
1); recõcilliado (VC, 1); recõcilliãdo 
os (VC, 1); recõcilliados (VC, 1); 
recõcilliar (VC, 2); recõçilliar (EE, 1); 
recõçilliate (EE, 1); recõcilliey (VC, 
1); recõcilliou (VC, 1); reconcilia me 
(VC, 1); reconcilies (VC, 1); reconcillia 
(VC, 4);  reconcill iado (VC, 1); 
reconçilliando (EE, 1); reconcilliar (VC, 
4); reconçilliar (VC, 1); rrecõçelliado (S, 
1); rrecõçiliar (EE, 1); rrecomçilialoa (S, 
1); rrecomçyliam (S, 1); rreconçiliados 
(S, 1); seer recõcilliado (VC, 1); seer 
recõçilliados (VC, 1); seja rreconçyliada 

(S, 1); ser rrecũçeliada (S, 1); som 
reconciliados (VC, 1); som reconçilliado 
(VC, 1); somos reconçiliados (EE, 1). 
Contextos: «taaes como estes algũas 
vezes se cheguã ao altar sem se auer 
reconciliado cõ seu jrmaão» (VC); «e 
que eramos recõcilliados ao padre» 
(VC); «mas se fores recõcilliado cõ 
elle» (VC); «mas agora sobre aquesto foy 
reconcilliado Pillatus cõ Herodes» (VC); 
«e he reconcilliado e morre logo» (VC); 
«e na terçeyra he reconçilliado o homẽ 
cõ deus» (VC); «per a qual he a elle 
recõciliado o pecador» (VC); «cõ dereita 
entençõ recõçiliãdo a alma cõ deus» 
(VC); «depoys de serẽ confessados e 
recõçiliados» (C); «e deuello de trazer 
e recõciliar cõtigo» (VC); «prouue a 
deus per aquella ordenãça recõçiliar o 
homẽ per que cayra» (VC); «(morreo) 
por recõciliarnos» (EE); «Item o berillo 
recõcillia a bem querença antre o marido 
e molher» (VC); «ou guarecẽ as almas 
enfermas cõ suas oraçoões e as recõcilliã 
a deus» (VC); «porque mostre vos seer 
de todo recõcilliados .s. recõcilliado o 
homẽ aos ãgeos» (VC); «Segundariamẽte 
reçebe os doçemẽte recõcilliãdo os assi 
per graça cõseguinte» (VC); «se tu fores 
o primeiro que demãdas perdõ ao que te 
fez o que nõ deuia ou te fores recõcilliar 
cõ elle» (VC); «Se cõ penssamẽto 
offemdeste recõçilliate cõ penssamẽto» 
(EE); «eu te recõcilliey» (VC); «e aos 
que erã acerca recõcilliou ajnda deus 
cõ os homeẽs» (VC); «reconcilia me 
a ti per tua misericordia» (VC); «e que 
te reconcilies com elle» (VC); «e actor 
he o que a reconcillia e toda he hũa 
misericordia da obra de deos» (VC); 
«reconçilliando os homeẽs a deus padre» 
(EE); «e por reconcilliar os imijgos» 
(VC); «e pela cõtriçon he rrecõçelliado a 
Deus, pela cõfison a jgreja, pela satisfaçõ 
a si mesmo» (S); «e vay primeiro a 
rrecõçiliar cõ teu prouximo» (EE); «a 
qual comprida rrecomçilialoa ho bispo» 
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(S); «e rrecomçyliam ho enfermo de 
mãdamento do bispo» (S); «somos 
rretornados e rreconçiliados a Deus» 
(S); «como por nõ desesperar de seer 
recõcilliado por a grãdeza do seu pecado 
da neguaçõ» (VC); «quando queremos 
seer recõçilliados a deus deuemos de 
sayr nos a elle per peẽdẽça» (VC); 
«mais seguro he que tal ygreja seja 
rreconçyliada» (S); «ca como quer que 
en tal caso ha ygreja he violada e deue 
ser rrecũçeliada» (VC); «mas ajnda 
os maaos som reconciliados» (VC); 
«eu som reconçilliado a Christo se o 
eu amar» (VC); «Ante como fossemos 
jmmijgos somos reconçiliados a deus» 
(EE).

reconhecer, vb. (do lat. recognoscere). 
Distinguir; admitir; considerar com 
atenção; agradecer. Formas: reconheça 
(EE, 2); reconheçaa (EE, 1); reconheçe 
(VC, 2); reconheçẽ (VC, 1); reconheçe 
te (VC, 1); reconheçẽdo (EE, 1); 
reconheçemos (VC, 1); reconheçendo 
(VC, 1; EE, 1); reconheçeo (EE, 1); 
reconheçeoo (EE, 1); reconheçer 
(VC, 1; EE, 1); reconheçera (EE, 1); 
reconheçeres (VC, 1); reconheçesse 
(VC, 1); reconheçessem (EE, 1); 
reconheçiã (VC, 1). Contextos: «Mas 
reconheça ho homem assy meesmo» 
(EE); «reconheçaa com dilligençia» 
(EE); «ajudã aquelle que se reconheçe 
e tem voontade de guãçar perdõ» 
(VC); «porque os elemẽtos hã cõpaixõ 
do seu criador e o reconheçẽ» (VC); 
«e reconheçe te que pecaste» (VC); 
«reconheçẽdo que todo poderio seja 
de deos» (EE); «porque nom amamos 
a deus que o nõ conheçemos bẽ nẽ 
reconheçemos os seus benefiçios» (VC); 
«e encaminha o coraçom e entẽdimẽto 
teu a deus reconheçendo humildosamẽte 
graça» (VC); «Reconheçeo  o en 
suas beençoões» (EE); «seu pacto 
(reconheçeoo nas suas beençoões.)» 
(EE); «cada huũ deue firmemẽte e 

volũtariosamẽte reconheçer o bẽ e a 
merçee diuinal» (VC); «nõ sey que eu 
vos deua reconheçer esta menagem» 
(EE); «ẽ o boo juizo reconheçera a 
prouidẽçia de deus» (EE); «.xiiij. he que 
se cõssijrares e reconheçeres as penas 
jnfernaaes» (VC); «nẽ pecador alguũ 
que nõ reconheçesse assy os beneficios 
de deus» (VC); «ca alguũs diziam nõ seer 
promisso aos judeus que reconheçessem 
teer alguũ senhor na terra mas soo a 
deus que esta nos çeeos» (EE); «nẽ lhe 
reconheçiã que todo vijnha delle» (EE).

reconhecimento, subs. (de reconhecer + 
-mento). Ato ou efeito de reconhecer; 
aceitação. Formas: reconheçimẽto (VC, 
2). Contextos: «e de seerẽ desprezados 
per humildoso reconheçimẽto de muytos 
fallimẽtos e minguas» (VC); «e em 
aquesto he reconheçimẽto da propria 
pobreza e fraqueza» (VC).

reconhocer, vb. O mesmo que reconhecer. 
F o r m a s :  r e c o m h o ç e  ( V C ,  1 ) ; 
recomhoçeste (VC, 1); reconhoça (VC, 
2); reconhoçe (VC, 1); reconhocẽdo (VC, 
1); reconhoçẽdo (VC, 5); reconhoçendo 
(VC, 1); reconhocer (VC, 1); reconhoçer 
(VC, 3); reconhoçerlhe (VC, 1); 
reconhoçerom (VC, 1); reconhoçes 
(VC, 1). Contextos: «recomhoçe em 
mym aquesta oraçom» (VC); «assy 
como recomhoçeste no ladrom» (VC); 
«Item reconhoça que elle percalçou e 
ouue Christo vẽdido» (VC); «Reconhoçe 
humildosamẽte que lhe veem aquelles 
doões da graça de deus» (VC); «por 
quanto vija que era cõprido todo aquello 
que ante disera. reconhocẽdo» (VC); 
«E mais lhe prouue seer contado antre 
os mẽbros de Christo reconhoçẽdo 
humildosamẽte sua infirmidade» (VC); 
«e que em reconhoçendo sempre o 
teu sancto seruiço e fazemdoo» (VC); 
«e porem lhe deuemos reconhocer 
e dar graças por nos desatar» (VC); 
«poderia recompensar e reconhoçer 
aquella huũa soo çea» (VC); «e aprende 
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louuar e hõrrar deus e darlhe graças e 
reconhoçerlhe seus beneficios» (VC); 
«reconhoçerom mais comprydamente 
quando virem tam forte besta» (VC); 
«segundo em elles reconhoçes a sancta 
trijndade de veer ser louuada» (VC).

reconhocimento, subs. O mesmo que 
reconhecimento. Formas: recomhoçi-
mento (VC, 1); reconhoçimento (VC, 
1); reconhocimẽto (VC, 1). Contextos: 
«E a terra tremeo e se moueo. recomho-
çimento do pecado» (VC); «E tu te 
offereçe a dar complimento de graças. 
e reconhoçimento por cada huũ benefi-
cio» (VC); «E elle per o cõtrairo deu tal 
gualardoamẽto ou reconhocimẽto a seu 
senhor e meestre» (VC).

recontador, subs. (de recontado + 
-or). Aquele que reconta. Formas: 
recontadores (VC, 1); recõtador (VC, 
1). Contextos:  «nos nom somos 
recontadores daquello mas somos 
pedidores ou oradores» (VC); «nẽ seer 
adullador e guabador mas recõtador e 
reprendedor dos vicios» (VC).

recontamento, subs. (de recontar + 
-mento). Ato ou efeito de recontar; 
recontagem. Formas: recontamento 
(VC, 4);  recontamẽtos (VC, 1); 
recõtamento (VC, 1); recõtamẽto (VC, 
2). Contextos: «he digna seer della feita 
palaura ou recontamento» (VC); «Outra 
cousa he fazer recontamento a alguem 
de cousa que elle nom saiba» (VC); 
«e com ledas storias e recontamẽtos 
alumijem o mundo todo» (VC); «E 
aqui he feita rellaçõ ou recõtamento 
de cousa e pallaura ante dicta» (VC); 
«mais val a cõfissom e conheçimẽto dos 
pecados que a renẽbrãça e recõtamẽto 
dos mereçimẽtos» (VC).

recontar, vb. (de re- + contar). Contar 
de novo. Formas: he recontada (VC, 
1); recomtauas (VC, 1); reconta (S, 1); 
recontãdo (VC, 1); recontar (EE, 1); 
recontarey (VC, 1; EE, 1); recontauam 
(VC, 1); recõta (VC, 1; EE, 1); recõtã 

(VC, 1); recõtaae (VC, 1); recõtãdo 
(VC, 1); recõtamos (VC, 1); recõtando 
(VC, 2); recõtar (VC, 1); recõtara (VC, 
1); recõtaremos (VC, 1); recõtarey (VC, 
1; EE, 1); recõtauam (VC, 1); recõtelhe 
(VC, 1); rrecontar (S, 1); seer recõtado 
(VC, 1). Contextos: «Em este dia nos 
he recontada a virtude de Johanne» 
(VC); «entom recomtauas fazendo 
em hũa soma dellas» (VC); «reconta 
e diz seus bẽes» (S); «alguũs fazẽ em 
duas maneyras ou recontãdo os feitos 
dos outros» (VC); «ca tãtos annos 
ouue antre a visom e o recontar della» 
(EE); «Recontarey o teu nome a meus 
jrmaãos» (EE); «E adorãdo o moço 
recontauam aquellas cousas que lhe 
disera o angeo» (VC); «mas soomẽte 
recõta a que lhe auia dicto» (VC); «na 
presente recõta o apostollo a paçiençia 
e paixoões e victorias e a ffe dos sanctos 
martires» (EE); «e seruẽ e recõtã a 
deus quanto fazemos» (VC); «hidevos 
e recõtaae a Johãne as cousas que 
ouuistes» (VC); «e recõtãdo aquello que 
veem ou ouuem» (VC); «Ao qual outrosi 
cantamos louuores quando recõtamos 
nossos pecados em cõfissom» (VC); 
«em acabando todas aquellas cousas. 
ou as recõtando em soma» (VC); «Ou 
se pode recõtar aas vezes que appareceo 
a muytos jũtos» (VC); «E recõtara o 
juyz as obras da misericordia aos maaos 
que lhas nõ fezeram» (VC); «e que 
recõtaremos em os teus louuores» (VC); 
«recõtarey teu nome a meus jrmaãos» 
(EE); «e aas vezes recõtauam e repetiam 
algũas que leixauam e replicauam algũas 
que ja dictas foram» (VC); «Recõtelhe 
seu tormẽto e esforçesse quanto possa 
a auer lagrimas» (VC); «nom pude 
nen quis rrecontar meus pecados» (S); 
«pode aquesto seer recõtado a misterio e 
misticamẽte seer entẽdido» (VC)

reconvidar, vb. (de re- + convidar). 
Convidar de novo. Formas: recõuidar 
(VC, 1). Contexto: «os cõuidados nõ te 
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hã de recõuidar» (VC).
reconvite, subs. (de re- + convite). Ação 

de convidar de novo. Formas: recõuite 
(VC, 1). Contexto: «Este recõuite se 
entẽde per qualquer cõpẽsaçõ dalgũ 
outro bẽ temporal» (VC).

recordação, subs. (do lat. recordatione-m). 
Ato ou efeito de recordar; lembrança. 
Formas: recordaçom (VC, 1). Contexto: 
«eu te possa sepultar per cõtinuada 
memoria e ameudada recordaçom» 
(VC).

recordamento, subs. (de recordar + 
-mento). Ato ou efeito de recordar; 
recordação. Formas: recordamẽto 
(VC, 1). Contexto: «e na memoria per 
recordamẽto dellas» (VC).

recordar, vb. (do lat. recordare, trazer 
à  memória) .  Lembrar.  Formas: 
recorda (VC, 1); recorda te (VC, 2); 
recordãdose (VC, 1); recordamos (VC, 
1); recordandome (VC, 1); recordandose 
(VC, 1); recordar (VC, 1); recordas (TC, 
1); recordate (VC, 6; EE, 3); recordese 
(VC, 1); recordesse (VC, 2); recordou 
(EE, 1); rrecordar (S, 1); rrecordarsse 
(S, 1). Contextos: «porque quãdo a 
alma simplez sta em a memoriada cruz 
e recorda a paciencia de Christo» (VC); 
«recorda te do suor do sãgue» (VC); 
«aquellas que cousas lhe esqueçerõ 
depois da sentença recordãdose dellas 
as poserõ» (VC); «e daquesta nos 
recordamos mais ameude. e mais vezes 
a chamamos» (VC); «Recordandome 
ameude dos que desejauam e suspirauã 
por a presença de Christo em carne» 
(VC); «recordandose da muy graue 
morte do seu filho» (VC); «nom os 
pode recordar sem grande spanto 
e arripiamento da voontade» (VC); 
«absoluote pelo poder susu dyto das 
dyzimas das ygreias das quaes te nom 
recordas se algũas nom pagaste» (TC); 
«Filho recordate que reçebeste beẽs na 
tua vida» (EE); «E recordese outrossy 
quantas vezes per algũas das maneiras 

sobredictas elle cospyo a Christo na 
face» (VC); «Para se conformar o homẽ 
a este artigoo recordesse quantas vezes 
elle offendeo em sy meesmo a jmagẽ 
de deus» (VC); «Pedro se recordou do 
andar passado» (EE); «como quer que ẽ 
todo tempo nos deuemos rrecordar por 
pecadores» (S); «O quarto rremedio he 
rrecordarsse da fame» (S).

recorrer, vb. (do lat. recurrere). Voltar; 
apelar; acorrer. Formas: recorra (VC, 
1); recorramos (VC, 4); recorrase (VC, 
1); recorrãse (TC, 1); recorre (TC, 1; VC, 
4); recorrẽ (EE, 1); recorreevos (VC, 1); 
recorreo (VC, 1); recorreo se (VC, 1); 
recorreosse (VC, 1); recorrer (VC, 4; 
EE, 1); recorrer nos (VC, 1); recorrer se 
(VC, 1); recorrerem (VC, 1); recorrerom 
(VC, 1); recorrersse (VC, 1); recorresse 
(VC, 1); recorressem (EE, 1); recorrete 
(VC, 1); recorriã (VC, 2); recorriam (VC, 
1); recorryansse (VC, 1); rrecorrer (S, 
1); rrecorrerse (S, 1); rrecorriã (S, 1). 
Contextos: «E mais ameude se recorra 
aas principaaes nembranças de Christo» 
(VC); «Mas entom nos recorramos ao 
senhor que refree a tempestade» (VC); 
«E porem se alguẽ ouuer mester ou for 
mingoado de boõas pallauras recorrase 
a ella» (VC); «E aqueles que esta 
perfeyçom auer nõ quisirem recorrãse 
ao primeyro» (TC); «qualquer que he 
cõbatido deste pecado ali se recorre e por 
esto he mais agrauado o pecado» (TC); 
«as jmmijzidades que recorrẽ hodio e 
maas võtades» (EE); «Recorreevos a my 
e auerees paz» (VC); «e porẽ se recorreo 
elle a Christo dizendo» (VC); «recorreo 
se o seu corraçõ aos parẽtes» (VC); «e 
dandolhe e dizendo muytos doestos 
recorreosse aly muyto poboo que hya em 
pos elle» (VC); «nenhuũ podera a outro 
quanto quer que seja justo recorrer» 
(EE); «A quarta doutrina he. que per seu 
exẽplo aprendamos recorrer nos a deus 
cõ nossas tristezas e tribulaçoões» (VC); 
«Aqueste corregimento de lampadas nõ 
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he outra cousa se nom recorrer se aa sua 
voontade pensando da justiça e dereitura 
das suas obras» (VC); «de se recorrerem 
aa çidade real de Jerusalem» (VC); 
«tu acorreste a todos aquelles que se 
acoutarom e recorrerom a tua defensom» 
(VC); «Ca nom embarguamdo que muy 
boo e muy saão cõselho seja sperar e 
recorrersse homẽ aa misericordia de 
deus» (VC); «E como sente que elle nom 
pode vençer as tẽptaçoões per sua virtude 
recorresse ao comprido poder de deus» 
(VC); «Segũdo porque seus discipollos 
postos en perijgo recorressem a elle» 
(EE); «recorrete a este lugar e abastete 
esto que aqui em geeral he posto ou dito» 
(VC); «e os outros parentes e amijgos 
recorriã e vijnhã trigosa mente a veellos» 
(VC); «e todos elles se recorriam a ella 
assy como a meestra» (VC); «porque nõ 
tijnhã cousa que os ajudase a acoymalo 
e reprehẽdello recorryansse a ajuda dos 
braados e arroydo» (VC); «por que sse 
deue primeyro rrecorrer ao temporal» 
(S); «pode hyr a outro ou rrecorrerse 
ao superior» (S); «rrecorriã a elle ẽ os 
taees negoçios» (S).

recoveiro, subs. (de recovar + -eiro; 
recovar, de récova, este do árabe ar-
rakbâ, grupo de viajantes montados 
em bestas). Indivíduo que transporta 
mercadorias. Formas: recoueiro (C, 1). 
Contexto: «E do almocreue ou recoueiro 
pague de cada besta .xv. reaes» (C).

recreação, subs. (do lat. recreatione-m). 
Divertimento; deleite; prazer. Formas: 
recreaçam (EE, 1); recreaçõ (EE, 3); 
recreaçom (VC, 1; EE, 3); recreaçoões 
(EE, 1). Contextos: «nam podemos aver 
tanto dinheiro e posto que ho teuessemos: 
nam abastaria para a recreaçam delles» 
(EE); «(e o pam) non sobre as brasas mas 
ally aparelhado pera a recreaçõ delles» 
(EE); «o qual he recreaçõ da alma» 
(EE); «por mantijmento e recreaçom 
ouue fel e azedo e por folgança» (VC); 
«caros porque a ymagẽ da recreaçom: 

carissimos pella ymagem da glorificaçõ» 
(EE); «He de notar que em nossas 
recreaçoões deuemos fazer graças» 
(EE).

recreação 2, subs. O mesmo que recriação. 
Formas: recreaçõ (VC, 1). Contexto: 
«entõ folgou da obra da recreaçõ que 
foy da infijnda sabedoria» (VC).

recreamento, subs. (de recrear + -mento). 
Ato ou efeito de recrear; recreação; 
deleite. Formas: recreamento (VC, 2). 
Contextos: «auiã alguũ recreamento e 
cõforto aa sua toruaçõ» (VC); «em lhe 
dar alguũ recreamento de mantijmento» 
(VC).

recrear, vb. (do lat. recreare). Alegrar; 
divertir; deleitar. Formas: recrea (EE, 
3; RP, 1); recreã (EE, 1); recreada (EE, 
1); recream (EE, 1); recrear (EE, 2); 
recrearey (VC, 1). Contextos: «que o 
homem de dentro se recrea na vista da 
diuĩjdade de Christo» (EE); «por ho boõ 
cheyro e aromatico, se recrea o coraçõ 
e o sprito do homẽ» (RP); «ẽ demasia 
recreã e mãtem ho corpo» (EE); «das 
quaaes he recreada a alma» (EE); «a 
carne e sangue de Christo recream a 
alma» (EE); «nom deu vinho a estes 
homeẽs aos quaaes deu de comer e 
recrear de çinquo paães de orjo» (EE); 
«E cõ allegria vos fartarei auoondarey e 
recrearey em o presente per graça e no 
futuro per gloria» (VC).

recrecer, vb. O mesmo que recrescer. 
Formas: recreçe (S, 1); recreçerõ 
(VC, 1); rrecreçe (S, 1); rrecreçer (S, 
2); rrecreçerõ (S, 2); rrecreçese (S, 
1). Contextos: «quãdo a algũ recreçe 
enfermidade de gota» (S); «e outra 
poderia seer os pobres muytos que 
recreçerõ cõ que repartirõ aquelle 
relleua» (VC); «Aquesçendo que o 
saçerdote começada a missa rrecreçe 
ssair sangue dos narizes e fazer vomito» 
(S); «he theudo de rrestituyr ho dano que 
rrecreçer aquele contra quẽ dise ho falsso 
testemunho» (S); «todos os danpnos que 
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rrecreçerõ aos que acusauã» (S); «E asi 
ao que fose casado despois do casamento 
rrecreçese loucura» (S).

recrescer, vb. (do lat. recrescere). Crescer 
de novo; aumentar. Formas: recresçẽ 
(VC, 1); recresçeo (S, 1). Contextos: «as 
cousas que se nos recresçẽ sejã taaes que 
nos mujto demouã» (VC); «E se por sua 
negligẽçia e mingua recresçeo dampno 
ou perda» (S).

recriação, subs. (do lat. medieval recrea-
tione-m). Ato ou efeito de recriar; resta-
belecimento. Formas: recriaçom (VC, 
2). Contextos: «da sabedoria quanto aa 
obra da recriaçom» (VC); «Cõsumado 
he .s. acabada he a obra da recriaçom» 
(VC). 

recriação 2, subs. O mesmo que recreação. 
Formas: recriaçom (EE, 1). Contexto: 
«ora vsam doutras estorias de pagaãos 
pera a recriaçom do corpo» (EE).

recriamento, subs. O mesmo que recrea-
mento. Formas: recriamento (VC, 1); re-
criamentos (VC, 1); recriamẽto (VC, 1). 
Contextos: «(E eu vos refrearey.) .s. cõ 
refeiçom e recriamento de dẽtro» (VC); 
«e teẽ em custume de buscar e desejar 
taaes recriamentos» (VC); «porque ally 
ha folgãça e recriamẽto» (VC).

recriar, vb. (do lat. recreare). Criar de novo; 
restabelecer; renovar. Formas: recriar 
(EE, 1); recriou (VC, 2). Contextos: 
«ho mundo podia acreçentar os paães 
sem os recriar de nouo» (EE); «e o seer 
da graça quando nos recriou por o seu 
reemimento e payxom» (VC); «por que a 
sua fortalleza nos criou. e a sua fraqueza 
nos recriou» (VC).

recriar 2, vb. O mesmo que recrear. 
Formas: recriãdo (VC, 1); recriados 
(VC, 1); recriame (VC, 1); recriando 
(VC, 1); recriar (EE, 2); recriarã (VC, 1); 
recriasse (VC, 1). Contextos: «recriãdo 
o coraçõ da uelha chorosa segũdo se 
segue» (VC); «e porque recriados pello 
sõno podessẽ fugir das maãos daquelles 
que logo auiã de prẽder a Christo» (VC); 

«recriame ergo da tua frol e cõ o fruto teu 
liura me de toda miseria» (VC); «Saando 
vos e recriando e acharees folguança 
pera vossas almas» (VC); «assy como a 
semente he materia do pã pera recriar o 
corpo assy a pallaura de deus he materia 
da preegaçam pera recriar a alma» (EE); 
«e mais ledamẽte te recriarã» (VC); «e 
cõfortasse e recriasse os discipollos» 
(VC).

recto, adj. O mesmo que reto. Formas: 
recta (S, 1); rrecta (S, 1). Contextos: 
«Todo por sua via recta» (S); «a myn 
pareçe vontade firme rrecta e de todo 
põto quitada das cousas terreaees» (S).

rector, subs. O mesmo que reitor. Formas: 
rector (S, 9; VC, 2; C, 10; EE, 1); 
rectores (VC, 3; C, 36); rrector (S, 20); 
rrectores (S, 1). Contextos: «Se alguũ 
sse confessasse ao rector ou cura de 
algũa ygreja que non tem dereito alguũ 
ao benefiçio» (S); «Qualquer soberbo 
rector tantas vezes caae em peccado de 
apostasia» (VC); «E qual quer abade, 
prior, rector, curado e benefiçiado ou 
capellam que outra cousa consentir» 
(C); «E aquelle que era presidente e 
rector no templo» (EE); «Cauidẽsse pois 
os pastores e rectores de escandelizar 
os subditos ou delles dar aazo de 
cayrẽ» (VC); «ẽ grãde dano e prijgo 
das cõçiẽçias dos rectores das ditas 
ygrejas e mosteiros» (C); «ho bispo, o 
rrector e cura da parrochia donde viue» 
(S); «Poremde os rrectores e curas das 
ygrejas deuem conplir por obra» (S).

rectoria, subs. (do lat. medieval rectoria-
-m). O mesmo que reitoria: cargo ou 
dignidade de reitor; paróquia. Formas: 
rrectoria (S, 1). Contexto: «mais aqueles 
a quem he dada cura e rrectoria alguũa 
da ygreja» (S).

recuidar, vb. (do lat. recogitare, repensar). 
Cuidar de novo; refletir muito. Formas: 
recuydar (VC, 1). Contexto: «tornãdo a 
cuydar e recuydar em a grãdeza do seu 
prazer» (VC).
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recuperar, vb. (do lat. recuperare). Reaver; 
recobrar. Formas: recuperar (VC, 1; C, 
1). Contexto: «e de tornar a saluaçõ e 
recuperar graça» (VC); «nõ deseja a dita 
vingãça se nõ por recuperar o seu» (C).

recurso, subs. (do lat. recursu-m). Ato 
ou efeito de recorrer; auxílio. Formas: 
recurso (S, 1); rrecurso (S, 1); rrecursso 
(S, 3). Contextos: «Por jsto auemos 
noso recurso a virgem Maria» (S); que 
todos ajan rrecurso a elles» (S); «Ca 
estomçe deuelhe mandar liçença ou aver 
rrecursso ao superior» (S).

recusar, vb. (do lat. recusare). Não aceitar; 
declinar; opor-se. Formas: recusa (VC, 
1); recusãdo (VC, 1); recusam (VC, 5); 
recusando (VC, 1); recusar (S, 1; VC, 5); 
recusarem (S, 1); recusarmos (VC, 1); 
recusassẽ (VC, 1); recusassemos (VC, 
1); recusaste (VC, 1); recusaua (VC, 5); 
recusauã (VC, 1); recuse (VC, 1); recusẽ 
(VC, 1); recusey (VC, 1); recuso (VC, 1); 
recusou (S, 1; VC, 7); rrecusasse (VC, 
1). Contextos: «Esso meesmo aqui se 
demostra a aspereza de deus quando 
recusa e nom quer reçeber os doões 
daquelles que stam em discordia» (VC); 
«em o presente quiser guardar recusãdo 
ou fugindo do martirio ou nõ marteirãdo 
em peendença seu corpo» (VC); «Pero 
primeiro filho ajnda se podẽ entender 
os pecadores os quaaes aa primeira 
viuẽdo mal neguã o recusam de seruir a 
deus» (VC); «e recusando de crucifiguar 
Christo» (VC); «declinar quer dizer 
recusar» (S); «pensando que per seu 
filho ella fora encomẽdada e cometida a 
sam Johã nom quis mais recusar» (VC); 
«E se de todo ponto os recusarem e non 
quiseren dar liçença» (S); «e por dar a 
nos exẽplo de nõ recusarmos a morte» 
(VC); «assi como desejam as merçees 
nõ recusassẽ de soportar a obra donde vẽ 
a merçee» (VC); «Assy meesmo e nos 
se caso fosse que cõplisse de receber e 
soportar semelhantes cousas por Christo. 
que o nom recusassemos» (VC); «mas 

tu nõ quisiste perdoar aquello que era 
pouco pois que recusaste de lhe dar 
spaço» (VC); «E Pedro refertaua ou 
recusaua cõ o amor que auia» (VC); «a 
qual os outros todos recusauã» (VC); 
«e se pervẽtura a certidõ da cousa mal 
feita he tal que recuse e nõ cõsenta 
scusa» (VC); «tãto que se mester for 
que nõ recusẽ de morerẽ por saluarẽ 
seus menores» (VC); «Nõ recusey por 
aperfiar cõtra a tua voontade» (VC); 
«Nõ me negues de auer contigo parte ca 
eu nõ recuso parte algũa de my que a ty 
praza lauar» (VC); «por que recusou o 
cõselho dos judeus» (S); «se per vẽtura 
a rrecusasse» (VC).

redarguir, vb. (do lat. redarguere). 
Replicar; responder. Formas: redargoyo 
(VC, 1);  redarguyohos (EE, 1); 
rredarguir (S, 1). Contextos: «porque 
cadahuũ delles redargoyo os pecados das 
pessoas» (VC); «Christo nosso senhor 
querẽdo subir ao çeeo apareçeo primeiro 
a seus discipollos e redarguyohos e 
comeo com elles» (EE); os quaees 
nenhuũ nõ pode rredarguir» (S).

rede, subs. (do lat. rete-m, teia de aranha). 
Tecido de malha para apanhar peixes e 
outros animais; teia. Formas: rede (TC, 
1; VC, 23; C, 1; EE, 17); redes (VC, 24; 
EE, 14); reede (EE, 2); rrede (VC, 7). 
Contextos: «O pecado pode ainda seer 
chamado rede, que quamto o homen em 
ele amda mays tamto se mays emuolue» 
(TC); «pero eu lançarey a rede» (VC); 
«deu aos apostollos por huũa barca e 
rede» (EE); «outra vez. (que lãçauã 
as redes.) ao mar pera piscarẽ» (VC); 
«olhando pellas janellas, e espreitando 
pellas redes» (EE); «quãdo a reede 
esta na agoa» (EE); «a qual he quãto a 
deus sandiçe e rrede ou teea daranhas» 
(VC); «o qual he da rrede lançada no 
mar» (VC).

rédea, subs. (do lat. medieval retina-m, 
pelo cast. rienda). Correia que se prende 
ao freio para controlar um cavalo. 
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Formas: redea (VC, 1). Contexto: «e 
a caae em elles liuremente e sem redea 
ou freo alguũ atees que chegua aa soma 
da dãpnaçom» (VC).

redemir, vb. (do lat. redimere). O mesmo 
que redimir: remir; resgatar; libertar. 
Formas: rredemijr (S, 1). Contexto: 
«na pendença podense rredemijr 
mudamdosse em outra coussa melhor» 
(S).

redemoinho, subs. (de rede-, por roda-, 
+ moinho). Remoinho; movimento de 
rotação em espiral; turbilhão. Formas: 
redemoynhos (VC, 1). Contexto: «E 
antre os redemoynhos do mũdo e antre 
as reuoltas do segre» (VC).

redempção, subs. O mesmo que redenção. 
Formas: redempçõ (VC, 9; EE, 2); 
redempçom (VC, 17; EE, 6); redẽpçam 
(EE, 1); redẽpçõ (VC, 23; EE, 4); 
redẽpçom (S, 1; VC, 9; EE, 8); redẽpçon 
(EE, 1); rredempçõ (VC, 3); rredempçom 
(VC, 1); rredempçon (S, 1); rredenpçon 
(S, 1); rredẽpçõ (EE, 2); rredẽpçom (VC, 
2). Contextos: «(e sãgue) da paixom e 
redempçõ» (EE); «A morte de Christo 
era causa da redempçom da culpa» (VC); 
«Em o senhor he a misericordia e em 
elle ha redempçom abundante» (EE); 
«porque vijndo a morte en redẽpçam 
daquelles trespassamentos que eram 
sob o testamẽto primeyro» (EE); «e o 
teu manjar he a mjnha redẽpçõ» (VC); 
«E diz cõplida por que todos os que som 
ẽ catiueyro por ella resçebẽ redẽpçom» 
(S); «ca hy nõ ha logar de redẽpçon» 
(EE); «aly se segue a rredempçõ das 
pẽnas» (VC); «quam copiosa foy a 
rredempçom acerca delle» (VC); «A 
terçeira por louuar ho misterio da 
nossa rredempçon» (S); «Polla qual 
rredenpçon os meninos sem merito alguũ 
alcançaron vyda e gloria perdurauel» 
(VC); «Auondada he a rredẽpçõ aa 
humanal linhajẽ» (EE); «e desejaua a 
rredẽpçom humanal» (VC).

redemptor, subs. (do lat. redemptore-m). O 

mesmo que redentor: aquele que redime; 
Jesus Cristo. Formas: redemptor (VC, 
1; EE, 3); redẽptor (EE, 5); rredenptor 
(S, 1). Contextos: «nosso senhor 
Jhesu Christo nosso deus e redemptor» 
(VC); «Christo nosso redemptor» (EE); 
«vyron ho minino homẽ e conheçerõno 
redẽptor» (EE); «fez enjuria e ofemssa 
ao noso rredenptor que nos rremijo pello 
seu propeo sangue» (S).

redenção, subs. (do lat. redemptione-m). 
Ato ou efeito de redimir; salvação. 
Formas: redẽçã (EE, 1); redẽçõ (VC, 
1); redẽçom (VC, 1); redençõ (S, 2; EE, 
1); redençom (EE, 1); redençon (EE, 
1); rredençom (S, 1); rredençon (S, 2). 
Contextos: «na cruz creçeo sangue de 
redẽçã» (EE); «e por mereçermos a 
nossa redẽçõ que nos fez pois que em elle 
nõ foy pena nẽ toruaçõ» (VC); «E que 
sem outro meo auiam de vijr aa saluaçõ 
e redẽçom» (VC); «auya tomado por 
redençõ e saude da humanal linhagẽ» 
(S); «alçay vossas cabeças que vossa 
redençom se achega» (EE); «conuẽ a 
saber, a Cristo homem pera a redençon 
da natureza humana» (EE); «por ysto 
mestura esta parte com o sangue que 
foy nossa rredençom» (S); «Por si he 
decraraçom o que se segue por rredençon 
de suas almas e sperança de ssaude e 
sigurança» (S).

redobrar, vb. (de re- + dobrar). Repetir. 
Formas: redobrauam (VC, 1). Contexto: 
«E em adyam e dobrauam e redobrauam 
a dar açoutes sobre açoutes e feridas 
sobre feridas» (VC).

redolho, subs. (do cast. redrojo). Planta 
que dá fruto fora do tempo. Formas: 
redolho (VC, 1). Contexto: «algũas 
vezes ẽfloreçe em nos algũas vezes faz 
fruito. E ajnda tornou dar redolho per 
a rresurreiçom do corpo seu que fez» 
(VC).

redondar, vb. (do lat. redundare). O 
mesmo que redundar: resultar; dar 
origem a. Formas: redondara (EE, 1). 
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Contexto: «e todo ysto redondara en 
gloria dos escolheitos» (EE).

redondeza, subs. (de redondo + -eza). 
Qualidade do que é redondo; cercania. 
Formas: redõdeza (VC, 2); redõdezas 
(VC, 2); redondeza (VC, 2); rredõdeza 
(VC, 1). Contextos: «e a redõdeza das 
terras cõtra os sem siso» (VC); «queria 
que todas as redõdezas e regnos dos 
planetas» (VC); «e serã mujto mais puros 
do que agora sõ. as redõdezas do mũdo» 
(VC); «e entõ vijnra o acabamento 
quando cheguar ao cabo da redondeza 
das terras» (VC); «e assy como em huũ 
nouello ou redondeza daquella pequena 
nuuẽ subyo elle» (VC); «O spiritu do 
senhor ẽcheo a rredõdeza do mũdo e da 
terra» (VC).

redondo, adj. (do lat. rotundus, a, um). 
Esférico; circular. Formas: redõda (VC, 
1); redõdas (VC, 1); redõdo (VC, 2); 
redonda (S, 1; VC, 5); redondo (VC, 2); 
rredõda (S, 1); rredomda (S, 1); rredonda 
(S, 1). Contextos: «Do moymẽto do 
senhor se diz que era hũa lapa ou casa 
redõda cauada em hũa pẽna ou penedo» 
(VC); «Segundariamẽte no corpo guaffo 
nasçẽ muytas burbulhas miudas duras 
e redõdas» (VC); «Itẽ o berillo se for 
redõdo e o poserẽ ẽ dereito do sol faz 
açẽder fogo» (VC); «deuem trazer mayor 
coroa e mays redonda que os clerigos 
seglares» (S); «Onde sta a ygreja do 
sancto sepulcro ou da resurreiçom do 
senhor. a qual he redonda» (VC); «a 
qual cerca ou çarramẽto era redondo» 
(VC); «E as luuas outrossy deuẽ teer 
alguũ firmal ou anel redondo ençima» 
(VC); «ha hostia rredõda significa que 
Deus nem ha começo nen fin» (S); «que 
os clerigos fezessem a coroa rredomda» 
(S); «E ha hostia deue seer rredonda» 
(S).

reduzir, vb. (do lat. reducere). Tornar 
menor; abreviar; substituir; limitar; 
subjugar; submeter. Formas: forom 
reduzidos (VC, 1); foy reduzido (VC, 

1); he rreduzida (S, 1); redusesse (VC, 
1); redusse (VC, 1); reduz (VC, 1); 
reduze (VC, 1; EE, 1); reduzeas (VC, 
1); reduzẽdoos (VC, 1); reduzellos (VC, 
1); reduzendo (VC, 1); reduzeos (VC, 
2); reduzerem (VC, 2); reduzida (VC, 
1); reduzillos (EE, 1); reduzio (EE, 1); 
reduzir (VC, 1; EE, 1); reduziu (S, 1); 
rreduz (VC, 1); rreduze (S, 1); rreduzem 
(S, 3); rreduzen (S, 2); rreduzeo (S, 1); 
rreduzẽsse (S, 1); rreduzio (S, 1); rreduzir 
(S, 2); seer reduzidas (VC, 2); seer 
reduzido (VC, 1); seer reduzidos (VC, 
1); sõ reduzidas (VC, 1); sõ reduzidos 
(VC, 1); som reduzidas (VC, 2); som 
reduzidos (VC, 1). Contextos: «e 
daquelle poo em que forom reduzidos 
e tornados» (VC); «quando aquelle 
aa ffe per palpar foy reduzido» (S); 
«se a payxõ de Christo he rreduzida 
a memoria» (S); «elle redusesse aa 
cõpanhia das noue ordeẽs dos angeos» 
(VC); «Ca aquella resurreyçõ do senhor 
redusse a nos outros aa sua ĩmortalidade» 
(VC); «porque elle reduz as cousas 
baixas aas altas per os meos» (VC); 
«Porem diz Gregorio quando aquelle 
apalpandose reduze aa ffe» (EE); «e 
tornãdo as a pẽssar reduzeas a sete 
paães» (VC); «reduzẽdoos ao fruito das 
boas obras» (VC); «e reduzellos a ella 
per sy meesmo e per os .xij. apostollos» 
(VC); «reduzendo a ella as maginaçoões 
afeyçoões e oraçoões» (VC); «De si 
reduzeos a humildade» (VC); «vijnram 
Helyas e Enoch por repugnarem e 
reduzerem os errantes» (VC); «pera 
tyrar e trazer a bem e filha prazer de seer 
tornada e reduzida» (VC); «reduzillos 
aa obseruança da ley de Moyses» (EE); 
«todollos homeẽs que tinha captiuos 
liurou e reduzio ao çeeo» (EE); «e assy 
se pode reduzir a ambos os extremos» 
(VC); «E asi todos jũtos, asi afirmatiuos 
como negatyuos, reduziu a afirmatiuos» 
(S); «e o rreduz a auer conhoçimẽto de sy 
meesmo» (VC); «polla qual a maldade 
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do homẽ que se partyo de Deus pecando 
se rreduze en vondade» (S); «e a esta se 
rreduzem todalas obras de misericordia 
corporaaes» (S); «a satisfaçon deue 
ser por esmola ou por oraçõ ou jejuũ 
ou pollas cousas que se rreduzen a 
estas tres» (S); «alegrao e rreduzeo a 
prazer» (S); «algũs põee quatorze, mais 
rreduzẽsse a sete» (S); «primeiramẽte 
rreduzio aa memoria da paixan de nosso 
senhor Jhesu Christo» (S); «e alguũs 
delles son de rreduzir aa memoria» (S); 
«e todas criaturas podem seer reduzidas 
a quatro geeraçoões» (VC); «porque o 
proximo deue primeyro seer reduzido 
per amor» (VC); «podẽ seer reduzidos a 
cõto de tres» (VC); «aas quaaes todallas 
outras sõ reduzidas» (VC); «E a estes 
tres viçios sõ reduzidos todollos outros 
pecados» (VC); «aas quaaes cousas som 
reduzidas todas as penas do inferno» 
(VC); «por quanto som reduzidos aos 
preçeptos de nõ adulterar e de nõ furtar» 
(VC).

reedificação, subs. (do lat. tardio reaedifi-
catione-m). Ato ou efeito de reedificar; 
reconstrução. Formas: reedificaçam 
(VC, 1); rehedifficaçõ (VC, 1). Con-
textos: «porque aquestas faziam por a 
reedificaçam ou alimpamẽto que fezerõ 
os mançebos» (VC); «por muytos nojos 
que lhes auiã feitos sobre a rehedifficaçõ 
do templo e da çidade» (VC).

reedificar, vb. (do lat. reaedificare). 
Edificar de novo; reconstruir. Formas: 
rehedificar (VC, 2). Contextos: «aqueste 
feyto aas maãos e a cabo de tres dias 
rehedificar outro feito sem maãos» (VC); 
«Empero nõ era mayor marauilha ou 
millagre rehedificar em tres dias o tẽplo 
material facto aa maão» (VC).

refartar, vb. (de re- + fartar). Fartar muito; 
satisfazer. Formas: refartando (VC, 1). 
Contexto: «como verdadeiros obediẽtes 
nõ refartando de fazerẽ aquello» (VC).

refazedor, subs. (de refazer + -dor). 
Formas: refazedor (VC, 1). Contexto: 

«Nyno que foy rey e fazedor ou refazedor 
de Ninjue» (VC).

refazer, vb. (de re- + fazer). Tornar a 
fazer; reconstruir; recuperar. Formas: 
refaça (VC, 1); refara (VC, 1); refarias 
(VC, 1); refazẽ (VC, 1); refazeme (VC, 
1); refazendome (VC, 1); refazer (VC, 
3; EE, 1); refazia (VC, 1); refeito (VC, 
1); refez (VC, 2); rrefazes (VC, 1). 
Contextos: «milhor he que no purgatorio 
se refaça aquello que foy mingoado 
aquy» (VC); «porque ou aquy ou nos 
fogos do purgatorio se refara aquello 
que mingoa» (VC); «em tres dias 
refarias o templo» (VC); «nẽ trabalhos 
mas a voõtade e caridade refazẽ em 
nos os falliçimẽtos da obra do tẽpo» 
(VC); «Tu que me fezeste refazeme 
porque ja som deffeito per pecados» 
(VC); «logo o forõ. e em remijdo e 
refazendome. elle disse muytas cousas 
e obrou muytas marauilhas e millagres» 
(VC); «E segũdo Agust. diz elle tẽptara 
de refazer as çerimonias da ley por tirar 
ou quebrãtar o euãgelho» (VC); «e nõ 
por refazer as antredanhas do proue» 
(EE); «e enadia e refazia a jmperfeiçam 
da ley» (VC); «porque soportou malles 
o qual faz homẽ forte e refeito pera 
soportar» (VC); «e elle soprio e refez em 
elles a mingoa na vontade que nõ hauiã» 
(VC); «E em tres dias o rrefazes» (VC).

refecção, subs. O mesmo que refeição. 
Formas: refecçõ (VC, 10); refecçom 
(VC, 6). Contextos: «per aquesta 
refecçõ eu mereça de te fazer outra 
spiritual» (VC); «cõ que aja mãtijmẽto 
e refecçõ a alma» (VC); «ẽ esto he 
a minha refecçom e delectaçom que 
faça a voontad» (VC); «o quĩto em o 
mãtijmẽto e refecçom do sacramẽto» 
(VC); «Ouelhas somos oremos por tal 
que tenha por bem nos allojar sobre a 
agoa da refecçom e fresca» (VC).

refece, adj. (do árabe rakhiç, barato, 
pobre). Vil; miserável. Formas: refece 
(VC, 2); refeçe (VC, 28); refeces (VC, 
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6); refeçes (VC, 16); refeeçe (VC, 3); 
refeeçes (VC, 2); refezes (VC, 4); reffece 
(VC, 1); reffeçe (VC, 1); reffeçes (VC, 
2). Contextos: «e comparou a huũ preço 
e guanho vil e refece» (VC); «se tẽ por 
vil e çujo ou refece a seus olhos» (VC); 
«steue calado e manso ante a cadeira 
do juiz refeçe e indigno» (VC); «como 
se elle o menor e mais refeçe fosse dos 
homeẽs e ferido» (VC); «fazer quaaes 
quer cousas e officios por vijs e refeces 
que sejã» (VC); «vendẽ cousas vijs e 
refeces» (VC); «se faz nos muyto pobres 
refeçes e vijs condempnados» (VC); «o 
da contriçõ se cõpoõe de materiaaes 
refeçes e vijs» (VC); «colheo homeẽs 
refeçes no mundo e ajnda do officio e arte 
refeeçe» (VC); «E o primeiro he que o 
homẽ per humildade se tenha por menor 
de todos e mais refeeçe» (VC); «no mũdo 
som auidas por pequenas e refeeçes» 
(VC); «e as vestiduras que tragiã refeeçes 
erã e de muytos desuayrados pedaços» 
(VC); «mas semear as palauras de deus 
nas carreiras e ruas menos prezadas e 
refezes» (VC); «Sayba cadahuũ que 
nõ despreza pessoas refezes nẽ ouue 
pessoas vijs» (VC); «E deueste extimar 
por reffece e vil» (VC); «por tal que o 
perdom nõ seja caro: nem a indulgencia 
reffeçe» (VC); «porque possam em elle 
louuar a vestidura. e manjares reffeçes» 
(VC); «tijnham poucos paães. mas ajnda 
eram ralos e reffeçes» (VC).

refecimento, subs. (de refece + -mento). 
Miséria; pobreza. Formas: refecimento 
(VC, 1). Contexto: «Ao exercicio da 
humildade cinco cousas podẽ aproueitar 
.s. amor de refecimento e de pequeno 
valor» (VC).

refeição, subs. (do lat. refectione-m). Ato 
de comer; alimento que se ingere a 
determinadas alturas do dia; mantimento. 
Formas: refeiçõ (VC, 11); refeiçom 
(VC, 4); refeyçã (VC, 1); refeyçam 
(VC, 1); refeyçõ (VC, 1); refeyçom 
(VC, 5; EE, 1); refeyçoões (VC, 1); 

rrefeiçõ (VC, 1); rrefeyçõ (VC, 2). 
Contextos: «em a casa material por auer 
ally Christo refeiçõ e seus discipollos» 
(VC); «e beber se faz a refeiçom perfeita 
do corpo» (VC); «porque tu te delectas 
e tomas em algũa maneira refeyçã em 
a verdadeira obediẽçia» (VC); «pera 
tomar aly refeyçam e mãtijmento per 
seu trabalho» (VC); «Aquesta refeyçõ e 
mantijmẽto significa a rrefeyçõ eternal 
que ha de seer em a vespora» (VC); 
«Aqueste da refeyçom e cõforto aas 
voõtades piadosas que hã memoria 
da sua sãctidade» (VC); «He de notar 
com dilligẽçia, que esta refeyçom tem 
deferença daquella dos cinquo paães de 
orjo» (EE); «per os quaaes no parayso. 
das refeyçoões aos spiritus dos sanctos 
e dos bemauemturados» (VC); «e que 
depois aja a rrefeiçõ e refresco da 
cõtẽplaçõ» (VC); «ou aquesto foy assy 
por significar a rrefeyçõ inteira e perfeita 
da alma» (VC).

refeito, subs. (do lat. refectu-m). Aquilo 
que foi feito de novo. Formas: refeyto 
(VC, 1). Contexto: «e ajnda he a deus 
ygual em fartar a voontade. e dar lhe 
refeyto. e em abastar o coraçõ de graça» 
(VC).

refeitoiro, subs. (do lat. refectoriu-m). O 
mesmo que refeitório: lugar onde se 
fazem as refeições. Formas: refeytoyros 
(VC, 1). Contexto: «segundo acustumã 
de star nos refeytoyros dos relligiosos» 
(VC).

refentar, vb. O mesmo que arrefentar. 
Formas: refentaua (VC, 1). Contexto: 
«ao qual de dentro se apaguaua e 
refentaua o fogo verdadeiro» (VC).

referendairo, subs. (do lat. referendiariu-
-m). O mesmo que referendário: aquele 
que referenda; relator de causas e pe-
tições. Formas: referendairo (VC, 1). 
Contexto: «per o qual assy como per 
referendairo ou rellator: deus enuia as 
suas pallauras aas orelhas da persoa 
humanal» (VC).
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referer, vb. O mesmo que referir. Formas: 
referemos (VC, 1); referer (VC, 5); 
rrefereo (S, 1). Contextos: «que lhe 
referemos nos por a desonrra e ẽjuria 
da carne que por nos reçebeo?» (VC); 
«Podesse referer a vnidade de amor» 
(VC); «pero se pode referer a este ponto 
de grande scarneho e doesto» (VC); 
«Ou se pode referer o sangue ao preço 
da nossa redempçom» (VC); «hõde diz: 
fons uiuus, rrefereo ao padre» (S).

referir, vb. (do lat. medieval referere, por 
referre). Relatar; citar; atribuir; fazer 
referência a. Formas: refeirã (VC, 1); 
refeiramos (VC, 2); refere (S, 1; VC, 7; 
EE, 1); referẽ (VC, 1); referimos (S, 1); 
referindo (VC, 1; EE, 1); referindosse 
(VC, 1); referio (VC, 1); referir (VC, 11; 
EE, 2); referiremos (VC, 1); referirmos 
(VC, 1); referre (VC, 4); referrẽ (VC, 1); 
referyndo (EE, 1); rrefere (S, 1); refferẽ 
(VC, 1); rreferio (S, 1); seer referidos 
(VC, 2). Contextos: «se refeirã a deus 
e se occupẽ e as cousas de deus e que 
nõ fique cousa ẽ o homẽ que nõ seja 
subjecta ao amor de deus» (VC); «porẽ 
refeiramos todos os signaaes aas cousas 
que som ajnda por vijnr e esto por nosso 
auisamẽto» (VC); «Isto se refere ao 
estado da ygreja triumphãte» (EE); «Mas 
aquelles que som avisados ou sabedores 
toda a sua entẽçõ referẽ a deus» (VC); 
«todas as cousas que fazemos a ele as 
referimos» (S); «Referindo toda minha 
vida a elle» (EE); «por tãto mudou 
aqui a sua natureza referindosse ao 
entendimento e nõ ao nome» (VC); 
«Pedro nõ lhe respõdeo ou lhe referio 
cousa digna nẽ ygual» (VC); «mas por 
o amor que lhe tijnhã entẽdiã que se 
auia de referir e entẽder figuratiuamẽte» 
(VC); «nom souberã referir aaquelles 
a diuersos tẽpos» (EE); «e que lhe 
referiremos por os açoutes que por 
nos ouue» (VC); «se o referirmos a 
Christo por razõ da diuijndade» (VC); 
«a lympeza do coraçõ se referre aa 

pobreza do spiritu» (VC); «O conto de 
cinquo dezenas e de cinquo vnidades se 
cõpara ou referre aos cinquo sintidos» 
(VC); «e estas oyto som em aquellas 
quatro a mãsidoẽ e a paz se referrẽ aa 
paciẽcia» (VC); «Referyndo a pallaura 
dos seruidores aa pallaura de Christo» 
(EE); «a quẽ ela se rrefere e torna e 
quita de todo pecado» (S); «Itẽ todollos 
preçeptos aaquestes se refferẽ» (VC); «se 
ho saçerdote ouue entençon de consagrar 
quatro e ha entençom sse rreferio e 
emderençou aas primeyras que estauan 
emçima» (S); «que muytos daquestes 
signaaes possam jũtamẽte seer referidos 
aa destroyçõ da çidade e do tẽplo» (VC).

referta, subs. (regressivo de refertar). 
Discórdia; discussão. Formas: referta 
(VC, 4). Contextos: «e aceso en amor 
de ty meu alimpador seguramẽte e sem 
referta me chegue para ty» (VC); «eu 
entrey sem tardança e sem referta em 
o vẽtre virginal pera seer parido» (VC); 
«(E a meu seruidor digo faze esto e 
fazeo) sem referta» (VC); «da qual pode 
seer causa a de vulgaçõ e descubrimẽto 
das suas obras ou engeitamẽto e referta 
que pos em as obras de Christo» (VC).

refertar, vb. (de referto + -ar; referto, do 
lat. vulgar refertu-m, part. passado de 
referre, replicar). Discutir; contestar; 
negar. Formas:  referta (VC, 3); 
refertãdolhe (VC, 1); refertarey (VC, 
1); refertaua (VC, 1). Contextos: «e 
vende aquelle que referta o que da ao 
pobre» (VC); «nẽ o referta nẽ lãça em 
rostro» (VC); «despreçouo refertãdolhe 
e lãçãdolhe em rostro que era maninho» 
(VC); «sayba que lhas nõ negarey ou 
refertarey» (VC); «E Pedro refertaua 
ou recusaua cõ o amor que auia» (VC).

referteiramente, adv. (de referteiro + 
-mente). De modo referteiro; contra 
vontade. Formas: referteiramẽte (VC, 
1). Contexto: «E alguũs per força. assy 
como aquelles que fazẽ alguũ bem. ou 
se subjuguã a algũa discreçõ. empero 



66 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

referteiramẽte» (VC).
referteiro, adj. (de referto + -eiro; referto, 

do lat. vulgar refertu-m, part. passado 
de referre, replicar). Contendedor; 
contrário. Formas: referteiro (VC, 
1). Contexto: «porque claramẽte foy 
referteiro leyxãdo o bẽ e escolhẽdo o 
mal» (VC).

refertoiro, subs. (do lat. refectoriu-m). 
O mesmo que refeitório: lugar em que 
se fazem as refeições; sala de jantar. 
Formas: refertoiro (C, 1); refertoiros (C, 
1). Contextos: «nõ emtre das primeiras 
crastas dos mosteiros de homẽs da dita 
çidade em diante .s. em refertoiro, nem 
çellas» (C); «non emtrẽ em nehũa crasta 
dos ditos mosteiros nẽ dormitorios nẽ 
refertoiros nẽ camaras dabadesa» (S).

refião, subs. (do italiano ruffiano, 
pelo francês ruffian). O mesmo que 
rufião: indivíduo que vive à custa 
das prostitutas; alcoviteiro. Formas: 
rrefiãees (S, 1). Contexto: «E se destes 
beẽs deren a molheres dessonestas con 
que pecã ou a jogrãees ou a rrefiãees ou 
a semelhauees» (S).

refolegar, vb. (de re- + folegar, este do 
lat. follicare). O mesmo que refolgar: 
divertir-se. Formas: reffolegar (VC, 1). 
Contexto: «Quã ligeira cousa he dormir 
comer beber reffolegar» (VC).

reformação, subs. (do lat. reformatione-m). 
Recuperação; reparação. Formas: 
reformaçã (RP, 1); reformaçõ (VC, 
5); rreformaçõ (S, 1); rreformaçon (S, 
1). Contextos: «por cõseruaçam dos 
saãos, e reformaçã dos caydos» (RP); 
«destruyçõ dos infernos. reformaçõ das 
cousas cellestriaaes» (VC); «Renouarse 
ha o homẽ segũdo a alma per reformaçõ 
e repairamẽto da ymagẽ desfeada ou 
desfeita» (VC); «ajũtamẽto de persoas 
e de amigos e de amigas e rriquezas e 
rreformaçõ de paz» (S); «E o beyjar da 
maão significa a rreformaçon da paz que 
he antre o homẽ e Deus» (S).

reformar, vb. (do lat. reformare). Corrigir; 

renovar; emendar. Formas: fossemos 
reformados (VC, 1); foy reformada 
(VC, 1); refformou (VC, 1); reforma 
(VC, 2; EE, 1); reformaa (VC, 1); 
reformada (VC, 1); reformado (VC, 1); 
reformalla (VC, 1; EE, 1); reformame 
(VC, 1); reformar (VC, 10; EE, 1); 
reformara (EE, 1); reformasse (VC, 1); 
reformaua os (VC, 1); reformay (EE, 
2); rreformada (S, 2). Contextos: «e 
fossemos reformados segundo nossa 
possibilidade aa jmagẽ a qual nos 
çujamos» (VC); «Em o casamẽto pois 
do filho de deus que fez cõ a natureza 
humana foy reformada a amizade antre 
nos e deus» (VC); «em aquesta per 
muyto trabalho o refformou» (VC); 
«o pecador refeiçõ e mãtijmento cõ 
pascoa da saluaçõ se reforma e gouerna 
auõdosamente» (VC); «E assy como ho 
baptismo he huũ geeramẽto espiritual 
que se reforma» (EE); «e quando per 
vilheçe se lhe bota a vista reformaa 
e cobraa per queentura do sol» (VC); 
«porque a sensualidade reformada per 
a virtude moral serue e obedeçe aa 
razõ» (VC); «o qual auia de seer per elle 
reformado» (VC); «Os quaaes veellã em 
fazer paz: e reformalla e conserualla 
ou em sy ou em outros» (EE); «Tu que 
me formaste. Reformame» (VC); «mais 
he reformar a ymagẽ ẽ a alma que no 
corpo reformar a materia do nosso 
limo» (VC); «reformara o corpo da 
nossa humanidade» (EE); «A quarta razõ 
porque a ordẽ dos apostollos ẽ elle como 
em cabeça reformasse e fortificasse» 
(VC); «porque quaaes quer que elle 
curaua no corpo reformaua os em a 
alma» (VC); «reformay vos na nouidade 
de vosso sentido» (EE); «se despois de 
rreformada paz ou ãte» (S).

refortoiro, subs. (do lat. refectoriu-m). O 
mesmo que refeitório: lugar em que se 
fazem as refeições; sala de jantar. For-
mas: rrefortoryo (S, 1). Contextos: «co-
memdo carne fora do rrefortoryo» (S).
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refreadoiro, adj. (de refreado + -oiro). Que 
refreia; refreador. Formas: refreadoiros 
(VC, 1). Contexto: «e cada huũs lombos 
som apertadoiros .s. refreadoiros das 
cuydaçoões illicitas e das obras nõ 
booas» (VC).

refreamento, subs. (de refrear + -mento). 
Ato ou efeito de refrear; recalcamento. 
Formas:  re f reamento  (VC,  2) ; 
refreamẽto (VC, 2); refreamẽtos (VC, 
1). Contextos: «e outra em refreamento 
da boca» (VC); «consollaçom dos 
pobres. e refreamento aos rycos. e 
destruyçõ dos soberuos» (VC); «o qual 
se ordena e faz por refreamẽto da carne» 
(VC); «nõ per talhamẽtos de nẽbros: 
mas per refreamẽto e apartamento da 
cõcupiscẽcia carnal» (VC); «porque 
os trespassamentos que faz o spiritu 
per fortes refreamẽtos e obras se deuẽ 
acreçẽtar per exercicio spiritual» (VC).

refrear, vb. (do lat. refrenare, segurar 
pelo freio). Reprimir; conter; impedir. 
Formas: he refreada (EE, 1); he refreado 
(VC, 1); refrea (S, 1; VC, 1); refreada 
(VC, 2); refreado (VC, 1); refreãdo 
(VC, 4; EE, 3); refreãdose (VC, 1); 
refream (VC, 1); refreamos (VC, 2; 
EE, 1); refreando (S, 1; VC, 2; EE, 1); 
refreandoo (VC, 1); refreandoos (VC, 
1); refrear (VC, 19); refreara (VC, 1); 
refrearẽ (VC, 1); refrearmos (VC, 1); 
refrease (VC, 1); refreasse (VC, 1); 
refreaua (VC, 1); refree (VC, 4; EE, 2); 
refreemos (VC, 1); refreemos nos (VC, 
1); refreeandose (EE, 1); refreou (VC, 
4); rrefrea (S, 2); rrefreã (S, 1); rrefream 
(S, 1); rrefrean (S, 1); rrefrear (S, 4); 
rrefrearse (S, 1); rrefreey (S, 1); seer 
refreados (EE, 1); seerẽ refreados (VC, 
1); seja refreada (VC, 1). Contextos: 
«E assy he dicta a maão cortarse quando 
he refreada do palpar desonesto» (EE); 
«a carne he quebrãta per queeda se o 
coraçõ nõ he refreado das suas maas 
delleitaçoões» (VC); «ca tal apetito he 
pecado mortal quando a rezom o nom 

refrea» (S); «Itẽ a esmaralda refrea os 
mouimẽtos da louçaynha e esforça a 
vista» (VC); «saluo se a carne ryjamẽte 
fosse priuada e refreada das cousas que 
lhe som necesarias» (VC); «por tal que 
seendo bem humildado e baixo seja 
cõstrangido e refreado per penitẽçia» 
(VC); «Refreãdo os maaos mouimẽtos 
da carne» (EE); «os carnaaes deleytes 
com çinta da castidade refreãdo» (EE); 
«saluo se fezer força a sy meesmo 
refreãdose das dilleitaçoões dos proprios 
apetitos» (VC); «porque os pecados e os 
demonios refream e toruam o braado do 
pecador» (VC); «Os lombos çingimos 
quãdo refreamos a luxuria» (EE); «ca 
nom pode em cousa algũa tanto aprazer 
a Deus como en hussar de justiça 
refreando os males» (S); «nõ o membro 
mas o maao huso delle mas refreandoo 
do acto nõ licito» (VC); «Deuemos 
de seer circumcisos esso meesmo de 
todollos sentidos e membros do corpo 
refreandoos de todallas cousas defesas 
e illicitas» (VC); «porque nõ se lhe 
cheguauam dilleitações que ouuessem 
de refrear em quanto tijnham Christo 
presente» (VC); «e nos refreara aquelle 
jmpetu» (VC); «porque algũas vezes 
aos homẽs he dado poder de refrearẽ e 
embarguarẽ os spiritus mallignos» (VC); 
«pera refrearmos a carne hussemos 
de cousas asperas» (VC); «A quarta 
porque os refrease mais das cousas 
sobejas» (VC); «foy preeguada outra 
ley que refreasse e fezesse refrear e 
arreçear os pecãtes e malfazẽtes» (VC); 
«as cobijças da carne e dos olhos que 
aspereza do jejuũ as refreaua nos outros» 
(VC); «Mas entom nos recorramos ao 
senhor que refree a tempestade» (VC); 
«refree sua lingua do mal» (EE); «ou 
nos tiramos e refreemos do que ja he 
cometido» (VC); «e refreemos nos 
da quellas cousas que dam prazeres 
tẽporaaes» (VC); «por razom e liure 
aluidro refreeandose do exerciçio do 
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pecado» (EE); «a presença do qual e 
a ensinança mais refreou em elles as 
cobijças da carne» (VC); «assy a açidia 
se rrefrea» (S); «Abstinẽcia he uertude 
pella qual rrefrea homẽ a sanha» (S); 
«nom rrefreã a lingua aho que lhes vem 
a vomtade de luxuriosos sen vergonha» 
(S); «e elles leẽdo e vendo ysto se 
rrefream destas cousas» (S); «e ha esta 
sse rreduzen todas as outras que rrefrean 
cobijça da carne» (S); «natura para 
rrefrear o viçio e pecado» (S); «Vertude 
he rrefrearse dos beẽs aplaziuees» (S); 
«nom me rrefreey dos pecados, ante 
torney a cayr nos que tinha confessados» 
(S); «e ambos os lombos ham de seer 
refreados dos maaos pensamentos e de 
maas obras» (EE); «a qual bẽauenturãça 
he criada por elles nõ seerẽ refreados e 
pugnidos» (VC); «Cõpre ajnda que nõ 
sollamẽte nas viãdas dellicadas mas nos 
mãjares refeçes seja refreada a cobijça 
desordenada» (VC).

refrear 2, vb. O mesmo que refriar. 
Formas: refrea (EE, 1); refrearey (VC, 
1). Contextos: «com os quaaes se refrea 
o ençẽdimẽto da carne» (EE); (E eu vos 
refrearey.) .s. cõ refeiçom e recriamento 
de dẽtro» (VC).

refrescamento, subs. (de refrescar + 
-mento). Ato ou efeito de refrescar; 
aprazimento. Formas: refrescamẽto 
(VC, 1). Contexto: «O padre moora no 
tabernaculo da memoria enchendoo de 
refrescamẽto perpetuũ» (VC).

refrescar, vb. (talvez de re- + fresco + 
-ar). Tornar fresco; suavizar; prover-
se de víveres; abastecer-se; saciar-se; 
consolar. Formas: erã refrescados (VC, 
1); refresca (VC, 4); refrescã (VC, 2); 
refrescada (VC, 1); refrescãdoos (VC, 
1); refrescados (VC, 2); refrescallos 
(VC, 1); refrescandoos (VC, 1); 
refrescar (VC, 4); refrescarẽ (VC, 1); 
refrescarem (HV, 1); refrescarey (VC, 
3); refrescaua (VC, 1); refrescauã (VC, 
1); refrescou (VC, 2); refresque (VC, 

1); refresques (VC, 1); seer refrescado 
(VC, 1). Contextos: «porque per elle 
erã refrescados e mantheudos aadẽtro» 
(VC); «Ex aqui a segũda. refresca 
os fracos» (VC); «empero muy bẽ 
refresca a alma que he squeẽtada» 
(VC); «As cousas que a queentura do 
sol queymou de dia ou muschou de nocte 
se refrescã» (VC); «a qual auendo fame 
foy abastada e refrescada» (VC); «como 
cansados refrescãdoos (e seruillos ha) 
ante elles» (VC); «E refrescados cõ os 
dous septenarios de paães» (VC); «e 
curar delles aficadamente. e refrescallos 
spiritualmente» (VC); «fazendo bem 
aos pobres e refrescandoos» (VC); «e 
refrescar ella e seus filhos» (VC); «ou 
asseẽtado aa mesa assi como lançã a 
agua rosada por refrescar e dar boõ 
odor» (VC); «e que busquẽ o manjar 
spiritual pera se refrescarẽ» (VC); 
«pam e vinho e outras viandas para as 
gentes refrescarem» (HV); «Vijnde vos 
a my todos aquelles que trabalhastes: 
e eu vos refrescarey» (VC); «e de ssy 
meesmos. Ameude a door se renouaua 
e refrescaua» (VC); «e reçebyã das 
suas muy sãctas maãos as viãdas que 
desejauã e refrescauã» (VC); «porque 
ella nos geerou o filho de deus Jesu 
Christo o qual cõ seu corpo e sangue nos 
refrescou» (VC); «Tende vos algũa cousa 
de my aadedentro que vos refresque e 
consolle» (VC); «deus e cõ o beber da 
sabedoria refresques aquelle que ãda 
errado» (VC); «O pã da vida outorgua 
me sempre seer refrescado e mãtheudo 
do teu amor» (VC).

refresco, subs. (regressivo de refrescar). 
Ato ou efeito de refrescar; esfriamento; 
descanso; lenitivo. Formas: refresco 
(VC, 14). Contextos: «mas ajnda o 
padre e seus seruidores hã refresco» 
(VC); «e per a gota da augoa se entẽde 
huũ pouco de esfriamẽto ou refresco de 
misericordia» (VC).

refriar, vb. (do lat. refrigerare). Refrescar; 
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arrefecer; esfriar; suavizar. Formas: 
refrie (EE, 1); refriar (EE, 1); rrefria 
(S, 1); rrefriar (S, 1); rrefrya (S, 1). 
Contextos: «para que molhe ho cabo do 
seu dedo ẽ ha agoa para que refrie minha 
lingua» (EE); «para refriar minha lĩgoa» 
(EE); «Ho vndeçimo que rrefria ho ardor 
da cobijça» (S); «A segũda por que augua 
ha vertude de rrefriar» (S); «por que o 
coraçon non se rrefrya cõ preguiça» (S).

refrigerar, vb. (do lat. refrigerare). 
Arrefecer; suavizar. Formas: refrigerar 
(VC, 1). Contexto: «tẽ virtude de 
refrigerar e de ablãdar» (VC).

refrigério, subs. (do lat. refrigeriu-m). 
Consolação; alívio. Formas: refrigerio 
(VC, 18); refrigeryo (VC, 2); rrefrigerio 
(S, 1). Contextos: «nõ nos seja dado 
alguũ refrigerio» (VC); «e em refrigeryo 
de todos aquelles que ham de seer 
purgados» (VC); «queiras dar lugar de 
rrefrigerio, de luz e de paz» (S).

refuir, vb. (do lat. refluere). O mesmo que 
refluir: retrocerder. Formas: rrefuir (S, 
1). Contexto: «Ho terçeyro que alegam 
muytas diliçõees superfluas por rrefuir 
do dereito e alongar os preitos» (S).

refusar, vb. (do lat. vulgar *refusare, este 
de refusus, part. passado de refundere). 
Recusar; rejeitar. Formas: refusarom 
(EE, 1); refuso (EE, 1); refusou (VC, 
2; EE, 2). Contextos: «quãdo forom 
escolheitos a prellaturas refusarom 
e resistiron» (EE); «Senhor se som 
ainda neçessario a teu pouoo nõ refuso 
o trabalho» (EE); «e que nõ fogio nẽ 
refusou de tomar a morte por saluaçõ 
nossa» (VC); «Ca Achaz refusou de 
pedir o synal porque o senhor non 
reçebesse gloria nello» (EE); «E dy 
em diãte refusou de fazer honrra a seus 
deoses» (EE).

regação, subs. (de regaço + -ão). O mesmo 
que regaço. Formas: reguaçom (VC, 1). 
Contexto: «eu te togo que mo diguas que 
encostou sobre o peyto do senhor e posse 
a cabeça em seu reguaçom ou seo» (VC).

regaço, subs. (talvez regressivo de regaçar, 
este do lat. recaptiare, colher). Seio; 
colo. Formas: regaço (VC, 4); reguaço 
(VC, 11). Contextos: «e sancta Maria 
o trouxe no vẽtre. e o criou no regaço» 
(VC); «tijnha no reguaço huũ menino 
muy bello» (VC).

regantia, subs. (de regante + -ia; regante, 
do lat. rigante-m, part. presente de 
rigare, regar). Terreno de regadio; 
lameiro. Formas: regantia (VC, 1). 
Contexto: «Em aqueste valle he huũa 
varzea pequena regantia chea de aruores 
e dellectosa» (VC).

regar, vb. (do lat. rigare). Molhar; aspergir. 
Formas: foy reguada (VC, 1); regar (EE, 
1); regou (VC, 1); regua (VC, 2); reguã 
(VC, 2); reguada (VC, 1); reguadas (VC, 
1); reguado (VC, 1); reguãdo (VC, 1); 
reguãdoo (VC, 1); reguar (VC, 3; EE, 1); 
reguarõ (VC, 1); reguas (VC, 1); reguaua 
(VC, 1); rrega (S, 1); som reguadas (VC, 
1); som reguados (VC, 1). Contextos: 
«per marauilhosa graça daqueste dia 
da tua exaltaçõ foy reguada» (VC); «cõ 
lagrimas começoulhe de regar os pees 
e alimpauaos con os cabelos» (EE); 
«e os quaaes regou e lauou outra vez 
com lagrimas» (VC); «e elle he aquelle 
que planta e regua as virtudes nas 
almas dos sanctos» (VC); «per a qual 
cadahuũ subdito comete a seu prellado 
o seu spiritu que o gouerne e o regua 
e encaminhe» (VC); «aquelles que as 
reguã aos quaaes nõ emcomendariã que 
vendessem huũ boy ou huũ asno seu» 
(VC); «he laurada per a preeguaçom e 
reguada per orualho de misericordia» 
(VC); «assy como as aruores plantadas 
nouamẽte sõ ameude reguadas atees que 
prindam» (VC); «E assy aquelle que he 
boo em aqueste stado dos que melhorã 
reguado e auõdado das aguas das graças 
de deus» (VC); «reguãdo elles cõ suas 
doutrinas a ygreja» (VC); «mas stãdo 
aa de fora do moymẽto e reguãdoo cõ 
suas lagrimas nõ se queria partir» (VC); 
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«e depois que lançã rayzes e arreygã na 
terra: cessam de as reguar» (VC); «com 
lagrimas e começoulhe de reguar etc.» 
(EE); «e depois que elles reguarõ com 
muytas lagrimas» (VC); «e tu pois tees a 
primeira se as compunçõ dos pecados e 
reguas o strado da cõsciẽcia cõ lagrimas» 
(VC); «reguaua ella a façe e todo o corpo 
de seu filho» (VC); «Ca ho que planta 
e o que rrega nom he alguũa coussa 
nen aproueita aho que semeea» (S); «e 
todas as cousas secas som reguadas cõ o 
orualho da celestrial graça» (VC); «e de 
grande sollaz som reguados todos meus 
ossos» (VC).

regatão, subs. (de regatar + -ão). Aquele 
que regateia. Formas: regatam (C, 3); 
regatoões (TC, 1). Contextos: «Item os 
meesteyraaes quaesquer regatoões das 
mentiras se as dizem» (TC).

regatar, vb. (do lat. medieval recaptare). 
O mesmo que regatear: discutir o 
preço; procurar comprar por menos. 
Formas: regatarem (C, 1). Contexto: 
«e outras mercadorias pera venderem e 
regatarem» (C).

regatia, subs. (de regatar + -ia). Ato ou 
efeito de regatar ou regatear; ajuste. 
Formas: regatias (C, 1). Contexto: 
«defesas taaes compras, regatias, nego-
çiaçõees» (C).

regato, subs. (do lat. rigatu-m). Pequeno 
curso de água; ribeiro. Formas: regato 
(VC, 6); regatos (VC, 1); reguato (VC, 
3); reguatos (VC, 3); rreguato (VC, 1). 
Contextos: «faz a bẽ auẽturãça e de my 
regato de delecto corrente» (VC); «e 
foysse com elles contra o oriente aaleem 
de huũ rebeyroon regato chamado Ce-
drom» (VC); «e o aruallo da misericordia 
e os regatos ou rios da graça» (VC); 
«elle he leuado daquelles malliciosos 
des aquelle reguato per a costa do monte 
açima» (VC); «e leixando por alimpar a 
fonte trabalhamos de alimpar os regua-
tos» (VC); «e quam afflicto hya per o 
rreguato de Cedrom» (VC).

regedor, subs. (de regido + -or). Aquele 
que rege; dirigente; governador. Formas: 
regedor (VC, 12; EE, 1); regedores (TC, 
1; VC, 11; C, 1; EE, 1); rregedores (S, 
1). Contextos: «E esta descripçom era 
primeira feita per Çirino regedor de 
Syria» (VC); «Qual he ho regedor da 
çidade: taaes som os que moram em 
ella» (EE); «E esto he polos pecados dos 
regedores dela porque agora nõ acharas 
pastor uerdadeiro que uerdadeyramẽte 
rega a egreia de Ihesu Christo» (TC); 
«estes pastores do gaado significã os 
regedores e ensinadores das almas fiees» 
(VC); «quis nos pooer por pastores e 
regedores de seu poouo» (C); «aos mais 
baixos regedores» (EE); «Porẽde foy 
mester que os padres sanctos rregedores 
da ygreja falasem outra materia» (S).

regelo, subs. (segundo uns, regressivo de 
regelar; segundo outros, de re- + gelo). 
Gelo derretido. Formas: regello (VC, 
1); rregelo (S, 2). Contextos: «Oo quã 
aginha derretem a fieldade e regello 
do coraçõ» (VC); «deue o saçerdote 
trabalhar com ho alento por que se 
rresolua o rregelo» (S); «que se pode 
fazer en augua rresoluida de neue ou de 
rregelo» (S).

regeneração, subs. (do lat. regeneratione-
-m). Reabilitação; ato de nascer moral-
mente de novo. Formas: regeneraçõ 
(EE, 1); regeneraçom (EE, 3). Contex-
tos: «nos fez saluos pello lauatorio da 
regeneraçõ» (EE); por o lauatorio da 
regeneraçom» (EE).

regente, subs. (do lat. regente-m, part. 
presente de regere). Aquele que rege; 
professor; mestre. Formas: regentes 
(VC, 1); regẽte (VC, 1). Contextos: 
«Dõde naçe e vem esta raiz dos pecados 
em a voõtade dos regentes» (VC); 
«Guilhelme bispo de Paris regẽte em 
theologia chamou jũtamẽte os meestres» 
(VC).

reger, vb. (do lat. regere). Governar; 
dirigir; guiar. Formas: erã regidos (VC, 
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1; EE, 1); forã regidos (VC, 1); forõ 
regidos (VC, 1); fosse regida (EE, 1); 
fosse regido (VC, 1); he regida (VC, 3; 
EE, 1); he rregida (S, 1); rega (TC, 1); 
regaemos (VC, 1); rege (VC, 17; EE, 3); 
regẽ (VC, 3); rege me (VC, 1); regẽdo 
(VC, 1); regem se (VC, 1); regendo me 
(VC, 1); regendoos (VC, 1); regeo (VC, 
1); reger (S, 1; TC, 1; VC, 24; HV, 1; C, 
1; EE, 4; RP, 1); regera (EE, 3); regerẽ 
(VC, 1); regeres (VC, 1); regesse (VC, 
1; HV, 1); regessem (VC, 1); regia (VC, 
2); regiã (VC, 3); regiam (VC, 1); regida 
(VC, 1); regidas (VC, 2); regua (VC, 1); 
regue (VC, 2); reja (VC, 1); rejas (VC, 
1); rrege (S, 2); rregello (S, 1); rreger (S, 
6); rregesses (HV, 1); seer regido (VC, 
1); som regidos (VC, 1). Contextos: 
«e per a fortuna erã regidos todas as 
cousas» (VC); «E da trasmigraçõ atees 
Christo forã regidos per bispos» (VC); 
«forõ regidos so poderio dos juyzes» 
(VC); «de que maneira cada terra fosse 
regida pello romaão jmperio» (EE); 
«e ajnda todo o mũdo fosse regido em 
paz» (VC); «ca bem como a molher he 
regida pello marido» (EE); «Continẽcia 
he vertude pella qual a cobijça do 
pouoo ou de ajũtamento de gente he 
rregida per boo governamẽto» (S); 
«agora nõ acharas pastor uerdadeiro que 
uerdadeyramẽte rega a egreia de Ihesu 
Christo» (TC); «e somos coroados por 
tal que altamente regaemos cõ elle» 
(VC); «e rege aos que da sua võtade 
pello peccado se lhe sometẽ» (EE); «e 
aquelles que nos regẽ e ẽcaminhã nossos 
passos em a carreira da paz» (VC); «rege 
me pois senhor e regna ẽ my» (VC); «A 
quarta por que ensinando e regẽdo forõ 
sem prouecto» (VC); «e som sobjetas a 
ella e regem se per seu conselho» (VC); 
«e que regendo me tu e encaminhãdo 
me possa ledo chegar a ti meu desejado 
thesouro» (VC); «nem nunca forẽ 
delles vencidos mas regendoos» (VC); 
«E regeo como rey» (VC); «E tu que 

es homẽ as te de reger per razõ per 
ẽtẽdimẽto» (TC); «a este Cirino fizera 
Çesar Augusto corregedor de Siria pera 
a reger» (EE); «se por este modo reger 
escapara muytos perijgos» (RP); «ca 
de ty sayra o capitã que regera o meu 
pouoo de Isrrael» (EE); «os reys som 
assy chamados por dereitamẽte regerẽ» 
(VC); «te moua agora pera me regeres» 
(VC); «por tal que regesse e gouernasse 
todo o emperio» (HV); «e depois os 
saçerdotes que regessem o poboo» (VC); 
«E porem o dicto Seneca faz mẽçõ de 
huũ philosopho que entõ regia» (VC); 
«pensando que entõ o senhor auia de 
liurallo do poder dos gentios que o entom 
regiã» (VC); «e que ministrauã e regiam 
os officios da corte do emperador dos 
romaãos» (VC); «O estado mais alto 
sem o qual a cousa pubrica nom pode 
seer bem regida» (VC); «porque assi 
como pessoas fraquas sõ encaminhadas 
e regidas per os mayores seus» (VC); 
«que o gouerne e o regua e encaminhe» 
(VC); «e aquelle que teẽ arte per que se 
regue e viue trabalhe cõ femença» (VC); 
«Outro que teẽ conselho reja e acõselhe 
o proximo» (VC); «Eu te peço que faças 
de my teu regno e que me rejas» (VC); 
«assy a uida do omẽ se rrege e gouerna 
per estas vertudes» (S); «poderias tu teer 
seu logar ou dignidade e rregello» (S); 
«ca deue rreger a ssy e a outros» (S); 
«meu padre te encomẽdou esta çidade 
porque a guardasses e a rregesses por 
elle» (HV); «deues seer regido per que 
possas reger» (VC); «per Christo som 
regidos os fiees» (VC).

regeração ,  subs .  O mesmo que 
regeneração. Formas: rregeeraçõ (S, 
1). Contexto: «asi a rregeeraçõ que se 
faz per o bautismo deue seer huũa e nõ 
mais» (S).

regeramento, subs. (de regerar + -mento). 
Ato ou efeito de regerar ou regenerar. 
Formas: regeeramẽto (VC, 1). Con-
texto: «leixastes todas cousas e me 
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seguistes em a maneira de viuer. e em o 
regeeramẽto .s. ẽ juyzo» (VC).

regerar, vb. (do lat. regenerare). O mesmo 
que regenerar: tornar a gerar. Formas: 
fomos regeerados (S, 1). Contexto: «por 
que por ho bautismo fomos regeerados» 
(S).

região, subs. (do lat. regione-m). Território. 
Formas: regiã (VC, 1); regiam (EE, 
1); regiõ (VC, 2; EE, 3); regiom (VC, 
1; EE, 10); region (EE, 3); regioões 
(EE, 2); regyõ (EE, 2). Contextos: 
«Tira senhor o doesto de taaes homeens 
pestillẽciaaes da regiã e participaçõ dos 
teus seruos» (VC); «(Em Mesopotania.) 
he regiam cercada de dous rios, Tigris e 
Eufrates» (EE); «Decapollis he nome 
de hũa prouincia ou regiõ a qual teẽ 
dez çidades» (VC); «E auia pastores em 
aquella regiõ que vellauã e guardauã aas 
vellas da noyte sobre seu gaado» (EE); 
«e que os nom mandassem hyr fora da 
comarca e regiom dos homẽs» (VC); 
«em aquella regiom queẽte as aruores 
mais çedo enfloreçẽ» (EE); «Maritima 
se diz aquy a region que esta perto do 
Mar Germanico» (EE); «aqui se nomeã 
os moradores de diuersas regioões, nas 
quaaes ha diuersas linguagens» (EE); 
«posta sobre Jordã da outra parte do ryo 
na regyõ de dous tribos e meyo» (EE).

regido ,  subs.  (do part.  de reger). 
Subordinado. Formas: regidos (VC, 
1). Contexto: «porque os mayores nõ se 
descontẽtẽ seer bauptizados dos menores 
e regidos» (VC).

regidor, subs. O mesmo que regedor. 
Formas: regidores (VC, 1). Contexto: 
«podẽ seer ẽtẽdidos os regidores da 
jgreja» (VC).

regimento, subs. (do lat. regimentu-m). 
Governo; direção; ação; conjunto 
de normas; procedimento. Formas: 
regimento (VC, 11; C, 3; RP, 1); regimẽto 
(VC, 13; C, 1; EE, 1; RP, 1); regimẽtos 
(TC, 1; VC, 1); regimiẽto (VC, 1). 
Contextos: «por que minguado he em 

seu regimento» (VC); «he seruiço de 
Deus e bem de nossa pessoa e uossas 
e onesto regimento desta ygreja» (C); 
«Regimento Proueytoso contra ha 
Pestenença» (RP); «Este agro he o 
trabalho da vida autiua assy como nas 
obras da misericordia e no regimẽto da 
ygreja» (VC); «açerqua do que compre 
a regimẽto meu e uosso e assy desta 
ygreja» (C); «as cousas neçessarias aa 
saude nõ soomẽte para vossas pessoas, 
mas para o regimẽto da ygreja» (EE); 
«Começase huũ boõ regimẽto muyto 
neçessario» (RP); «e ẽ esto estã agora 
os regimẽtos da sãcta eigreia em 
somonias e ẽ honrras e ẽ põpas e luxurias 
corporalmente e spritualmẽte» (TC); 
«Oo quantos hy ha daquelles que teẽ os 
regimẽtos e poderes» (VC); «Aquelle 
poõe a alma por as ouelhas que sobe no 
alto lugar e perijgoso de teer regimiẽto 
e guarda» (VC).

registir, vb. O mesmo que resistir. Formas: 
registir (S, 1). Contexto: «Ou em outra 
maneyra, non nos leyxes tentar do diaboo 
mais de quãto o podamos registir» (S).

regla, subs. O mesmo que regra. Formas: 
regla (VC, 10); rregla (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «Ca aquesta he a regla e 
o trellado de toda virtude e perfeiçõ» 
(VC); «Seja pois a regla da nossa 
vida a paixõ do saluador» (VC); «E ao 
rrelegioso deuelhe mandar que guarde 
sua rregla» (S); «segundo a rregla de 
sancto Agustinho» (VC).

reglante, adj. O mesmo que regrante. 
Formas: reglantes (C, 1). Contexto: «os 
abades e priores e rectores, assy beentos 
e reglantes» (C).

regnado, subs. (do lat. regnatu-m, part. 
passado de regere). O mesmo que 
reinado: governo de um rei; duração do 
governo de um rei. Formas: regnado 
(VC, 3; EE, 1). Contextos: «no anno 
tricesimo do seu regnado» (VC); «aos 
.xxx. ãnos do regnado de Herodes nasceo 
Jesu Christo» (VC); «o qual fugindo de 
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auer o regnado abraçou de boa voõtade 
a cruz» (VC); «e o seu regnado nom 
avera fim» (EE).

regnante, adj. (do lat. regnante-m, part. 
presente de regnare). O mesmo que 
reinante: que reina. Formas: regnante 
(VC, 3); regnãte (VC, 2). Contextos: 
«Regnante ho muy yllustrissimo e 
poderoso Rey e senhor Dom Manuel 
Rey» (VC); «Eu serey regnante em a 
uida pera sempre e per virtude diuinal 
ajnda que aqui vos pareça fraco e 
enfermo» (VC); «mereçamos nos veer 
regnante na gloria» (VC); «regnãte na 
vida pera sempre e na virtude diuinal» 
(VC); «aquelle que viste pẽdurado ẽ o 
lenho da cruz vees agora regnãte no ceeo 
cõ grãde gloria» (VC).

regnar, vb. O mesmo que reinar. Formas: 
regna (VC, 26; EE, 10); regnã (VC, 1; 
EE, 1); regnãdo (EE, 1); regnam (VC, 
1); regnamos (VC, 1); regnando (VC, 1; 
EE, 1); regnar (VC, 25; EE, 7); regnara 
(VC, 11; EE, 7); regnaras (VC, 1); 
regnarees (VC, 1); regnaremos (VC, 2; 
EE, 1); regnaria (VC, 1); regnarõ (VC, 
1); regnas (VC, 3); regnaste (VC, 1); 
regnaua (VC, 3; EE, 1); regnauã (VC, 
1); regnauam (VC, 1); regne (VC, 4; 
EE, 2); regnemos (VC, 2); regnes (VC, 
1); regnou (VC, 2; EE, 7); rregnar (VC, 
2). Contextos: «e em os quaaes regna 
Christo» (VC); «folga e regna depois de 
muito trabalho» (EE); «E afora aquestas 
hy ha outra maneira de blasfemia a qual 
se comete nos sanctos que regnã cõ 
Christo» (VC); «dos bispos e patriarchas 
que em o çeeo regnã» (EE); «regnãdo 
Augusto o qual foy assy chamado 
pella euocaçam» (EE); «o quarto he a 
parçaria com os sanctos que regnam 
com Christo» (VC); «e nos somos os que 
regnamos» (VC); «juntamente regnando 
com o padre em toda ygualdade segundo 
a deydade» (EE); «e que ey de regnar em 
vos» (VC); «auia de regnar a tempo em 
Jherusalem» (EE); «per tres ãnos e meyo 

em os quaaes regnara o ante christo» 
(VC); «regnaras tu como regnou Dauid 
e Salamom» (VC); «quando cõ infijndos 
trabalhos for acabado o mũdo regnarees 
comigo» (VC); «Se soffremos juntamẽte 
regnaremos» (EE); «temendo que 
aquelle pervẽtura regnaria e nõ elle 
porque era strãgeiro» (VC); «assi como 
regnarõ Dauid e Sallamõ» (VC); «tu 
que agora regnas e sempre regnaste 
nas terras» (VC); «ca o diaboo ante 
do aduento do filho de deus regnaua 
no mundo sem empedimento» (EE); 
«veendo que os strãgeiros e de outras 
naçoões regnauã» (VC); «E dizem 
alguũs que estes magos regnauam em 
Saba» (VC); «Non queremos que este 
regne sobre nos» (EE); «que conhoçamos 
a sua sanctidade e que regnemos com elle 
a qual cousa se contem na terçeyra» 
(VC); «porque regnes em ella segundo 
deues» (VC); «Honde auõdou o peccado 
sobreauõdou a graça e como regnou o 
pecado na morte» (EE); «e per aquesta 
em fim auemos de rregnar cõ Christo» 
(VC).

regno, subs. O mesmo que reino. Formas: 
regno (S, 8; TC 3; VC, 636; HV, 1; C, 
2; EE, 178; RP, 2); regnos (SG, 1; S, 
2; VC, 38; C, 1; EE, 14); rregno (S, 8; 
VC, 8); rregnos (S, 4). Contextos: «e 
lançar do regno çelestial aos que ssom 
jndygnos e maaos» (S); «Semelhauel he 
o regno dos ceos a huũ rey que quis auer 
conta cõ seus seruos» (TC); «Per muytas 
tribulaçoões nos conuem entrarmos no 
regno dos ceeos» (VC); «e depois de 
sua morte ficou a mym o regno» (HV); 
«Beento he o regno de nosso padre 
Dauid» (EE); «Gente cõtra gente se 
alleuantara e regno contra regno» (EE); 
«Senhor dom Raminto bispo Arusiẽsi, 
do regno de Dacia» (RP); «ho sol se 
cobre .s. de nuueẽs, ho regno se muda» 
(RP); «E nos tesouros e sãcristias de 
cada hũa das sees dos bispados destes 
regnos» (SG); «pera defẽder seus regnos 
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e pera acreçẽtar o seruiço de Deus» 
(S); «desuayradas linguageẽs e todos 
regnos do mundo» (VC); «E os que 
forem fora dos ditos Regnos ataa seys 
meses primeiros seguintes» (C); «alto 
e mostroulhe todollos regnos do mũdo» 
(EE); «por que aja parte ẽ o rregno 
çelestial» (S); «porque ao ladrom deu 
o rregno» (VC); «e querem ocupar as 
terras e rregnos dos outros» (S).

rego, subs. (do lat. medieval rigu-m). Vala 
por onde passa a água; sulco. Formas: 
rego (VC, 1); regos (RP, 1). Contextos: 
«atras de sy ou fara o rego torto» (VC); 
«as lançã por canos e regos soterranhos» 
(RP).

regra, subs. (do lat. regula-m). Norma; 
preceito; estatuto de uma ordem religiosa. 
Formas: regra (S, 5; TC, 1; VC, 45; C, 
8; EE, 6); regras (VC, 2; C, 1); rregra 
(S, 15); rregras (S, 2). Contextos: «deu 
ordem e regra como viuesemos e nos 
soubesemos saluar» (S); «Seguese hũa 
regra geeral que o confessor deue teer 
em pregũtar toda pessoa» (TC); «e auia 
em ella coonigos regurantes. e prior e 
regra e habito de sancto Agustinho» 
(VC); «e per a regra da justiça daquelles 
que damãdauã mayor quantidade» (VC); 
«em seus conuentos con seus monjes 
segundo manda sua regra» (C); «Da qual 
nõ desuiara como seja regra de justiça» 
(EE); «nõ andam direitamente em cõprir 
o que mandã as regras nem os conselhos 
dos euangelhos» (VC); «todollos abades 
e priores tenham suas regras escritas 
ẽ purgaminho ẽcadernadas» (C); «E 
desto se conten na rregra de Sancto 
Agostinho» (S); «e os monjes ha seu 
abade ou superior ou a bispo ssegũdo 
suas rregras» (S).

regradamente, adv., (de regrado + -men-
te). De modo regrado; moderadamente. 
Formas: regradamente (VC, 1). Con-
texto: «nõ tẽperou aqui regradamente 
seu desejo» (VC).

regrante, adj. (do lat. regulante-m, part. 

presente de regulare). Que segue uma 
regra religiosa. Formas: rregrãtes (S, 
1). Contexto: «monge e mõga e outras 
persoas semelhauees qual quer que seja 
e conegos rregrãtes» (S).

regrar, vb. (do lat. regulare). Sujeitar a 
regras; dirigir; regular. Formas: rregrã 
(S, 1); rregrar (S, 1). Contextos: «os 
que ordenã e despõee e rregrã pera ssy 
mesmos» (S); «como a alma sse deue 
ẽderençar e rregrar por estas vertudes» 
(S).

reguardo, subs. (regressivo de resguardar). 
O mesmo que resguardo: agasalho; 
abrigo. Formas: reguardo (VC, 3). 
Contextos: «Oo padre e se cousa he que 
se fazer possa cõ reguardo da redẽpçõ 
humanal» (VC); «se deue entẽder que 
nõ leuassem outras roupas de reguardo 
aalẽ daquellas que trouuessem vestydas» 
(VC); «teẽ a ella e teellos tu de reguardo 
e em deposito» (VC).

regula, subs. O mesmo que regra. Formas: 
regula (VC, 2). Contextos: «deu regula 
e ensinãça de fazer peẽdença» (VC); 
«regrãtes com abbade segundo a regula 
de sancto Agustinho» (VC).

regular, subs., adj. (do lat. regulare-m). 
Que ou o que está sujeito a uma regra 
religiosa; conforme à lei. Formas: 
regular (VC, 2); regulares (SG, 1; C, 
1); regullar (VC, 1); rregular (S, 1). 
Contextos: «na obseruãçia regular a 
qual e dita deserto» (VC); «Itẽ regular 
disciplina: a qual significa Zerobabel» 
(VC); «posto antre os apertamẽtos e 
streituras da disciplina regullar» (VC); 
«possam mandar quaes quer pessoas 
ecclesiasticas seculares e tambem 
regulares» (SG); «e os priores e conegos 
regulares de Santo Agostinho» (C); 
«E qual quer clerigo cura ou rrector 
ou rregular ou rreligioso que fosem 
presentes aos taees esposoyros ou 
casamemtos» (S).

regularmente, adv. (de regular + -mente). 
De modo regular. Formas: regullarmẽte 
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(VC, 1). Contexto: «nõ era bem tirar o 
pam dos filhos e dallo aos caães. e esto 
regullarmẽte e cõtinuadamẽte» (VC).

régulo, subs. (do lat. regulu-m). Pequeno 
rei; chefe de uma tribo ou de um 
pequeno território. Formas: regullo 
(VC, 14); regulo (VC, 7); rregullo (VC, 
1). Contextos: «(era chamado regullo) 
porque era posto por gouernador e 
regedor dalgũa comarca» (VC); «nom se 
teue por contente star em corpo presente 
ao filho do regullo» (VC); «Este filho 
do regulo auia febre quãdo a geeraçom 
humanal se esqueentaua per desuayrados 
viçios e pecados» (VC); «Em esto outro 
si que era filho do regulo» (VC); «que 
cousa he esta que o rregullo o rogua que 
vaa a seu filho» (VC).

rei, subs. (do lat. rege-m). Soberano de um 
reino. Formas: rei (S, 1; VC, 2; C, 1); 
reis (SG, 7; VC, 23; EE, 2); rej (VC, 2); 
rejs (VC, 1); res (TC, 1); rey (S, 7; TC, 
19; VC, 404; HV, 4; C, 2; EE, 64); reys 
(SG, 1; S, 4; TC, 12; VC, 61; HV, 2; C, 
2; EE, 35); rreis (S, 1); rrey (S, 7; VC, 8); 
rreys (S, 3). Contextos: «tem rei que he 
Deus» (S); «Nem per Jherusalẽ porque 
he cidade do grande rei» (VC); «quer 
del Rei nossos senhores quer perteçã 
em ho comuũ» (C); «e concederom 
pera sempre aos reis de Purtugal» (SG); 
«o qual nõ cõsente estar jũto cõ sigo 
os principes e acerca dos reis da terra 
he espãtoso» (VC); «os reis da terra de 
quẽ tomã peita» (EE); «o mãdamẽto do 
rej eternal menospreza» (VC); «E porẽ 
somos chamados christaãos que quer 
dizer vngidos como som os rejs» (VC); 
«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); «ca o que 
casar cõ rraynha pode ser rey e por o 
casamẽto» (S); «Bem asy como huũ 
rey ẽ su reyno põe ley e mãdamẽto o 
qual alguũ quebramtãdoo he obrigado a 

morte» (TC); «deus que he rey dos reys» 
(VC); «que nos nõ queriamos que outro 
rey ouuesse se nõ elle» (HV); «ha vijnda 
do Rey dos çeeos» (EE); «satisfezerẽ aos 
dictos Reys e seus socessores» (SG); «os 
reys podẽ teer thesouro pera defẽder seus 
regnos» (S); «E os reys da terra fornicarõ 
cõ ela» (TC); «E outrosy aqueles que 
nõ pagã as dizimas que sõ de Deus per 
ley uelha e noua ou aqueles que aos 
reys nõ dam seus dereytos» (TC); «nam 
soomente dos corpos que aos Reys e 
prinçipes he cõçedido» (C); «pera que 
preegue meu nome diante das gentes e 
reys e filhos de Israel» (EE); «çinco rreis 
que vierom por lhe fazer dapno, fugirõ» 
(S); «este foy Sen, ho fylho primogenito 
de Noee, que hedificou a Jherusallen e 
foy rrey della» (S); «suba a tua soberba 
sempre e sigue o teu rrey toda cousa alta 
vejã os teus olhos» (VC); «por que os 
clerigos rreçeben coroas a semelhança 
de rreys» (S).

reictor, subs. O mesmo que reitor. 
Formas: rreyctor (S, 1). Contexto: 
«por menospreço da ssua proprya cura 
e rreyctor quer» (S).

reigar, vb. (do lat. radicare). O mesmo 
que arreigar: fixar-se; prender-se à terra. 
Formas: reygada (EE, 1); reygados (EE, 
2); reyguesse (VC, 1). Contextos: «pello 
qual foy a ley euangelica confirmada e 
firmemẽte reygada em seus coraçoões» 
(EE); «morar Christo por ffe en vossos 
coraçõoes reygados e fundados em 
caridade» (EE); «porque nõ seja vẽçida 
no tẽpo do arroydo avezesse e reyguesse 
no tẽpo» (VC).

reignar, vb. O mesmo que reinar. Formas: 
reignarom (VC, 1); reygnou (S, 1). 
Contextos: «e lhes reignarom e nom 
por my: e forom principes e eu nõ os 
chamei» (VC); «Leo, leõ por que elle 
reygnou e a forteleza» (S).

reigno, subs. O mesmo que reino. Formas: 
reigno (VC, 1); reygno (S, 3); rreigno 
(S, 1); rreygno (S, 1). Contextos: «E 
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o mais moço se foy a huũ reigno muy 
alonguado» (VC); «nõ podia emtrar 
no reygno de Deus» (S); «em o ueer na 
ygreja que he o seu rreigno» (S); «E bem 
se diz o rreygno de Deus bem auenturãça 
perpetua» (S).

reinar, vb. (do lat. regnare). Governar 
como rei; ocupar o trono de um reino. 
Formas: reynando (VC, 1); reynar 
(VC, 4); reynarmos (VC, 1). Contextos: 
«e mais pecam aquelles que assy 
crucifiguam Christo. que sta reynando 
em a diuijndade» (VC); «Porque o 
creemos reynar e folguar cõ o padre. 
as quaaes cousas se notam e entẽdem 
per o seer» (VC); «e a sua paz nos dara 
no outro segre quando reynarmos sem 
jmijgo e sem cõtẽda» (VC).

reinha, subs. O mesmo que rainha. 
Formas: reynha (TC, 1). Contexto: 
«e logo foy morto e escreuerõ o feito a 
reynha logo e ela cõ grãde alegria foyse 
a el rey» (TC).

reino, subs. (do lat. regnu-m). Estado 
ou território que tem um rei como 
suberano; o Céu. Formas: reyno (TC 
2; VC, 17; HV, 1; EE, 1); reynos (TC 
2; VC, 1; EE, 2); rreino (S, 1); rreyno 
(S, 3). Contextos: «Por este pecado 
foy morto rey Saul, e foy o reyno a rey 
Dauid» (TC); «Se ouuerdes cõ elle parte 
na paixõ auerees cõ elle parte no reyno» 
(VC); «e deixou todo seu reyno e veo se 
a Jherusalem» (HV); «atee o trazer ao 
centro do reyno» (EE); «Senhor emuia a 
tua yra nas gemtes que te nom quiserom 
conhocer e nos reynos que nom chamarõ 
o teu nome» (TC); «foy das doze portas 
da çidade ẽ auer poderio de abrir cõ 
as chaues os reynos dos çeeos» (VC); 
«Sem que venha primeiro ha confusam 
dos reynos ao romaão jmperio» (EE); 
«lança ho omẽ do rreino de Deus» (S); «e 
tomay ho rreyno que uos sta aparelhado 
do começo do mũdo» (S).

reiptor, subs. O mesmo que reitor. 
Formas: reyptor (TC, 1). Contexto: «se 

fez coniuraçom ou iuramento alguum 
cõtra algũ prelado ou reyptor ou iuiz, 
para uinguarse» (TC).

reiterar, vb. (do lat. reiterare). Repetir; 
fazer de novo. Formas: reyterar (C, 
3); rreyterar (S, 1). Contextos: «Os 
sacramentos que se podem reyterar ou 
tomar mais vezes sam quatro .s. cõfissam 
ou pendẽça. Comunhã. Extrema vnçam» 
(C); «Os que se nõ podem reyterar nẽ 
tomar muitas vezes san tres .s. bautismo, 
cõfirmaçõ, hordẽ saçerdotal» (C); «por 
esto no deue rreyterar ho sacramẽto» 
(S).

reitor, subs. (do lat. rectore-m). O que tem 
a seu cargo o governo de determinadas 
instituições escolares ou religiosas; o 
responsável por uma paróquia. Formas: 
reitores (VC, 2); reytores (S, 1; TC, 1); 
rreytor (S, 1). Contextos: «os bispos 
e sacerdotes e reitores das ygrejas e 
mosteiros» (VC); «e julgã antre partes 
majs que aos reytores e curas das ygrejas 
parrochiaes» (S); «asy cada huũ em seu 
graao e os freygueses a seus reytores 
e confesados a seus confesores e os 
afilhados a seus padrinhos» (TC); «asi 
como o bispo a seus subditus e ho rreytor 
a seus parrocheanos» (S).

reixa, subs. O mesmo que rixa. Formas: 
rreixa (S, 1). Contexto: «con contenda 
e rreixa rreprehendendo alguũs mais do 
que deuia» (S).

rejamente, adv. O mesmo que rijamente. 
Formas: rejamẽte (HV, 1). Contexto: 
«ferio tã rejamẽte na outra batalha» 
(HV).

relação, subs. (do lat. relatione-m). 
Ligação; consideração que resulta da 
comparação entre duas coisas; narração. 
Formas: relaçõ (VC, 1); rellaçã (EE, 
1); rellaçõ (VC, 2); rrellaçon (S, 1). 
Contextos: «porque esta relaçõ que he 
da criatura ao criador he real e nõ se pode 
fundar em nada» (VC); «por sua rellaçã 
consta a presente obra seer catholica 
e fiel» (EE); «quaaesquer oppinioões 
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e famas que ouuerẽ de seus bispos 
que lhes façã rellaçõ dellas» (VC); «E 
aqui he feita rellaçõ ou recõtamento de 
cousa e pallaura ante dicta» (VC); «Esta 
classulla faz rrellaçon da conssagraçon 
do corpo» (S).

relâmpado, subs. (relacionado com o lat. 
medieval relamptare, reluzir, brilhar). 
Relâmpago; clarão resultante de uma 
descarga elétrica na atmosfera. Formas: 
relãpados (RP, 1). Contexto: «quando se 
fazẽ mujtas relãpados e trouoadas» (RP).

relampão, subs. O mesmo que relâmpado. 
Formas: relampom (EE, 1). Contexto: 
«assy como ho relampom resprãdesçẽte 
desçẽde do çeeo» (EE).

relator, subs. (do lat. relatore-m). Aquele 
que relata; narrador. Formas: rellator 
(VC, 1); rrelator (S, 2). Contextos: «per 
o qual assy como per referendairo ou 
rellator» (VC); «por que o lector quer 
dizer rrelator das pallauras» (S); «toma 
e sey rrelator da palaura de Deus» (S).

relaxar, vb. (do lat. relaxare). Remir; 
diminuir;  abrandar.  Formas:  he 
rellaxada (VC, 1); relaxa (VC, 1); 
relaxadas (VC, 1); relaxar (S, 1); 
rellaxãdo (VC, 1); rellaxalla (VC, 1); 
rellaxar (VC, 2). Contextos: «per que 
a culpa he rellaxada e perdoada» (VC); 
«e porque o sacerdote relaxa algũa cousa 
da pẽna deuyda» (VC); «Saluo seẽdo 
primeiramẽte relaxadas aquellas culpas» 
(VC); «e perdoar e relaxar as penas na 
penitẽçia» (S); «rellaxãdo e priuãdo 
os jeiuũs e dobrãdo e multiplicãdo as 
alleluyas» (VC); «e rellaxalla per graça 
presente que lhe aquy da e outorga» 
(VC); «Reçebeo o spiritu sancto. esto 
foy pera resoluer e rellaxar e perdoar 
os pecados» (VC); «veem muytas vezes 
acõteçe britar ou rellaxar a abstinencia e 
a affliçom do corpo» (VC).

relegião, subs. O mesmo que relegião. 
Formas: relegiões (C, 1); relegiom 
(S, 1); relegion (S, 1); rellegyõ (EE, 
1); rrelegiõ (VC, 1); rrelegiom (S, 3); 

rrelegion (S, 8). Contextos: «antre os 
outros votos das relegiões e o prinçipal» 
(C); «Ordo, quando alguũ deles entrou 
em relegiom» (S); «E os clerigos que 
toman ordẽ de relegion que chaman 
conuersos» (S); «em signal de mayor 
rellegyõ» (EE); «significã os preceptos 
e conselhos e a rrelegiõ a que se obligua 
aquelle que taaes ordeẽs filha» (VC); 
«ssaluo sse quiser entrar em rrelegiom» 
(S); «ẽtonçe pode ordenarse de ordẽ 
sacra ou ẽtrar ẽ rrelegion» (S).

relegioso, subs., adj. O mesmo que 
religioso. Formas: relegioso (S, 1; C, 
2); relegiosos (S, 1; C, 2); rellegiosos (S, 
1; C, 5); rellegiossos (S, 1); rrelegiosa 
(S, 2); rrelegioso (S, 3); rrelegiosos (S, 
3); rrelegiosso (S, 4); rrelegyosos (S, 
1); rrellegiossos (S, 2). Contextos: «ou 
elle era frio de natura ou malefycado 
perpetuo, ou era relegioso» (S); «Item 
estabelleçemos e mandamos que qual 
quer clerigo ou relegioso ou leigo de 
qual quer ordem» (C); «Sabendo quam 
prijgosa cousa he aos relegiosos o 
sayr fora da crasta» (C); «saçerdotes 
e rellegiosos que nesta çidade e nosso 
bispado viuem» (C); «assy como nas 
religiossas e rellegiossos» (S); «se 
he seglar ou rrelegiosa, mãceba ou 
velha» (S); «sse era cassada ou solteira, 
rrelegiosa» (S); «mançebo ouçioso, 
rrelegioso andar en corte» (S); «E os 
rrelegiosos nouiços que forẽ desta ydade 
deuen estar aa descriçõ de seu mayor» 
(S); «Ho segũdo qual quer que ençende 
ou quebramta lugar rrelegiosso» (S); 
«E que Deus conserue e guarde ha 
castidade aos virgens e rrelegyosos e 
cõtinentes que prometerõ castidade» 
(S); «E por esta rrezam antre os mõges 
e rrellegiossos nom sse dan paz» (S).

relembrança, subs. (de relembrar + 
-ança). Recordação. Formas: relẽbrança 
(EE, 1); relembrança (EE, 1). Contextos: 
«fazee esto em minha relẽbrança» (EE); 
«em mjnha relembrança» (EE).
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relembrar, vb. (segundo uns, de re- 
+ lembrar; segundo outros, do lat. 
rememorari). Recordar. Formas: fosse 
relembrada (HV, 1). Contexto: «quis 
que a sua morte fosse relembrada» (HV).

releu, subs. (origem desconhecida). Resto; 
sobejo. Formas: releu (VC, 1); relleu 
(VC, 5). Contextos: «E disse Jhesu 
aos discipollos seus que apanhassem 
aquelle releu que sobejaua» (VC); «nõ 
deuẽ comer das mygalhas .s. do relleu 
que sobeja da mesa de seus senhores» 
(VC); «as cõpanhas forõ fartas apanharõ 
dos pedaços e relleu que ficou» (VC); 
«e de quãtos canistees) do relleu que 
sobejou» (VC); «E cobijçaua encher o 
ventre .s. a voõtade da alma das siliquas 
ou relleu que fiquaria da quelle comer 
dos porcos» (VC).

relevador ,  subs.  (do lat. medieval 
relevatore-m). Aquele que releva; 
consolador. Formas: relleuador (VC, 
2). Contextos: «Ca tu es pyadosa 
relleuador e notificador dos segredos 
cellestriaaes» (VC); «Deos dador do 
prazer. e outorgador do sollaz relleuador 
do choro e afuguẽtador das lagrimas» 
(VC).

relevamento, subs. (de relevar + -mento). 
Ato ou efeito de relevar; clemência; 
consolo. Formas: releuamento (VC, 
1); relleuamento (VC, 1). Contextos: 
«e aos justos na terra merito e aos 
pecadores e que jazẽ no purgatorio 
releuamento e refrigerio» (VC); «e 
ajnda em relleuamento de toda mingoa 
do corpo e da alma de cada huũs» (VC).

relevar, vb. (do lat. relevare). Consolar; 
confortar; dar alívio; desculpar; perdoar. 
Formas: fosse relleuado (VC, 1); he 
rreleuado (S, 1); releua (VC, 1); releuar 
(VC, 1); releuo (VC, 1); relleua (VC, 
1; EE, 1); relleuado (VC, 1); relleuar 
(VC, 1; EE, 1); relleuara (VC, 1; EE, 
2); relleuou (VC, 1); rreleuasse (S, 1); 
sejã releuados (VC, 1); sejã relleuados 
(VC, 1); sejam releuados (C, 1); sejan 

rreleuados (S, 1); seram relleuados (VC, 
1); serẽ releuadas (VC, 1); som releuados 
(VC, 1). Contextos: «por seer necessario 
e conplidoyro aa saluaçom do proximo. 
ou se elle fosse relleuado decima» (VC); 
«asi ho saçerdote ho deue encobrir e 
despois que lhe he rreleuado» (S); «Os 
cãsados esforça. os tristes conforta. os 
pressos releua» (VC); «nẽ poderã no dia 
do juyzo as virtudes de huũs releuar os 
viçios dos outros» (VC); «e per my nõ 
fazẽdo tã soomẽte as pequenas pareça 
que releuo e scuso a my do ẽcarrego» 
(VC); e outra poderia seer os pobres 
muytos que recreçerõ cõ que repartirõ 
aquelle relleua» (VC); «assy como deus 
relleua vossas miserias por sua võdade, 
assy o homẽ deue mouersse a relleuar 
a miseria do proximo» (EE); «nom 
merecia seer ajudado e relleuado com 
aquelle» (VC); «e assy nos deuemos 
nos mouer a relleuar a miseria do 
proximo» (VC); «como aquesta muy 
proueitosa meditaçom relleuara a pẽna 
do purgatorio esto te mostrarey» (VC); 
«porque todo o carrego e pessume 
da peẽdença relleuou» (VC); «e qual 
quer que ho rreleuasse quebrantaria 
ho sacramento» (S); «por tal que sejã 
releuados do cuydado e aficamẽto 
dos beẽs» (VC); «Piadosa cousa he 
que aquello que ouuerõ per o pecado 
alheo que sejã relleuados dello per 
ajuda doutros» (VC); «queremos que 
sejam releuados da dita pena» (C); 
«aqueles que estã no purgatorio por que 
sejan rreleuados e asoltos das penas» 
(S); «onde seram relleuados de toda 
miseria de culpa e de pẽna» (VC); «A 
terceira para serẽ releuadas do doesto as 
virgeẽs cassadas e viuuas» (VC); «e som 
releuados de muytas miserias segũdo 
cõsente este stado» (VC).

relha, subs. (do lat. regula-m). Lâmina 
do arado. Formas: relhas (EE, 1). 
Contexto: «Faram de seus cutellos 
relhas: e das lanças fouçes» (EE).
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religião, subs. (do lat. religione-m). 
Ordem religiosa; convento; mosteiro; 
confissão que presta culto a uma ou 
várias divindades; crença. Formas: 
religiã (VC, 1; EE, 1); religiam (VC, 1); 
religiõ (S, 1; TC, 2; VC, 51); religiões 
(TC, 2; VC, 1); religiom (TC, 1; VC, 16); 
religion (VC, 1; EE, 2); religioões (VC, 
1); religyõ (EE, 1); relligiõ (VC, 42; EE, 
1); relligiom (VC, 19; EE, 1); relligion 
(EE, 2); relligyõ (EE, 2); rreligeon (S, 
1); rreligiõ (VC, 2); rreligiom (S, 4; 
VC, 1); rreligion (S, 3); rreligyom (S, 
1); rreligyon (S, 1); rrelligiom (VC, 
1); rrellygiõ (S, 1); rrelygiom (S, 2; 
VC, 1). Contextos: «sob especia de 
religiã em presença das gẽtes ou dos 
homeẽs» (VC); «en nenhũa religiã se 
fazẽ millagres saluo ẽ a christaã» (EE); 
«frey Andree obseruante da religiam de 
sam Francisco» (VC); «assy como he em 
ẽtrar em religiõ onde a alma se sposa a 
deus segundo foy na bemdita virgem» 
(S); «Item da castidade e da pobreza, 
e das outras cousa que a religiõ e a sua 
ordem pertecem» (TC); «O seytimo he 
molher que dorme com religioso durando 
em religiõ» (TC); «iurar a uerdade quãdo 
he trazido por testimunha ou iurar a 
estar aos mãdados de alguũs asy como 
aqueles que ẽtrã em religiões» (TC); 
«E eso meesmo o estado das religiões» 
(TC); «deue de fazer peẽdença depoys 
ẽtrar ẽ religiom para fazer hy peẽdẽça» 
(TC); «Por nemhuũs meus merecimẽtos 
nẽ por santidade religion nẽ nobresa 
algũa eu foy merecedor de tãta honra» 
(VC); «quer dizer que a religion christaã 
he exercitarse ẽ obras de misericordia 
contra o proximo» (EE); «Depois seendo 
ençarrados em ordeẽs e metendose em 
na claustra dalgũas religioões foram 
curados spiritualmente» (VC); «os 
phariseus no abito e obseruãçias e no 
seruiço da religyõ erã apartados dos 
outros» (EE); «E se alguũ cuyda seer 
relligioso nõ refreãdo sua lingoa mas 

enganãdo seu coraçom do tal vaã he a 
relligiõ limpa e sem cõtradiçom diante 
deos he esta» (EE); «a piedade da 
relligiom de deus perteençe aos que som 
scolhidos» (VC); «os samaritanos que 
tijnham ordẽ da relligion dos gentios se 
alleuãtauam contra os judeus» (EE); «a 
mays alta perfeiçõ da relligyõ christaã 
he arremedar ao que catas honrra» (EE); 
«Da justiça deçenden rreligeon, piedade, 
graça, vingãça, garda e verdade» (S); 
«assy a rreligiõ de soo hũa maneira 
de viuer e de soo hũa regra teẽ muytos 
homẽs que viuẽ em cõcordia» (VC); 
«deue seer desposto do ofiçio ssaçerdotal 
e posto em huũ mosteiro de rreligiom 
estreita domde faça pẽdença toda sua 
vida» (S); «saluo no voto de rreligion» 
(S); «E sse he molher en habito de 
rreligyom e cometeo pecado da carne, 
deuelhe mandar fazer oraçõees e jejũar» 
(S); «pode entrar em rreligyon» (S); 
«A linguoagem hebrayca. era huũa das 
principaaes por a rrelligiom» (VC); «Se 
he clerigo, deue seer desposto e entrar en 
rrellygiõ» (S); «e que entre en rrelygiom 
ou se vaa en outras partes» (S).

religioso, subs., adj. (do lat. religiosus, 
a, um). Que ou o que pertence a uma 
ordem religiosa. Formas: religiosa (S, 
1; TC, 1; VC, 8); religiosas (TC, 1; 
VC, 4); religioso (TC, 4; VC, 20; C, 
1); religiosos (TC, 5; VC, 47; C, 1; EE, 
5); religiossas (S, 1); religyosos (EE, 
1); relligiosa (VC, 1; C, 1); relligioso 
(VC, 23; EE, 2); relligiosos (VC, 46; 
EE, 2); relligiosso (VC, 1); rreligeoso 
(S, 1); rreligiosa (S, 3); rreligioso (S, 
2); rreligiosos (S, 5); rreligiosso (S, 
4); rreligiossos (S, 2); rreligyoso (S, 
1); rreligyosso (S, 2). Contextos: «O 
.vij. se alguũ a sabendas se casou cõ 
algũa monja ou religiosa» (S); «Se 
incesto que he con paremta ou con 
cunhada carnal, ou spritual ou com pesoa 
religiosa» (TC); «E o quinto modo he 
cõ religiosas ou parẽtas, aquẽ do quinto 
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grao» (TC); «as liãças das voõtades 
sõ mais religiosas que as dos corpos» 
(VC); «Se sabeo ou sĩpliz casado ou 
solteiro religioso ou leygo paremte ou 
cunhado, christaão ou pagaão e asy dos 
outros semelhauees» (TC); «e que merito 
seria ao religioso que esta ẽçerrado e nõ 
pode fornigar polo ẽcerramẽto» (TC); 
«mas em verdade a todo religioso vẽ 
dãpno e temor daquesto» (VC); «e 
defendemos que nehuum clerigo ou 
religioso que nom seja comfirmado em 
alguum benefiçio curado» (C); «Seguese 
a enterrogaçom que deue fazer aos 
religiosos e som sete preguntas» (TC); 
«e ajnda alguũs religiosos que dalgũas 
obseruãcias suas aas quaaes pervẽtura 
sõ naturalmẽte ĩclinados» (VC); «E se 
forem religiosos ou pessoas eclesiasticas 
os que as ditas cousas ou alguã dellas 
fizerem» (C); «quãdo se faz alguũ sermõ 
a leigos ou religiosos» (EE); «assy 
como nas religiossas e rellegiossos e 
em os clerigos de ordem sacra e em 
todallas pessoas que prometerõ voto 
de castidade» (S); «Diz Lyra que os 
phariseus antre os outros: pariçiam 
mays religyosos» (EE); «que a moça 
ou a mãçeba e mayormẽte a freira e 
relligiosa raramẽte deue fallar» (VC); 
«Se alguũ cuyda seer relligioso» (EE); 
«O primeiro he quanto aa perfeyçõ dos 
relligiosos» (VC); «e quite homem do 
mundo nem monge alguũ ou relligiosso» 
(VC); «Empero ha hy çertas pessoas 
que nõ podem fazer esmolla, asi como 
monje, conego ou rreligeoso» (S); 
«E con outra molher que non seja 
rreligiosa deue considerar se he moça 
ou velha» (S); «E qual quer clerigo cura 
ou rrector ou rregular ou rreligioso que 
fosem presentes aos taees esposoyros 
ou casamemtos» (S); «Ho quinto sse 
tirou alguũs monjes ou rreligiosos de 
seu mosteyro sem causa legitima» (S); 
«O .xj. se alguũ clerigo ou rreligiosso 
induze alguũ que faça alguũ voto ou 

juramento ou promisson» (S); «e cometẽ 
cura dalmas aos monjes ou a rreligiossos 
sem liçença do bispo» (S); «quanto aa 
persoa do clerigo e do rreligyoso» (S); 
«O .jx. sse alguũ rreligyosso sen liçẽça 
do propeo saçerdote ou do bispo cassa 
alguũs noyuos» (S).

relinquir, vb. (do lat. relinquere, deixar). 
Abandonar;  renunciar.  Formas: 
relinquem (VC, 1); relinquir (VC, 2); 
seer relinquido (VC, 1). Contextos: 
«e relinquem todo e nuus seguem a 
Christo nuu» (VC); «ajnda que nõ 
possa relinquir as suas cousas» (VC); 
«Terçeiramẽte deue relinquir a alma 
sua per renũçiamẽto de sua propria 
voõtade» (VC); «Terceiramẽte deue 
seer relinquido o corpo proprio e a vida 
corporal» (VC).

relíquia, subs. (do lat. reliquia-m, migalha). 
Objeto ou pedaço de objeto considerado 
sagrado ou que pertenceu ao corpo de 
um santo. Formas: reliqueas (HV, 1); 
reliquias (VC, 5; HV, 1); relliquias (VC, 
3). Contextos: «Como o emperador 
enuiou buscar as reliqueas de Iesu 
Christo pollo seu mestre salla» (HV); 
«o terçeiro ẽ o pã de clarificada cõsciẽcia 
das reliquias e fezes dos pecados» (VC); 
«veja cadahuũ quã grande injuria lhes faz 
quando as suas reliquias se mostrã ao 
poboo» (VC); «se polla vẽtura podessẽ 
auer algũas cousas ou reliquias que hy 
esteuessẽ daquele sãto profeta ou que o 
ouuesse tocado» (HV); «As relliquias 
das cuydaçoões te forõ dia de festa» 
(VC); «E por tamto na payxom do senhor 
nos desnuamos e descobremos as cruzes 
e relliquias e altares» (VC).

reluzença ,  subs.  (do lat. medieval 
relucentia-m, esplendor). Reflexo de luz. 
Formas: reluzẽça (VC, 1). Contexto: 
«Assy que a forma da alma raçional nõ 
he outra cousa se nõ hũa reluzẽça ou 
spelho da beatissima trijndade» (VC).

reluzer, vb. O mesmo que reluzir. Formas: 
reluzer (VC, 1). Contexto: «e ally 
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vera em os corpos dos homẽs reluzer 
cõpanhia de angeos sem cõto» (VC).

reluzir, vb. (do lat. relucere). Brilhar; 
resplandecer. Formas: relluze (VC, 
2); relluzẽ (VC, 1); relluzia (VC, 1); 
reluza (VC, 2); reluze (VC, 14); reluzẽ 
(VC, 1); reluzia (VC, 2); reluziam (VC, 
1); reluzimos (VC, 1); reluzio (VC, 
1); reluzir (VC, 1); reluzirã (VC, 2). 
Contextos: «E esto relluze e se demostra 
em elles em nos ceeos per excellencia 
da gloria» (VC); «segũdo seu custume 
as quaaes virtudes relluzẽ em todos 
seus feitos» (VC); «relluzia na sua façe 
humana» (VC); «mas em nos que reluza 
e seja mostrada a sanctidade sua eternal» 
(VC); «Em a paixõ pois do senhor 
reluze e se demostra exẽplo de perfeiçõ 
de todas virtudes» (VC); «Assy como 
na gloria deus he spelho das criaturas 
em que as criaturas reluzẽ» (VC); «e a 
magestade de diuijndade reluzia na sua 
façe» (VC); «E todos aquestes graaos 
de desprezamẽto perfeito reluziam em 
Christo» (VC); «E quãdo per boõas obras 
reluzimos. e porẽ diz o apostollo» (VC); 
«Oje reluzio o sol da justiça claramente» 
(VC); «e entom som leixados os vicios 
acostumados para reluzir a ymagem do 
criador» (VC); «e assy como sol reluzirã 
no regno do seu padre» (VC); «e da sua 
contemplaçom reluzirã os justos» (VC).

rem, subs. (do lat rem, acusativo de res, rei, 
coisa). Pensamento; intenção. Formas: 
reens (VC, 1); rees (VC, 1); reẽs (VC, 
1). Contextos: «se nõ que aquelle todo 
poderoso deus que he escoldrinhador 
das reens e dos coraçoões a conhoçe» 
(VC); «Anselmo a esta soo escoldrinhou 
deus o coraçom e as rees e de todallas 
virgeẽs que auia no mundo a escolheo 
e a santificou» (VC); «porque elle sta 
no secreto lugar dos corações e o sabe 
e scoldrinha as reẽs e entençoões dos 
homẽs» (VC).

rem 2, subs. (do lat. renes). O mesmo que 
rim: cintura; a parte inferior do busto 

humano. Formas: reẽs (S, 1; EE, 2); 
rreẽs (S, 2). Contextos: «como quer que 
nos pees e nas reẽs non he de neçesario» 
(S); «seera a justiça çinta de seus lombos, 
e a ffe çinto de suas reẽs» (EE); «As 
rreẽs e os lonbos pollo apetito de luxuria, 
como quer que nos pees e nas reẽs non 
he de neçesario» (S); «E nas rreẽs: Quit 
quid lũborum suo uitio peccasti» (S).

remar, vb. (de remo + -ar; remo, do lat. 
remu-m). Manobrar os remos de uma 
embarcação. Formas: rema (EE, 1); 
remã (VC, 1); remar (VC, 1). Contextos: 
«a naue posta no rio deçẽde pello 
mouimento da agua se non se rema 
em cõtrayro» (EE); «mas aquelles que 
fortemente remã cõtra o vẽto contrairo» 
(VC); «E elles trabalhauã em remar 
porque o vento lhes era cõtrairo» (VC).

remedador, subs. (de remedado + -or). 
Aquele que rema. Formas: remedadores 
(EE, 3). Contextos: «Seede meus 
remedadores» (EE).

remedamento, subs. (de remedar + -men-
to). Ato ou efeito de remedar; imitação; 
aparência. Formas: remedamento (EE, 
1). Contexto: «Nom por remedamento 
de sanctidade: mas por desçendençia da 
carne» (EE).

remedar, vb. (do lat. vulgar *reimitare). 
Arremedar; imitar; apresentar; seguir. 
Formas:  remedãdome (EE,  1) ; 
remedando (EE, 2); remedar (VC, 
1); remedaua (VC, 1). Contextos: 
«Passay a mym .s. a minha semelhãça, 
remedãdome na humildade» (EE); 
«daquelle logar a outro. (remedando 
etc.)» (EE); «Remedando a santidade de 
sua conuersaçom» (EE); «E assy pouco 
e pouco se descobriam e louuauam 
os remedios que deuiam seguir e a 
paciencia que auiam de remedar» 
(VC); «A semelhança do corpo que bem 
remedaua e demostraua a sanctidade da 
avontade» (VC).

remediador, subs. (do lat. tardio remedia-
tore-m). Aquele que remedeia; o que aco-
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de às necessidades de outrem. Formas: 
remedeadores (EE, 1); remediador (EE, 
2). Contextos: «Se fordes remedeadores 
do bem» (EE); «remediador de booas 
obras» (EE).

remediar, vb. (do lat. remediare). Dar 
remédio a; socorrer; corrigir; prevenir. 
Formas: remedear (EE, 1); remediar 
(VC, 8; EE, 1); remediarem (EE, 1); 
rremedear (S, 1); remediou (VC, 1); 
rremedease (S, 1); seja remediada 
(VC, 1); som remediados (VC, 1). 
Contextos: «pello remedear da justiça» 
(EE); «a qual cousa o senhor acceptou 
por dar exemplo aos apostollos por 
remediar e prouer aas suas infirmidades e 
fraquezas» (VC); «Na qual nos amoesta 
ho apostollo e nos poõe coraçõ para o 
amortificar da carne e ao remediar do 
spiritu» (EE); «he forçado muytas vezes 
de proueer estes tempos por remediarem 
a incontinẽçia» (EE); «Mas sse se nõ 
podese rremedear sen mediçina» (S); 
«e proueeo ou remediou aa fraqueza 
humanal» (VC); «se a rrezon nom sse 
rremedease» (S); «o qual nunca poeras a 
algũa tua door que nom seja remediada» 
(VC); «per o sangue de Christo som 
remediados e retornados» (VC).

remédio, subs. (do lat. remediu-m). 
Substância ou recurso médico utilizado 
para combater a doença; mezinha; 
solução; emenda. Formas: remedio 
(VC, 90; HV, 1; C, 5; EE, 6; RP, 6); 
remedios (VC, 24; EE, 2; RP, 4); 
remedyo (VC, 5; EE, 3); rremedeo (S, 
1); rremedeos (S, 1); rremedio (S, 9); 
rremedios (S, 5; VC, 1). Contextos: 
«per caminho contrayro a este fosse 
achado o remedio da nossa saluaçõ» 
(VC); «Muy boo remedio he cõtra taaes 
perplexidades: fallar e cuydar de deus» 
(VC); «eu nõ vejo milhor remedio se nõ 
que enuies a Jherusalẽ» (HV); «por nom 
darmos remedio a semelhante deffecto» 
(C); «pera o remedio da queentura, e 
por a mansidom da door do trabalho do 

caminho» (EE); «E tãbem a alegria do 
coraçõ he gram remedio pera a saude do 
corpo» (RP); «e louuauam os remedios 
que deuiam seguir e a paciencia que 
auiam de remedar» (VC); «ordenou tres 
remedios cõtra ho peccado original» 
(EE); «emtam huse homẽ dos remedios 
abayxo scriptas» (RP); «teemos remedyo 
contra a auareza» (VC); «e contra ho 
queimamento da tribullaçom de fora 
daa remedyo» (VC); «o rremedeo he 
que sse esta molher tẽ beẽs, que satisfaça 
haos herdeiros do marido en tãta parte 
quãta ouuo ou pode auer aquelle filho 
dos beẽs delle» (S); «E pera tirar homẽ 
esta vergonha som tres rremedeos» (S); 
«e por solaz do homen e da molher e 
por rremedio contra o pecado da carne» 
(S); «sse pode ser posto rremedio per 
mediçina» (S); «Os rremedios contra ella 
sson estes» (S); «Os rremedios cõtra a 
gula ssom estes» (S); «tolhe os rremedios 
per que a jnfirmidade he curada» (VC).

remedir, vb. (do lat. remetiri). Voltar a 
medir; conferir a medida. Formas: 
remedir (VC, 1); sera remedido (VC, 
1). Contextos: «E aquelle que bẽ faz 
sera feito bem a elle. a qual cousa quer 
dizer per aquella meesma mensura lhe 
remedir» (VC); «(vos sera remedido) 
no gualardõ» (VC).

remeiro, subs. (de remo + -eiro). Remador. 
Formas: remeyros (VC, 1). Contexto: 
«nauega fazẽdo bõo viagẽ per o mar 
deste segre. auẽdo deus por gouernador. 
e os angeos por remeyros leuãdo as 
cõpanhas de todollos sanctos aleuantada 
em meyo della» (VC).

remendar, vb. (de re- + emendar). Deitar 
remendos; arranjar; consertar. Formas: 
remẽdando (EE, 1); remendauã (VC, 
1); rremendãdo (VC, 1). Contextos: 
«remẽdando suas redes» (EE); «e 
remendauã as redes velhas e rotas» 
(VC); «E hyndo huũ pouco mais vio 
Santiago e sam Johã em hũa barca star 
cõ o Zabedeu seu padre rremendãdo ou 
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repairãdo suas redes» (VC).
remendo, subs. (regressivo de remendar). 

Pedaço de pano com que se tapa um 
rasgão numa peça de vestuário. Formas: 
remẽdo (VC, 1). Contexto: «nom mete 
em vestidura velha remẽdo ou pedaço de 
pano nouo e grosso» (VC).

remeter, vb. (do lat. remittere). Enviar; 
entregar; expedir; acometer; submeter; 
perdoar. Formas: foy remetido (VC, 
1); foylhe remetida (VC, 1); remete 
(VC, 1; EE, 1); remete os (VC, 1); 
remetẽdo (EE, 1); remetẽdoo (VC, 1); 
remeteo (VC, 3); remeteo se (EE, 1); 
remeteos (VC, 1); remeter (EE, 1); 
remeterdes (EE, 3); remetido (VC, 1); 
remetindo (EE, 1); remetirdes (EE, 
1); rremeta (S, 1); rremeter (S, 1); 
rremeteram (VC, 1). Contextos: «e 
delle veo e foy remetido aos judeos» 
(VC); «Onde foylhe remetida ou dada 
perdoança de toda culpa e pẽna» (VC); 
«Cõsira aqui que ãtre as outras virtudes 
nos remete specialmẽte aa humildade» 
(VC); «todallas causas remete aa cadeira 
da justiça» (EE); «reçebe e remete os a 
deus» (VC); «remetẽdo as offensas o 
qual he de necessidade» (EE); «e que 
os maaos o fezessem andar remetẽdoo 
de huũs a outros» (VC); «remeteo e 
enuyou a Pyllatus» (VC); «Remeteo pois 
Herodes a Pillatus» (VC); «e remeteo 
se a elle e teendoo affogaua ho» (EE); 
«remeteos ou enuiaos a deus aa graça 
do qual nõ ha hy cousa impossiuel» 
(VC); «ally diz a glosa que ho clerigo ou 
sacerdote maao e boõ teem poderio de 
remeter e absoluer os peccados» (EE); 
«e cujos pecados remeterdes lhes son 
remissos» (EE); «cujos nõ remeterdes 
deos non aprouara» (EE); «Porque 
grãde pẽna e nojo he a qualquer homẽ 
seer assy remetido e enuiado preso de 
loguar em loguar» (VC); «no bauptismo 
remetindo e perdoandolhe seus pecados» 
(EE); «cujos pecados remetirdes lhe sõ 
remissos» (EE); «e ho rremeta dos outros 

ao papa ou ao bispo» (S); «em ysto 
deueo rremeter hao papa ou ao bispo» 
(S); «outra vez os judeos o rremeteram 
e enuiaram aos gentios» (VC).

remidoiro, subs. (de remido + -oiro). 
Aquele que é ou será redimido. Formas: 
remijdoyros (VC, 1). Contexto: «o qual 
por vos e por muytos remijdoyros e que 
ham de seer saluos» (VC).

remidor, subs. (de remido + -or). Aquele 
que redime; redentor; Jesus Cristo. 
Formas: reemidor (VC, 3); reemijdor 
(VC, 3); reemjdor (VC, 1); remidor 
(VC, 1; EE, 1); remijdor (VC, 42; EE, 
6); remjdor (VC, 1); rremijdor (VC, 
1). Contextos: «A deus da tres cousas 
.s. hõrra ao criador amor ao reemidor» 
(VC); «e porque ho nosso reemidor rege 
os coraçoões dos humilldosos» (VC); 
«emuiou a chamar os homẽs aa ffe 
do reemijdor» (VC); «porque o nosso 
reemjdor do qual diz o apostollo Paulo 
que nõ ponha alguẽ outro fundamẽto» 
(VC); «O nosso remidor pos aos olhos 
çegados o alcofor da sua encarnaçom» 
(VC); «Ho domĩgo primeiro do aduẽto 
que tracta de como veeo nosso senhor 
e remidor Jhesu Christo caualgando 
em a asna a Jherusalem» (EE); «e onde 
possese o remijdor de todallas cousas» 
(VC); «seẽdo nouo remijdor e saluador» 
(EE); «Ouuiste que a hũa voz soo per 
que os mãdou seguirõ o remjdor» (VC); 
«porque como ladrom crucifigarõ o 
rremijdor de todos» (VC).

remimento, subs. (de remir + -mento). Ato 
ou efeito de remir; remissão; perdão; 
redenção. Formas: reemimento (VC, 2); 
reemimẽto (VC, 1); remiimento (TC, 2); 
remiimẽto (TC, 2); remijmento (VC, 17); 
remijmẽto (VC, 23); remimento (VC, 
2); remimẽto (VC, 2); rremimẽto (S, 1). 
Contextos: «e aquellas cousas que erã 
fazedoiras .s. saluaçom e reemimento 
do linhagem humanal a my aprougue» 
(VC); «reemimẽto som e liuramẽto dos 
que jazẽ ẽ catiueiro e daquelles que som 
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mizquinhos» (VC); «Porẽ mandamos 
que se macho cõ macho fezerẽ pecado 
sodomitico em remiimento de suas 
almas, iaiuem .xxi. coresmas» (TC); 
«das tres nõ pode auer remiimẽto 
saluante per seu obispo, e as sestas feiras 
iaiũe per tres anos a pã e agoa» (TC); 
«e a obra do padre he proueer nosso 
remijmento» (VC); «remijmẽto. (dara o 
homẽ por a sua alma) se for dãpnada» 
(VC); «mas pollos pecados do poboo e 
por o remimento e enmenda do mesias» 
(VC); «do remimẽto dos homẽs e era 
vindo o tẽpo do cõprimẽto» (VC); «Ca 
rremimẽto a noso christãao, noso propio 
sangue rremimos» (S).

remir, vb. (do lat. redimire). Redimir; 
resgatar; libertar. Formas: auer remijdo 
(VC, 1); erã remijdos (VC, 1); forem 
remijdos (VC, 1); forõ remijdos (VC, 
2); fosse remijda (VC, 1); fosse remijdo 
(VC, 1); fostes remijdos (VC, 1); foy 
reemida (VC, 1); foy remijda (VC, 1); 
foy remijdo (VC, 1); he remijdo (VC, 
1); reemia (VC, 1); reemijda (VC, 1); 
reemisse (VC, 1); reemyria (VC, 1); 
remeijr (VC, 1); remidos (EE, 1); remiir 
(TC, 1); remij (VC, 4; EE, 1); remijda 
(VC, 1); remijdo (VC, 8); remijdos (VC, 
5; EE, 1); remijllas (VC, 1); remijllo 
(VC, 1); remijmos (VC, 1); remijn 
(VC, 1); remijndo (VC, 1); remijnr (S, 
1); remijo (S, 1; VC, 14; EE, 1); remijr 
(S, 3; VC, 25; EE, 3); remijres (VC, 
4); remijrnos (EE, 3); remijs (VC, 2); 
remijsse (VC, 4; EE, 2); remijste (VC, 
4); remijstes (VC, 1); remio (TC, 1; VC, 
1; EE, 1); remir (EE, 1); remiremos (VC, 
1); remjo (VC, 1); remjr (VC, 1); remyo 
(VC, 1); rremij (S, 1); rremijo (S, 2; 
VC, 1); rremijr (S, 4; VC, 1); rremimos 
(S, 1); rremio (S, 1); seer reemjdo (VC, 
1); seer remijda (VC, 1); seera remijdo 
(EE, 1); seerẽ remijdos (VC, 1); seermos 
reemijdos (VC, 1); seja remijda (VC, 1); 
sejamos remijdos (VC, 1); ser remidos 
(VC, 1); sera remijda (VC, 1); som 

reemidos (VC, 1); som remijdos (VC, 
1); somos remidos (S, 1). Contextos: 
«e assy se lhe eu som todo obrigado 
por me auer feito. que em aderey por 
me auer remijdo» (VC); «a qual cousa 
principalmente se diz por as vozes de 
allegria daquelles que erã remijdos e 
ascendiã com elle» (VC); «e ofereçera 
o regno .s. os que forem remijdos per 
o seu sangue» (VC); «e empuixado 
daquelles que forõ remijdos» (VC); «e 
necessario era que fosse remijda per a 
paixõ sua de Christo» (VC); «ao sexto 
dia e hora: fosse remijdo per a tua morte» 
(VC); «nom per ouro e prata que som 
metaaes corruptiuees fostes remijdos» 
(VC); «porque por a morte do seu sposo 
foy reemida» (VC); «porque per ella 
foy remijda a geeraçõ humanal» (VC); 
«os quaaes derramarom o sãgue per 
que foy remijdo o linhagẽ humanal» 
(VC); «quãdo vir que he remijdo da 
dãpnaçõ eternal da jnfamia da culpa 
e do poderio do dyaboo» (VC); «que 
perdoãdo os pecados alheos desfassa 
e reemia os seus» (VC); «e os demões 
afugentados a morte acabada e reemijda» 
(VC); «enuiandolhe o saluador que 
reemisse» (VC); «e que a pouco tẽpo 
per seu padiçimento reemyria os seus 
fiees» (VC); «teueste por bẽ me criar e 
remeijr» (VC); «Quarto que a os homeẽs 
assi remidos e filhados ẽ filhos» (EE); 
«Remiir os captiuos» (TC); «Remij 
teus pecados cõ esmollas» (EE); «aquy 
spera alma remijda per o sangue de 
Christo» (VC); «Consijra pois tu homẽ 
remijdo» (VC); «som dictos sanctos 
por quanto cõ o sangue de Christo 
remijdos» (EE); «deuemos entender em 
deuaçõ e abstinencia e as negligẽcias dos 
outros tempos enmẽdallas e remijllas 
em este sancto tempo» (VC); «em que 
elle desposera saluar o seu poboo e 
remijllo» (VC); «A prea vil ou refeçe 
paguamos e remijmos cõ grãde perda 
e dãpnaçõ» (VC); «e os quaaes remijn 
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os malles passados com boos feitos e 
com obras de misericordia» (VC); «e 
remijndo os catiuos que erã teus» (VC); 
«O prymeiro que o nosso señor Jhesu 
Christo por remijnr e saluar a humanal 
liñagem desçẽdeo dos ceos e tomou 
carne humana» (S); «emuiou Deus o 
seu filho naçido da molher e fecto su 
ley e este he nosso señor que nos criou 
e remijo» (S); «mas de propria vontade 
por nos remijr do pecado do prymeiro 
padre» (S); «e por my recebeste carne 
a qual por me remijres depois deste aa 
morte» (VC); «por remijrnos de todo 
peccado» (EE); «Nos pecamos e tu 
remijs o pecado» (VC); «feito sob ha ley 
por que remijsse os que estauam sob a 
ley por que reçebessemos ho afilhamẽto 
de filhos de deus» (EE); «Mas ajũta a my 
que remijste com o teu sangue precioso 
aos teus escolhidos» (VC); «Nom hys 
ou hides ao regno porque nõ pecastes 
mas porque remijstes vosos pecados 
per esmollas» (VC); «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); 
«hordenou que por remir elle morresse» 
(EE); «ou remiremos per cinco dinheiros 
daquella moeda chamada ciclos» (VC); 
«e assi te remjo (de todo teu coraçõ)» 
(VC); «abastaria para remjr o mũdo hũa 
soo gota daquelle muy precioso sangue» 
(VC); «Visito dou de beber e mãtenho 
remyo e cubro reçebo e soterro» (VC); 
«nom rremij aos ençerrados» (S); «fez 
enjuria e ofemssa ao noso rredenptor que 
nos rremijo pello seu propeo sangue» 
(S); «e o senhor se amerçeou e a rremijo 
e saluou» (VC); «se se o jejuũ pode 
rremijr ou mudar fazemdo outra coussa» 
(S); «noso propio sangue rremimos» 
(S); «tomãdo ẽxemplo en noso saluador 
Jhesu Christo que nos rremio por seu 
sangue preçioso do catiueiro» (S); «e 
tal he que nõ pode seer reemjdo per 
martyrio» (VC); «como por a geeraçom 

humanal seer remijda» (VC); «e assy 
seera remijdo da corrupçõ» (EE); «E 
ajnda por seerẽ remijdos e cõprados per 
o senhor a qual cousa ajnda he mayor» 
(VC); «e estas forom mericimentos de 
seermos reemijdos» (VC); «per o qual o 
teu pecado aja de seer destruydo: e a uida 
seja remijda» (VC); «e sejamos remijdos 
per o seu sangue» (VC); «os terreaaes 
homẽs e mũdanaaes auiã de ser remidos 
pello seu sãgue» (VC); «e jamais nõ sera 
remijda» (VC); «sperãça dos que ja som 
reemidos e desterrados» (VC); «mas que 
digã aquelles que som remijdos per o 
senhor» (VC); «Vitis, por que pello seu 
sangue somos remidos» (S).

remissamente, adv. (de remisso + -mente). 
Brandamente; frouxamente. Formas: 
remissamente (VC, 1); remissamẽte (VC, 
1). Contextos: «ou mais remissamente 
se teera o juizo em aquelle dia» (VC); 
«som mouidas per voõtade pera obrarẽ 
cõ o amor fortemẽte e nõ remissamẽte» 
(VC).

remissão, subs. (do lat. remissione-m). 
Perdão; expiação. Formas: reemissom 
(VC, 1); remisam (VC, 1); remisõ (S, 1); 
remisom (S, 2); remissam (VC, 1; EE, 
1); remissan (C, 1); remissõ (S, 1; TC, 
1; VC, 2); remissom (S, 1; TC, 1; VC, 
19; EE, 5); remisson (EE, 2); rremisõ 
(S, 1); rremisom (S, 1); rremissõ (VC, 
1); rremissom (S, 1; VC, 1); rremisson 
(S, 2). Contextos: «se algũa cousa 
per reemissom da voontade na oraçom 
passou que a entençom nom foy ententa 
em ella per acto» (VC); «que o sejã 
por remisam e friura do coraçõ» (VC); 
«por esta petiçõ nõ ganhara remisõ nẽ 
indulgençia, mas cõdenaçõ» (S); «criou 
a ygreja catholica e comunhon dos santos 
e remisom dos pecados» (S); «remissam 
dos pecados» (EE); «ajũtamẽto dos 
sanctos e remissan dos peccados» (C); 
«e ganhon remissõ de seus pecados» 
(S); «O quinto he: Creer como criou 
o ceo e a terra e a ygreia catholica que 
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he aiũtamẽto dos santos e remissõ dos 
pecados» (TC); «E Iudas Iacobi disse: 
Creo na remissom dos pecados» (TC); 
«nõ que lhe seja neguada remissom 
se fezer peendẽça» (VC); «fazem ha 
verdadeira remissom dos peccados» 
(EE); «mas por a remisson dos pecados» 
(EE); «Remissionẽ pecatorum. rremisõ 
que he perdoãça dos pecados que he ẽ 
sete maneiras» (S); «As tres primeiras 
por rremisom de nosos pecados que 
fazemos pello coraçon e pella boca e 
pella obra» (S); «E porque per o spiritu 
sancto vẽ a rremissõ dos pecados» 
(VC); «todolos outros beẽs que fezeres 
e males que sofreres por Deus ssejam 
em rremissom de teus pecados» (S); 
«E a rremissom dos peccados» (VC); 
«todos quantos beẽs fezeres e perdõees 
que ganhares te sejan en rremisson e 
satisfaçon de teus pecados» (S).

remissivamente, adv. (de remissivo + 
-mente). De modo remissivo; com 
referência ao que atrás é dito. Formas: 
remissiuamẽte (VC, 1). Contexto: «E 
aquesto deue seer lijdo remissiuamẽte» 
(VC).

remissível, adj. (do lat. remissibile-m). 
Perdoável. Formas: remissiuel (VC, 1). 
Contexto: «E assy este da sua natureza 
se diz irremissiuel .s. de marauilha 
remissiuel» (VC).

remisso, adj. (do lat. remissus, a, um). 
Descuidado; indolente. Formas: remi-
jssos (VC, 1); remisa (VC, 1); remissa 
(VC, 3); remissas (VC, 1); remisso 
(VC, 2); remissos (EE, 3); rremiso (S, 
1); rremisos (S, 1). Contextos: «que 
andã fora de caminho de obrar bẽ. os 
fracos sõ aquelles que sõ remijssos e 
tã deleixados que nõ fazẽ boõas obras» 
(VC); «e nõ com segurãça remisa» (VC); 
«Empero eu vos digo ajnda mais que no 
dia do juyzo se teera milhor maneyra e 
mais remissa cõ a terra de Sodoma que 
cõ tigo» (VC); «porque a fe que auiã 
era remissa» (VC); «porque fazia maas 

obras ou remissas» (VC); «e se leyxa de 
o fazer dizẽ que he mingoado de saber 
e remisso» (VC); «nẽ foy deleyxado e 
remisso em sy» (VC); «e se leyxa de o 
fazer dizẽ que he mingoado de saber e 
remisso» (VC); «e disselhes rescebey ho 
spiritusancto e cujos pecados remeterdes 
lhes son remissos» (EE); «cujos pecados 
remetirdes lhe sõ remissos» (EE); «fos-
te rremiso ou priguiçoso en fazer ben 
podẽdoo fazer» (S); «E se son rremisos 
e negligentes queren que dygam que o 
fazem» (S).

remoer, vb. (de re- + moer). Moer de novo; 
repisar; repensar. Formas: remoẽ (VC, 
1); remoellas (VC, 1); remoer (VC, 2). 
Contextos: «nõ sabyã remoer e remoẽ 
na voõtade a pallaura de deus» (VC); 
«deuemos cõsijrar os seus açoutes e 
escarnhos e doestos e remoellas em 
nosso coraçõ» (VC); «nõ cessa de a 
remoer dentro en ssy» (VC).

remordente, adj. (do lat. remordente-m, 
part. presente de remordere). Que 
remorde. Formas: remordente (VC, 1). 
Contexto: «o vermẽ remordente cõtra 
o soportamento das paixoões e vicios» 
(VC).

remorder, vb. (do lat. remordere). Morder 
repetidamente; atormentar; afligir. 
Formas: remorda (VC, 1); remorde (VC, 
1); remordendolhe (EE, 1); remordera 
(VC, 1); remordia (VC, 1). Contextos: 
«ora me remorda e murmure a cõsciẽcia 
ou me doya a cabeça» (VC); «quando a 
cõsciẽcia nõ remorde mas nõ he paz aos 
maaos» (VC); «en o juyzo derradeiro o 
pecador remordendolhe a consciencia 
he vençido» (EE); «e de dẽtro do homẽ 
a consciencia que o remordera e de fora 
o mũdo açendido e ardendo» (VC); 
«preguntou esso meesmo aquelle a que 
remordia a consciẽcia» (VC).

remordimento, subs. (de remorder + 
-mento). Ato ou efeito de remorder; 
remorso. Formas: remordimẽto (VC, 
3). Contexto: «E diz adeãte o senhor 



87Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

fallãdo do dicto fogo onde o vermẽ .s. 
o remordimẽto e o cauterio» (VC); «E 
fazese esta deffamaçõ per o remordimẽto 
da cõsciẽcia» (VC).

remoto, adj. (do lat. remotus, a, um, 
part. passado de removere). Afastado; 
distante. Formas: remoto (VC, 1). 
Contexto: «he hũa semelhãça e exẽpro 
remoto e de lõge» (VC).

remover, vb. (do lat. removere). Afastar; 
retirar. Formas: foy remouida (VC, 1); 
remouaaes (VC, 1); remoue (VC, 1); 
remoueo (VC, 1); seer remouido (VC, 
1); seer remouidos (TC, 1; VC, 1); seer 
rremouidos (S, 1); ser rremouido (S, 1). 
Contextos: «E assy a doblada tristeza 
sua foy remouida» (VC); «e per força 
fazer que vos remouaaes e tirees do bõo 
preposito» (VC); «per maneira de cousa 
que remoue e tira e dispoõe e faz prestes» 
(VC); «Primeiro tirou e remoueo todallas 
cousas de tristeza» (VC); «porque 
per vniõ e participaçõ do seu corpo 
entẽdamos seer remouido o embargo 
do jmijgo» (VC); «per tres anos deuẽ a 
seer remouidos da comunhõ e os filhos 
se sõ culpados» (TC); «mais graues 
pẽnas som seer remouidos e lançados 
fora daquella gloria» (VC); «deuian 
seer rremouidos da administraçon» (S); 
deue ser rremouido da dignidade e da 
ygreja» (S).

remudar, vb. (do lat. remutare). Voltar 
a mudar. Formas: remudadas (VC, 
1); remudados (VC, 1); remudar (VC, 
1); remude (VC, 1); remudou (VC, 1). 
Contextos: «tãtas vestiduras remudadas 
e estẽdidas nas varas» (VC); «e studa 
de nos legar com remudados atilhos 
de caridade» (VC); «E aquelles que 
carregã as bestas de mallas cheas de 
sayos pera remudar ameude» (VC); 
«quãdo alguẽ teẽ muytas vestiduras que 
remude» (VC); «entom o ceruo remudou 
e renouou os cornos» (VC).

remuneração, subs. (do lat. remunera-
tione-m). Retribuição; gratificação; 

galardão. Formas: remunaraçom (EE, 
2); remuneraçã (EE, 1); remuneraçam 
(EE, 1); remuneraçõ (VC, 2; EE, 5); 
remuneraçon (EE, 2); romuneraçoões 
(EE, 1); rremuneraçõ (S, 2); rremune-
raçom (S, 1). Contextos: «aas vezes os 
derradeiros no trabalho som primeiros 
na remunaraçom» (EE); «empero nõ 
teem esperãça de remuneraçã como 
nos outros» (EE); «por quãto na remu-
neraçam teera duas estollas» (EE); «e 
seja assi feita a ti remuneraçõ» (VC); 
«auera grande remuneraçõ» (EE); «En 
o guallardom da remuneraçon pella tal 
proueza voluntaria» (EE); «pellos pos-
tumeiros gallardoões, e romuneraçoões 
magnifestamẽte se conheçẽ quaaes forõ» 
(EE); «A quarta galardõ de rremuneraçõ 
donde diz tomay ho rreyno» (S); «ho que 
lhes foy dado por rremuneraçom de sseu 
seruiço» (S).

remunerar, vb. (do lat. remunerare). 
Recompensar; pagar; galardoar. Formas: 
remunera (EE, 1); remunerãdo (EE, 1); 
remunerar (EE, 2); remunerara (EE, 
1); remunerarã (EE, 1); rremunerar (S, 
2); seer lhe a remunerado (EE, 1); seer 
remunerados (EE, 1); seera remunerado 
(EE, 1). Contextos: «proua e remunera 
que faz auto vertuoso» (EE); «a justiça 
remunerãdo os simprez e justos» (EE); 
«Christo para remunerar os boõs» (EE); 
«ca na patria çelestrial cada huũ percalça 
misericordia que lhes remunerara 
mais do que mereçẽ» (EE); «por que 
por ventura elles nõ te remunerarã e 
te tornarã ho cõuite» (EE); «nõ lhe 
agradeçer e rremunerar os beẽs que 
lhe fezer» (S); «non querem pagar nen 
rremunerar ho que prometeron a seus 
vogados e aos que os sseruiron» (S); «e 
seer lhe a remunerado» (EE); «Do qual 
aguardam seer remunerados e nõ do 
mũdo» (EE); «ca te seera remunerado 
no guallardom dos justos» (EE).

renacer, vb. O mesmo que renascer. 
Formas: renaçer (EE, 1); renaçido (EE, 
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1). Contextos: «sem que alguũ torne 
a renaçer por spiritual geraçõ» (EE); 
«se nõ for alguũ renaçido de augua e 
spiritusancto» (EE).

renacimento ,  subs.  O mesmo que 
renascimento. Formas: renaçimẽto (VC, 
1). Contexto: «E o segũdo e dos corpos 
ẽ a resurrecçõ jeeral a qual he chamada 
renaçimẽto por o seer que reçebo ẽ a 
segũda vez» (VC).

renascer, vb. (do lat. *renascere, por 
renasci). Nascer de novo; renovar-se. 
Formas: for renascido (VC, 2); for 
renasçido (VC, 1); renasça (VC, 1); 
renasçẽ (VC, 1); renascer (VC, 2); 
renasçessemos (VC, 1); som renascidos 
(VC, 2). Contextos: «porque se alguẽ nõ 
for renascido da agua e do spiritu sancto» 
(VC); «Se alguẽ nõ for renasçido» (VC); 
«renasça em my sãctidade de noua 
vida» (VC); «Dous sõ os renascimẽtos 
o primeiro he das almas que no baptismo 
renasçẽ de agoa e de spiritu» (VC); 
«aquelle que menospreçar de renascer e 
nõ quis seer bauptizado» (VC); «porque 
nos renasçessemos dagoa e do spiritu 
santo» (VC); «O senhor ensina que 
orem aquelles que som renascidos per 
bauptismo de graça» (VC).

renascimento, subs. (de renascer + 
-mento). Ato ou efeito de renascer; nova 
vida. Formas: renascimento (VC, 1); 
renasçimento (VC, 1); renasçimẽto (VC, 
1); renascimẽtos (VC, 1). Contextos: 
«e da nossa saluaçom e renascimento 
em o baptismo» (VC); «elle tomou 
lauatorio do renasçimento» (VC); 
«(deu lhes poderio de seerẽ filhos de 
deus) adoptiuos per graça reçebidos no 
renasçimẽto do bauptismo» (VC); «Dous 
sõ os renascimẽtos o primeiro he das 
almas que no baptismo renasçẽ de agoa 
e de spiritu» (VC).

rencor, subs. O mesmo que rancor. For-
mas: rrẽcor (S, 1). Contexto: «perdoar-
lhe e deyxar ha jra e ho rrẽcor e cometer 
e deixar ha vingança a Deus» (S).

renda, subs. (regressivo de render). Valor 
mensal ou anual de propriedades imóveis 
que os caseiros pagam aos senhorios. 
Formas: rẽda (VC, 5); rẽdas (TC, 1; 
VC, 7; C, 1); remdas (TC, 2; C, 1); 
renda (C, 4; VC, 8; EE, 3); rendas (VC, 
14; C, 17); rrẽda (VC, 1); rrẽdas (S, 1; 
VC, 1); rremdas (S, 1); rrenda (VC, 3; 
C, 1). Contextos: «A primeira villa he 
aqueste mũdo. a rẽda da qual som os 
beẽs tẽporaaes» (VC); «e que aluguaria 
a sua vinha a outros lauradores que lhe 
paguassem a rẽda em seus tẽpos» (VC); 
«Itẽ aos lauradores pregũte das rẽdas 
certas que hã de dar se as pagã bem e 
das melhores cousas» (TC); «e disse 
a seus vasallos e sobdictos que reçebẽ 
as rẽdas e nouidades e fructos per sua 
preeguaçõ» (VC); «grãjas, quintaãs nẽ 
os fructos nouos, rẽdas nẽ os dereitos 
delles» (C); «Estes todos em geeral seiã 
pregumtados das dezimas, e primicias 
e ofertas e remdas e diuidas se as pagã 
bem» (TC); «remdas e derectos que eses 
benefiçios rendem» (C); «reçeber e leuar 
pera si e pera seus vsos todollos fructus, 
remdas e derectos» (C); «deu a sua 
ygreja a reger aos apostollos e a outros 
discipollos que lhe dẽ a renda ẽ seus 
tempos» (VC); «que daqui em diante 
nam arremdem nehũa renda» (C); «teer 
çem marcos de prata de sua renda» (EE); 
«Mas esta deytou quãta renda tijnha» 
(EE); «Onde Jeronimo diz alugada he a 
nos a villa com tal cõdiçõ que demos ao 
senhor fructo e rendas a seus tempos» 
(VC); «rendas e derectos que as ditas 
ygrejas rendẽ» (C); «e aquelle agro nõ 
lhe acreçẽtara a rrẽda soomente» (VC); 
«Em outra maneira se ẽtẽde das rrẽdas e 
fruytos dela» (S); «porvẽtura nõ husaaes 
vos mal e sem reuerẽcia em presença 
dos leigos das esmollas dos pobres das 
rrẽdas do patrimonio da cruz de Christo» 
(VC); «E se os hy põee, tomanlhes as 
rremdas que avian dauer de dereito» 
(S); «Itẽ porque estes dous tijnham cada 
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huũ a rrenda do sacerdocio dos gentios» 
(VC); «ou a rrenda delle se arrendada 
tiuer a ygreja» (C).

rendeiro, subs. (de renda + -eiro). Aquele 
que toma em arrendamento uma 
propriedade. Formas: rendeiro (C, 2); 
rendeiros (C, 9). Contextos: «nem leixẽ 
nellas comer nem dormir nehuã pessoa, 
posto que rendeiro seja» (C); «abasta ao 
rendeiro teer cuidado do tẽporal e pagar 
os emcarregos» (C); «E assy mandamos 
aos rendeiros que o façam em sua 
absençia dos abades» (C); «e assy aos 
rendeiros que a teuerem arrendada» (C)

render, vb. (do lat. reddere, devolver, 
entregar). Dar lucro. Formas: rende 
(EE, 2); rendẽ (C, 1); rendem (C, 1). 
Contextos: «e assy a virtude da vide se 
emfortelleçe e rende mais fruyto» (EE); 
«assy tam bem o laurador ama aquella 
terra que depois dos espinhos rende 
avondossas messes» (EE); «rendas e 
derectos que as ditas ygrejas rendẽ» (C); 
«remdas e derectos que eses benefiçios 
rendem» (C).

rendoso, adj. (de renda + -oso). Que rende 
muito; lucrativo. Formas: rendosa (VC, 
2). Contextos: «toma outra mais grossa 
e rendosa» (VC); «algũa herdade de que 
nos paguassemos e que fosse rendosa» 
(VC).

renegar, vb. (do lat. medieval renegare). 
Apostatar; desprezar; enganar; burlar. 
Formas: renega (VC, 1); renegou (TC, 
1; VC, 1); renegua (VC, 1); reneguar 
(TC, 1). Contextos: «e que o renega 
e que murmura cõtra deus» (VC); «A 
quarta se iugou as tauolas ou os dados e 
se renegou no iogo» (TC); «ou se alguẽ 
renegua do baptismo ou dos outros 
sacramẽtos da ygreja» (VC); «despẽdo 
estes dias en trabalhos corporaees e 
em comer e em beber sobejamente e ẽ 
muito falar e jugar e reneguar e fazendo 
e dizẽdo outros muitos peccados» (TC).

renembrança, subs. O mesmo que 
relembrança. Formas: renẽbrãça (VC, 

4); renẽbrança (VC, 7); renembrãça (VC, 
2); renembrança (VC, 4); rrenẽbrãça (S, 
2); rrenẽbrança (S, 6); rrenembrança 
(S, 3); rrenenbrança (S, 1). Contextos: 
«e chamase memoria em quanto ha 
renẽbrãça» (VC); «A terçeira festa dos 
tabernacullos que he a çenophegia se 
fazia por renẽbrança do bẽ que lhes 
deus fez» (VC); «(filhaae) e daae (em 
mjmha renembrãça) e em memoria 
da mimha paixom» (VC); «Aquesta 
he aquella renembrança que quando 
se faz e filha comendoa e bebẽdoa» 
(VC); «asi como elle sse offeresçeo 
aa cruz, asi este sacrifiçio que se faz ẽ 
sua rrenẽbrãça deue seer feyto cõ sinal 
de cruz» (S); «mais veẽo a pimtura, 
ajamos rrenẽbrança da payxã de Jhesu 
Christo» (S); «Uti acepta, beyja no 
altar em rrenembrança da payxam de 
Jhesu Christo» (S); «guardesse de fazer 
algũa obra que seja en rrenenbrança de 
Deus» (S).

renembrar, vb. O mesmo que relembrar. 
Formas: renẽbra (EE, 1); renẽbrãdose 
(VC, 1); renẽbrãmos (VC, 1); renẽbrando 
(VC, 1); seja renẽbrada (HV, 1). 
Contextos: «Oje renẽbra ha ygreja 
aquelle abastado e excellente dõ do 
spiritusancto» (EE); «Tal he ho relligioso 
que leixa o mũdo de feito e torna a elle 
per voõtade renẽbrãdose em seu coraçõ» 
(VC); «ou nos meesmos nos renẽbrãmos 
dentro nas voontades das cousas que 
som piedossas» (VC); «Em renẽbrando 
aqueste artigoo do falso beijo de Judas. 
podera homẽ per o contrayro» (VC); 
«porque a payxã do filho de deus seja 
renẽbrada milhor» (HV).

renovação, subs. (do lat. renovatione-m). 
Ato ou efeito de renovar. Formas: 
renouaçõ (VC, 2; EE, 2); renouaçom 
(VC, 2); rrenouaçõ (VC, 1); rrenouaçom 
(EE, 1). Contextos: «e da reformaçõ e 
renouaçõ do spiritu da minha voõtade» 
(VC); «nos fez saluos pello lauatorio 
da regeneraçõ e renouaçõ do spiritu 
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sancto» (EE); «Des o começo da tua 
renouaçom humanal tu acorreste a todos 
aquelles que se acoutarom e recorrerom 
a tua defensom» (VC); «e desejo que a 
rrenouaçõ daqueste louuor ameude feyta 
per sua infijndeza sobrepojasse todallas 
specias dos contos» (VC); «e aqui Sam 
Joham escreue a rrenouaçom da natureza 
humana» (EE).

renovamento, subs. (de renovar + -mento). 
Ato ou efeito de renovar; renovação. 
Formas:  r enouamẽto  (VC,  4 ) . 
Contextos: «e andemos em nouidades 
e renouamẽto de vida» (VC); «E que 
sempre enfloreça em virtudes e ande 
em renouamẽto de vida» (VC); «cõ ledo 
geesto da sua nouidade ou renouamẽto 
fremoso e glorioso e muy praziuel» 
(VC); «O bauptismo ergo de Christo 
lauamẽto he dos nossos peccados e 
renouamẽto da vida saudauel» (VC).

renovar, vb. (do lat. renovare). Substituir 
por mais novo; regenerar; fazer de novo. 
Formas: forã renouados (VC, 1); fosse 
renouada (VC, 1); foy renouada (VC, 
1); he renouada (VC, 2); he renouado 
(VC, 1; EE, 1); renoua (VC, 5; EE, 1); 
renouada (S, 1); renouadas (VC, 1); 
renouado (VC, 2); renouãdo (VC, 2); 
renouados (VC, 1); renouando (VC, 
1); renouar (VC, 4; EE, 1); renouar se 
hã (VC, 1); renouara (VC, 1); renouarõ 
(EE, 1); renouarom (EE, 1); renouarse ha 
(VC, 1); renouas (VC, 1); renouase (VC, 
1); renouãse lhe (VC, 1); renouasse (VC, 
3); renouaua (VC, 2); renouauam (VC, 
1); renouayuos (EE, 2); renouou (VC, 
3; EE, 1); rrenoua (S, 1); rrenouadas 
(S, 1); rrenouar (S, 1; VC, 2); seẽdo 
renouado (VC, 1); seer renouada (VC, 
2); seja renouado (VC, 1); sera renouada 
(VC, 2); sera renouado (VC, 1); serem 
renouados (VC, 1); som renouados 
(VC, 1). Contextos: «a qual cousa foy 
cõprida dia de pinthecoste quando forã 
renouados per graça do spiritu sancto» 
(VC); «por tal que a resusçitaçõ de 

Lazaro fosse renouada» (VC); «Entom 
foy renouada a mãçebia ou a ydade de 
mãçebia de Christo» (VC); «aos quaaes 
sanctos he renouada e tornada a mãçebia 
como de Agueya» (VC); «e vistindo ho 
nouo que he renouado no conhecimẽto 
de deos» (EE); «E deues saber que a 
indiçom se renoua a cada anno» (EE); 
«foi glorificada e renouada» (S); «e que 
per este cõto em algũa maneira fosse 
acabada a obra da paixõ em a qual sõ 
perfeitas todallas cousas e renouadas» 
(VC); «se for bẽ renouado e limpo per 
peendẽça» (VC); «cõ os toruoões da 
mallicia de çellebrares as nouas festas 
spirituaaes do teu templo renouãdo 
sempre ty meesmo» (VC); «mas depois 
que fossẽ mais firmes e renouados per 
o spiritu sancto entã iejũariã» (VC); «os 
quaaes Christo auiuẽta e liura renouando 
o homẽ de dentro» (VC); «O qual he 
começo de renouar, porque bem como 
em Adam todos morrem» (EE); «hirã 
aalẽ porque aalẽ e emçima do stado 
comuũ dos homẽs serã alleuantados 
e renouar se hã» (VC); «e a voõtade 
se renouara ou cryara outra noua» 
(VC); «todas estas cousas se renouarõ 
na fym do mundo» (EE); «leixada 
a primeira forma: e se renouarom 
ficando empero en seu seer propio» 
(EE); «Renouarse ha o homẽ segũdo 
a alma per reformaçõ e repairamẽto 
da ymagẽ desfeada ou desfeita» (VC); 
«Tu renouas as cousas passadas» (VC); 
«por tal que em aquello dia renouase 
elle o mũdo em o qual o criara» (VC); 
«e renouãse lhe outra vez as miserias e 
trabalhos que passarõ aa hida» (VC); 
«porque cobrasse e renouasse os nossos 
sentidos que erã todos corruptos per 
peccados» (VC); «Ameude a door se 
renouaua e refrescaua» (VC); «porque 
se lhe renouauam as feridas» (VC); 
«Renouayuos no spiritu de uossa 
ymaginaçã, e vestide vos homẽ nouo» 
(EE); «a qual Philippo filho de Herodes 
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renouou e tornou a hedificar» (EE); 
«cada dia se rrenoua ha memoria da 
payxan e morte de Jhesu Christo» (S); 
«cõ ha que cõsagra ẽ a misa e outra ou 
outras rrenouadas poelas em garda» 
(S); «e cada ssomana as deue rrenouar 
por amor que nõ apodreçam» (S); 
«porque seẽdo renouado per allegria 
da resurreiçõ mereça em os çeeos cõ 
os angeos auer e lograr a jnmortalidade 
e a tua visom» (VC); «Aqui outrosy 
pareçe seer renouada a bẽauẽturada 
simpleza da primeyra hydade» (VC); 
«por tal que per ella o homẽ de dentro 
seja renouado» (VC); «e cõtentar sea 
e mãçebia dos quaaes sera renouada» 
(VC); «porque sera renouado e purgado 
per o fogo» (VC); «e os despoer pera 
serem renouados» (VC); «e onde os 
plazeres som renouados segũdo foy feyto 
ally» (VC).

renovo, subs. (regressivo de renovar). 
Rebento; primícias agrícolas. Formas: 
renouos (EE, 2).  Contextos:  «e 
multiplicara vossa semẽte e acreçentara 
os renouos dos agros de vossa justiça» 
(EE); «e acreçẽtara os renouos etcet.» 
(EE).

renunciação, subs. (do lat. renuntiatione-m, 
anúncio). Ato ou efeito de renunciar; 
renúncia ;  res ignação.  Formas: 
renũçiaçam (C, 1); renũciaçõ (VC, 4); 
renũçiaçõ (VC, 1); rrenunçiaçõ (S, 
2). Contextos: «se nõ for vaga per 
morte, ou renũçiaçam, ou demanda» 
(C); «a renũciaçõ deue seer enteira 
quanto aas suas cousas e beẽs» (VC); 
«e este se lança fora per renũciaçõ das 
cousas temporaaes» (VC); «A terçeira 
he a renũçiaçõ dos beẽs do mũdo e 
temporaaes» (VC); «Seguese o terçeiro 
da rrenunçiaçõ do diabo. E por esta 
rrenunçiaçõ sse emsina e emforma na 
vida que ha de fazer» (S).

renunciamento, subs. (de renunciar + 
-mento). Ato ou efeito de renunciar; 
renúncia. Formas: renũciamẽto (VC, 

1); renũçiamẽto (VC, 1). Contextos: 
«em a qual cousa tange o aucto do 
renũciamẽto quanto a tres cousas» (VC); 
«Terçeiramẽte deue relinquir a alma sua 
per renũçiamẽto de sua propria voõtade» 
(VC).

renunciar, vb. (do lat. renuntiare). 
Recusar; abdicar; não querer. Formas: 
ouuessem renũciadas (VC, 1); renũcia 
(VC, 1); renũciã (VC, 1); renũçiãdo 
(VC, 1); renũçiamos (VC, 2); renũciando 
(VC, 1); renũciar (VC, 8); renũçiar (VC, 
5); renũciarõ (VC, 2); renũciarom (VC, 
2); renũciasse (VC, 2); renũciaua (TC, 
2); renũcie (VC, 2); renũcies (VC, 1); 
renũciou (VC, 3); renuncia (VC, 1); 
renunçia (VC, 1); renunciam (VC, 2); 
renunciando (VC, 1); renunciar (VC, 
7; EE, 1); renunçie (C, 1); renunçiẽ (C, 
1); renunciee (VC, 1); rrenũçian (S, 
1); rrenũçiasem (S, 1); seer renũciadas 
(VC, 1). Contextos: «porque e os 
apostolos meesmos ajnda que ouuessem 
renũciadas todas as cousas e leixadas» 
(VC); «e se o senhor renũcia por ty a 
sua madre quando diz qual he mjnha 
madre?» (VC); «mas aquelles que 
renũciã ao mũdo inteiramente segundo 
a perfeiçõ dos quatro euangelhos» (VC); 
«e teu louuor e renũçiãdo segundo tua 
voõtade que obedeça a toda criatura por 
o teu» (VC); «mas todo o renũçiamos 
de pallauras» (VC); «renũciando todas 
cousas» (VC); «e a propria cousa desta 
he renũciar todallas cousas» (VC); «Quẽ 
nõ renũçiar todas cousas que possue 
nõ pode seer meu discipollo» (VC); 
«e aos perfeitos he precepto aquelles 
que renũciarõ de teer proprio» (VC); 
«Renũciarom o regno de deos. e derom 
se ao rey dos romaãos» (VC); «e auer 
muytos beneficios e que renũciasse 
em maãos da ygreja» (VC); «ãte 
perante obispo da terra se desnuou das 
uestiduras ataa os panos meores dizẽdo 
que renũciaua de seu padre» (TC); 
«E por tanto diz que renũcie todallas 
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cousas» (VC); «se vos querees seruir a 
deus cõpre que renũcies a mamona e o 
grãde cuydado das cousas temporaaes» 
(VC); «Aquelle que renũciou o mundo 
nõ olhe mentes atras por cousa que seja 
por que segũdo diz Gregorio» (VC); 
«pois renuncia aquelle que ajnda que 
algũas cousas possua» (VC); «Aquelle 
que nõ renunçia a todas cousas que ha 
e posue nõ pode seer meu discipollo» 
(VC); «E aquestes pellegrinos dizemos 
que som os muy deuotos christaãos que 
renunciam o segre e nom tem cousa 
alguũa no mundo» (VC); «Donde se 
mostra que desentom se obliguarom 
aa subgeiçom perpetua dos romaãos 
renunciando a toda outra dignidade real» 
(VC); «renunciar ao dyaboo e arrenegar 
delle e das suas pompas» (EE); «e que 
ẽtam renunçie o seu foro secular» (C); 
«e os ditos jntitullados renunçiẽ as ditas 
ygrejas e benefiçios» (C); «ajnda que eu 
renunciee todallas cousas na voontade» 
(VC); «E estes taees non podẽ ser saluos 
se nõ rrenũçian segũdo he dito» (S); 
«ca os que asi fossem hordenados nom 
poderian seer saluos se nõ rrenũçiasem» 
(S); «todas estas cousas que se deuẽ 
leixar e seer renũciadas por Christo se 
cõprehendẽ na profissom que fazẽ os 
relligiosos» (VC).

repairação, subs. O mesmo que reparação. 
Formas: repairaçõ (VC, 1); repairaçom 
(VC, 2); repayraçõ (VC, 1); repayraçom 
(VC, 2); rrepairaçõ (VC, 1); rrepairaçom 
(VC, 1); rrepayraçom (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «por tal que per aquella 
sabedoria per que deus o mũdo 
formara fosse feita a repairaçõ» (VC); 
«Respondeo a nossa repairaçom muy 
sancta aa nossa criaçom .s. seja feito» 
(VC); «e acabou o segredo e puridade 
da repayraçõ humanal» (VC); «segundo 
os coros ou ordeẽs dos angeos para 
repayraçom da queeda dos quaaes foy 
o homem criado» (VC); «Assy meesmo 
por a rrepairaçõ e redẽpçom do homẽ» 

(VC); «e a rrepairaçom dos angeos que 
caerom» (VC); «mais por nos e por 
nossa rrepayraçom» (S); «assy como da 
peendença de sam Pedro he ensinada a 
rrepayraçom e remedio» (VC).

repairador, subs., adj. (do lat. reparatore-
-m). O mesmo que reparador: que re-
para; restaurador. Formas: repayrador 
(VC, 2). Contextos: «mereçeo que ella 
fosse repayrador muy digna de todo o 
mũdo» (VC); «nasceo o saluador .s. o 
repayrador da saude e saluaçom» (VC).

repairamento, subs. (de repairar + 
-mento). O mesmo que reparamento: ato 
ou efeito de reparar; reparação. Formas: 
repairamento (VC, 1); repairamẽto (VC, 
4). Contextos: «e da morte destroyçom 
e repairamento da vida» (VC); «Oje he 
a solẽnidade de toda a corte celestrial. 
porque começa seu repairamẽto» (VC).

repairar, vb. O mesmo que reparar. 
Formas: forõ repairados (VC, 1); 
forom repayradas (VC, 1); foy repairado 
(VC, 1); foy repayrada (VC, 1); foy 
repayrado (VC, 1); he repayrado (VC, 
2); repaira (VC, 4; EE, 1); repairã (VC, 
1); repairado (C, 1); repairãdo (VC, 1); 
repairados (VC, 1); repairame (VC, 1); 
repairando (VC, 1); repairar (VC, 2); 
repairares (VC, 1); repairarom (VC, 
1); repairasse (VC, 1); repairauan (EE, 
1); repairo (VC, 1); repairou (VC, 3); 
repayrado (VC, 1); repayrãdo (VC, 3); 
repayrar (S, 1; VC, 1; EE, 1); repayrase 
(VC, 1); repayraste (VC, 1); repayraua 
(VC, 1); repayrou (VC, 4); rrepairou 
(VC, 1); rrepayrã (S, 1); sam repairadas 
(VC, 1); seer repairada (VC, 1); seer 
repairado (VC, 2); seer repayrada (VC, 
2); seja rrepairada (S, 1); seja rreyparada 
(S, 1); sejã repairados (VC, 1); sera 
repayrada (VC, 1). Contextos: «mas a 
paixom de Christo foy comuũ a todos 
a os angeos que forõ repairados e aos 
homẽs que forõ saluos» (VC); «porque 
per elle forom repayradas as noue ordeẽs 
dangeos» (VC); «porque per elle forom 
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repayradas as noue ordeẽs dangeos» 
(VC); «por que depois que ho homẽ 
foy repairado e remijdo sobio se ao 
çeeo» (VC); «e per a boca da molher 
foy repayrada a vida» (VC); «per que 
foy repayrado e tyrado das treeuas da 
culpa» (VC); «quando veemos que tã 
nobre collegio como he o angellical 
he repayrado per a morte de Christo» 
(VC); «a drama se acha quãdo se 
repaira em ho homem ha semelhança do 
criador» (EE); «os quaaes per peẽdẽça 
o repairã e lhe dam saude» (VC); «o 
dito templo seja bem repairado e bem 
prouijdo de todo o que lhe compre» 
(C); «vio Santiago e sam Johã em hũa 
barca star cõ o Zabedeu seu padre 
rremendãdo ou repairãdo suas redes» 
(VC); «porque as paredes e os altares 
som ornamẽtados e repairados» (VC); 
«e repairame dedẽtro dos teus doões» 
(VC); «repairando e ornamẽtando 
magnificamẽte per ypocrisia os 
moymentos dos prophetas» (VC); «os 
spiritos angellicaaes bemauenturados 
auendo cõpaixom de tam grãde queeda 
penssosos como se poderia repairar» 
(VC); «e repairares em nos a gloria» 
(VC);  «estas meesmas palauras 
repairarom a nos perdidos» (VC); «e 
vẽcesse o diaboo jmijgo com todos os 
da sua parte e que repairasse e enchesse 
os dampnos» (VC); «repairauan as 
cousas velhas, porque non tijnham de 
honde cõprar nouas» (EE); «daquella sua 
vida repairo eu e entrego os dãpnos da 
obra e do tempo em que falleçi» (VC); 
«repairou a perda e dãpno da patria 
celestrial» (VC); «o mundo repayrado 
per ella» (VC); «gouernãdo e repayrãdo 
aquelle que se corrũpe na sua obra» 
(VC); «Ha spiritual sse pode suprir e 
comprir per outro e ha temporal non se 
pode repayrar per outro» (S); «por que 
a cõpanha dos homeẽs e a queeda dos 
anjos ha de repayrar» (EE); «porque elle 
repayrase o caymento de Lucifer e de 

seus companheiros» (VC); «e tu que me 
emtõ repayraste per tua misericordia» 
(VC); «e da queeda que caerom os 
angeos que se repayraua» (VC); «e 
tirada a vaydade dos ydollos repayrou 
o seruiço e adoramẽto de deus» (VC); 
«Em a figura se lee que a trindade que 
em no começo do mũdo fezera o homẽ 
ella no fim do mundo o rrepairou per a 
paixõ de Christo» (VC); «terçeiro que 
non poẽe booa hordenaçom nas portas 
nẽ as rrepayrã e non dan ençẽsso» (S); 
«Assy per o verbo vnido aa carne sam 
repairadas promouidas e acabadas» 
(VC); «porque sabiã que per ella auia 
de seer repairada da sua queeda» 
(VC); «e porem qualquer que deseja 
escapar da queeda de seus defeitos e seer 
repairado em seu spiritu» (VC); «deue 
seer repayrada per os homẽs escolhidos» 
(VC); «por que a deçima ordẽ dos homẽs 
seja rrepairada e ajũtada aas noue ordẽs 
dos angeos» (S); «e carne he aflygida 
no corpo e carne de seu proxymo proue 
mesteiroso seja rreyparada» (S); «por 
tal que sejã repairados em conto certo 
perteẽçẽte ao corpo» (VC); «e sera 
repayrada quãdo estando em virtude 
obrar della» (VC).

repairo, subs. (regressivo de repairar). O 
mesmo que reparo: reparação; conserto; 
sacrifício. Formas: repairo (EE, 8); 
repayro (EE, 2). Contextos: «pello 
seguimento daquellas e repairo se 
demouia a fazer millagres» (EE); «mas 
a gloria de deos e repairo do pouoo» 
(EE); «pera mantijmẽto dos ministros 
da ygreja e dos proues de Christo a 
repayro das ygrejas» (EE); «nõ soo para 
o repayro vosso» (EE).

reparação, subs. (do lat. reparatione-m). 
Ato ou efeito de reparar; sacrifício. 
Formas: reparaçõ (VC, 1). Contexto: «e 
desta maneira se allegra o saluador mais 
da saluaçom e reparaçõ do homẽ» (VC).

reparar, vb. (do lat. reparare). Restaurar; 
consertar; emendar; substituir. Formas: 
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reparou (VC, 1). Contexto: «a ouelha 
pois achou o senhor quando reparou e 
emendou o homẽ» (VC).

repartição, subs. (do lat. tardio repartitio-
ne-m). Ato ou efeito de repartir; partilha; 
divisão. Formas: repartiçõ (VC, 1). 
Contexto: «mas ante veyo ministrar e 
seruiço fazer a outrẽ segũdo se mostra 
no lauar dos pees em a repartiçõ dos 
paães» (VC).

repartidor, subs., adj. (de repartido + -or). 
Aquele que reparte. Formas: repartidor 
(EE, 2). Contextos: «O spiritu santo 
repartidor de beẽs» (EE); «repartidor 
dos graaos hordeẽs e offiçios» (EE).

repartimento, subs. (de repartir + -mento). 
Ato ou efeito de repartir; partilha; 
separação. Formas: repartimentos (EE, 
2); repartimẽtos (EE, 1); repartymẽtos 
(EE, 1). Contextos: «E repartimẽtos 
ha de doões mas esse meesmo he ho 
senhor e repartimentos de obras» (EE); 
«(repartymẽtos de obras) .s. diuersos 
autos de graça» (EE).

repartir, vb. (de re- + partir). Separar em 
partes; distribuir; partilhar. Formas: for 
repartido (VC, 1); forõ repartidos (VC, 
1); reparta (VC, 1); repartamos (EE, 1); 
reparte (VC, 5; C, 2; EE, 1); repartẽ (VC, 
2); reparte as (VC, 1); repartem (VC, 
1); repartia (VC, 1); repartias (VC, 1); 
repartidas (EE, 1); repartido (HV, 1); 
repartidos (VC, 2); repartillas (VC, 1); 
repartindo (EE, 1); repartindo lhes (VC, 
1); repartindoos (VC, 1); repartio (EE, 2); 
repartir (VC, 7; HV, 1; EE, 1); repartira 
(EE, 2); repartirẽ (VC, 1); repartirlhas ha 
(VC, 1); repartirõ (VC, 2); reparty (VC, 
1); repartyo (EE, 1); repartyohos (EE, 
1); repartyos (EE, 1); repartyr (EE, 1); 
rrepartio (VC, 1); seeren repartidos (EE, 
1); sendo repartidas (VC, 1). Contextos: 
«he dado aqueste preço se for repartido 
como deue e declarado» (VC); «E assy 
se forõ repartidos e preeguarõ as cousas 
que as gentes auiã entender» (VC); «e 
que reparta per os seruidores do senhor 

aquellas cousas que lhe sõ ẽcomẽdadas» 
(VC); «repartamos aos proues» (EE); «E 
este se reparte em tres espeçias» (C); «as 
estaçoões e as vigillias de cauallaria se 
repartẽ em espaço de tres horas a cada 
hũa guarda» (VC); «Mas certamẽte 
aquelle he rico em deos que desprezãdo 
as cousas transitorias reparte as per 
os pobres» (VC); «porque a terçeyra 
repartem em duas» (VC); «ou filhaae 
e daaea ou repartia ãtre vos» (VC); 
«e assy as guardaua e todas nom se 
esqueçẽdo dalgũa e ameude pẽssando 
repartias» (VC); «e apareçeram lhes 
linguas repartidas como de fogo» (EE); 
«e seja assi repartido que tanto seja dado 
ao rico como ao proue» (HV); «onde se 
segue (dos cinco paães) repartidos per 
cinco mil homẽs» (VC); «e he deuedor 
por as cousas que teẽ a repartillas e 
despẽdelas» (VC); «Cada huũ repartindo 
a graça ao outro como a reçebeo» (EE); 
«dãdo lhes bemauẽturãça perpetua e 
repartindo lhes a multidom dos beems» 
(VC); «e assi meesmo fez aquelle que 
por auer o thesouro nos çeeos leixo seus 
beẽs repartindoos per os pobres» (VC); 
«o qual despojo Christo repartio» (EE); 
«e fazee guardar e repartir as viãdas» 
(HV); «o justo se vestira delles e sem 
pecado repartira a prata» (EE); «nom 
pera os guardarẽ pera si mas pera os 
repartirẽ como ministros e seruidores» 
(VC); «e leuallas ha e repartirlhas ha» 
(VC); «e outra poderia seer os pobres 
muytos que recreçerõ cõ que repartirõ 
aquelle relleua» (VC); «e nom acharas 
em elle cousa que nom o reparty ao 
padre» (VC); «a cada huum como deos 
repartyo a mensura da ffe» (EE); «E 
como fezesse as graças repartyohos 
aos que estauam assentados» (EE); 
«Repartyos aos que estauã assentados» 
(EE); «E se repartyr no mantijmento dos 
proues toda minha fazẽda» (EE); «em 
o regno da jgreja militãte a rrepartio 
per desuayradas dignidades e officios» 
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(VC); «quis os mãtijmẽtos da vida seeren 
repartidos aa ygreja» (EE); «a deus 
sendo repartidas com os pobres» (VC).

repelar, vb. (de re- + pelar, este do lat. 
pelare, tirar o pelo). Puxar o pelo; 
arrancar o pelo. Formas: repellauam 
(EE, 1). Contexto: «e minhas queixadas 
aos que as repellauam» (EE).

repeler, vb. (do lat. repellere). O mesmo 
que repelir: afastar de si; expulsar. 
Formas: repeler (S, 1); rrepeller (S, 
1); ser rrepelido (S, 1). Contextos: 
«o poderia repeler e deixar» (S); «em 
muytas maneiras sse dizen indignos e 
nom ydoneos pera sse hordenar, aos 
quaees sse deue rrepeller» (S); «Em 
outra maneira deue ser rrepelido» (S).

repender, vb. (do lat. repoenitere). O 
mesmo que arrepender: sentir mágoa 
ou pesar das faltas cometidas. Formas: 
repẽde (TC, 1); repẽdidos (TC, 1); 
repeẽde (TC, 1); repende (TC, 1). 
Contextos: «Porque aquel que se 
repeẽde meor peẽdẽça ha mester que 
aquele que se nõ repẽde» (TC); «Item, 
porque o sacramemto do corpo de Deus 
he muy necesario a aqueles que som 
repẽdidos mandelhes que o recebam» 
(TC); «Porque aquel que se repeẽde 
meor peẽdẽça ha mester que aquele que 
se nõ repẽde» (TC); «Peca no spritu 
sãcto aquele que se nũca repende nẽ 
se cõfesa senõ quando ia hy al nõ pode 
fazer» (TC).

rependimento, subs. (de repender + 
-mento). O mesmo que arrependimento: 
ato ou efeito de arrepender-se; contrição. 
Formas:  rependymento (TC, 1). 
Contexto: «E dyzerlhe que se hos bem 
comfessar comprydamente e ouuer 
delles rependymento e comtençom 
que lhos perdoara Deus e o leuara ao 
prayso» (TC).

repetição, subs. (do lat. repetitione-m). 
Ato ou efeito de repetir; reiteração. 
Formas: repetiçõ (VC, 2). Contextos: 
«E esta collaçõ ou repetiçõ era a ella 

delleitosa muyto e proueitosa a ygreja» 
(VC); «Onde diz Christo Martha Martha 
o dobramento e repetiçõ do nome he 
sinal de amor ou sinal de mouer aquella 
pessoa chamada pera auer de star mais 
prompta pera ouuir» (VC)

repetir, vb. (do lat. repetere). Dizer mais de 
uma vez; tornar a fazer; reiterar. Formas: 
repeta (VC, 1); repete (VC, 1); repetiam 
(VC, 2); repetido (VC, 1); repetija (VC, 
1); repetindo (VC, 2); repetir (VC, 1; 
EE, 1); repetires (VC, 1); repetise (S, 
1); repetyr (EE, 1). Contextos: «E 
sobterre ajnda sy meesmo cõ elle em 
aquelle sepulcro e repeta e magine 
nas ensinãças» (VC); «De sy tornando 
a fallar a elle repete outra vez: osana 
que quer dizer saluanos pedimos te» 
(VC); «Em aquesto repetiam os dictos 
das testemunhas falsas e concordauam 
com ellas as quaaes lhe puynham que 
disera aquesto» (VC); «nõ foy porque sẽ 
repetido tãtas vezes em a encomenda das 
ouelhas» (VC); «outra vez as repetija» 
(VC); «repetindo e pensando ameude 
naquella tã grãde auõdança de graça» 
(VC); «por non repetir huũa cousa 
meesma prosigo em a glosa» (EE); «Se 
tu pois atentamente e cõ dilligencia 
escoldrinhares as cousas ditas em aquelle 
sermõ e as repetires penssando em ellas» 
(VC); «E se outra vez se repetise» (S); 
«O repetyr he sinal damor» (EE).

repitir, vb. O mesmo que repetir. Formas: 
repitir (VC, 1); ripite (VC, 1); rrepitir (S, 
1); rrepytyr (S, 1). Contextos: «e repitir 
com decabo os cuydados e oufanas» 
(VC); «porque a ley o manda duas vezes 
e o ripite ajnda outra vez» (VC); «E 
dobrase ho ofiçio por que deue rrepitir o 
desego dos sanctos padres» (S); «o qual 
dicto tornase a rrepytyr» (S).

replicar, vb. (do lat. replicare). Retorquir; 
contestar; responder. Formas: replica 
(VC, 1); replicar (VC, 1); replicaras (VC, 
1); replicaua (VC, 1); replicauã (VC, 1); 
replicauam (VC, 1); sejam replicadas 
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(VC, 1). Contextos: «A ty preegua o 
coro de çeeo. e os teus louuores replica» 
(VC); «E pera que me he a my necessario 
de replicar cousas infijndas?» (VC); 
«Lee o euãgelho e fallara cõtijgo Jesu e 
replicaras os apostolos e os prophetas» 
(VC); «E desentom per aquesta meezinha 
saudauel foy curado per a continua 
meditaçõ della que replicaua» (VC); 
«per quanto lhes pareçia que era cõtra a 
ley aquello replicauã elles pregũtãdo» 
(VC); «e repetiam algũas que leixauam 
e replicauam algũas que ja dictas 
foram» (VC); «porque ajnda que sejam 
replicadas muytas geeraçoões per ordem 
por hũa soo se faz a pregunta» (VC).

reportar, vb. (do lat. reportare). Significar; 
representar. Formas: reporta (VC, 1). 
Contexto: «o filho por a mançebia 
reporta ou representa mingoa de 
sabedoria» (VC).

reposta, subs. O mesmo que resposta. 
Formas: reposta (VC, 52; HV, 4; EE, 
16); repostas (VC, 4; EE, 2); rreposta 
(S, 1; VC, 2; EE, 2). Contextos: «E 
seendo feyta questom e reposta antre 
elle e Eua» (VC); «e crede me o que 
vos digo por meu senhor e aya vossa 
reposta» (HV); «e auida reposta em 
sonhos» (EE); «pella reposta delles 
mays cõuinhauelmẽte se reprehẽda 
sua incredullidade» (EE); «mas em 
as questoões e repostas e em absoluer 
grande era» (VC); «os que o ouuian se 
espantauã de sua prudẽçia e repostas» 
(EE); «ha rreposta booa quebranta a 
sanha» (S); «E assy a rreposta da sua 
escusa sem auer hy quem a quisesse 
ouuir e entender sem proueito seria» 
(VC); «a rreposta graciosa quebrãta a 
yra» (EE).

reposteiro, subs. (do lat. medieval 
repostariu-m, este de repositarius). 
Cortinado. Formas: reposteiro (EE, 1). 
Contexto: «e todos emuelheçerã como 
vestidura e os mudaras como reposteiro» 
(EE).

repousamento, subs. (de repousar + 
-mento). Ato ou efeito de repousar; des-
canso; repouso. Formas: repousamẽto 
(VC, 1). Contexto: «ora leixasses o teu 
seruo que vaa desta vida em paz requiẽ e 
repousamẽto no seeo de Abrahã» (VC).

repousar ,  vb. (do lat.  repausare). 
Descansar; sossegar. Formas: repossaua 
(VC, 1); repousa (EE, 1; RP, 1); repousar 
(VC, 1); repousara (EE, 1); repousarã 
(EE, 1); repousarõ (VC, 1); repousarom 
(HV, 1); repousasse (EE, 1); repouse (VC, 
2; EE, 1). Contextos: «porque folguasse 
allj corporalmẽte onde repossaua quanto 
ao spiritu» (VC); «repousa a uida, e farta 
o desejo» (EE); «em o tẽpo do sõno o 
sprito vital repousa» (RP); «em folguãça 
eternal os fara repousar pera comerẽ 
sobre sua mesa ẽ o seu regno» (VC); 
«hy repousara de todo o humano desejo» 
(EE); «ca em a bẽauẽturãça repousarã 
os apetitos de todo» (EE); «per aquella 
maneyra as suas almas e as dos seus 
subditos repousarõ em paz» (VC); «e 
ouuerõ muytas viãdas e repousarom 
todo o dia» (HV); «onde repousasse e 
possesse sua cabeça» (EE); «sobre a 
qual a minha cabeça repouse docemẽte» 
(VC); «nan tem honde repouse sua 
cabeça» (EE).

repouso, subs. (regressivo de repousar). 
Descanso; sossego. Formas: repouso 
(VC, 7; EE, 7). Contextos: «o qual o 
repouso fez aseseguado e mãso» (VC); 
«e sempre teeras repouso da voõtade» 
(VC); «a paz e repouso conseruam ha 
vnidade dos que creem» (EE); «nõ ha 
redempçom alguũa nem repouso de 
doores» (EE).

repreendedor, subs. (de repreendido + 
-or). Aquele que repreende; admoes-
tador. Formas: reprehẽdedor (VC, 1); 
reprehẽdedores (VC, 1); reprehendedo-
res (VC, 1). Contextos: «aa qual cousa 
se pode respõder que se o reprehẽdedor 
he em pecados comũes e leues» (VC); 
«e ajnda per nossas obras de nos partir-
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mos dãte os olhos dos reprehẽdedores e 
acoymadores» (VC); «por dar exemplo 
de meos preçarmos os reprehendedores» 
(VC).

repreender, vb. (do lat. reprehendere). 
Censurar; criticar; admoestar. Formas: 
era reprehẽdido (VC, 1); erã reprehendi-
dos (VC, 1); fosse reprehẽdida (EE, 1); 
fosse reprehẽdido (VC, 2); fosse re-
prehendida (VC, 1); foy reprehẽdido 
(VC, 1); foy reprehendida (VC, 1); foy 
reprehendido (VC, 1); he reprehẽdida 
(VC, 3); he reprehẽdido (VC, 8); he re-
prehendida (VC, 1); he reprẽhendida 
(VC, 1); he reprehendido (VC, 1); re-
preendellos ha (VC, 1); repreender (VC, 
1); repreendia os (EE, 1); reprehẽda (VC, 
4; EE, 1); reprehẽdam (VC, 1); 
reprehẽdamos (VC, 1); reprehẽdas (VC, 
1); reprehẽde (VC, 26; EE, 1); reprehẽdẽ 
(VC, 3); reprehẽdẽdo (VC, 2; EE, 1); 
reprehẽdẽdoo (VC, 1); reprehẽdẽdoos 
(VC,  1) ;  reprehẽdees  (VC,  1) ; 
reprehẽdello (VC, 1); reprehẽdem (VC, 
2; EE, 2); reprehẽdendo (VC, 1); 
reprehẽdendo os (VC, 1); reprehẽdendo 
se (VC, 1); reprehẽdendoo (VC, 1); 
reprehẽdẽnos (VC, 1); reprehẽdeo (VC, 
7); reprehẽdeo o (VC, 1); reprehẽdeolhes 
(EE, 1); reprehẽdeos (EE, 1); reprehẽder 
(S, 1; VC, 41); reprehẽdera (VC, 3); 
reprehẽderãna (VC, 1); reprehẽderẽ (VC, 
1); reprehẽdermos (VC, 1); reprehẽdernos 
(VC, 1); reprehẽderom (VC, 1); 
reprehẽdes (EE, 1); reprehẽdessẽ (VC, 
1); reprehẽdessem (VC, 1); reprehẽdia 
(VC, 9; EE, 2); reprehẽdiã (VC, 4; EE, 
1); reprehẽdiã nos (VC, 1); reprehẽdia os 
(VC, 1) ;  reprehẽdiam (VC, 1) ; 
reprehẽdiãno (VC, 1); reprehẽdida (VC, 
2); reprehẽdido (VC, 2); reprehẽdidos 
(VC, 3); reprehẽdya (VC, 1); repreheen-
dendo (VC, 1); repreheendeo (VC, 1); 
reprehemde (VC, 1); reprehenda (VC, 3); 
reprehendamos (VC, 4); reprehendãse 
(VC, 1); reprehende (VC, 35; EE, 4); 
reprehendẽ (VC, 10; EE, 1); reprehende 

os (VC, 1); reprehende te (VC, 1); 
reprehendẽdo  (VC,  5 ;  EE,  1 ) ; 
reprehendẽdo os (VC, 1); reprehendẽdoo 
(VC, 1); reprehendẽdoos (VC, 2); re-
prehendee (VC, 1); reprehendees (VC, 
1); reprehendellas (VC, 1); reprehendem 
(VC, 1); reprehendemos (VC, 2); re-
prehendendo (VC, 8); reprehendendo os 
(EE, 1); reprehendendoos (VC, 1); re-
prehendeo (VC, 19; EE, 1); reprehendeos 
(VC, 1); reprehender (VC, 45; EE, 2); 
reprehendera (VC, 4; EE, 3); repre-
henderẽ (TC, 1; VC, 5); reprehenderem 
(VC, 1); reprehendermos (VC, 1); re-
prehenderõ (VC, 1); reprehenderom (VC, 
1); reprehendes (VC, 2); reprehendese 
(VC, 2); reprehendesse (VC, 4); re-
prehendete (VC, 1); reprehendia (VC, 6; 
EE, 2); reprehendiã (VC, 7); reprehendiã 
no (VC, 1); reprehendiam (VC, 2); re-
prehendiãno (VC, 1); reprehendiao (VC, 
1); reprehendido (VC, 2); reprehendo 
(EE,  1) ;  reprehendya  (EE,  1) ; 
reprenhẽdendoos (EE, 1); rreprehẽdi (S, 
1); rrepreheender (VC, 1); rreprehenden-
do (S, 1); rreprehendeo (VC, 1); rre-
prehender (S, 1; VC, 2); rreprehenderõ 
(VC, 1); rreprehendessem (VC, 2); sam 
reprehendidos (VC, 1); ser reprehẽdido 
(S, 1); seer reprehẽdidos (VC, 1; HV, 1); 
seer reprehendida (VC, 1); seer reprehen-
dido (VC, 3); seerem reprehendidos (VC, 
1); seja reprehendido (VC, 1); sejam re-
prehendidas (EE, 2); serã reprehẽdidos 
(VC, 1); serã reprehendidos (VC, 1); sõ 
reprehẽdidos (VC, 1); som reprehẽdidas 
(VC, 2); som reprehẽdidos (VC, 6); som 
reprehendidos (VC, 1). Contextos: «e 
mais era reprehẽdido o que a cõtradizia 
que aquelle que a fazia» (VC); «depois 
entẽderõ que erã reprehendidos de 
esqueecimẽto» (VC); «e por que nõ 
fosse reprehẽdida pellos jnfiees» (EE); 
«nom se reteue da trayçom ajnda que 
fosse reprehẽdido» (VC); «porque mais 
claramẽte fosse reprehendida a çeguida-
de dos malliciosos» (VC); «e como foy 
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reprehẽdido de Natã e elle se conhoçeo» 
(VC); «porque nẽ foy reprehendida Mar-
tha» (VC); «e o terceiro damãdaua spaço 
e foy reprehendido» (VC); «Aqui he 
reprehẽdida qualquer falsa demostraçõ e 
fingimẽto de sanctidade e que nos guar-
demos della» (VC); «Nõ he reprehẽdido 
este rico por laurar a terra» (VC); «he 
reprehendida e condempnada a cobijça 
dos rycos» (VC); «Aqui he reprẽhendida 
a culpauel guarda que fazẽ aquelles que 
teẽ rendas que lhes abastẽ» (VC); 
«Segũdo Ambrosio nõ he reprehendido 
Johane» (VC); «mas repreendellos ha. 
porque nõ fezerõ bem» (VC); «Por lhe 
dar aazo e loguar de se repreender quãdo 
ouuia que lhe sabyam as cuydaçoões e os 
conselhos escondidos de seu coraçom» 
(VC); «e depoys repreendia os dizendo» 
(EE); «mas por que pella reposta delles 
mays cõuinhauelmẽte se reprehẽda sua 
incredullidade e duuida» (EE); «ajnda 
que depois se reprehẽdam nom os podem 
ja tirar daquello» (VC); «nõ reprehẽdamos 
pois as cousas que nõ sabemos cõ que 
coraçõ se fazẽ» (VC); «nẽ reprehẽdas 
aquelles que vires studar e trabalhar ẽ 
sciẽcia» (VC); «Em a glosa se reprehẽde 
ho error dos gregos que diziã ho spiritu-
sancto proçeder soomẽte do padre» (EE); 
«os pecadores penitẽtes e que se 
reprehẽdẽ deuẽ seer reçebidos segũdo 
tres cousas» (VC); «(e nom pequees) 
reprehẽdẽdo muy asperamente» (EE); 
«(e disselhe) ante da morte reprehẽdẽdoo 
e amoestãdoo» (VC); «e que aperfia cõ 
os soberbos reprehẽdẽdoos» (VC); «Vos 
neiçeamẽte a reprehẽdees da quelle feito 
de que se as de saluar» (VC); «E os ju-
deus porque nõ tijnhã cousa que os aju-
dase a acoymalo e reprehẽdello recor-
ryansse a ajuda dos braados e arroydo» 
(VC); «e em esto reprehẽdem a soberba 
dos christaãos» (EE); «e esto dizia 
reprehẽdendo indereitamẽte o senhor» 
(VC); «(e o senhor respõdẽdo.) e 
reprehẽdendo os» (VC); «e reprehẽdendo 

se obrou e adubou a vinha de deos» (VC); 
«Por tal que o nõ metesse em vergonha 
reprehẽdendoo manifestamente» (VC); 
«assi como se achã algũus de seus cleri-
gos ou mõjes escãdellizar outrẽ em os 
trajos e cerimonias de fora reprehẽdẽnos 
asperamente» (VC); «nũca se quitou nem 
reprehẽdeo da maldade que tijnha cõce-
bida e cuydada» (VC); «Terceiramẽte 
reprehẽdeo o de seer mĩgoado de lidiçe» 
(VC); «e reprehẽdeolhes sua jncredulli-
dade e dureza de coraçom» (EE); «E 
escreue esta epistolla aos Corinthyos e 
reprehẽdeos do juizo atreuido» (EE); 
«reprehẽder o mal de que poderia ser 
reprehẽdido» (S); «por quanto o 
reprehẽdera e quantos prophetas o 
reprehẽderom tãtos mandou degollar» 
(VC); «mas demostrarõ a doẽça e 
reprehẽderãna» (VC); «dos espreitamẽtos 
que ouue em fallar pera o reprehẽderẽ e 
finalmẽte dos perijgos» (VC); «assi bus-
quemos nos meesmos depois que alguẽ 
acusarmos ou reprehẽdermos» (VC); «E 
se per vẽtura vijrmos alguũs pobres que 
som de reprehẽdernos nõ os deuemos 
porem menosprezar» (VC); «reprehẽdes 
e pesas os peccados alheos» (EE); «por-
que o reprehẽdessẽ de qual quer cousa 
que dissesse» (VC); «que reprehẽdessem 
alguũ destes» (VC); «Matarõno porque 
reprehẽdia por mandamento e inspira-
çom de deos ao rey de Israel com seu 
pouoo» (EE); «quãdo reprehẽdiã a dure-
za delles» (EE); «mas reprehẽdiã nos 
porque colhiã as spiguas» (VC); «e 
reprehẽdia os por os saluar» (VC); «e 
reprehẽdiam o senhor porque liurou os 
homẽs do leguamẽto dos pecados» (VC); 
«empero reprehẽdiãno do louuor que 
cõsentia seer lhe feyto per a cõpanha» 
(VC); «Onde he muyto. reprehẽdida a 
dureza dos judeus» (VC); «nõ pode seer 
acusado nẽ reprehẽdido» (VC); «quando 
forẽ acusados e reprehẽdidos nõ negarẽ 
Christo» (VC); «e em aquesto reprehẽdya 
elle seu pecado» (VC); «e a Pedro 
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yrosamẽte disse como repreheendendo e 
dizendo» (VC); «empero mais re-
preheendeo a Pedro que outrẽ» (VC); 
«Consente aquelle que pode reprehender 
e nom reprehemde» (VC); «Tarde acha-
ras alguẽ que faça boõa vida que de 
boamẽte nõ reprehenda alhea» (VC); 
«Aqui auemos doctrina que no começo 
reprehendamos o pecador com mãssi-
dom» (VC); «e reprehendãse da sua so-
berua» (VC); «nõ se reprehende a parte 
de Martha» (EE); «aqui se reprehendẽ os 
deleitos dos christaãos» (EE); «Em o 
quarto reprehende os da sandiçe e enga-
no» (VC); «e reprehende te da pouca 
paciẽcia que as» (VC); «cõ a ensynança 
sua reprehendẽdo seus pecados» (EE); 
«De si reprehendẽdo os do fingimẽto da 
sanctidade pos mais adyãte» (VC); «por-
que elle andaua descalço reprehendẽdoo 
de mingoa de piedade» (VC); «E elle 
respõdeolhes quanto perteẽcia aa rresur-
reyçõ reprehendẽdoos» (VC); «pois que 
vos presumis de reprehẽder a my em 
algũa cousa reprehendee deus padre» 
(VC); «porque reprehendees os meos 
discipollos» (VC); «mas reprehendellas 
e vedallas como fez aqueste ladrom» 
(VC); «porque toruauãnos de ouuirẽ e 
aquestes significauã aquelles que em da 
obra boa reprehendem outros» (VC); «e 
vinho lhe lançamos quando asperamente 
o reprehendemos e lhe mãdamos que 
jejũee» (VC); «Christo fallando cõtra os 
judeus e reprehendendo os» (EE); 
«Christo fallando cõtra os judeus e re-
prehendendo os» (VC); «mas sabijaos 
castiguar doestãdoos e reprehendendoos» 
(VC); «quando reprehendeo aos phari-
seus» (EE); «(reprehendeos) de auerẽ 
pouca ffe» (VC); «Porem he cousa de 
reprehender aos christaãos chorar 
desmesuradamẽte aos finados» (EE); 
«Reprehendera ho mundo» (EE); «Quan-
do te reprehenderẽ sempre tem que es 
culpado» (TC); «e tijnham mentes em 
elle os phariseos se curaria elle em os 

sabados pera o reprehenderem ou acusa-
rem» (VC); «empero deuemos auer 
memoria delle para nos reprehendermos» 
(VC); «em aquelle começo auera os 
christaãos frios que o reprehenderõ» 
(VC); «porque se nom reprehenderom da 
sua culpa passarsehã aa companhia dos 
demonios» (VC); «e nõ doestas nẽ re-
prehendes a ti meesmo» (VC); «A tercei-
ra por tal que Judas treedor se reprehen-
dese e fezesse penitẽcia» (VC); «E que 
veẽdoo assy senhor que elle se reprehen-
desse e chorasse fazendo pendẽça» (VC); 
«reprehendete e aue doo e chora e aprẽde 
com Pedro chorar amargosamẽte» (VC); 
«ha manifesta preegaçõ de Christo que 
reprehendia os pecados» (EE); «E auiã 
hy muytos que se reprehendiã dos pec-
cados ja e seguiã o senhor auẽdo sperãça 
de auerem perdõ» (VC); «aquesto re-
prehendiã no mas errauã» (VC); «com 
lagrimas se reprehendiam que auiam 
leixado seu meestre» (VC); «e sabẽdo 
esto os seus parentes veerõ a elle e re-
prehendiãno de tal aspereza» (VC); «com 
muy grande amor que lhe auia reprehen-
diao ou castiguaua» (VC); «seendo eu 
conuertido e reprehendido da soberba» 
(VC); «(em isto non vos gabo.) ante vos 
reprehendo» (EE); «ca Hellyas duramen-
te reprehendya a elrrey Acab» (EE); «(E 
elle disselhes) reprenhẽdendoos pella 
reposta delles» (EE); «ca rreprehẽdi os 
juizos seus» (S); «mais he de rrepreheen-
der o prellado cayndo em elle que os 
outros» (VC); «con contenda e rreixa 
rreprehendendo alguũs mais do que 
deuia» (S); «E elle o rreprehendeo mais 
claramẽte que a primeira» (VC); «e rre-
prehender ssua conciẽcia» (S); «os 
quaaes todos porque nom cõtradisserom 
nem o rreprehenderõ» (VC); «porque 
quando a uissen prenhe nom a rreprehen-
dessem» (VC); «E em como o rreprehen-
dessem e murmurassem daquello que 
obraua no sabado» (VC); «em a qual 
cousa sam reprehendidos aquelles que 
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teem os sayos de muytos collores» (VC); 
«porque se temiã de seer reprehẽdidos» 
(HV); «a sua mingua de creença podesse 
mais cõuinhauelmente seer reprehendi-
da» (VC); «e aquelle que ha vergonha de 
seer reprehendido çesse da culpa» (VC); 
«E aos terçeiros seerem reprehendidos e 
dampnados» (VC); «Se o pecado de todo 
he escondido entõ o jrmaão ou proximo 
seja reprehendido escondidamente» 
(VC); «porque nõ sejam reprehendidas 
suas obras» (EE); «muy cruelmẽte serã 
reprehẽdidos no exame do juyzo de deus 
aquelles que o nõ quiserõ cõprir per obra» 
(VC); «serã reprehendidos mais aspera-
mente e mais pugnidos» (VC); «E pri-
meiramente sõ reprehẽdidos da primeira 
cousa» (VC); «em a qual cousa som 
reprehẽdidas as criaturas racionaaes» 
(VC); «De sy som reprehẽdidos do 
segũdo» (VC); em a qual cousa som re-
prehendidos seus successores» (VC).

repreendidor, subs. O mesmo que 
repreendedor. Formas: reprehẽdidor 
(VC, 1); reprehẽdidores (VC, 1). 
Contextos: «o pecado deste reprehẽdidor 
he manifesto ou escõdido» (VC); «sem 
alguũs daquelles reprehẽdidores mas os 
discipollos e outro muyto poboo ficou 
cõ elle» (VC).

repreendimento, subs. (de repreender + 
-mento). Ato ou efeito de repreender; 
r ep reensão ;  censu ra .  Formas: 
reprehẽdimẽto (VC, 11); reprehẽdimẽtos 
(VC, 1); reprehendimento (VC, 5); 
reprehendimẽto (VC, 4). Contextos: 
«Onde segue se o reprehẽdimẽto e 
reprehẽsõ dizẽdo» (VC); «Entõ ouuyras 
reprehẽdimẽtos muyto asperos» (VC); 
«e auendo reprehendimento» (VC); 
«e he blando e benigno aos que ham 
reprehendimẽto e fazẽ penitẽcia» (VC); 
«nom hã mester a reprehendimẽto» (VC).

repreensão, subs. (do lar. reprehensione-m). 
Ato ou efeito de repreender; censura; 
admoes tação;  c r í t ica .  Formas: 
reprehemsom (EE, 1); reprehençõ (VC, 

1); reprehensam (VC, 2); reprehensõ 
(TC, 1; VC, 1); reprehensom (VC, 11); 
reprehensoões (VC, 3); reprehẽsam 
(VC, 2; EE, 1); reprehẽsõ (VC, 1); 
reprehẽsom (VC, 5); reprehẽsoões (VC, 
1); rrepreensom (VC, 1). Contextos: 
«Este synal e aquesta reprehemsom 
dos phariseus fez nosso senhor Jhesu 
Christo» (EE); «ca a reprehençõ da culpa 
nõ he doesto da pessoa» (VC); «por o 
doesto e reprehensam daquelles» (VC); 
«E estas cousas de reprehensõ se deuem 
de dizer ao cõfesado se he maldizẽte» 
(TC); «De sy apres da reprehensom 
geeral dos judeos doesta em special 
tres cidades de Gualilea» (VC); «mas 
elle ambas as reprehensoões e coymas 
em que o queriã poer» (VC); «tinha a 
vistidura de cabellos de camellos, e çinta 
de cabellos perto dos lombos, segundo 
em a dura reprehẽsam» (EE); «Onde 
segue se o reprehẽdimẽto e reprehẽsõ» 
(VC); «e pacientamente soportaras a 
reprehẽsom» (VC); «soportemos as 
reprehẽsoões com paciẽcia» (VC); «Os 
outros discipollos veendo a rrepreensom 
feita a Pedro nõ ousarom de recusar o 
lauamento» (VC).

repremir, vb. O mesmo que reprimir. 
Formas: repremer (VC, 1). Contexto: 
«por repremer seu afficamento e 
importunidade» (VC).

reprendedor, subs. O mesmo que repreen-
dedor. Formas: reprendedor (VC, 1). 
Contexto: «nẽ seer adullador e guabador 
mas recõtador e reprendedor dos vicios» 
(VC).

reprender, O mesmo que repreender. 
Formas: forom reprendidos (VC, 1); 
reprẽde (VC, 1); reprẽdẽdo (VC, 2); 
reprẽdemdo (EE, 1); reprẽdeo (S, 1; 
VC, 3); reprẽder (VC, 2); reprẽdia (VC, 
2); reprẽdidos (VC, 1); reprendaa (TC, 
1); reprende (VC, 2); reprendẽ (EE, 1); 
reprende te (VC, 1); reprendẽdo (TC, 1); 
reprendendo (VC, 2); reprendeo (VC, 1); 
reprender (S, 2; VC, 2); reprendera (EE, 
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1); reprenderẽ (VC, 3); reprendia (VC, 
4); reprendiam (VC, 1); reprendida (VC, 
1); rreprẽdemdoo (S, 1); rreprẽder (S, 
2); rreprẽdia (S, 1); rreprendẽdo (S, 1); 
rreprender (S, 4; VC, 1); seer reprẽdida 
(VC, 1); seer reprendidos (VC, 1); seerẽ 
reprẽdidos (VC, 1); sejam rreprendidos 
(S, 1); som reprendidos (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «por tanto forom reprendidos 
porque doutra guisa nom lançariam a 
peçonha» (VC); «pois que o senhor 
reprẽde os que rijm» (VC); «reprẽdẽdo 
nos homẽs as mujtas vodas que fazẽ» 
(VC); «e despoys reprẽdemdo a soberba 
dos phariseos» (EE); «Ha quarta no 
çenaculo quãdo hos reprẽdeo que erã 
ẽcreeos e a dureza do seu coraçã» (S); 
«E como o archeticlino gostou agoa feita 
em vinho nõ sabendo dõde aquello fosse 
chamou o sposo pera o reprẽder» (VC); 
«por quanto o reprẽdia caridosamẽte de 
seus malles» (VC); «Em a qual cousa 
segundo Cipriano somos amoestados e 
reprẽdidos de fraqueza» (VC); «E se uir 
que se sabe bẽ cõfessar nõ faça mais se 
nõ reprendaa doestãdolhe os pecados e 
louuãdolhe as uirtudes» (TC); «Em todo 
feito ergo teu e em toda falla e pensamẽto 
reprende te tu meesmo» (VC); «por jsto 
som notados os homeẽs que reprendẽ 
a outros de bemfazer» (EE); «Em todo 
feito ergo teu e em toda falla e pensamẽto 
reprende te tu meesmo» (VC); «Itẽ 
pequey outrosi rindo e escarnecendo e 
aremedando e murmurãdo e profaçãdo 
e reprendẽdo e muito mal dizẽdo» (TC); 
«antre os judeos pareçiã seer mayores 
reprendendo em elles os pecados por o 
vicio da ypocrisia» (VC); «e nõ foy jrado 
nẽ os reprendeo nẽ leixou fazer aquello 
que começara» (VC); «E por estas cousas 
demostra que nom ssom de reprender os 
christãaos que fazem ymagens» (S); 
«e quando aquelle vier reprendera 
ao mundo de pecado de justiça e de 
juyzo» (EE); «E por os hereges nõ 
reprenderẽ e destroirẽ o casamento 

que elle stabelleçera» (VC); «lhes 
reprendia os pecados» (VC); «e ambos 
reprendiam rex. e ambos soportauã» 
(VC); «e a virtude dos monjes nom 
soo he cõdẽpnada e reprendida na obra 
a luxuria» (VC); «E ẽ esta amoestaçõ 
deue fazer rreprẽdemdoo primeiro 
begninamente e despois mais aspero» 
(S); «e busquey por maas maneyras 
e aseytanças como podese ẽ palaura 
ou en feyto tomar ou rreprẽder a meu 
proximo e dizer mal delle» (S); «ysto nõ 
se escreue pellos rreprẽder» (S); «ante 
dise mal delles e rreprẽdia e julgaua 
falssamente seus feitos» (S); «legando 
e rreprendẽdo os que nom som dignos» 
(S); «non correger nẽ rreprender aos que 
fazẽ mal» (S); «mais por ensinar a madre 
que por a rreprender» (VC); «porque nõ 
possa seer reprẽdida cõ razom do marco 
ou cabedal que lhe foy comendado e 
entregue» (VC); «e que auemos mais 
seer reprendidos que louuados» (VC); 
«e esto por nõ seerẽ reprẽdidos que 
manifestamẽte faziã cõtra a ley dãdo 
dereitos aa husura» (VC); «por que elles 
non sejam rreprendidos dalguũs pecados 
em que caãe» (S); «e som reprendidos 
spiritualmẽte» (S).

reprender 2, O mesmo que arrepender. 
Formas: reprendasse (VC, 1); repren-
dendose (VC, 1); reprendersea (VC, 
1). Contextos: «reprendasse e faça 
peendença do que tem feito» (VC); «e 
reprendendose elles dos seus pecados 
scapassem da pẽna do juizo» (VC); 
«quando aquelle que te esto fez te achar 
tal reprendersea e pesarlha do que tem 
feito» (VC).

reprendimento, subs. O mesmo que 
repreendimento. Formas: reprẽdimẽto 
(VC, 1); reprendimento (VC, 1). 
Contextos: «se mostre mais claramẽte 
per o reprẽdimẽto e dãpnaçõ de seus 
cõtrayros» (VC); «Ou podese dizer que 
esto nom foy reprendimento ou castigo» 
(VC).
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reprendimento 2, subs. O mesmo que 
arrependimento. Formas: reprẽdimento 
(VC,  1) ;  reprẽdimẽto  (VC,  1) ; 
reprendimẽto (VC, 1). Contextos: 
«mas aa peendença o arreprendimẽto 
que se ajuntaua ao bauptismo o qual 
reprẽdimento soo perdoaua» (VC); 
«ouuesse reprẽdimẽto do seu pecado» 
(VC); «auẽdo reprendimẽto e conhoçẽdo 
os seus pecados» (VC).

reprensão, subs. O mesmo que repreensão. 
Formas: reprensom (VC, 1); reprenssom 
(S, 1); reprẽsom (VC, 1); reprẽssoões 
(VC, 1); rreprenson (S, 1); rreprenssom 
(S, 1); rreprẽsom (VC, 1). Contextos: 
«E huũs dizẽ contra os outros da 
outra parte per maneira de doesto e 
reprensom» (VC); «A primeyra que seja 
sem reprenssom» (S); «nõ faz seer o 
coraçõ temeroso se nõ a maa cõsciẽcia. 
e a vida digna de reprẽsom» (VC); 
«escarnehos e doestos reprẽssoões e 
injurias» (VC); «em logar de rreprenson 
e de amoestamento de caridade» (S); 
«por pena ou rreprenssom do mũdo» 
(S); «porque auia reçeo que Herodes por 
a rreprẽsom e preeguaçõ de Johã» (VC).

representação, subs. (do lat. repraesenta-
tione-m). Ato ou efeito de representar; 
figuração; exposição. Formas: repre-
sentaçõ (VC, 7); representações (VC, 1); 
representaçom (VC, 3); rrepresentaçom 
(VC, 1). Contextos: «e a parte dos que 
faziã plãto significa Joham o qual seẽdo 
em figura e representaçõ desta vida 
presente» (VC); «aconteçerã segũdo 
algũas representações da jmaginaçõ» 
(VC); «assy forõ em ella singularmẽte os 
efeitos destas vidas ambas de que estas 
duas jrmaãs teẽ representaçom e figura» 
(VC); «assy os demoões veendo o senhor 
em a rrepresentaçom da cruz» (VC).

representador, subs. (do lat. repraesen-
tatore-m). Aquele que representa. 
Formas:  representador (VC, 1); 
representadoyres (VC, 1). Contextos: 
«ẽf ing idor  e  represen tador  de 

pesoa alhea» (VC); «porque sejaaes 
representadoyres da minha paixõ» (VC).

representar, vb. (do lat. repraesentare). 
Tornar presente; apresentar; significar. 
Formas: he representada (VC, 1); repre-
senta (S, 1; VC, 20; EE, 4); representã 
(VC, 5); representãdo (VC, 1); represen-
tam (S, 1; VC, 2); representamos (VC, 
2); representando (VC, 2); representando 
a (EE, 1); representar (S, 1; VC, 4; EE, 
2); representassem (EE, 1); representaua 
(VC, 5; EE, 1); representauã (VC, 3); 
representauam (VC, 1); represente (VC, 
3); rrepresemta (S, 1); rrepresenta (S, 8); 
rrepresente (S, 1); rrepresentou (S, 1); 
seera representado (EE, 1). Contextos: 
«a vida cõtẽplatiua que he representada 
per Maria Magdanella que foy feita per 
a virgẽ Maria» (VC); «quando se lee ho 
Euãgelho e sse çelebra a missa que serya 
grande claridade de sol, mas representa 
o nosso saluador Jhesu Christo» (S); 
«o filho por a mançebia reporta ou re-
presenta mingoa de sabedoria» (VC); 
«Estas cinquo reuellaçoões representa 
o saçerdote na myssa» (EE); «Esta 
procissom dos apostollos com ha qual 
concordes sayrom da cidade: representa 
ha ygreja cada domjmgo» (EE); «porque 
representã o senhor» (VC); «Cõparamos 
pois nos as cousas spirituaaes a outras 
spirituaaes representãdo em a proçissom 
a gloria da patria çelestrial» (VC); «A 
segũda nõ faras ydolo, que quer dizer 
ymagens feytas que nom representam 
coussa alguũa natural» (S); «represen-
tamos nos quando por as ladainhas ou 
por outros perigoos e cajoões» (VC); 
«representando a por este sacramento» 
(EE); «em estas festas cada huũ delles 
era theudo de se representar em Jheru-
sallem cõ os sacrifiçios determinados por 
deus» (EE); «para que o representassem 
ao senhor como esta escripto na ley» 
(EE); «que representaua a ymagem e 
semelhança de seu padre» (EE); «e que 
representauã gentes de toda maneyra 
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e geeraçom» (VC); «E assy como os 
doze mostrauã ou representauam a for-
ma e stado dos bispos e da ordem dos 
mayores sacerdotes» (VC); «e signal 
que represente a paixõ e a fraqueza da 
humanidade» (VC); «por que tem ofiçyo 
de preegar, e quando benze ho çyrio, por 
que rrepresemta a rresurexçom» (S); «O 
saçerdote rrepresenta a Jhesu Christo» 
(S); «deue de mandar que se rrepresente 
logo a elle» (S); «E Jhesu Christo rre-
presentou esta ordem quãdo fez da agua 
vinho» (S); «Ca tal seera representado 
em o juizo» (EE).

representativo, adj. (do lat. medieval 
repraesentativus, a, um). Que representa. 
Formas: representatiua (VC, 1); 
representatiuo (VC, 1). Contextos: 
«Esta voz he representatiua daquella 
grãde voz que sera na comũa» (VC); 
«nõ por ygual graao representatiuo e 
manifesto vestigio» (VC).

reprimer, vb. O mesmo que reprimir. 
Formas: reprimer (VC, 2); reprimẽdo 
(VC, 1). Contextos: «Outrossy foy dada 
a circuncisom por remediar o pecado 
original e por abaixar e reprimer a 
cobijça carnal» (VC); «façamos a nos 
meesmos cruz pera reprimer e matar os 
dilleitos carnaaes» (VC); «ou quando 
tomamos alguũ em carrego de peẽdẽça 
reprimẽdo as cobijças da carne per algũa 
afliçõ» (VC).

reprimir, vb. (do lat. reprimere). Conter; 
sofrear;  coibir.  Formas:  forom 
reprimidos (VC, 1); reprime (VC, 1). 
Contextos: «mas per virtude diuinal 
forom reprimidos» (VC); «Item a 
ametista reprime as maas voõtades e 
cuydaçoões» (VC).

reprovação, subs. (do lat. reprobatione-
-m). Ato ou efeito de reprovar; rejeição. 
Formas: rreprouaçõ (VC, 1). Contexto: 
«expressamente se demostra a rreproua-
çõ ou lançamento dos judeus e eleyçõ e 
escolhimento dos gẽtios» (VC).

reprovado, subs. (do part. de reprovar). 

Aquele que foi rejeitado; condenado. 
Formas: reprouados (VC, 1). Contexto: 
«o sinal muy euidente dos maaos e 
reprouados he a soberua» (VC).

reprovar, vb. (do lat. reprobare). Rejeitar; 
condenar. Formas: forom reprouados 
(VC, 1); he reprouada (VC, 1); he 
reprouado (VC, 2; EE, 1); reproua (EE, 
1); reprouado (VC, 1; EE, 1); reprouar 
(S, 1); reprouou (VC, 1); sã reprouados 
(VC, 1); som reprouados (TC, 1). 
Contextos: «Da casa de Abrahaam e 
de Ysaac alguũs forom reprouados: 
assy como Jsmael e Esau» (VC); «tal 
cuydado e sollicitaçõ como esta he 
reprouada» (VC); «o temor de deus he 
reprouado e fora lãçado» (VC); «ho liuro 
de quando era menino o saluador que diz 
ho contrario he reprouado como feyto 
por hereticos» (EE); «aqui se reproua 
o error dos proues de Lyon em França» 
(EE); «nõ seer tẽptado e reprouado ou 
doestado» (VC); «Reprouado por deus: o 
qual seeria feea cousa» (EE); «e dizẽ que 
esto nom he de reprouar» (S); «E ajnda 
asaz se mostra ẽ outro luguar que nosso 
senhor nõ reprouou ou doestou esto» 
(VC); «sabe deus os que sã reprouados 
e em conhoçimẽto que delles ha os 
julga» (VC); «todolos agoiros em todas 
las escripturas som reprouados pelos 
sabedores» (TC).

reptar, vb. (do lat. reputare). Desafiar; 
provocar; emprazar. Formas: rreptã (S, 
1). Contexto: «Ho .xviij. que rreptã e 
ẽtram em campo» (S).

república, subs. (do lat. respublica-m). 
O país; o interesse geral. Formas: 
reepublica (VC, 1); republica (VC, 2). 
Contextos: «Diziã algũs que os romaãos 
pellejauã e deffẽssauã a reepublica e a 
tijnhã ẽ assessego» (VC); «e a republica 
dos dictos senhorios e regnos neçessarios 
e muy proueytosos» (VC); «conthias que 
auees por defensam da republica» (VC).

repúbrica, subs. O mesmo que república. 
Formas: reepubrica (VC, 1); re pubrica 



104 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(VC, 1); repubrica (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «per juramẽto que se poeriã 
por ho estado da reepubrica» (VC); 
«a todo acrescentamẽto e bẽ da re 
pubrica destes regnos e senhorios» 
(VC); «paguassen çinquo annos cada 
anno certa summa de ouro e de prata 
para mantijmento da repubrica» (EE).

repudiar ,  vb. (do lat.  repudiare). 
Abandonar; rejeitar. Formas: ouuese 
rrepudiada (S, 1); rrepudiar (S, 1); 
rrepudiara (S, 1). Contextos: «yso 
mesmo seria se o judeu ou mouro ouuese 
rrepudiada ou deixada hũa molher» (S); 
«rrepudiar a molher he cõtra a ley de 
natura» (S); «deue ficar cõ a primeira 
que rrepudiara e nõ com ha segũda» (S).

repúdio, subs. (do lat. repudiu-m). Ato 
ou efeito de repudiar; resistência; 
abandono; rejeição. Formas: repudio 
(VC, 4); rrepudio (S, 1). Contextos: 
«outorgou libello de repudio ou carta» 
(VC); «E o libello do repudio que fora 
consentido per Moyses por a sua dureza 
dos corraçoões» (VC); «o que quisese 
deixar sua molher que lhe desse a carta 
do rrepudio e que a deixasse» (S).

repugnação, subs. (do lat. repugnatione-m). 
Repúdio; resistência; oposição. Formas: 
repugnaçõ (EE, 1). Contexto: «cõ 
aquelle prazer spiritual esta sem 
repugnaçõ a cõtriçõ do coraçõ» (EE).

repugnante, adj. (do lat. repugnante-m, 
part. presente de repugnare). Que 
repugna; repulsivo. Formas: repugnãtes 
(VC, 1). Contexto: «apanha cõtra 
todollos vicios virtudes repugnãtes a 
elles» (VC).

repugnar, vb. (do lat. repugnare, resistir). 
Causar nojo, aversão ou antipatia; 
opor-se. Formas: repugna (VC, 5); 
repugnamos (VC, 1); repugnando (VC, 
2); repugnar (VC, 1); repugnarem (VC, 
1); rrepunandose (S, 1). Contextos: 
«Mais cõtra diz e repugna aa uerdade 
diuinal que as suas pallauras ouuessem 
de falleçer de seer verdadeiras» (VC); 

«Ca Christo nom repugna ja mais ao 
penitemte» (VC); «õde nẽhũa ley dos 
mẽbros repugna aa ley da voontade» 
(VC); «obedeecemos e nõ repugnamos 
em terra» (VC); «e com desejo era 
leuado aa paixom nom repugnando nẽ 
contradizendo» (VC); «E mayormemte 
se elle nom repugnar» (VC); «vijnram 
Helyas e Enoch por repugnarem e 
reduzerem os errantes» (VC); «dizeo 
por deuaçom e humildade rrepunandose 
e conheçendose ser indygno de rreçeber 
tam grande sacramẽto como he este» (S).

repulsa, subs. (do lat. repulsa-m). Ato ou 
efeito de repulsar; repugnância. Formas: 
repulsa (VC, 1). Contexto: «nem podera 
auer algũa repulsa onde ha tantos 
signaaes de caridade» (VC).

reputação, subs. (do lat. reputatione-m). 
Conceito; consideração. Formas: 
reputaçam (EE, 1); reputaçon (S, 1); 
rreputaçam (EE, 1). Contextos: «De 
mayor reputaçam diante deos» (EE); 
«o soberbo diz ou falla algũas coussas 
nouas por que sseja louuado e posto em 
reputaçon» (S); «tal era Christo segundo 
a rreputaçam delles» (EE).

reputar, vb. (do lat. reputare). Ter em conta 
de; considerar; apreciar. Formas: era 
reputado (EE, 1); foilhe reputada (EE, 1); 
foylhe reputado (EE, 1); foylhe rreputado 
(S, 1); forom reputados (EE, 1); reputã 
(EE, 2); reputaaas (EE, 1); reputado 
(EE, 1); reputãdoas (VC, 1); reputando 
te (EE, 1); reputarõno (EE, 1); reputasse 
(EE, 1); reputaua (EE, 2); reputoas (S, 
1); seer reputado (VC, 1); sera reputado 
(EE, 1). Contextos: «E ho tal deitar 
da sinagoga era reputado em grande 
comfusam» (EE, 1); «Creeo Abraam a 
deus e foilhe reputada a justiça» (EE); 
«e foylhe reputado a justiça» (EE); «e 
foylhe rreputado e contado a justiça» 
(S); «alguũas vezes os apostollos forom 
reputados gloriosos» (EE); «os homeẽs 
mundanos o reputã por neyçio» (EE); 
«o que he tal he merçieyro cujas nõ son 
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propias as ouelhas, mas reputaaas quasi 
alheas» (EE); «deste mundo ha estado 
reputado verdadeira affeiçõ por aquelles 
que nom creẽ auer outra vida depoys» 
(EE); «as cousas mayores talhauã e 
entõ reputãdoas por nada passauã per 
ellas» (VC); «reputando te menor que 
os outros» (EE); «reputarõno como 
que blasfemou» (EE); «por que cada 
huum reputasse seerlhe feyto benefiçio 
espeçial» (EE); «se reputaua jndigno 
de seer discipollo depoys que tres vezes 
negou Christo» (EE); «As cousas que eu 
ssey que son boas digo e reputoas seerem 
maas» (S); «foste leuado a Herodes em 
cuja presença permitiste seer reputado 
por sandeu» (VC); «villissimo sera 
reputado pellos que estã no çeeo» (EE).

requeredor, subs. (de requerido + -or). 
O mesmo que requeridor: aquele que 
requer. Formas: requeredor (VC, 4); 
requeredores (VC, 2). Contextos: 
«por aazo deste sandeu requeredor se 
moueo Christo» (VC); «como çessou 
o requeredor ou siseyro que tirando as 
neçessidades aos outros pareçia que os 
despectaua» (VC); «O qual primeiramẽte 
ordenou que ouuesse hy requeredores 
das portageẽs e aduanas» (VC); «taaes 
como estes que os demoões nõ lhes 
arrebatẽ as almas cõ os requeredores e 
siseyros» (VC).

requerer, vb. (do lat. vulgar requaerere, 
por requirere). Reclamar; pedir. Formas: 
era requerido (VC, 1); for requerido (VC, 
1); for rrequerida (S, 1); for rrequerydo 
(S, 1); forem requeridos (C, 2); fossem 
requeridos (VC, 1); foy requerido (VC, 
2); he requerida (VC, 1); he requerido 
(VC, 1); requeira (C, 1); requeirã (VC, 
1); requeiram (VC, 1); requeiramos (VC, 
2); requeiras (VC, 2); requeiro (VC, 2); 
requer (VC, 1); requeramos (VC, 1); 
requere (S, 5; VC, 102; C, 1; EE, 10); 
requerẽ (VC, 20; EE, 1); requere nos 
(VC, 1); requerẽdo (VC, 5); requerẽdoos 
(VC, 1); requereeo (VC, 1); requereeolhe 

(EE, 2); requerella (VC, 1); requerem (S, 
4; VC, 9; EE, 1); requerem se (VC, 1); 
requeremdo (VC, 1); requeremos (VC, 
3); requeremse (VC, 1); requerendo (VC, 
4); requerendo lhas (VC, 1); requerendoos 
(VC, 1); requerenos (VC, 1); requerẽnos 
(VC, 1); requereo (VC, 13); requereo 
lhes (VC, 1); requereos (VC, 1); requerer 
(VC, 38; C, 3; EE, 1); requerera (VC, 2); 
requererẽ (VC, 3; C, 1); requererem (VC, 
3); requereres (VC, 1); requererey (VC, 
2); requerermos (VC, 1); requerernos 
(VC, 1); requererõ (VC, 1; EE, 1); 
requererom (VC, 1); requeres (VC, 3; 
EE, 1); requerese (VC, 1; EE, 1); 
requerẽse (VC, 1); requeresse (VC, 15); 
requeressem (VC, 2); requereste (VC, 
1); requerey (VC, 1); requeria (VC, 20); 
requeriã (VC, 5); requeria se (VC, 1); 
requeriam (VC, 2; EE, 1); requeriao (VC, 
1); requerida (VC, 3); requerido (VC, 7; 
C, 1); requerido for (C, 1); requeridos 
(VC, 3); requero (VC, 1); requerre (EE, 
1); requerya (VC, 1); requeryã (VC, 1); 
requeyra (VC, 1); requeyrã (VC, 1); 
requeyraaes (VC, 1); requeyram (VC, 1; 
EE, 1); requeyramos (VC, 1); requeyras 
(VC, 1); requeyro (VC, 1); rrequere (S, 
28); rrequerẽ (S, 5; VC, 1); rrequerem 
(S, 6); rrequeren (S, 7); rrequerer (S, 1); 
rrequerese (S, 1); rrequeresse (VC, 1); 
rrequeria (S, 1); rrequerya (VC, 1); seer 
requerido (VC, 3); seer requeridos (VC, 
1); seja requerido (S, 1); sejam requeridos 
(VC, 1; C, 1); ser requerido (S, 1); sera 
requerido (VC, 3); som requeridas (VC, 
2); som requeridos (C, 1); somos 
requeridos (VC, 3). Contextos: «porque 
pagar aquello que cõ razõ lhes era 
requerido e demãdado» (VC); «se alguũ 
for requerido e preguntado por feyto da 
ffe que nõ aja medo de morrer por 
Christo em tal caso» (VC); «E se for 
rrequerida e nõ se conuerter» (S); «sse 
for rrequerydo por ele» (S); «como os 
clerigos pobriquẽ quaes quer cartas 
nossas pera que forem requeridos» (C); 
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«quãdo per elles fossem requeridos» 
(VC); «Este nom foy requerido per os 
principes dos judeus» (VC); «nõ lhe he 
requerida saluo a boõa voontade» (VC); 
«por a qual oferta e presente deus he 
requerido e cõuidado pera morar no 
coraçom do homem» (VC); «que Deus 
das suas maãos e das nossas requeira 
este peccado» (C); e que procurẽ ou 
requeirã os proueitos da quelles» (VC); 
«nom reçebã nẽ requeiram mais do que 
deuẽ» (VC); «E requeiramos nõ pera nos 
seer obediẽte ao que lhe dissermos por 
castigallo» (VC); «Guarda em my cousa 
que me requeiras depois por tal que ajas 
voontade de guallardoar e coroar 
aquellas cousas que tu meesmo das» 
(VC); «porque vos amoesto requeiro e 
rogo que pensses de seruir a tal senhor» 
(VC); «mas esto fez por a disposiçom e 
neçessidade do caminho o requer assy» 
(VC); «mas nõ o fez por dar a nos exẽplo 
que requeramos e busquemos os que 
perteençẽ» (VC); «e louuar ao que ben 
lhe faz posto que o outro lhe nõ requere» 
(EE); mas muytos sam os que requerẽ 
os proueitos tẽporaaes» (VC); «e requere 
nos que trabalhemos» (VC); «requerẽdo 
vingança e direito delles» (VC); «nẽ 
cõselhandolho ou requerẽdoos pera ello» 
(VC); «por quanto ella muy deuotamẽte 
e com grãde jnstãcia o requereeo» (VC); 
«e requereeolhe cartas para as synagogas 
de Damasco» (EE); «a qual nom 
sollamẽte he feea cousa requerella mas 
ajnda que lhe fosse aparelhada» (VC); 
«quantas coussas sse requerem em cada 
huũ dos sacramẽtos» (S); «Para as 
lãpadas verdadeiramẽte seerẽ corregidas 
requerem se  tres cousas» (VC); 
«requeremdo a madre que assy o fezesse» 
(VC); «Seja feito per ty excusauel 
aquello que te requeremos» (VC); «e 
requeremse em ellas duas cousas» (VC); 
«veyo o senhor daquelles seruos 
requerendo de cada huũs cõtado» (VC); 
«requerendo lhas de todas cousas» (VC); 

«Aqueste calez se filha auendo paciẽcia 
em sofrer  e  daasse  aos  out ros 
requerendoos e cõuidãdoos que o façã 
assy» (VC); «Depois destas cousas 
requerenos o senhor que façamos 
misericordia acerca do proximo» (VC); 
«requerẽnos por aquesto que nos ajamos 
outrossy nossos membros preguados» 
(VC); «o qual elle cometeo e requereo 
de pecado per derreito e justiça» (VC); 
«requereo lhes juizo de exame» (VC); 
«Onde amoesta os ou requereos dizẽdo» 
(VC); «ou esto requerer ou precurar que 
se faça em perjuizo da jurdiçã nossa» 
(C); «e offereçendo a deos tua oraçom 
requerera aquello que for tua proll» 
(VC); «os que as ditas cousas ou alguã 
dellas fizerem, requererẽ ou precurarẽ» 
(C); «E mostrasse ajnda a sua obstinaçom 
em requererem a morte de Christo» 
(VC); «porque se a assy requereres 
fazerteas indigno de a aueres» (VC); «e 
a tua cara requererey» (VC); «perteẽce 
de requerermos a deus per oraçõ» (VC); 
«Ao demo pe r t eẽçe  cõu ida r  e 
requerernos» (VC); «e nõ achando ẽ elle 
causa alguũa de morte requererõ a 
Pillatos que ho matasse» (EE); «porque 
elles requererom e empetrarom a sua 
morte» (VC); «para que me rogas e 
requeres que faça millagre» (EE); «e 
para percalçar esta graça requerese ho 
geerar spiritual» (EE); «mas para obrar 
bem requerẽse as cousas seguintes» 
(VC); «e a que o demonio requeresse» 
(VC); «e esto faziã por tal que nõ dessẽ 
aos parẽtes o que lhes requeressem» 
(VC); «Senhor Jhesu Christo que nos 
requereste e amoestaste que guardasse-
mos cõtinẽcia» (VC); «Que mais vos 
avia eu de fazer que nõ fezesse e 
requerey de vos soomẽte voõtade 
humildosa» (VC); «e esto por mostrar 
que requeria ajuda de deus como 
verdadeiro homẽ que era» (VC); «Os 
angeos deffendiãlhe e requeriã que nõ 
chorasse» (VC); «e para deitar aqueste 
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fora requeria se que aquelle que ouuesse 
de lançar teuesse a carne subiecta ao 
spiritu» (VC); «por ysto que requeriam 
testemunho delle meesmo» (EE); 
«porque ẽ o caminho que he aquesta vida 
requeriao outro mũdo» (VC); «do amor 
daquelle que cree em deus seja 
preguntada e requerida a lingoa» (VC); 
«por lhe seer ẽcomẽdado e requerido que 
guardasse pobreza» (VC); «Mandamos 
que todo clerigo que requerido for a 
pobricar carta nosa ou de nosso vigairo 
que o faça sem a ello poer escusa» (C); 
«e ẽ aquesto somos nos requeridos a 
cõtinuarmos e perseuerarmos ẽ oraçõ» 
(VC); «Eu vos rogo e requero filhas de 
Syõ que nõ espertes a namorada 
emquanto ella quiser dormijr» (VC); 
«Ainda requerre deos boõas obras 
daquelles a quem non deu graça de 
obrar» (EE); «porque ajnda que Christo 
requerya todos pera vigiarẽ» (VC); «A 
ty chamauã os nossos suspiros e a ty 
requeryã os nossos largos choros» (VC); 
«cõsijra cõ tigo quanto he aquello que 
deseja ou requeyra a natureza. e nõ tãto 
quanto a cobijça demãda» (VC); 
«Amoestou os Christo que per obras de 
misericordia requeyrã pera sy meesmos 
o gualardõ da misericordia deçima» 
(VC); «nos tributos e portageẽs nom 
requeyraaes nẽ leuees mais daquello que 
he ordenado per as leys e custumes 
aprobados» (VC); «A huũa que paguem 
a diuida: mas nõ a requeyram» (EE); 
«requeyramos com desejo açeso as 
cousas do ceeo» (EE); «nõ me requeyras 
nẽ me afiques que te de outra vinguãça» 
(VC); «eu vos requeyro e amoesto que 
em aquesta sancta sollẽpnidade da 
bẽdicta virgẽ» (VC); «ca nõ soomẽte se 
rrequere no bautismo que seja metido na 
augua, mas que seja metido e tirado» (S); 
«E por que foy dyto que neste sacramento 
se rrequerẽ quatro cousas: forma, 
materia» (S);  «Por quãto neste 
ssacramẽto hũa das cousas neçessarias e 

sustançiaees que sse rrequerem he a 
entençon» (S); «em ha qual se rrequeren 
e s t a s  cousas»  (S ) ;  «mas  deue 
primeiramẽte rrequerer a molher que se 
conuerta» (S); «Ca rrequerese que ao 
pecador senpre lhe deue pesar pelo 
pecado que cometeo» (S); «nom 
soomente per palauras. mas per obras se 
o caso o rrequeresse» (VC); «e comẽdo 
mais do que a neçesidade da natura 
rrequeria» (S); «ela auia necessaria e 
mester elle o rrequerya e emcaminhaua» 
(VC); «quiseste seer doestado e na 
cabeça ferido e seer requerido que 
prophetisasses» (VC); «esperamos de 
auer e de seer requeridos por a maa» 
(VC); «mais seguro he que seja requerido 
o papa ssobre ello» (S); «e ante que 
sejam requeridos per algũas dignidades 
e curas de ygrejas» (VC); «deue ser 
requerido o papa» (S); «nõ aproueita a 
sua justiça aaquelle de cuja maão sera 
requerido o sangue e a morte da quelle 
que pareçeo» (VC); «per aquestes som 
requeridas  as saudes dos homẽs 
mortaaes» (VC); «nom querem pobricar 
nossos mãdados quãdo pera ysso som 
requeridos» (C); «mas agora ja cõ fiuza 
somos requeridos que nos cheguemos a 
elle e aa sua humanidade» (VC).

requerimento, subs. (de requerer + 
-mento). Ato ou feito de requerer; 
petição; pedido. Formas: requerimento 
(VC, 6; HV, 1; EE, 1); requerimentos 
(VC, 4); requerimẽto (VC, 21; C, 1); 
requerimẽtos (VC, 5); rrequerimento 
(VC, 2);  rrequerimẽto (VC, 1) . 
Contextos:  «Mas ajnda per meu 
requerimento exemplo e negrigencia e 
occassyom muytos caerom em pecados 
por os quaaes» (VC); «a requerimento 
dos judeos» (HV); «E a requerimento 
e pedimẽto dos judeus Pillatos o fez 
crucificar» (EE); «E agora por rogos e 
per suplicaçoões e per outros geitos e 
requerimentos se prouee dos bispados» 
(VC); «ouuẽ alguũs requerimentos 
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e persuasoões maas» (VC); «A qual 
statua começarom os homẽs de adorar e 
honrrar per mouimento e requerimẽto do 
diaboo» (VC); «a requerimẽto dos ditos 
abades» (C); «cõtra as cobijças da carne 
e cõtra os afficamẽtos e requerimẽtos do 
diaboo lucte o homẽ fortemẽte» (VC); 
«nom embarguando que a rrequerimento 
de Pedro e acenamento fosse feita a 
pregũta per sam Joham» (VC); «porque 
a rrequerimẽto e enduzimẽto do demo 
foy denũciada a morte a Adã per a 
molher» (VC).

requerir, vb. O mesmo que requerer. 
Formas: requerĩdolhe (EE, 1); requerilla 
(VC, 1); requerindo (VC, 4; C, 1); 
requerindoos (VC, 1); requerio (EE, 
1); requerir (C, 1); requerirey (EE, 
1). Contextos: «Se te aborreçer, 
requerĩdolhe amizidade» (EE); «O 
fõte de augoa viua sede hey e desejo eu 
mezquinho a tua graça e venho a ella a ty 
requerilla suspirãdo de toda voontade» 
(VC); «moestando principalmẽte e 
requerindo sam Pedro a auer ffe e 
firmeza» (VC); «E requerindo que vaa 
na freiguesia fora da ygreja» (C); «a qual 
cousa pero elle nõ dizia requerindoos 
pera ello» (VC); «pedio saude e o 
defeito quando requerio a presença de 
Christo corporal» (EE); «E a dita pena 
seja pera as obras da nossa see e nosso 
meirinho se os acusar e requerir» (C); 
«e eu requerirey seu sangue da tua 
maão» (EE).

requeza, subs. O mesmo que riqueza. 
Formas: requezas (TC, 1; VC, 3); 
rrequeza (VC, 1). Contextos: «Em logar 
de cubiçar requezas nembrete a pobreça 
que prometeste a Deus» (TC); «porque 
estas que ora sam buscã todallas cousas 
em cõtrairo dos outros .s. requezas 
dilectos e hõras» (VC); «ca doutra 
maneyra guastaria toda a rrequeza que 
tem» (VC).

requirimento, subs. O mesmo que 
requerimento. Formas: requirimento 

(VC, 1); requirimentos (VC, 1); 
requirimẽto (VC, 5); requirimẽtos (VC, 
2). Contextos: «E elle a requirimento 
da madre e a seu querer» (VC); «dando 
lugar e consentimento aos requirimentos 
que me faz o dyaboo» (VC); «A 
serpente infernal tem por cabeça o 
requirimẽto e offereçimẽto pera mal 
fazer» (VC); «e se partio tantas vezes de 
ti verdadeiro esposo quantas consentio 
aos requirimẽtos e aamoestações ou 
enduzimẽtos do dyaboo» (VC); «em 
nos he de vençermos seus requirimẽtos 
per cõprimento e guarda da ley» (VC).

requirir, vb. O mesmo que requerer. 
Formas: requirẽ (VC, 1); requirendo 
(VC, 1); requiria (VC, 1); requirindo 
(VC, 1). Contextos: «Duas cousas quer 
deus que façamos e duas se requirẽ 
aqui» (VC); «e nom requirendo cousas 
superfluas» (VC); «auia seu filho de 
fazer aquello que elle cuydaua de fazer 
e ella o requiria» (VC); «e requirindo 
sua saluaçõ deuidamente se podermos» 
(VC).

rescaldado, adj. (do part. de rescaldar, este 
de re- + escaldar). Queimado. Formas: 
rescaldado (EE, 1). Contexto: «Helyas 
jejũou na fortelleza do mantijmẽto 
hũa vez comida .s. de huũ çerto pã 
rescaldado» (EE).

resceber, vb. O mesmo que receber. 
Formas: ha rresçebydo (S, 1); ouuese 
rresçebido (S, 1); resçebẽ (S, 1); resceber 
(EE, 1); resçeber (S, 2); resceberõ (EE, 
1); rescebey (EE, 1); rescebida (EE, 
1); rresçebe (S, 1); rresçebem (S, 1); 
rresçebemdo (S, 1); rresçebeo (S, 4); 
rresçeber (S, 13); rresçebermus (S, 
1); rresçeberõ (S, 1); rresçeberom (S, 
1); rresçebese (S, 2); rresçebesem (S, 
1); rresçebeste (S, 1); rresçebia (S, 1); 
rresçebo (S, 5); tem rresçebido (S, 1). 
Contextos: «elle me ha rresçebydo por 
sua esposa e molher» (S); Se aquesçese 
que alguũ depois que ouuese rresçebido 
o corpo de Deus fezese vomyto» (S); «E 
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diz cõplida por que todos os que som ẽ 
catiueyro por ella resçebẽ redẽpçom» 
(S); «Quando ouueres de resceber 
ho corpo e sangue de Christo entam 
quer entrar ho senhor en tua casa» 
(EE); «podia resçeber morte e payxan» 
(S); «resceberõ aos anjos ẽ forma de 
homeẽs» (EE); «assoprou e disselhes 
rescebey ho spiritusancto» (EE); «depois 
de rescebida a humanidade» (EE); 
«e desçende por dar o sacramẽto do 
bautismo e da confirmaçõ ou por teer 
aquele que ho rresçebe» (S); «sse os 
emquysidores dos herejes por odeo ou 
por graça ou fauor ou por dõees que 
rresçebem deyxam de proçeder comtra 
alguũ» (S); «A primeyra rresçebemdo o 
corpo de Deus» (S); «o que rresçebeo 
a payxam que nom podia rreçeber 
morte» (S); «este sacramento podeho 
rresçeber» (S); «quantos rresçebermus 
ho samcto corpo e samgue do teu filho» 
(S); «ca como quer que rresçeberõ o 
saclamento do sancto bauptismo» (S); 
«e asy rreçebem o nome de Deus em 
vaão, ca rresçeberom sseu galardom» 
(S); «daria ocasiom ao que ha rresçebese 
de ydolatria» (S); «os que ouuesem de 
casar ãte que consumasem o matrymonio 
rresçebesem bençonees do saçerdote na 
ygreja pubricamente» (S); «rresçebeste 
o corpo de Deus ou a cõfirmaçõ» 
(S); «nom rresçebia coussa algũa do 
sacrifiçio do vinho» (S); «porende eu 
non ho rresçebo en sacreto de pendẽça» 
(S); «na qual ou nas quaees da graças 
ha Deus por que tem rresçebido este 
sacramento» (S).

rescibimento ,  subs.  O mesmo que 
recebimento. Formas: rresçibimẽto 
(S, 1). Contexto: «mas ainda por 
rresçibimẽto da carne» (S).

reservar, vb. (do lat. reservare). Pôr de 
parte; destinar; excetuar; restringir. 
Formas: forõ reseruadas (VC, 1); fosse 
reseruado (VC, 1); foy reseruada (VC, 
1); he reseruada (VC, 2); reserua (C, 

1); reseruada (C, 1); reseruado (S, 1; 
VC, 1); reseruados (C, 4); reseruamos 
(C, 3); reseruando (VC, 1); reseruar 
(EE, 1); reseruara (VC, 1); reseruaua 
(VC, 1); reseruou (VC, 8); reservado 
(C, 1); reservamos (C, 1); rreseruados 
(S, 2); sam reseruadas (VC, 1); sejam 
reseruados (S, 1); sõ reseruados 
(VC, 1); som reservado (VC, 1); som 
reseruados (SG, 1); son rreseruados» 
(S, 2). Contextos: «E aquesta he aquella 
em cujo conto forõ reseruadas .viij. 
pessoas ou almas na archa de Noe» 
(VC); «por tal que todo o corpo ĩteiro 
fosse reseruado e ficasse para a morte» 
(VC); «E em aquesto em algũa guisa 
foy reseruada a boca com que beijou 
o senhor» (VC); «foy e he reseruada a 
materia e occasiõ das pellejas» (VC); 
«por que o dereito comuũ reserua pera 
nos» (C); «seẽdo no bispado reseruada 
ou a nosso vigairo em nossa absençia» 
(C); «E se o peregrino fez alguũ pecado 
reseruado ao bispo» (S); «falla dos casos 
reseruados ao prellado» (C); «aynda que 
a nos sejam espeçialmẽte reseruados» 
(C); «reseruamos soomẽte pera nos 
estes sete que nesta cõstituiçã sam 
decrarados» (C); «Porque os romaãos 
cometerom aos judeos que julguassem 
em alguũs feitos pequenos reseruando os 
mayores para ssy e os crimes de morte» 
(VC); «aquelle he verdadeiro pan que 
pode reseruar da morte e dar uida para 
sempre» (EE); «porque Joham nom 
sabia esta excellencia que Christo pera 
sy reseruara e reteuera» (VC); «ao qual 
elle reseruaua a entrada primeira» (VC); 
«o qual poder Christo reseruou pera sy» 
(VC); «ficando aynda a nos reservado a 
ponirmos aquelles» (C); «e os çitamos 
e auemos por çitados pera declaraçã 
absoluçã da qual reservamos pera nos 
estando no bispado» (C); «aynda que 
sseja dos cassos rreseruados ao papa» 
(S); «atees as mais pequenas particullas 
suas sam reseruadas e guardadas» 
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(VC); «ajnda que sejam reseruados ao 
papa ou ao bispo» (S); «Em as quaaes 
cousas todas e mẽbros sõ reseruados os 
sinaaes das chagas por guareçer e curar 
os coraçoões daquelles que duuidauã» 
(VC); «som enuiado e pera este oficio 
som reservado» (VC); «saluo daquelles 
que aa ssee apostolica soomente som 
reseruados» (SG); «saluo daquelles que 
son rreseruados aos superiores» (S).

resestir, vb. O mesmo que resistir. Formas: 
resestir (S, 1; VC, 2); rresestio (S, 1); 
rresestir (S, 9). Contextos: «Pecado 
venial senpre procede de vontade que 
moue ou leixa de resestir» (S); «ajnda 
que possamos resestir e defender nos» 
(VC); «se o fez ante que lhe uiese tẽtaçõ 
ou despois, ou nõ o rresestio» (S); 
«por que non foy forte pera rresestir o 
pecado» (S).

resfolegar, vb. (de res- + folegar, este do 
lat. follicare). Respirar com dificuldade. 
Formas: resfoleguemos (VC, 1). 
Contexto: «Entẽdẽdo pois aquestas 
cousas assi passadas e vijndoiras 
resfoleguemos alguũ pouco e quitemos 
nos daquesta graue seruidõ» (VC).

resfriar, vb. (de re- + esfriar). Arrefecer 
muito. Formas: rresfria (S, 1). Contexto: 
«E asy en este sacramẽto ho entendimẽto 
da rrajz de pecar sse rresfria» (S).

resfrio, subs. (regressivo de resfriar). 
Frescor. Formas: resfryo (EE, 1). 
Contexto: «O platano cõ folhas largas 
fazẽdo soombra em resfryo dentro e 
fora» (EE).

resgate, subs. (do cast. rescate). Ato ou 
efeito de resgatar; libertação; recupera-
ção. Formas: resgates (SG, 3). Contex-
tos: «E resgates de Guinee outorgarom 
e concederom pera sempre aos reis de 
Purtugal» (SG); «com todas suas ylhas 
portos mares tratos resgates e terras 
descubertas» (SG).

resguardar, vb. (de re- + esguardar). 
Abrigar; defender; proteger. Formas: 
resgardãdo (EE, 1); resguardado (C, 

1); resguardãdo (C, 1). Contextos: 
«leyxando alguũs a seu justo juizo 
ajnda que resgardãdo a nos outros» 
(EE); «ficando a nos resguardado» (C); 
«resguardãdo pera sua vida e filhos e 
criados» (C).

residência, subs. (do lat. medieval 
residentia, part. presente plural neutro 
de residere). Casa; morada. Formas: 
residẽcia (VC, 2); residẽçia (C, 2); 
resideẽçia (C, 1); residencia (VC, 
2); residençia (C, 8); rresidençia (S, 
1). Contextos: «porque veem o lobo 
e fugem quãdo deuiam mais fazer 
residẽcia» (VC); «que cada huum faça 
residẽçia em sua ygreja» (C); «nom 
deuerem fazer a dita resideẽçia» (C); 
«Aquelles que nõ querẽ fazer residencia 
nos beneficios deuẽ auer reçeo de fazerẽ 
perpetua residẽcia nos tormẽtos» (VC); 
«nõ som obrigados a fazer pessoal 
residençia ẽ seus benefiçios» (C); «A 
deçima que faça rresidençia en ssua 
ygreeja ou em sseu benefiçio» (C).

residente, adj. (do lat. residente-m, part. 
presente de residere). Que reside ou 
habita num lugar. Formas: residente (C, 
3); residentes (VC, 1); residẽte (C, 1). 
Contextos: «pera estar residente na dita 
ygreja» (C); «cada huum este residente 
ẽ seu benefiçio» (C); «O quinto mal he 
que muytas vezes nom som residentes 
nos beneficios e leuam os fructos delles» 
(VC); «o abade nom este residẽte na sua 
ygreja» (C).

resistência, subs. (do lat. medieval 
resistentia-m). Ato ou efeito de resistir; 
defesa; oposição. Formas: resistencia 
(VC, 4). Contextos: «E porem nõ auia 
aqui loguar a defensom e resistencia» 
(VC); «E elle como cordeiro mansso sem 
clamor alguũ os seguia sem resistencia 
ou contradiçom que fosse» (VC); «faze 
resistencia aa tua sensualidade» (VC).

resister, vb. O mesmo que resistir. Formas: 
resister (VC, 1). Contexto: «E aas vezes 
compre resister defeito e per obra por 
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nom dar occasyom de mal fazer» (VC).
resistir, vb. (do lat. resistere). Manter-se 

firme; opor-se; recusar-se. Formas: 
resijste (EE, 1); resista (VC, 2); 
resistamos (VC, 1); resiste (VC, 2); 
resistem (EE, 2); resistia (VC, 1); 
resistian (VC, 1); resistide (EE, 3); 
resistindo (EE, 2); resistindolhe (VC, 
1; EE, 1); resistir (VC, 17; HV, 1; C, 
1; EE, 10); resistirõ (EE, 1); resistiron 
(EE, 1); resyste (EE, 2); resystir (EE, 
2); rressistilla (S, 1); rresyste (S, 1). 
Contextos: «Deos aos soberbos resijste 
e aos humildes da graça» (EE); «o qual 
nom ha cousa que resista e o detenha ou 
embargue» (VC); «he por a carne seer 
vẽçida da alma que ella resista ao diaboo 
e serua a deus regedor» (VC); «pera nos 
exercitarmos em tanto que resistamos 
fortemẽte» (VC); «porque aos soberbos 
deus resiste e aos humildosos da graça» 
(VC); «e resiste aas tẽptaçoões do 
dyaboo» (VC); «os quaaes resistem 
ao dyaboo» (EE); «porque nõ lhe 
contradizia alguẽ nẽ resistia» (VC); 
«empero em aquelles que cõtradiziã 
e resistian aa verdade nõ achou onde 
possesse a cabeça» (VC); «resistide 
fortes na ffe» (EE); «non resistindo por 
sua ensynãça aa maldade heretica» (EE); 
«Vençeo Christo aquellas tẽptaçoões 
resistindolhe logo no começo» (VC); 
«resistindolhe cada dia» (VC); «çerto 
vos nõ podees resistir ao emperador 
nosso senhor» (HV); «non podiam 
resistir nem contradizer ao spiritu que 
fallaua en elle» (EE); «Mas pregũtasse 
aqui por que nõ resistirõ a Christo» (EE); 
«quãdo forom escolheitos a prellaturas 
refusarom e resistiron como se mostra 
en Sam Nycolao» (VC); «E assy ho 
que resyste ao poderio aa ordenança 
de deus resyste» (EE); «e nom podiã 
resystir» (EE); «a qual quer tentaçõ que 
vem rressistilla fortemẽte no começo» 
(S); «Ha augua mata e apagua o fogo 
ardente e a esmola rresyste e he contra 

os pecados» (S).
resolução, subs. (do lat. resolutione-m). 

Decisão; deliberação. Formas: resoluçã 
(RP, 1); resolluçõ (VC, 3); resoluçom 
(VC, 2). Contextos: «dos quaaes 
se faz ha grande resoluçã» (RP); «e 
resolluçõ pera nos conformarmos cõ 
elle perfeitamẽte» (VC); «chamallo per 
morte e resoluçom natural» (VC); «Onde 
muyto he de curar a nos quã spantosa 
ora nos sera aquella de nossa resoluçom 
e morte» (VC).

resolver, vb. (do lat. resolvere). Decompor-
se; fazer desaparecer; desfazer. Formas: 
foy resolluta (VC, 1); he resolluto (VC, 
1); resolluto (VC, 1); resolue (VC, 
3); resoluẽ (VC, 1); resoluer (VC, 2); 
resoluermos (VC, 1); resoluese (VC, 
1); resoluẽse (VC, 1); resoluido (VC, 
1); resoluidos (VC, 1); rresolua (S, 
1); rresoluida (S, 1); rresolver (S, 1). 
Contextos: «mas se ella foy resolluta e 
tornada em cinza e poo» (VC); «a qual 
cousa se faz quãdo ja he resolluto o 
homẽ segũdo disse» (VC); «e que aja de 
dizer que nom foy seu corpo resolluto» 
(VC); «toda a dureza se resolue e tira 
logo de todo e todas as cousas» (VC); 
«veẽ a my em as nuueẽs da peẽdẽça e 
resolue ou desfaze o meu coraçõ» (VC); 
«as voõtades se resoluẽ em lagrimas» 
(VC); «Quintamẽte pera se resoluer e 
trasmudar. Sextamente para folguar em 
elle» (VC); «esto foy pera resoluer e 
rellaxar e perdoar os pecados» (VC); 
«pera resoluermos nossos coraçoões em 
elle» (VC); «e dereitese ou resoluese 
o coraçõ ẽ lagrimas de cõpũçõ» (VC); 
«E assy como vijndo o vento abrigo 
as nuueẽs resoluẽse e se desfazẽ em 
auguas» (VC); «mas a alma e spiritu 
era todo resoluido em lagrymas» (VC); 
«(os scolhidos de todos os regnos) 
resoluidos per podridõ» (VC); «deue o 
saçerdote trabalhar com ho alento por 
que se rresolua o rregelo» (S); «que se 
pode fazer en augua rresoluida de neue 
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ou de rregelo» (S); «E se cõ esto nom se 
poder rresolver, deue poer darredor do 
calez panos quentes» (S).

respecto, subs. O mesmo que respeito. 
Formas: respecto (VC, 16; EE, 1); 
respectos (VC, 3); respectu (VC, 5). 
Contextos: «auẽdo respecto aa uida 
dos monjes e dos hermitaães» (VC); 
«a qual ouue respecto aos feitos e 
negocios que se seguirã» (VC); «o tal 
teen prinçipalmẽte respecto aas cousas 
çellestiaaes e eternas» (EE); «per dous 
caminhos. ou com dous respectos» (VC); 
«e assy se pode dizer que stauam perto 
ou longe per desuayrados respectos» 
(VC); «percalçã a bem auẽturança em 
respectos da quelles que som dãpnados» 
(VC); «e nõ se chama pascoa por 
padeçimẽto. ou por respectu da paixom» 
(VC); «e paramẽtes em elle. e cõ aqueste 
respectu mouido» (VC).

respeito, subs. (do lat. respectu-m). Ato 
ou efeito de respeitar; consideração; 
apreço; temor. Formas: respeito (VC, 
8; C, 1; EE, 9); respeitos (EE, 2); 
respeyto (VC, 5; EE, 2); respeytos (EE, 
1). Contextos: «pode auer respeito ao 
fim temporal» (VC); «se o cometeo por 
seu respeito ou doutrẽ» (C); «Nom he 
menos se auemos respeito aa pessoa» 
(EE); «esto era por dous respeitos» (EE); 
«a vida contemplatiua simprezmente e 
sem respeyto melhor he que a actiua» 
(VC); «e ẽ ho tẽpo da remuneraçõ 
seera ho respeyto delles» (EE); «a 
doença corporal enuia deos per muytos 
respeytos» (EE).

respirar, vb. (do lat. respirare). Realizar o 
processo de respiração; viver. Formas: 
respira (VC, 2); respiramos (VC, 1); 
respirar (VC, 3); respirara (VC, 1). 
Contextos: «respira pois agora» (VC); 
«respira ja e deseja a vida que sempre 
durara» (VC); «por que em as treeuas 
e ãgustias e tribullaçoões respiramos 
auẽdo cõsollaçõ do prazer spiritual» 
(VC); «mas grauemente podia respirar 

atees que chegou ao loguar de monte 
Caluario» (VC); «ca em quanto ouuer 
spiritu nos meus narizes e eu poder 
respirar» (VC); «pervẽtura se chamara 
nome de Jesu nom respirara e tornara aa 
vida logo?» (VC).

resplandecente, adj. (do lat. resplandes-
cente-m, part. presente de resplandesce-
re). Que brilha. Formas: resplandeçente 
(EE, 1). Contexto: «E assy se teu corpo 
for resplandeçente non teendo em sy 
alguũa parte de escuridade seera todo 
claro» (EE).

resplandecer, vb. (do lat. resplandescere). 
Br i lhar  in tensamente .  Formas: 
resplãdeçeo (VC, 1); resplãdeçeram 
(EE, 1); resplandeça (S, 1); resplandeçe 
(VC, 1); resplandeçeo (VC, 4; EE, 1); 
resplandeçerã (VC, 1); resplandecia 
(VC, 1). Contextos: «resplãdeçeo a 
sua façe assi como sol» (VC); «Os 
justos resplãdeçeram como ho sol em 
o regno do seu padre» (EE); «mais 
que a sãtidade que he perdurauel 
resplandeça en as criaturas suas» (S); 
«assy meesmo em este sancto tempo da 
quaresma os pecadores som destroydos 
e resplandeçe a diuinal piedade» (VC); 
«resplandeçeo a sua façe como sol» 
(VC); «E resplandeçeo lume» (EE); 
«Resplandeçerã diz os justos assy como 
sol em presença do senhor» (VC); «e 
Maria de dẽtro e de fora resplandecia 
de virtudes» (VC).

resplandescente, adj. O mesmo que 
resplandecente. Formas: resplandescẽte 
(VC, 1). Contexto: «mas per auito 
resplandescẽte demostrauã a gloria do 
senhor e vẽcedor» (VC).

resplandescer, vb. O mesmo que resplan-
decer. Formas: resplandesca (S, 1). 
Contexto: «por que mais espeçialmẽte 
resplandesca a sua exçelẽçia em os 
sanctos por gloria» (S).

resplandor, subs. (do lat. resplendore-m). 
O mesmo que resplendor: claridade 
intensa; brilho; fulgor. Formas: 
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resplãdor (EE, 5); resplandor (VC, 1; EE, 
5). Contextos: «E a claridade de deus os 
çercou de resplãdor e ouuerom grãde 
medo» (EE); «e por o seu resplandor 
pareçe verde o aar da çerca delle e a 
sua verdura nũca se bota per soll nẽ per 
lũa» (VC); «foy cercado supitamente de 
resplandor de hũa luz do çeeo» (EE); 
«as quaaes se causarom em elle pello 
demasiado resplandor que o çegou» 
(EE).

respondente, adj. (do lat. respondente-m, 
part. presente de respondere). Que 
responde. Formas: respondẽtes (VC, 
1). Contexto: «Sõ outrossy no inferno 
muytas moradas assy como no ceeo 
desuayradas. respondẽtes aos meritos 
de cada huũs» (VC).

responder, vb. (do lat. respondere). Dar 
uma resposta; replicar. Formas: as res-
põdido (EE, 1); foy respõdida (VC, 1); 
foy respõdido (VC, 1); respõda (S, 2; 
VC, 1); respõdã (VC, 1); respõdaaes 
(VC, 1); respõdase (VC, 1); respõde (S, 
1; VC, 18; EE, 6); respõdẽ (VC, 1); 
respõdẽdo (VC, 17; EE, 3); respõdẽdolhe 
(VC, 2); respõdeeo (EE, 2); respõdendo 
(S, 1; VC, 5; EE, 5); respõdendo lhe (VC, 
1); respõdendo lhes (VC, 1); respõden-
dolhe (EE, 1); respõdeo (S, 1; TC, 2; VC, 
63; HV, 15; EE, 15); respõdeole (HV, 1); 
respõdeolhe (HV, 1; EE, 3); respõdeolhes 
(VC, 3; EE, 2); respõder (VC, 24; HV, 
1; C, 1; EE, 5); respõder lhes ha (VC, 1); 
respõdera (VC, 4); respõderees (VC, 1); 
respõderem (VC, 1); respõderemos (VC, 
1); respõderey (VC, 1); respõderia (VC, 
1); respõderiam (VC, 1); respõderlhes 
(VC, 1); respõderõ (VC, 2; EE, 1); res-
põderõlhe (EE, 1); respõderom (VC, 1); 
respõderya (EE, 1); respõdese (EE, 3); 
respõdesse (VC, 5; EE, 6); respõdessem 
(VC, 2); respõdeu (HV, 1); respõdeu lhe 
(VC, 1); respõdi (VC, 1); respõdia (VC, 
4); respõdiã (VC, 1); respõdias (VC, 1); 
respõdido (S, 1); respõdio (VC, 1); res-
põdo (VC, 3; EE, 1); respõdote (VC, 1); 

respomdeo (EE, 1); respomdeo lhes (VC, 
1); respomder (VC, 1; C, 1); responda 
(S, 4; VC, 1); respondã (VC, 1; C, 1); 
respondamos (VC, 3); responde (S, 5; 
VC, 23; EE, 23); respondẽ (S, 1; VC, 6; 
EE, 1); respondẽdo (VC, 4; EE, 6); res-
pondeeo (EE, 6); respondelhe (S, 1); 
respondemos (VC, 1); responden (S, 1); 
respondendo (VC, 13; EE, 13); respon-
dendolhes (EE, 1); respondendovos (EE, 
1); respondeo (TC, 1; VC, 74; EE, 28; 
HV, 7); respondeo lhe (VC, 1); respon-
deo lhes (VC, 1); respondeolhe (VC, 2; 
EE, 2); respondeolhes (VC, 4; EE, 1); 
responder (S, 1; VC, 31; HV, 1; C, 1; EE, 
6); respondera (VC, 2; EE, 2); respon-
derã (VC, 1); responderas (VC, 1); res-
ponderees (VC, 1); respondermos (VC, 
1); responderõ (VC, 5; HV, 1; EE, 1); 
responderõlhe (EE, 4); responderom 
(VC, 3); respondes (VC, 2); respondese 
(S, 1; VC, 1; EE, 13); respondesse (VC, 
4; EE, 6); respon[d]essem (EE, 1); res-
pondeste (VC, 1; EE, 1); respondeu (VC, 
1); respondeulhes (VC, 1); respondia 
(VC, 8); respondido (S, 1); respondio 
(VC, 1); respondo (VC, 1; EE, 8; RP, 1); 
respoõdeo (EE, 1); rrespõda (S, 3); rres-
põde (S, 7); rrespõdẽ (S, 2); rrespõden 
(S, 3); rrespõder (S, 6); rrespõdera (S, 
1); rrespõdese (S, 1); rrespõdesse (S, 1); 
rrespõdy (S, 1); rrespomda (S, 1); rres-
pomde (S, 2); rrespomdẽ (S, 2); rrespom-
dem (S, 2); rrespomder (S, 1); rresponda 
(S, 12); rrespondan (S, 2); rresponde (S, 
6); rrespondẽ (S, 1); rrespondem (S, 9); 
rrespondeme (S, 1); rresponden (S, 4); 
rrespondendo (S, 1); rresponder (S, 10; 
VC, 1); rrespondestelhe (S, 1); rrespon-
dido (S, 1); rrespondy (S, 1); rressponde 
(S, 1); seer respondido (VC, 1). Contex-
tos: «Bem as respõdido» (EE); «A hu-
mildade foy respõdida. porque fosse 
aparelhada aa carreira» (VC); «mas logo 
lhe foy respõdido cõ sentẽça diuinal 
verdadeira» (VC); «Respõda: si creeo» 
(S); «e que respõdã e accudã cõ execuçõ 
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de booas obras» (VC); «tempo he agora 
que vos me respõdaaes a algũa pregũta» 
(VC); «respõdase segũdo Gregorio» 
(VC); «A esto respõde Gorrã» (EE); «e 
ajũta logo os guallardoões que respõdẽ 
a cadahũa» (VC); «e respõdẽdo ho ãjo 
disselhe ho spiritu sancto sobre vinra ẽ 
ty» (EE); «E respõdẽdolhe o senhor 
disse. seruo maao» (VC); «E elle respõ-
deeo e disse, nom he boõ tomar ho pam 
dos filhos e deytallo aos caães» (EE); 
«Inoçẽçio, respõdendo a huũ arçibispo» 
(S); «Melhor poderes vençer o maao 
homẽ dãdo lhe lugar que respõdendo 
lhe» (VC); «Mas o senhor respõdendo 
lhes logo demostrou que nom leixaua de 
fazer millagres por teer odio aa terra» 
(VC); «E respõdendolhe disse o senhor» 
(EE); «E o mãcebo respõdeo: Asy o 
faço» (TC); «e respõdeole altaradamẽte 
ameaçãdoo» (HV); «E respõdeolhe 
Christo» (EE); «respõdeolhes quãto 
stara que a uirgẽ nõ payra» (EE); «elle 
nom he da jurdiçã da ygreja nẽ se obri-
gou a respõder perante o dito vigairo» 
(C); «Onde respõder lhes ha. quãdo o nõ 
fezestes a huũ da questes menores meus 
nõ offerezestes a my» (VC); «e sem 
enpacho respõdera que sy» (VC); «de 
que guisa (respõderees)» (VC); «ou per 
se callarẽ ou per respõderem e per aque-
llo que julguarẽ sejã vẽçidos» (VC); «e 
que respõderemos a elle por a cruz ẽ que 
por nos steue?» (VC); «que farei quãdo 
o senhor leuar e vier ao juyzo e quãdo 
me pregũtar que lhe respõderey» (VC); 
«e que elle respõderia que amaua deus 
e os judeos» (VC); «e cuydauã antre si 
que respõderiam e nõ o achauã» (VC); 
«cõtra os quaaes he proueitoso remedio 
respõderlhes mãsamẽte» (VC); «Respõ-
derõ os judeus e disserõlhe» (EE); 
«Respõderõlhe os judeus e disserõlhe» 
(EE); «(onde respõderom.) o nome meu 
he ligiom» (VC); «Nom ygnorando o que 
cryam que respõderya» (EE); «Respõ-
dese que sy: mas temperadamẽte» (EE); 

«E ouuindo as gentes marauilharõse da 
sua ensynança que com tanta prudencia 
respõdesse» (EE); «pois que per qual-
quer maneira destas que respõdessem 
que cayriam em o laço» (VC); «e o 
mestre salla lhe respõdeu» (HV); «Res-
põdeu lhe o enfermo. senhor eu nõ tenho 
homẽ que quãdo a agoa for mouida me 
meta em a poça» (VC); «e respõdi como 
cõpria aas vossas questoões» (VC); 
«Mas ante que respõdia Christo aas 
pregũtas feitas per elles cõfirmou ou 
fortificou as suas voõtades» (VC); «sol-
tauã ou soluiã e respõdiã as questões que 
lhes faziã» (VC); «nõ respõdias. aboffe-
tado e soportãdo rostradas ou pescoça-
das» (VC); «oremus preceptis, etc, res-
põdido pello coro ou polos que hy es-
tam» (S); «e Jhesu nõ lhe respõdio 
pallaura» (VC); «E respõdo segundo 
Agostinho» (EE); «Respõdote que a elle 
nõ era mester de viuer assy ca nõ auia 
per esto mereçer mas do que mereçia» 
(VC); «Respomdeo Jhesu e disse lhe» 
(EE); «E respomdeo lhes Jhesu» (VC); 
«que se obriguẽ outrosi a respomder 
perante nos» (C); «E responda: si creeo» 
(S); «que respondã aas rendas da ygreja 
donde esteverem» (C); «e que nom res-
pondamos o mal que poderiamos» (VC); 
«e ho que se confessa responde e diz» 
(S); «Respondẽ: et con spiritu tuo» (S); 
«e respondẽdo Jhesu disse aos leterados 
na ley e phariseus» (EE); «E respondeeo 
Symõ e disse» (EE); «Respondelhe 
Jhesu Christo que nõ soomente sete 
vezes, mais setẽta vezes sete pecase que 
tantas perdoase» (S); «temperadamente 
respondemos aos nossos contrayros e 
jmijgos» (VC); «E alguũs doctores res-
ponden ao decreto que diz que alguũ nõ 
deue ouuir a missa do pubrico concobi-
nario» (S); «E respondendo Jhesu disse-
lhes» (EE); «E respondendolhes disse» 
(EE); «E respondendovos dira» (EE); «e 
Ihesu Christo lhe respondeo: Amaras a 
Deus sobre todas as cousas, e de todo teu 
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coraçom e de toda tua uoontade» (TC); 
«E respondeo lhe Jesu» (VC); «Desy 
respondeo lhes Christo per autoridade 
scripta» (VC); «e respondeolhe ho çen-
turyo e disse» (EE); «Respondeolhes 
Jhesu e disse» (EE); «Responder mal ao 
proue que pede por Deus» (S); «E se elle 
respondera que sy. acusaromno que 
queria apropriar assy o poderio real» 
(VC); «(responderã.) pregũtãdo quando 
lhe nõ feserõ aquesto» (VC); «ou per-
ventura responderas: som amigo» (VC); 
«E se vos pregũtar nom me responde-
rees» (VC); «temendonos que se respon-
dermos perventura nos faram padeçer 
outra cousa mais graue» (VC); «E todos 
responderõ ao emperador e disserõ» 
(HV); «Responderõlhe: Non, e disse-
lhes» (EE); «E responderom. Jesu naza-
reno» (VC); «Assi respondes ao bispo?» 
(VC); «E ella respondese: yso mesmo» 
(S); «Respondesse, que teẽ ho regno dos 
çeos para os boos que neste mũdo ho 
seruẽ lealmẽte» (EE); «Mas por que 
quamdo respon[d]essem sete» (EE); 
«Ben respondeste: e faze tu isto e viui-
ras» (EE); «Aa qual cousa Christo nom 
respondeu» (VC); «Que he ho que fare-
mos. E respondeulhes dizendo» (VC); 
«pregũtaua se era aquelle e o dyaboo 
respondia que nõ» (VC); «Feyta ha 
acusaçõ e denũçiaçõ e respondido a ella» 
(S); «E Jesu calaua e non respondio 
causa» (VC); «A ysto te respondo que o 
homẽ que em tal dia he apeçonhẽtado nõ 
come mujto» (RP); «E respoõdeo nom 
som Christo» (EE); «E sse per si pode 
rrespõder, rrespõda» (S); «E rrespõde 
sseu nome o padrinho por elle» (S); «A 
ysto rrespõdẽ os doctores» (S); «E o coro 
e os que estã hy rrespõden: et cũ spiritu 
tuo» (S); «ca se en outra maneira se fe-
zesse poderia rrespõder sobterfugendo 
ou calando» (S); «E rrespõdera: pera que 
me dedes penitẽçia de meus pecados» 
(S); «ajnda que nõ rrespõdese palauras 
algũas» (S); «e ella nõ rrespõdesse cou-

sa algũa» (S); «rrespõdy mal a alguũs 
com hamargura do coraçon» (S); «E 
rrespomda: si creeo» (S); «E asi ho que 
tal  rrespomde  pecarya» (S);  «E 
rrespomdẽ: dignũ et justun est» (S); «E 
o coro ou os que hy estam rrespomdem: 
et cum espiritu tuo» (S); «E ajnda pode 
rrespomder mais breue dizendo asi» (S); 
«E rresponda elle: si creeo» (S); «a qual 
nõ deue dizer sem dous que sejan pre-
sentes que lhe rrespondan, segũdo se 
conten no decreto» (S); «se val a confi-
son quamdo ho saçerdote pregumta e 
outro rresponde» (S); «E aqui acaba per 
Christũ e nõ rrespondẽ» (S); «A este 
rrespondem os sanctos doctores» (S); 
«rrespondeme ssegũdo tua saã conçiẽçia» 
(S); «rresponden que soo Deus ssabe os 
pemssamentos do coraçom por si mes-
mo» (S); «E rrespondendo amen, diz: 
oremus preceptis» (S); «Prouocauao a 
rresponder» (VC); «rrespondestelhe cõ 
sanha por maneira de vingança» (S); «E 
rrespondido amen pellos que estam en 
no coro» (S); «ou os menospreçey ou 
lhes rrespondy e diselhes mal» (S); «E 
ho pouoo rressponde: et cum spiritu tuo» 
(S); «Algũas vezes deue seer respondido 
ao sandeu segundo a sua sandice» (VC).

responsão, subs. (do lat. responsione-m). 
Resposta. Formas: responsom (VC, 1); 
respõsom (VC, 1); respõssom (VC, 1). 
Contextos: «e aquelle que com clara 
responsom podera vençer e cõfunder a 
malliçia dos que o acoymauam» (VC); 
«pois nos mais que esto pareçesse ajnda 
claramente na respõsom de Pedro a 
verdadeira cõfissom e conhoçimẽto da 
ffe» (VC); «e nõ o achauã veẽdo que de 
qualquer respõssom que dessẽ ficariã 
spãtados da quella pregũta» (VC).

responso, subs. (do lat. responsu-m, 
resposta). Oração ou versículo que se diz 
nos rituais litúrgicos. Formas: responso 
(VC, 1); responsso (S, 1); respõso (S, 1; 
VC, 1); respõsos (VC, 1); rresponso (S, 
1); rresponsso (S, 4); rrespõsso (S, 1). 
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Contextos: «Onde quando cantamos 
e dizemos aquelle responso. libera 
domine» (VC); «cantando aquelle 
responsso que começa: In sudore vultus 
tui» (S); «E este respõso non se dobra 
nẽ se diz en elle gloria patri» (S); «no 
introito da missa nẽ os respõsos» (VC); 
«E despois deste rresponso, dizen ha 
aleluya con huũ versso» (S); «E a pistola 
significa a preegaçõ de Sam Joham e o 
rresponsso ha dos apostolos» (S); «e 
acabada ha pistola cantam ho rresponsso 
que he dicto gradual» (S); «Despois da 
pistola, dizem o rrespõsso, que em outra 
maneira sse diz gradual» (S).

responsório, subs. (do lat. responsoriu-m). 
Livro de responsos ou orações. Formas: 
rrespomssoryo (S, 1). Contexto: «do 
rrespomssoryo ou gardual» (S).

resposta, subs. (do lat. reposta, por 
reposita, part. passado de reponere). Ato 
ou efeito de responder. Formas: resposta 
(TC, 1; VC, 38; EE, 1); respostas (VC, 
5); rresposta (VC, 1). Contextos: 
«Quando te pidirem por caridade algũa 
cousa sempre lha da se a teueres e se nom 
dalhe boa resposta» (TC); «por quanto 
teẽ o prellado parẽte aos quaaes bẽ se da 
em resposta» (VC); «Esta demanda he 
vaã e a resposta negatiua significã que 
nenhuũ podera a outro quanto quer que 
seja justo recorrer» (EE); «nom pode 
tirar de a sua perfia per respostas que lhes 
desse» (VC); «quando das suas proprias 
pallauras e respostas som reprehẽdidos» 
(VC); «porque nom sperou a Magdallena 
a rresposta dos angeos mas logo os 
leyxou» (VC).

resprandecer, vb. O mesmo que resplan-
decer. Formas: resprãdeçeeo (EE, 3); 
resprãdeçer (S, 1); resprãdeçeram (EE, 
1); resprãdeçeran (EE, 1); resprandeçeo 
(EE, 1); rresprãdeça (S, 1). Contextos: 
«E veedes aqui o anjo do senhor esteue 
presente e resprãdeçeeo lume na morada 
do carçere» (EE); «deuem resprãdeçer 
em vertudes» (S); «resprãdeçeram os 

justos» (EE); «resprãdeçeran os jus-
tos» (EE); «este resprandeçeo sobre 
todos que com poucos homeẽs rudos 
sobjugou todo o mũdo e toda ha altura 
da sabedoria» (EE); «Ca non ha coussa 
que mais rresprãdeça no prinçipe que ha 
ffe dereyta e verdadeira» (S).

resprandor ,  subs.  O mesmo que 
resplandor. Formas: resprãdor (HV, 1; 
EE, 3); resprãdores (EE, 1). Contextos: 
«e vio huũ grande resprãdor do anjo» 
(HV); «Os que forẽ letrados luzirã 
como o resprãdor do çeeo» (EE); «tãtas 
apresoões e resprãdores seram no mar 
decorrẽtes ao temor dos maaos» (EE).

resprandescente, adj. O mesmo que 
resplandecente. Formas: resprãdesçẽte 
(EE, 1). Contexto: «assy como ho 
relampom resprãdesçẽte desçẽde do 
çeeo» (EE).

ressaio, subs. (regressivo de ressair). 
Inquietação; sobressalto; surpresa. 
Formas: rassayo (VC, 1); resayo (VC, 
1). Contextos: «hyndo per as ruas e 
trauessas desuyadas e de rassayo do 
offereçimẽto que nos o mũdo das suas 
cousas offereçe» (VC); «E dizesse mais 
adiãte de desollaçõ por o resayo e dãpno 
em respecto do prouximo porque destrua 
elle ou desolla o poboo» (VC).

resserreição, subs. O mesmo que ressur-
reição. Formas: reserreiçom (EE, 1). 
Contexto: «Esto acreçenta o saluador 
pera declarar a verdade da reserreiçom 
vindoyra» (EE).

ressio, subs. (origem controversa). O 
mesmo que rossio: terreno junto às 
casas; largo. Formas: ressio (VC, 2). 
Contextos: «deue qualquer christaão hir 
ao lugar que deus scolheo .s. aa ygreja e 
nom ao ressio ou agro nem aa tauerna» 
(VC); «Nom o acharom no ressio nẽ 
na praça ou jogo onde sooem de seer 
achados os moços» (VC).

ressoar, vb. (do lat. resonare). Soar com 
força; ecoar. Formas: resoa (VC, 1); 
resoã (VC, 1); resooe (VC, 1); ressoariam 
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(VC, 1); ressoou (VC, 2). Contextos: 
«ex que aquelle resoa em meyo do 
tẽplo» (VC); «ouço braados da terra que 
soã e resoã pecados e treyçoões» (VC); 
«resooe assy doçemente e graciosa em 
o teu coraçom paternal» (VC); «e em 
que vozes de prazer e alegria e saluaçom 
ressoariam todollos tabernacullos dos 
padres antigos» (VC); «e ressoou em 
nossa boca fazimẽto de graças e voz de 
louuor» (VC); «e o euangelho ja ressoou 
per todo o mũdo» (VC).

ressonante, adj. (do lat. resonante-m, 
part. presente de resonare). O mesmo 
que ressoante: que ressoa; que faz eco. 
Formas: resonãtes (VC, 1). Contexto: 
«Com vozes resonãtes dauam gloria a 
deus nos altos ceeos» (VC).

ressucitar, vb. O mesmo que ressuscitar. 
Formas: Formas: era resuçitado 
(EE, 1); for resuçitado (VC, 1); forõ 
resuçitados (EE, 1); foy resuçitado (EE, 
2); resoçitaua (HV, 1); ressuçitado (EE, 
1); ressuçitarey (EE, 1); ressucitou (EE, 
3); ressuçitou (S, 1; EE, 1); resucita (EE, 
1); resuçita (EE, 2); resucitaa (VC, 1); 
resuçitada (VC, 1); resuçitade (VC, 1); 
resucitado (VC, 1; EE, 2); resuçitado 
(VC, 1; EE, 2); resucitalla (EE, 1); 
resuçitando (EE, 1); resuçitar (S, 1; VC, 
2; EE, 2); resucitara (EE, 1); resuçitarã 
(EE, 1); resuçitarei (EE, 1); resuçitarey 
(EE, 5); resucitaria (VC, 1; EE, 1); 
resuçitarõ (EE, 1); resucitaste (VC, 
1); resucitei (EE, 1); resuçites (EE, 1); 
resucitou (VC, 1); resuçitou (S, 1; VC, 
3; EE, 5); rressuçitar (S, 1); rresuçitar 
(S, 2); rresuçitaremos (S, 1); rresuçitou 
(S, 7); seer resuçitada (VC, 2); seer 
resucitado (EE, 1); sejas resuçitado (VC, 
1). Contextos: «a bẽauẽturada virgẽ 
sabia que Christo era resuçitado» (EE); 
«Aquelle que for resuçitado da morte 
spiritual» (VC); «aa voz do filho no 
presente alguũs forõ resuçitados» (EE); 
«e assi mostrasse que foy resuçitado por 
Christo» (EE); «e saraua os aleijados 

e os demoninhados, e resoçitaua os 
mortos» (HV); «por semelhante a 
Christo ressuçitado» (EE); «O que 
come minha carne e bebe o meu sange 
auera vida eterna e eu o ressuçitarey no 
derradeiro dia» (EE); «Ao qual matarõ 
dependurado em cima de huũ madeyro 
e o ressucitou deus no terçeyro dia e lhe 
outorgou que se podesse mostrar» (EE); 
«Vermis, busano por que ressuçitou» 
(S); «Como ho padre resucita» (EE); 
«derramãdo seu sangue sobre seus filhos 
mortos os resuçita e lhes da vida» (EE); 
«E resucitaa da morte do proposito maao 
e ascõdido» (VC); «E entã he a moça 
resuçitada quando Christo entra em na 
casa do coraçõ» (VC); «resuçitade os 
mortos. alinpaae os guaffos» (VC); «se 
mostrou Jhesu Christo a seus discipollos 
depois de resucitado da morte aa vyda» 
(EE); «sabendo que Christo resuçitado 
da morte, ja nõ morre» (EE); «Curade 
os infermos. resuçitade os mortos» 
(VC); «Esto disse porque podia assy 
ligeiramẽte resucitalla da morte aa 
vyda» (EE); «saarando enfermos e 
resuçitando mortos» (EE); «elle que se 
aja de resuçitar e alleuantar dos mortos» 
(VC); «todos resuçitarã ẽ ydade de .trĩta 
e tres ãnos ẽ a qual padeçeeo Christo» 
(EE); «eu ho resuçitarei» (EE); «ca 
resuçitarey mortos» (EE); «E ajnda se 
matasses alguũ delles sem diuida elle o 
resucitaria» (VC); «ca Lazaro e outros 
resuçitarõ e depois morrerõ» (EE); «e 
resucitaste os mortos» (VC); «Ca assy 
como eu saarey doentes e resucitei 
mortos, elle tambẽ resucitara» (EE); «Eu 
te roguo que resuçites a meu jrmaão» 
(EE); «por quanto resucitou a ygreja 
militãte que era acerca morta» (VC); 
«Outrosi Sam Lazaro que primeyro 
o resuçitou e despoys mãdou a seus 
diçipolos que o soltasem» (S); «e non 
podem rretornarse nem rressuçitar» (S); 
«O primeiro que todolos mortos ham 
de rresuçitar» (S); «e por ha folgãça 
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perdurauel que auemos de auer despoys 
que rresuçitaremos» (S); «morto e 
sepultado rresuçitou e sobio aos çeeos» 
(S); «no andar da moça se mostraua nõ 
soomẽte seer resuçitada» (VC); «pera 
que mostrasse seer resucitado aa vida 
immortal» (EE); «sejas resuçitado antre 
os filhos e escolhectos de deus» (VC).

ressurgimento, subs. (de ressurgir + 
-mento). Ato ou efeito de ressurgir; 
ressurreição. Formas: resurgimento 
(TC, 1; VC, 1); resurgimẽto (VC, 1). 
Contextos: «Sam Mathias disse: Creo 
no resurgimento da carne e na uida 
perdurauel pera sempre» (TC); «E 
porque a suscitaçõ e resurgimento ha 
figura» (VC); «entõ prometeo a gloria 
do resurgimẽto» (VC).

ressurginte, adj. (do lat. resurgente-m, 
part. presente de resurgere). O mesmo 
que ressurgente: que ressurge; que se 
levanta. Formas: resurginte (VC, 2). 
Contextos: «porque Christo resurginte 
dos mortos ja nom morre» (VC); «atees 
a fim mereçerõ de veer primeiro Christo 
resurginte» (VC).

ressurgir, vb. (do lat. resurgere, retomar 
o vigor). Ressuscitar; levantar-se. 
Formas: auer resurgido (VC, 1; EE, 1); 
forẽ resurgidos (VC, 1); ha resurgydo 
(EE, 1); resorgio (HV, 2); ressurgido 
(EE, 1); ressurgio (VC, 1; EE, 1); 
ressurgir (VC, 1); ressurgisse (EE, 
1); resurga (EE, 1); resurge (VC, 2); 
resurgẽ (VC, 3); resurgem (VC, 5; EE, 
2); resurgen (EE, 1); resurgera (VC, 
1); resurgerã (VC, 1); resurgerey (VC, 
2); resurgeria (VC, 1); resurgi (VC, 
1); resurgia (VC, 4); resurgiã (VC, 2); 
resurgido (VC, 4; EE, 2); resurgĩdo (VC, 
1); resurgimos (VC, 2); resurgindo (VC, 
15; EE, 1); resurgio (S, 8; TC, 2; VC, 
71; HV, 3; C, 1; EE, 5); resurgir (VC, 
52; EE, 4); resurgira (VC, 39; EE, 8); 
resurgirã (VC, 15; EE, 4); resurgiram 
(VC, 5; EE, 5); resurgirẽ (VC, 3); 
resurgirem (VC, 1); resurgiremos (S, 

1; VC, 1; EE, 1); resurgiria (VC, 1); 
resurgirõ (VC, 12; EE, 3); resurgirom 
(VC, 3; EE, 1); resurgisse (VC, 14; EE, 
1); resurgissem (VC, 2); resurgissemos 
(VC, 1); resurgisses (VC, 2); resurgiste 
(VC, 3); resurgua (VC, 6); resurguã (VC, 
1); resurguamos (VC, 2); resurgy (VC, 3; 
EE, 1); resurgyo (S, 1; VC, 3; EE, 11); 
resurgyr (S, 1; VC, 1; EE, 4); resurgyra 
(VC, 1; EE, 2); resurgyrõ (S, 1; EE, 1); 
rresurgir (VC, 2); rresurgira (VC, 1); 
rresurgyo (S, 1); seer ressurgido (EE, 1); 
seerã resurgidos (EE, 1); serey resurgido 
(EE, 1). Contextos: «porque mostrasse 
auer resurgido aa vida ĩmortal» (EE); «e 
depois que forẽ resurgidos entõ os anjeos 
ajũtallos hã» (VC); «Este he Joham 
Baptista ho qual ha resurgydo» (EE); «e 
depois resorgio ao terçeiro dia» (HV); 
«Que nam creerom a Lazaro ressurgido: 
nem a Christo que daua testemunho» 
(EE); «e que ressurgio ao terceiro dia 
segũdo as scripturas» (EE); «nẽ auia 
em nos de ressurgir a carne e os corpos 
mas o spiritu» (VC); «nẽ creeram se algũ 
dos mortos ressurgisse» (EE); «Que non 
perqua de quanto me deu algũa cousa 
mas que ho resurga no dia derradeiro» 
(EE); «buscao quando resurge cõ Maria 
Magdalena» (VC); «e que creẽ em elle 
e resurgẽ dos pecados» (VC); «aquelles 
que resurgem da morte da culpa deuem 
fazer mayores obras de virtudes» 
(VC); «os sordos ouuem, os mortos 
resurgen» (EE); «mas diguamos ajnda 
que perventura nõ resurgera aquelle que 
caer» (VC); «(os barones de Niniue) que 
som asyraaos. (resurgerã.)» (VC); «mas 
teẽde firmemẽte auẽdo fe e creẽdo que 
eu resurgerey» (VC); «depois dos tres 
dias da paixom victoriosa resurgeria 
aquelle que creiam que era morto» 
(VC); «Per aquestes signaaes podees 
conhoçer que eu som o que padeçi e 
resurgi» (VC); «tirarom o fundamento 
e a parte do fundo do moymemto 
e que o furtarom e nom resurgia» 
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(VC); «quando caerõ erã seruos e 
agora resurgiã filhos» (VC); «que era 
prazer delles resurgido de antre os 
mortos» (EE); «ja o aleuãtara resurgĩdo 
sobre todallas cousas terreaaes» (VC); 
«soterramosnos quanto aa vida antigua. 
mas resurgimos em noua vida» (VC); 
«Jhesu resurgindo o domingo apareçeo 
a Maria Magdallena» (EE); «O quinto 
que resurgio aho terceiro dya» (S); 
«Sam Thome disse: E resurgio damtre 
os mortos» (TC); «e asi cõuinha a 
Christo padeçer e resurgir da morte aa 
vida ao terçeiro dia» (EE); «e açoutar e 
cruçificar, e no terçeiro dia resurgira» 
(EE); «(na medida do comprimẽto da 
ydade de Christo) que todos resurgirã 
em hydade de .xxxiij. annos» (EE); «ca 
ẽ huũ pouco çerrar de olho resurgiram 
os mortos» (EE); «E os que caerem 
nõ desesperẽ mas sejã sollicitos pera 
resurgirẽ» (VC); «quanto aa ordenança 
do tempo s. de huũs resurgirem primeiro 
que os outros» (VC); «e ẽ fin do mũdo no 
dia do juyzo resurgiremos nõ mudando 
a natura» (S); «os quaaes elle auia dicto 
que resurgiria» (VC); «mas nõ por 
vĩjr na fym do mundo todos resurgirõ 
e passarom da morte aa vida» (EE); 
«Item os corpos dos sanctos resurgirom» 
(EE); «Que se ho filho de alguũ morto 
resurgisse, ou ajnda que se ho filho de 
alguũ fosse escolhido ẽ papa» (EE); 
«porque cousa noua era e cõtra costume 
que os mortos resurgissem» (VC); 
«por tal que nos que cayramos per 
o lenho defeso. resurgissemos e nos 
leuantassemos per o lenho da santa cruz» 
(VC); «por tal que da morte resurgisses 
aa vida por emformares e ensinares os 
teus escolhidos» (VC); «e resurgiste 
cõ marauilhosa gloria» (VC); «E per 
aquesta meesma virtude a minha carne 
resurgua no dia vniuersall do juizo em a 
gloria» (VC); «e porẽ em corpos e almas 
he necessario que resurguã» (VC); «que 
nos resurguamos a fazer beẽs» (VC); 

«(ca eu meesmo som.) o que padeçi e 
resurgy» (EE); «O sexto que aos coremta 
dias que resurgio em essa mesma carne 
en que padeçeo e naçeo e resurgyo» (S); 
«O septymo que todos han de resurgyr 
em corpo e em alma e os boos averam 
gloria, os maoos averam pena» (S); «e 
assy nõ fora crucificado nẽ resurgyra 
dos mortos» (VC); «em fin do mũdo no 
dia do juyzo todos resurgyrõ ẽ corpos» 
(S); «he de tornar aquelle corpo proprio 
que ante era a rresurgir» (VC); «E 
depois que encõmendou que creessen 
a verdade do seu corpo que rresurgira» 
(VC); «Jhesu Christo sse alçou da morte 
e rresurgyo» (S); «derom a emtender 
elle nam seer ressurgido e seu corpo 
seer furtado de seus discipollos» (EE); 
«assy ligeiramente seerã resurgidos da 
morte» (EE); «serey resurgido yrey antes 
que vos outros» (EE).

ressurreção, subs. O mesmo que res-
surreição. Formas: ressurreçom (VC, 
1); resureçõ (S, 1); resureçom (S, 1); 
resurreçã (EE, 1); resurreçõ (S, 3; VC, 
5); resurreçom (S, 2; VC, 2); rresurreçõ 
(VC, 1); rresurreçom (VC, 1). Contex-
tos: «quando depois da ressurreçom 
baffejou o senhor em elles» (VC); «Jhesu 
Christo apareceo depois da sua resureçõ 
.x. vezes» (S); «e despoys da resureçom 
os fez prestes» (S); «aconteçeo ho pri-
meiro dia da resurreçã do senhor» (VC); 
«pella sua gloriosa resurreçõ floreçeo 
e foi glorificada e renouada» (S); «Po-
dera os elle per sua potencia guardar e 
certificallos da sua resurreçõ» (VC); «E 
tres maneyras a hy de resurreçom» (S); 
«Muito mais deuees vos creer a rresur-
reçõ minha aaquelles que volla diziã» 
(VC); «Mas aquelle he contado cõ os 
maaos em a morte por justificallos em a 
rresurreçom» (VC).

ressurrecção ,  subs.  O mesmo que 
ressurreição. Formas: ressurecçõ (VC, 
1); ressurrecçõ (VC, 1); ressurrecçom 
(VC, 1); resurecçõ (VC, 3); resurecçom 
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(VC, 1); resurrecçã (VC, 1); resurrecçam 
(VC,  1) ;  resur recçõ  (VC,  61) ; 
resurrecçom (VC, 6); resurrexçom (S, 
1); rresurexçõ (S, 6); rresurexçom (S, 5); 
rresurexçon (S, 4); rresurrecçõ (VC, 12); 
rresurrecçom (VC, 2); rresurrexçõ (S, 1); 
rresurrexçom (S, 1). Contextos: «per a 
ressurecçõ sera renouada a mãçebia» 
(VC); «porque depois da ressurrecçõ se 
auera de pubricar» (VC); «declararom 
e publicarõ os insignios e as diuisas da 
ressurrecçom» (VC); «Mas quãtos dias 
apres da octaua da resurecçõ elle aquesto 
fez» (VC); «ante por se mostrarem 
graçiosos em sua resurecçom» (VC); 
«Soma ou ajũtamẽto das vezes que 
apareçeo depois da resurrecçã» (VC); 
«Da resurrecçam de nosso senhor Jesu 
Christo» (VC); «E seus discipullos 
em pessoa dos electos: depois de sua 
resurrecçõ» (VC); «nem a resurrecçom 
que lhe foy ante notificada» (VC); 
«Aquila, aguia por que despois da 
resurrexçom subio aos çeos» (S); «en 
dia de nosso señor Jhesu Christo que he 
a natiuidade e o dia da rresurexçõ e o dia 
de çincuesma» (S); «por que tem ofiçyo 
de preegar, e quando benze ho çyrio, 
por que rrepresemta a rresurexçom» 
(S); «Ha missa se deue çelebrar en a 
primeira ora do dia polla significaçõ da 
rresurexçon de Jhesu Christo e en a ora 
da terça» (S); «Onde aquesta deffesa foy 
atẽperada .s. atees depois a rresurrecçõ» 
(VC); «Porque a rresurrecçom do 
senhor se mostrasse e prouasse per mais 
euidẽtes signaaes» (VC); «foy mudada 
em domingo pella rresurrexçõ de Jhesu 
Christo» (S); «nom pudemos vijnr aho 
prazer da rresurrexçom» (S).

ressurreição, subs. (do lat. resurrectione-m). 
Restituição de um morto à vida. Formas: 
reesurreyçõ (VC, 1); ressureiçã (EE, 
1); ressureiçõ (S, 1); ressureyçõ (VC, 
1); ressurreiçam (EE, 2); ressurreiçõ 
(VC, 1; EE, 1); ressurreyçõ (VC, 1); 
ressurreyçom (EE, 1); resureiçõ (S, 1; 

VC, 4); resureiçom (VC, 1); resurreiçã 
(C, 1; EE, 21); resurreiçam (S, 1; VC, 
1; HV, 1; C, 3; EE, 19); resurreicçõ 
(VC, 2); resurreiçõ (TC, 1; VC, 140; 
EE, 17); resurreiçom (VC, 44; EE, 19); 
resurreiçon (S, 1; EE, 2); resurreyçã 
(VC, 1; EE, 6); resurreyçam (HV, 1; EE, 
18); resurreyçan (EE, 1); resurreyçõ (S, 
1; VC, 73; EE, 13); resurreyçom (S, 2; 
TC, 1; VC, 26; EE, 15); rressurreiçon 
(S, 1); rressurreyçom (S, 1 ; VC, 1); 
rressurreyçon (S, 1); rresureiçon (S, 1); 
rresureyçõ (S, 1); rresurreiçã (EE, 1); 
rresurreiçam (S, 1; EE, 1); rresurreiçõ (S, 
1; VC, 5; EE, 1); rresurreiçom (VC, 7); 
rresurreiçon (S, 1); rresurreyçõ (S, 1; VC, 
25); rresurreyçom (VC, 11). Contextos: 
«ca nom ouue mester o senhor na sua 
reesurreyçõ ajuda de angeo alguũ» 
(VC); «Bem sey que resurgira na 
ressureiçã do derradeiro dia» (EE); 
«A terçeyra ressureiçõ e glorificaçõ da 
carne» (S); «nõ quis que nos auondasse 
o exemplo da sua ressureyçõ soo» (VC); 
«ella emtẽdeo aquesto da ressurreiçam 
vijndoira na fim do mundo» (EE); 
«os malles feitos que nõ ẽmẽdarõ cõ 
pendença (aa ressurreiçõ do juizo)» 
(EE); «Oo quã bemauenturadas som 
as molheres que mereçerõ de fazer 
saber ao mũdo a victoria e triũpho da 
ressurreyçõ» (VC); «Buscao açima na 
oytaua da pascoa da ressurreyçom» 
(EE); «Por este ganhamos a resureiçõ 
na gloria e vida perdurauel» (S); «por 
declarar sua resureiçõ» (VC); «porque 
seja companheiro da sua resureiçom e 
asçensom» (VC); «atee dia de Pascoa da 
resurreiçã» (C); «a qual perfeiçon non 
sse deu ataa despoys da resurreiçam e 
despoys que o spiritu ssancto veo nos 
apostolos» (S); «a qual se espera de pois 
da resurreicçõ» (VC); «por honrra da 
resurreiçõ de nosso senhor Ihesu Christo 
mãdou que gardasẽ o sãcto domĩgo» 
(TC); «por tal que per auerẽ vista a gloria 
que ha de vijnr na resurreiçom vijndoira» 
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(VC); «Despois da resurreiçon outras 
çinco» (S); «contãdo des da pascoa de 
resurreyçã çinquoenta dias» (EE); E 
ajnda pensaua mais na resurreyçam e na 
asçensam» (HV); «na qual o apostollo 
nos gaaba a emsynãça euangelica 
pella qual chegamos aa gloria, da 
resurreyçan dizendo» (EE); «mas a 
outro huso foy dado o spiritu sancto 
quanto apres da resurreyçõ» (VC); 
«O sexto he: Creer a resurreyçom dos 
corpos e das almas» (TC); «e em isto 
lhe promete comsollaçom de sua prestes 
resurreyçom» (EE); «E signifyca ho 
prazer que ouueron os diçipolos da 
rressurreiçon e apareçença de Jhessu 
Christo» (S); «asi os finados sse ham de 
leuantar na rressurreyçom» (S); «saluo da 
payxom e rressurreyçon e da asçençom» 
(S); «e ho dia de pascoa da rresureiçon 
e ho dia de santi spiritus» (S); «conuẽ 
a saber: da payxõ e da rresureyçõ e da 
sua açençon» (S); «pello anjo que viera 
a manifestar a rresurreiçã de Christo» 
(EE); «pellas quaees palauras despoys 
da rresurreiçam deu nosso saluador aos 
apostolos poderyo saçerdotal» (S); «E 
aynda singnifyca a rresurreiçõ dos que 
estam em pecado que se leuãtam per 
penitẽçia» (S); «E que a rresurreiçom 
de Christo e dos que com Christo 
auiã de resurgyr era acerca» (VC); «A 
premeira da rresurreiçon, a segunda da 
asumpçon» (S); «E aynda esta vestidura 
significa a rresurreyçõ da ygreja» (S); 
«E aly meesmo depois a rresurreyçom 
do senhor se asconderom os discipollos 
por medo dos judeos» (VC).

ressurreixão ,  subs.  O mesmo que 
ressurreição. Formas: resurreixõ (EE, 
1). Contexto: «Se entende o tẽpo des 
da hora da resurreixõ atee a sobida aos 
çeeos» (EE).

ressuscitação, subs. (do lat. medieval 
resuscitatione-m). Ato ou efeito de 
ressuscitar. Formas: resuscitaçõ (VC, 
4); resusçitaçõ (VC, 4); resuscitaçom 

(VC, 1). Contextos: «nom porque ao 
senhor nom fosse tam ligeyra de fazer a 
resuscitaçõ de Lazaro como a do moço» 
(VC); «ella fallou cõ o senhor sobre a 
resusçitaçõ» (VC); «E por tanto veyo 
elle a Bethania por tal que a resusçitaçõ 
de Lazaro fosse renouada» (VC); «e esto 
por a cura que fezera aos enfermos e a 
resuscitaçom dos mortos» (VC).

ressuscitador, subs. (do lat. medieval 
resuscitatore-m). Aquele que ressuscita. 
Formas: resuscitador (VC, 1). Contex-
to: «e que fossem cõfusos e vẽçidos por 
tractarẽ a morte de tã grãde resuscitador» 
(VC).

ressuscitante, adj. (do lat. resuscitante-m, 
part. presente de resuscitare). Que 
ressuscita. Formas: resuscitãte (VC, 
1). Contexto: «a qual cousa significa 
Eliachim resuscitãte» (VC).

ressuscitar, vb. (do lat. resuscitare). 
Regressar ou fazer regressar à vida. 
Formas: era resuscitado (HV, 1); fora 
resusçitado (VC, 1); foron resuscitados 
(EE, 1); fosse resuscitada (VC, 1); 
fossem resusçitados (VC, 1); foy 
resuscitada (TC, 1); foy resuscitado 
(VC, 5; EE, 1); foy resusçitado (VC, 1); 
he resuscitada (VC, 1); he resuscitado 
(VC, 1); ressuscita me (VC, 1); resuscita 
(VC, 3; EE, 2); resusçita (VC, 1); 
resuscitã (VC, 2); resuscita me (VC, 1); 
resuscitaae (VC, 1); resuscitada (VC, 2); 
resuscitadas (VC, 1); resuscitado (VC, 
5; EE, 3); resusçitado (VC, 3; EE, 1); 
resuscitados (VC, 1); resuscitando (VC, 
1); resusçitando (EE, 1); resuscitandoo 
(EE, 1); resuscitar (VC, 14; EE, 4); 
resusçitar (VC, 8); resuscitara (VC, 1; 
EE, 1); resusçitara (EE, 1); resuscitarã 
(VC, 1); resuscitares (VC, 1); resusçitarõ 
(EE, 1); resuscitasse (VC, 1); resusçitasse 
(VC, 3); resusçitaste (VC, 1); resuscite 
(VC, 2); resusçite (VC, 1); resuscites 
(VC, 1); resuscitou (VC, 14; EE, 8); 
resusçitou (VC, 3); seẽdo resuscitada 
(VC, 1); seer resuscitado (VC, 1); serã 



122 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

resuscitados (VC, 2); som resuscitados 
(VC, 2); som resusçitados (VC, 1); teer 
resuscitado (EE, 1). Contextos: «disserõ 
que Jhesu Christo era resuscitado» (HV); 
«Lazaro o que fora resusçitado era huũ 
da quelles que stauã em a mesa» (VC); 
«mujtos mortos em o nouo testamẽto 
foron resuscitados por Christo e pellos 
apostollos e pellos outros sanctos» 
(EE); «E desejando elle que fosse 
curada per o senhor se ajnda steuesse 
em finamẽto ou que fosse resuscitada 
se fosse morta» (VC); «ajnda que alguũs 
mortos fossem resusçitados ẽ quanto erã 
frescos» (VC); «a filha do emperador 
que era morta foy resuscitada, e uiueo 
depois muy sãctamente e o ẽperador eso 
meesmo» (TC); «de primeiro que logo 
foy resuscitado por Christo» (EE); «foy 
aazo que esteuessem ally muytos quãdo 
Lazaro foy resusçitado» (VC); «nom 
embarguando que muytos queyrã afirmar 
que ella he resuscitada e vestida ẽ os 
ceeos da bẽauenturada inmortalidade» 
(VC); «este morto per pecado mortal he 
resuscitado per deus a rogo da ygreja» 
(VC); «dia de domingo ressuscita me tu 
pera sempre» (VC); «soo deos resuscita 
da morte a culpa» (EE); «nom esperta 
tam ligeiramẽte alguẽ no leito como 
Christo resuscita e sperta no sepulcro» 
(VC); «os resuçita e lhes da vida» (EE); 
«outra vez resuscitã seu afficamẽto» 
(VC); «e resuscita me do sepulcro dos 
peccados» (VC); «e resuscitaae os 
mortos» (VC); «a geeraçom humanal 
resuscitada» (VC); «som curados os 
corpos mas resuscitadas as almas» 
(VC); «e seer morto e ao terçeyro 
dia resuscitado» (EE); «E nota que 
o senhor nõ chorou por Lazaro seer 
morto mas resusçitado per as miserias 
e captiuidades desta vida» (VC); «atee 
que o vyrõ resusçitado» (EE); «som 
mais ligeiramente resuscitados per 
graça» (VC); «nẽ ho acharõ resuscitando 
mortos» (VC); «e non vos cõtamos 

aquella promessa que foi feita aos 
nossos que aquesta cõprio deus a vossos 
filhos resusçitando a Jhesu» (EE); 
«resuscitandoo e poẽdo aa sua deestra» 
(EE); «A quarta auendo de resuscitar a 
Lazaro» (EE); «nõ fezerõ contra a ley 
em tanger o morto pera o resusçitar» 
(VC); «e ao terçeiro dia resuscitara» 
(EE); «e em o terçeiro nos resusçitara» 
(EE); «ajnda que resuscitarã dez mill 
mortos nõ soamente nõ aproueitarem 
a alguẽ» (VC); «e por me resuscitares 
cõ tigo» (VC); «e que os escolhidos 
resusçitarõ non soomente com as cousas 
neçessari[a]s aa natureza humana» 
(EE); «e jouuerõ em pecados que os 
resuscitasse e aleuãtasse» (VC); «e 
porque resusçitasse cõ major louuor 
e gloria» (VC); «Ihesu benigno que 
resusçitaste Lazaro que era de quatro 
dias morto» (VC); «e demãda tu pecador 
ao senhor que resuscite e te entregue e 
torne aa ygreja tua sancta madre» (VC); 
«se per vẽtura plazera a deus que por 
nossas lagrimas nos resusçite» (VC); «eu 
te peço que tu resuscites e aleuãtes o meu 
spiritu da morte do pecado» (VC); «e que 
o primeiro que resuscitou a vida ĩmortal 
foy Christo» (EE); «que ajnda nõ era 
morto quando o resusçitou» (VC); «ou 
que seẽdo resuscitada podesse entrar a 
elles aas portas çarradas» (VC); «e ella 
percalçou seu jrmaão seer resuscitado e 
tirado da boca do ĩferno. e aquesto per 
seu choro» (VC); «e se lãçã no seyo da 
obediẽcia serã resuscitados pera vida 
eternal» (VC); «na casa de obediẽçia som 
resuscitados aa uida da justiça» (VC); 
«de pois da morte som resusçitados dos 
pecados» (VC); «Leese nos euangelhos 
o senhor teer resuscitado tres mortos» 
(EE).

restauração, subs. (do lat. restauratione-m). 
Ato ou efeito de restaurar; restauro; 
recuperação. Formas: restauraçom (VC, 
1). Contexto: «mais materia e aazo de 
louuor he em a restauraçom dos homẽs 
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que em a criaçom dos anjeos» (VC).
restaurador, subs. (do lat. restauratore-m). 

Aquele que restaura; recuperador. 
Formas: restaurador (VC, 1). Contexto: 
«Restaurador das virtudes. vẽçedor dos 
demoões» (VC).

restaurar, vb. (do lat. restaurare). 
Recuperar; reaver; repor. Formas: foy 
restaurada (VC, 1); he restaurada (VC, 
1); restaurãdo (VC, 1); restaurar (EE, 
1); sera restaurada (VC, 1). Contextos: 
«e foy restaurada a natureza angellical» 
(VC); «per a paixõ de Christo he 
restaurada a seeda ãgellical» (VC); 
«em restaurãdo e repayrãdo as cousas 
corruptas» (VC); «podes tambem 
restaurar a vida perdida» (EE); «e a 
queeda dos angeos sera restaurada per 
virgeẽs» (VC).

reste, subs. (do cast. ristre). O mesmo que 
riste: ferro onde se apoia o cabo da lança. 
Formas: reste (VC, 1). Contexto: «Tu 
glorificaste Moyses em a nuuẽ clara e 
em reste de fogo» (VC).

restetuir, vb. O mesmo que restituir. 
Formas: fosse restetuido (S, 1); rrestetuir 
(S, 1); rrestetujr (S, 1); rrestetuy (S, 3); 
rrestetuyr (S, 2); seer restetuydos (VC, 
1). Contextos: «por ho madeiro da cruz 
fosse restetuido» (S); «E pois o que ho 
tem he theudo a o rrestetuir nõ pode fazer 
esmola delo» (S); «deue rrestetujr todas 
as coussas que asi forom queymadas e 
perdidas» (S); «e por ventura non as 
rrestetuy nẽ torney» (S); «on as queren 
rrestetuyr e leixar louuandoos de gran 
cobijça» (S); «podem obrar aquelles 
beens e seer restetuydos a elles» (VC).

resteva, subs. (do lat. medieval restipula-m). 
Vegetação rasteira e seca; os cereais que 
ficam nos terrenos depois da ceifa; palha. 
Formas: resteba (C, 1); restebas (C, 1). 
Contextos: «ẽ algũas partes se pagua o 
dito dizimo em graão na eyra e em outras 
se pagua em moolhos na resteba» (C); 
«a que se pagam os ditos moolhos do 
dizimo nas restebas» (C).

restitução, subs. O mesmo que restituição. 
Formas: restituçõ (VC, 1); restituçom 
(TC, 1; VC, 2); rrestituçõ (VC, 1). 
Contextos:  «sabẽdo que aquella 
restituçõ nõ auia de seer se nõ acerca 
do dia do juizio» (VC); «peço dello 
absoluiçõ, e restituçom aos santos 
sacramentos da sancta ygreia» (TC); 
«podẽ entender que aquella restituçom 
se auia de fazer acabo de muytos tẽpos» 
(VC); «do cõto das quaaes he a rrestituçõ 
do regno dos judeus» (VC).

restituição, subs. (do lat. restitutione-m). 
Restauração; reposição; restabelecimen-
to; reintegração; devolução. Formas: 
restituiçom (EE, 1); restituyçõ (S, 1; VC, 
3); rrestituiçõ (S, 1); rrestituiçon (S, 1; 
EE, 1); rrestituyçã (S, 1); rrestituyçon 
(S, 1); rrestytuyçom (S, 1). Contextos: 
«da jnjuria feita a elles dillatãdo ha res-
tituiçom» (EE); «e elles son obrigados 
ao dapno e restituyçõ» (S); «e sem auer 
restituyçõ das suas cousas» (VC); «E ho 
que ten de rrestytuyr e ao que non teen 
aalen da rrestituiçõ e satisfaçõ que lhe 
deue mãdar fazer» (S); «Titolo .xcjx. da 
rrestituiçon das coussas alheas» (S); «E 
em tal caso nõ he theudo a rrestituiçon» 
(EE); «nom pecariã nen serian teudos a 
rrestituyçã se se partẽ do pecado» (S); 
«mais o cõfessor deue discretamẽte fazer 
a rrestituyçon en maneira que non des-
cubra ao que lhe confessou» (S); «he na 
rrestytuyçom que se deue fazer das cou-
ssas furtadas ou tomadas por força» (S).

restituir, vb. (do lat. restituere). Devolver; 
reparar; restabelecer. Formas: era 
restituida (VC, 1); fomos restituydos 
(VC, 1); fosse restituydo (VC, 1); 
fossemos restituydos (VC, 1); foy 
restituida (VC, 1); he restituido (EE, 1); 
he restituydo (VC, 2; EE, 1); restitua 
(VC, 1; EE, 1); restituã (C, 1); restituas 
(S, 1); restitue (EE, 1); restitues (VC, 
1); restituidas (EE, 1); restituindo 
lhe (VC, 1); restituindo lhes (VC, 1); 
restituindoas (VC, 1); restituir (VC, 
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5; EE, 2); restituiras (VC, 1; EE, 1); 
restitujr (S, 2); restituydo (VC, 3); 
restituydo he (VC, 1); restituylla (VC, 1); 
restituyllas (VC, 1); restituyllos (VC, 1); 
restituyndo (VC, 1); restituyo (VC, 2); 
restituyr (S, 2; VC, 1); restituyras (VC, 
2; EE, 3); restituysse (EE, 1); rrestitueẽ 
(S, 1); rrestituir (S, 8; VC, 1); rrestitujr 
(S, 12); rrestituydo (S, 1); rrestituyr 
(S, 19); rrestytujr (S, 7); rrestytuy (S, 
1); rrestytuya (S, 1); rrestytuyr (S, 3); 
seer restituidas (VC, 1); seer restituido 
(EE, 1); seer restituydo (VC, 1); seer 
rrestituydo (S, 1); ser rrestituydo (S, 2); 
sera restituido (VC, 1); som restituydas 
(VC, 1). Contextos: «e andaua ẽ signal 
que lhe ja era restituida a uirtude e 
saude» (VC); «fomos restituydos a 
folguança e aa paz» (VC); «desejauã 
que o regno fosse restituydo e tornado 
ao seu senhorio» (VC); «e nos que 
jaziamos mortos per o lenho da coyma 
fossemos restituydos aa vida per o lenho 
da reconcilli[a]çom» (VC); «e ẽ fim foy 
restituida per aquelle que nõ foy obligado 
em algũa cousa ao jmjgo enguanoso» 
(VC); «o qual agora en tua vijnda nos he 
restituido» (EE); «das portas da morte he 
restituydo aa perfeita saude» (EE); «nõ 
se perdoa o pecado se non que se restitua 
o mal gaanhado» (EE); «çessem de os 
mays levar e restituã os que per o dito 
moodo leuados teem» (C); «E se o que 
as reçebe nõ cũpre, restituas dobradas» 
(S); «por quãto restitue da culpa a 
liberdade no presente por graça» (EE); 
«e as cousas perdidas e que passaram 
restitues e entreguas» (VC); «quãdo as 
cousas por roubo ou furto aqueridas som 
emteiramente restituidas aos herdeiros» 
(EE); «restituindo lhe a primeira 
jnnoçẽçia» (VC); «vẽçee os malles que 
tẽptã restituindo lhes» (VC); «e Maria he 
senhora de todas ellas restituindoas per 
sua graça que mereçeo aa sua dignidade 
em que forom geeradas» (VC); «A 
segunda quando nom se sabe a quem se 

ha de restituir» (EE); «Senhor restituiras 
neste tempo ho regno de Isrrael» (EE); 
«nom he obrigado a restitujr» (S); «E 
quando sera pois restituydo o regno 
de Jsrael?» (VC); «restituydo he a 
sahude perfeyta» (VC); «mas aquelle 
que acha a cousa perdida theudo he 
de restituylla» (VC); «sam obrigados 
restituyllas a seus donos» (VC); «per 
as bocas dos preeguadores restituyllos e 
emcorporallos aos membros da ygreja» 
(VC); «deuese recõcilliar restituyndo 
a fama» (VC); «reçeberõ o singullar 
geerado do teu muy casto ventre que os 
restituyo ao stado da sua primeira criaçõ» 
(VC); «E os que furtam e dan cõselho 
e ajuda e fauor son theudos a restituyr 
ha cousa» (S); «Restituyras por ventura 
em este tempo o regno de Israel» (EE); 
«Por maão dos seus caualeiros e posto 
que primeiro restituysse» (EE); «E os 
confesores e outras booas perssoas 
rrestitueẽ as cousas furtadas segundo 
que de suso he dicto» (S); «e som 
theudos a rrestituir e tornar todo o 
que asi leuarom» (S); «deue rrestitujr 
aho senhor de cuja era ha cassa» (S); 
«qual quer saçerdote que cometer 
homeçidio de vomtade seja desposto e 
nũca rrestituydo e faça pemdẽça sete 
anos» (S); «E ho vsurario deue rrestituyr 
todo o que leuou das vsuras» (S); «E sse 
teem propio, deuem outro tanto rrestytujr 
aa ygreja» (S); «non rrestytuy o alheo 
que tinha» (S); «vẽdo alguũ que non 
la rrestytuya he duuida sse a poderia 
furtar aquele que ha furtou» (S); «E ho 
que ten de rrestytuyr e ao que non teen 
aalen da rrestituiçõ e satisfaçõ que lhe 
deue mãdar fazer» (S); «e porque taaes 
cousas deuẽ seer restituidas e nõ se deuẽ 
dar ẽ esmolla» (VC); «cryã que lhes auia 
de seer restituido por Christo» (EE); 
«por lhe seer restituydo o que lhe teẽ 
contra sua voõtade» (VC); «se perderen 
nom lhes deue seer rrestituydo o que 
perderõ» (S); «deuelhe ser rrestituydo 
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ho que perder» (S); «o qual agora sera 
restituido em tua vijnda» (VC); «per 
aquesta muy bẽauenturada virgem som 
restituydas» (VC).

restolho ,  subs.  (do lat .  medieval 
restipulu-m). Resteva; vegetação rasteira 
e seca; palha. Formas: restolho (VC, 2). 
Contextos: «escolheo ãtre o restolho 
duro das bestas ou retaço delle ante que 
teus cabeçaaes de pẽna e de sirgo e as 
tuas camas» (VC); «No restolho ou rama 
o peccado do illicito pensamento» (VC).

restringir, vb. (do lat. restringere). 
Limitar; diminuir; reduzir. Formas: 
restringe (VC, 1); restringesse (VC, 1); 
restringido (VC, 1). Contextos: «Itẽ a 
topazia restringe a sanha» (VC); «e os 
restringesse as neçessidades ẽ quanto 
lhes prometia o jornal» (VC); «por tal 
que tenha seu amor e ffe inclinada e 
restringido a huũ soo bem» (VC).

resultar, vb. (do lat. resultare). Ser a 
consequência de; proceder; provir. 
Formas: resulta (VC, 1). Contexto: «a 
qual resulta da virtude da alma que teera 
poderosamente seu corpo» (VC).

resumir, vb. (do lat. resumere). Reduzir; 
tornar mais curto ou mais pequeno. 
Formas: resumia (VC, 1); resumido 
(EE, 1); resumindo (S, 1). Contextos: 
«as quaaes em soma resumia quando 
dizia» (VC); «pola muita proueza 
resumido e delgado pareçia de moor 
ydade que elle era» (EE); «Por sua 
singular potençia rresuçitou na carne 
verdadeira que tomara na virgẽ Maria 
e foy viuo, resumindo e tomando ese 
mesmo corpo que ãte tomou» (S).

retaço, subs. (do cast. retazo, pedaço). 
Retouço; erva para alimento do gado. 
Formas: retaço (VC, 1). Contexto: 
«escolheo ãtre o restolho duro das bestas 
ou retaço delle ante que teus cabeçaaes 
de pẽna e de sirgo e as tuas camas» (VC).

retado, subs. (do part. passado de retar, 
o mesmo que reptar). Aquele que é 
provocado. Formas: rretado (S, 1). 

Contexto: «Ou outros dizen que deue 
ser dado ao rretado que se defende e non 
ao rretador» (S).

retador ,  subs .  (do la t .  medieval 
reptatore-m). Reptador; provocador. 
Formas: rretador (S, 1). Contexto: «Ou 
outros dizen que deue ser dado ao rretado 
que se defende e non ao rretador» (S).

retalhar, vb. (do la. medieval retaliare, 
pelo francês retailler). Cortar em 
pedaços; golpear; cortar. Formas: foy 
retalhado (VC, 1). Contexto: «e huũ 
tempo pouco depois foy retalhado e 
circũciso como pecador» (VC).

retardamento, subs. (de retardar + 
-mento). Atraso; lentidão. Formas: 
retardamẽto (RP, 1). Contexto: «se 
homẽ nõ quiser cortar muytas veas 
jũtamẽte, emtam leyxe yr a vea aberta 
ou ferida atee o retardamẽto do sangue» 
(RP).

retardar, vb. (do lat. retardare). Atrasar; 
demorar. Formas: fora retardada (VC, 
1); retarda (VC, 2); retardamos nos 
(VC, 1); retardar (VC, 5); retardara 
(VC, 1); retardares (VC, 1); retardas 
(VC, 1); retardasse (VC, 3); retardãsse 
(VC, 1); retarde (VC, 1). Contextos: 
«e assy fora retardada a redẽpçõ do 
linhajem humanal» (VC); «Por que te 
retarda a vida mortal» (VC); «e outrossy 
aquelle vende que retarda o bẽ que ha 
de fazer» (VC); «e se auemos mal na 
alma retardamos nos» (VC); «nõ se 
deue retardar de nõ fazer e proseguir 
as cousas que perteençẽ a louuor e 
hõrra de deus» (VC); «por amor delles 
elle se retardara atees ora de seguir e 
seruir a deus» (VC); «por nõ emprestar 
ou por retardares o que lhe podes 
ẽprestar» (VC); «pedes vingança e 
retardas de perdoares» (VC); «porque 
a incredulidade ou descreença e duuida 
delles mereçiã que Christo retardasse o 
conhoçimẽto do seu corpo» (VC); «e as 
strellas que se agora triguã a fazer seus 
cursos retardãsse como se mostrassem 
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que cobijçauã mudar se em melhor 
stado» (VC); «assy meesmo nõ auera hy 
embargo alguũ que nos retarde» (VC).

retávolo, subs. (do lat. medieval retro 
tabulum). O mesmo que retábulo: painel 
pintado com cenas religiosas. Formas: 
retauolos (C, 1). Contexto: «As quaes 
sejam assy pintadas em retauolos ou 
escolpidas em pedra e paao» (C).

retedor, subs. (do cast. retenedor). Aquele 
que retém. Formas: reteedor (VC, 1). 
Contexto: «em algũa guisa he reteedor 
do alheo aquelle que sem proueyto 
guarda algũas cousas pera o depois que 
poderiã aproueitar aos pobres» (VC).

retentar, vb. (do lat. medieval retentare). 
Tentar de novo. Formas: retentas (VC, 
1); retẽpta (VC, 1). Contextos: «e tu 
ouujndoas retentas em tua voontade» 
(VC); «ao que pregũta cõpre de o 
emsinar mas ao que retẽpta cõpre de o 
tẽptar ou atarraquar» (VC).

reter, vb. (do lat. retinere). Deter; 
aprisionar; impedir; guardar. Formas: 
erã retheudos (VC, 3); eram retheudas 
(VC, 1); eran retheudos (EE, 1); fora 
retheudo (VC, 1); foy retheuda (VC, 1); 
he retehuda (VC, 1); he retehudo (VC, 
1); he retheuda (VC, 1); retẽ (VC, 4); 
retẽdoa (VC, 1); reteẽ (VC, 3; EE, 1); 
reteẽdo (TC, 1; VC, 2); reteella (VC, 
1); reteellas (VC, 1); reteem (VC, 1); 
reteemos (VC, 1); reteẽna (EE, 1); 
reteendo (VC, 1); reteendo lhe (VC, 1); 
reteendo os (VC, 1); reteer (S, 1; TC, 
1; VC, 25; C, 1); reteera (EE, 1); retees 
(VC, 1); retem (S, 1; VC, 2); retem no 
(VC, 1); reten se (VC, 1); retendo (EE, 
1); retenham (C, 1); retenho (VC, 2); 
retẽnos (VC, 1); reter (EE, 1); reteriees 
(EE, 1); reteue (VC, 5; EE, 1); reteue as 
(VC, 1); reteuer (C, 1); reteuera (VC, 1); 
reteuerdes (VC, 2; EE, 2); reteuerẽ (VC, 
1); reteuermos (VC, 1); retheuda (VC, 1); 
retheudas (VC, 1); retheudo (VC, 4; EE, 
1); retheudos (VC, 1); retijnha (VC, 2); 
retijnhã (VC, 1); retijnhamno (VC, 1); 

rreteer (S, 2); rretem (S, 1); rreten (S, 1); 
rretendoa (S, 1); rretenhã (S, 1); rretẽno 
(S, 1); rreteueste (S, 1); sam retheudos 
(EE, 1); seer retheuda (VC, 1); seer 
retheudo (VC, 3); seerlhes hã retheudos 
(VC, 1); ser lhes hã reteudos (VC, 1); 
serlheã retheudos (VC, 1); som retehudas 
(VC, 1); som retheudos (VC, 2); somos 
retehudos (VC, 1); son retheudos (EE, 
1); star retheudo (VC, 1). Contextos: «e 
aqueste loguar descẽdeo Christo aos seus 
que aly erã retheudos» (VC); «todallas 
almas de quaaesquer que fossem eram 
retheudas nos infernos» (VC); «pellos 
sanctos padres do limbo porque daly 
fossem tirados que eran retheudos 
catiuos» (EE); «se aly fora retheudo 
nom podera fazer peendença» (VC); 
«empero nõ foy retheuda em os laços da 
morte» (VC); «nõ falleçe se he retehuda 
e nõ dada» (VC); «porque aquello que 
aalẽ da neçessidade he retehudo e nõ 
se da ao mester do prouximo dinheyro 
de maldade he» (VC); «depois que he 
desuestida do corpo he retheuda em as 
payxoões corporaaes» (VC); «e retẽ pera 
sy a villeza» (VC); «e desecaa da pudridõ 
do fornizio e cõseruaa retẽdoa dello» 
(VC); «Estes som os que com boon 
coraçom e perfeyto ouuĩdo a pallaura 
a reteẽ e trazem fruyto em paciencia» 
(EE); «Cometese ainda furtu reteẽdo 
a cousa ilicitamente» (TC); «nom ha 
hy cousa mais afficada para mereçer a 
graça de deus e para reteella e cobralla 
que se em todo tẽpo fores achado ante 
deos» (VC); «e pervẽtura nõ es tu 
roubador que reçebeste algũas cousas 
pera repartir e cõtallas e reteellas» 
(VC); «taaes como estes a reteem bem 
na memoria e fielmẽte» (VC); «e entõ 
reteemos o alheo» (VC); «(ouuindo 
a pallaura reteẽna) .s. na memoria» 
(VC); «Se vos perdoardes nõ reteendo 
rãcor» (VC); «nem teendo lhe odio ou 
reteendo lhe de fazer alguũ bem» (VC); 
«e reteendo os como nõ deues» (VC); 
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«Bem asi am de reteer os diaboos as suas 
almas em as penas do inferno e uerõ so 
telas» (TC); «o coraçam do indiscreto 
como vaso quebrado nam reteera a 
sabedoria» (EE); «O pam sobejo que 
tu retees he daquelle que padeçe fame» 
(VC); «e retem pera si o poderyo que 
quer e limitao aa uontade» (S); «e retem 
no sempre em seu coraçom» (VC); «E 
nom embarguando este reten se com o 
freo do themor» (VC); «(e ladrom.) .s. 
retendo o que furtou» (EE); «se lhes nõ 
forem mostradas as ditas cartas de cura 
que retenham em ssi os dizimos da dita 
ygreja» (C); «Da outra meetade que eu 
para esto retenho» (VC); «esta he a que 
perdoa os pecados aaquelles que som 
quinhoeiros ẽ a ditta caridade e retẽnos 
em aquelles que a nom ha» (VC); «mas 
somos como ho vaso quebrado que 
nam pode reter cousa alguũa» (EE); 
«se fossees çegos nõ reteriees pecado» 
(EE); «Quẽ nom reçebeo ou reteue em 
sy maa cobijça?» (VC); «guardou elle 
as feridas em si e reteue as» (VC); 
«ou nollos reteuer per qual quer outro 
moodo» (C); «porque Joham nom sabia 
esta excellencia que Christo pera sy 
reseruara e reteuera» (VC); «e cujos 
reteuerdes sam retheudos» (EE); «Os 
pecados daquelles que elles soltarẽ ou 
reteuerẽ .s. daquelles cujos pecados elles 
julguarẽ ou mostrarẽ seer perdoados ou 
retheudos» (VC); «nos teemos muytas 
cousas sobejas se aquellas que som 
necessarias reteuermos todas e dellas 
nos dermos? (VC); «A segunda porque 
seja milhor retheuda» (VC); «nom seram 
daquy adeante retheudas dos infernos» 
(VC); «por vos out[r]os firmemẽte 
retheudo (ẽ alguũa graça)» (EE); «cujos 
pecados elles julguarẽ ou mostrarẽ seer 
perdoados ou retheudos» (VC); «Onde 
quãdo retijnha a influẽçia da virtude 
diuinal que nõ veesse ou decorresse 
em o corpo seu» (VC); «mas scuytauã 
aquellas marauilhas e sanctas palauras e 

as retijnhã e poinhã na memoria» (VC); 
«e retijnhamno quãto podiã» (VC); 
«aquele de quẽ ho ganhou, nõ pode elle 
rreteer» (S); «Memoria he aquella pela 
qual ho omẽ acata e rretem as coussas 
que forõ pasadas» (S); «Memoria he 
aquella pela qual ho omẽ acata e rretem 
as coussas que forõ pasadas» (S); «ou sse 
por auẽtura ho bispo sse rreten alguũs 
pecados ou cassos pera si» (S); «ou 
per força ou rretendoa contra vontade» 
(S); «por que melhor se rretenhã en na 
memoria» (S); «e o que deuirian dar aos 
proues rretẽno en si» (S); «rreteueste 
a soldada ou jornal ao que te seruio» 
(S); «e he aproueitoso cõtra aquelles 
que reteẽ algũa cousa que nõ deue 
seer retheuda» (VC); «nom pode seer 
retheudo per huũ boo poboo» (VC); «e 
aquelles a que os reteuerdes seerlhes hã 
retheudos» (VC); «E aquelles a que os 
receuerdes ser lhes hã reteudos» (VC); 
«e aquelles a que os reteuerdes serlheã 
retheudos» (VC); «E a septima razõ 
porque maliciosamẽte som retehudas 
e guardadas» (VC); «e que liuras os 
que som retheudos dos demonios e das 
infirmidades» (VC); «e somos retehudos 
em carcer» (VC); «e cujos reteuerdes 
son retheudos» (EE); «nom pode caber 
e star retheudo em huũ sepulcro» (VC).

retificar, vb. (do lat ratificare). O mesmo 
que ratificar: confirmar; validar. 
Formas: retificar (S, 1); rretificasem (S, 
1); rretificasen (S, 1). Contextos: «nõ val 
o matrimonio despojs da morte da outra 
molher nen o poderiã retificar» (S); «e 
lho rretificasem por palauras dizemdo 
que lhes plazia» (S); «ou sẽdo presentes 
nõ ho cõtradyssesen, ou os absentes nõ 
o rretificasen despois» (S).

retimento, subs. (de reter + -mento). Ato 
ou efeito de reter; retenção. Formas: 
retijmẽto (VC, 1). Contexto: «E de 
retijmẽto muy limpo da quello que assi 
conheçe» (VC).

retinir, vb. (do lat. retinnire). Tinir 



128 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

repetidamente; emitir um som agudo e 
prolongado. Formas: retinne (EE, 1). 
Contexto: «cobre que sooa: ou syno que 
retinne» (EE).

retirar, vb. (do francês retirer). Afastar; 
desviar. Formas: retirarem (VC, 1). 
Contexto: «partirom se. por se retirarem 
do apartamento da muyta gẽte» (VC).

reto, adj. (do lat. rectus, a, um). Direito; 
correto; íntegro. Formas: reto (VC, 1). 
Contexto: «do ferro queente e do reto 
se defende no direito» (VC).

retorcer, vb. (do lat. retorcere). Vergar; 
contorcer. Formas: rretorçẽ (S, 1). 
Contexto: «põe a estola sobre o honbro 
ezquerdo e a rretorçẽ e teen de juso do 
braço dereyto» (S).

retórico, subs. (do grego ρητορικός, pelo 
lat. rhetoricu-m). Orador; mestre em 
retórica. Formas: rethoricos (VC, 2; EE, 
1). Contextos: «e todollos grammaticos. 
logicos. rethoricos nom os poderiam 
dizer per palauras nẽ declarar» (VC); 
«e os discipollos que escolheo nõ forõ 
rethoricos nẽ sabedores nõ ricos nẽ 
nobres mas pobres» (VC); «das pallauras 
dos rethoricos nas humanas escripturas» 
(EE).

retornante ,  adj. (do lat. medieval 
retornante-m, part. passado de retornare). 
Que retorna. Formas: retornãte (EE, 1). 
Contexto: «daay e daruos ham, medida 
booa e chea coagullada, e retornãte darã 
em vosso seeo» (EE).

retornar, vb. (do lat. medieval retornare). 
Regressar; voltar. Formas: retornados 
(VC, 1); retornar (VC, 1); retornauãme 
(VC, 1); rretornarse (S, 1); somos 
rretornados (S, 1). Contextos: «per 
o sangue de Christo som remediados 
e retornados» (VC); «Christo he 
crucificado em o nosso retornar a peccar 
e fazer cõtra elle» (VC); «Retornauãme 
malles por os beẽs que lhe eu fazia» 
(VC); «estes som mortos e non podem 
rretornarse nem rressuçitar» (S); 
«a sinificar que por ymagem somos 

rretornados e rreconçiliados a Deus» (S).
retorno, subs. (do lat. medieval retornu-m). 

Ato ou efeito de retornar; troco; 
compensação. Formas: retorno (VC, 
6). Contextos: «e offereçe as joyas e traz 
o retorno» (VC); «Que retorno darias a 
deus por todallas cousas que te elle deu?» 
(VC); «he retorno da pobreza primeira e 
antigua» (VC).

retraer, vb. (do lat. retrahere, voltar para 
trás). O mesmo que retrair: recuar; 
retirar; desfazer o prometido; dar o 
dito pelo não dito; atraiçoar. Formas: 
retraemdo (TC, 1); retraeo (TC, 2); 
retraeromsse (EE, 1); retraerse (EE, 1); 
retrahe (EE, 2); retrahẽ (VC, 1); retrahem 
(EE, 1); retrahendo (EE, 1); retraheo 
(VC, 1); retraher (VC, 4); retrahia (VC, 
1); retrahido (EE, 1); retrahyam (VC, 
1); retraya (VC, 1; EE, 1); retrayam 
(EE, 1); rretraye (S, 1); rretrayo (S, 1); 
sõ retrahidos (VC, 1). Contextos: «A 
segumda se em retraemdo. A terceira se 
em mal comselhamdo» (TC); «A segũda 
se lhes fez emgano ou retraeo delles» 
(TC); «prouue se retraeo ou disse mal 
dalguẽ ou de boamẽte ouuio a aqueles 
que mal diserom» (TC); «retraeromsse 
pera tras e cayrom em terra» (EE); 
«por maas obras retraerse» (EE); «por 
o qual o homẽ se retrahe de bem da 
contemplaçom e do amor de deos» 
(EE); «E aquelles que enbargua a cura 
daquesta vida e aquelles que retrahẽ as 
spinhas e pũgimentos dos scãdalhos» 
(VC); «Os coraçoões deles se retrahem 
do amor das cousas do mundo» (EE); 
«conuem a saber em presença vos doesta 
retrahendo vos a linhagem que sejaaes 
gentios» (EE); «retraheo o[s] seus rayos. 
e encobrio a claridade do fogo por nom 
veer as maldades dos treedores» (VC); 
«Christo querria retraher os homẽs dos 
pecados e tragellos a virtudes e o dyaboo 
querria os trager a pecado» (VC); «e que 
retrahia e tiraua os homẽs do apetito das 
riquezas» (VC); «e que retrahido em leer 
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tomassees alguum prazer e p[ro]ueito» 
(EE); «nem se retrahyam por a afliçom 
em que era e em que o vijam» (VC); «E 
aquelle que a caridade leuaua o temor o 
retraya e fazia ficar» (VC); «Respõdesse 
por que cada huũ que aquello ouuir 
se retraya aquelle diz das vaãydades 
e prazeres do mundo» (EE); «porque 
na ley se determinã graues pennas por 
determinados viçios por cujo medo se 
retrayam os homeẽs dos pecados» (EE); 
«o qual rretraye e tira a muitos de se 
yren a confesar» (S); «senpre as rretrayo 
e digo mal dellas» (S); «Chamados sõ 
aquelles que sõ retrahidos e tirados de 
mal» (VC).

retraimento, subs. (de retrair + -mento; 
retrair, do lat. retrahere). Reserva; 
timidez. Formas: retraymento (EE, 1). 
Contexto: «E dizese priuada a pallaura 
pella maneyra que se diz bayxo na orelha 
ou pello logar que se diz no apartado 
retraymento» (EE).

retranca, subs. (do cast. retranca, este de 
retro + anca). Correia que passa sob a 
cauda dos cavalos para segurar a sela. 
Formas: retrancas (VC, 1). Contexto: 
«Nom forõ aquestas bestas grãdes de 
freos e sellas douradas: nẽ de pectoraaes 
e retrancas de sirgo segũdo custume da 
sandiçe do mundo» (VC).

retrazer, vb. (de re- + trazer). Trazer 
de novo. Formas: retrazẽdouos (EE, 
1). Contexto: «(dãpnar vos possa) 
retrazẽdouos por força do bem» (EE).

retreta, subs. (do francês retraite, retirada). 
Lugar privado; quarto. Formas: retreta 
(VC, 1). Contexto: «e Pedro ao qual foy 
dito na camara ou ẽ a retreta que matasse 
e comesse» (VC).

retribução, subs. O mesmo que retribuição. 
Formas: retribuçom (VC, 1); «mas 
porque ao pecado inteiro e complido he 
deuyda inteira retribuçom» (VC).

retribuição, subs. (do lat. retributione-m). 
Ato ou efeito de retribuir; recompensa; 
compensação. Formas: retribuiçã 

(VC, 1); retribuiçõ (VC, 1); retribuyçõ 
(VC, 1). Contextos: «porque esta he a 
retribuiçã e merçee prometida ao seruo 
prudente e fiel» (VC); «E diz mais que 
pareçe a retribuiçõ ygual» (VC); «e porẽ 
deuẽ sperar por retribuyçõ e paguamẽto» 
(VC).

retribuir, vb. (do lat. retribuere, remune-
rar). Dar recompensa a; recompensar. 
Formas: seer retribuido (VC, 1). Con-
texto: «Que te pode seer retribuido ou 
que cousa digna te pode seer feita por 
esto» (VC).

retrós, subs. (do francês retors). Fio de 
seda ou algodão. Formas: retros (VC, 
1). Contexto: «trouuessẽ perfijs de fita 
ou de sirgo os quaaes esso meesmo se 
fiã cõ fios de retros» (VC).

réu, subs. (do lat. reus, rei). Acusado em 
tribunal. Formas: reeo (VC, 1); reo 
(VC, 1). Contextos: «Madre do reeo e 
malfector e madre do julguador» (VC); 
«E aquelle que offendeo e pecou ẽ huũ 
pecado foy feyto reo e auydo por culpado 
ẽ todos» (VC).

revatar, vb. O mesmo que rebatar. For-
mas: sera reuatado (VC, 1). Contexto: 
«se aquelle que faz thesouro pera si 
meesmo e nõ he rico em deus he sãdeu 
e sera reuatado de nocte» (VC).

revel, subs., adj. (do lat. rebelle-m). 
Rebelde; pertinaz; insubordinado. 
Formas: reuees (VC, 4; C, 4; EE, 1); 
reuel (VC, 3; C, 1); reuell (VC, 2); 
reuelle (VC, 1); rreuel (S, 1). Contextos: 
«nõ podia liçitamẽte alguẽ seer chamado 
rey e alleuãtar se hya cõtra os judeos por 
destroillos como reuees» (VC); «e da 
sensualidade contra a rrazom. faz alguũs 
fazer reuees e tornar atras» (VC); «E veo 
em soõ por spantar os maaos e reuees» 
(VC); «nõ fazẽ residencia escusando 
se que por quanto em suas ygrejas ha 
muytos reuees freygueses e sayoões» 
(VC); «ou se nom proçeder contra elles 
as outras penas que os dereitos neste caso 
poõe cõtra os contumazes e reuees» (C); 
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«E quẽ ysto nõ cõprir, asi ao pobricar das 
cartas, como ao avitar destes reuees» 
(C); «tambem nomearam os reuees pera 
que prouejamos a ysso como he dereito 
e rezã» (C); «estes som os emdurẽtados 
e reuees por soberba» (EE); «o seu 
corpo depois ho acha reuel» (VC); «A 
vossa sentença firme sera em lançando 
o reuel e perfioso» (VC); «e ao freigues 
reuel pagara por cada dia que andar por 
confessar depoys do termo passado» (C); 
«foy reuell atees ally reuoluer e acostar 
aa vara e correcçom de deus» (VC); «as 
quaaes minguã sempre a afecçõ de deus 
e fazẽ no duro e reuelle aos mãdamẽtos 
de deus» (VC); «sobre coraçom duro 
e reuell per soberba» (VC); «E se for 
rreuel, escomũgueo» (S).

revelação, subs. (do lat. revelatione-m). 
Ação pela qual Deus faz saber aos 
homens a sua vontade. Formas: reuelaçõ 
(VC, 11; EE, 1); reuelações (VC, 1); 
reuelaçom (VC, 6; EE, 1); reuellaçã 
(EE, 7); reuellaçam (EE, 7); reuellaçan 
(EE, 1); reuellaçõ (VC, 11; EE, 5); 
reuellações (VC, 1); reuellaçom (VC, 
4; EE, 3); reuellaçoões (VC, 11; EE, 
6); rreuelaçõ (VC, 1); rreuellaçom (EE, 
1). Contextos: «O terçeiro remedio 
he que se per reuelaçõ ou sentimẽto» 
(VC); «spiritusancto he reuelaçõ dos 
segredos diuinos» (EE); «pois que 
Joseph que tanto santo era e tam grande 
com deus nõ recebeo as reuelações dos 
angeos acordado mas cõ sonhos» (VC); 
«A quinta he reuelaçom dos opressos 
e derribados ally onde diz: soltar os 
quebrantados» (VC); «esta nom ho 
podia saber saluo de reuelaçom do 
spiritusancto» (EE); «o don da reuellaçã 
dos segredos vindoyros segũdo que 
requere ha ffe» (EE); «a reuellaçam dos 
filhos de deus» (EE); «(o que reçeby) 
por reuellaçan do spiritu sãto» (EE); 
«ou em lugares scõdidos sob specia 
de auer conhoçimẽto e reuellaçõ das 
puridades de deus» (VC); «a esperãça 

da criatura aguarda a reuellaçõ dos filhos 
de deos» (EE); «e outras semelhãças 
as quaaes a alma hũtada e esquẽtada 
na dicta consollaçõ cree e pẽsa que 
som verdadeiras reuellações» (VC); 
«Onde leesse que hũa deuota pessoa em 
hũa reuellaçom que ouue pregũtou ao 
senhor» (VC); «neçessarya para a saude 
(a reuellaçom)» (EE); «elle se demostra 
per algũas reuellaçoões dos segredos 
diuinaaes» (VC); «E porque a grandeza 
das reuellaçoões me nã cause soberba» 
(EE); «E he de notar que a rreuelaçõ 
diuinal se percalça primeyramẽte per 
temor» (VC); «o qual poseste per ante 
a façe de todollos pouoos lume para a 
rreuellaçom das gentes» (EE).

revelamento, subs. (de revelar + -mento). 
Ato ou efeito de revelar; revelação. 
Formas: reuelamẽto (VC, 1); reuella-
mento (VC, 1); reuellamẽto (VC, 1). 
Contextos: «porẽ nõ se deuiã de afastar 
e leixar de o seguir por tal anojamẽto 
e reuelamẽto da natureza» (VC); «assi 
como som pecado ignorançia e reuella-
mento da carne cõtra o spiritu» (VC); «e 
que alguũs de nos auemos mester mayor 
reuellamẽto» (VC).

revelar, vb. (do lat. revelare). Manifestar; 
dar a conhecer. Formas: erã reuelladas 
(VC, 1); eram reuellados (VC, 1); for 
reuellado (VC, 1); for rreuelado (S, 1); 
forõ reuelladas (EE, 1); fose rreuelado 
(S, 1); fosse reuellada (VC, 1); fosse 
reuellado (VC, 1); foy reuelado (VC, 
1); foy reuellado (VC, 3; EE, 3); foy 
rreuelado (S, 1); he reuelada (VC, 1; EE, 
1); he reuellado (VC, 2); he rreuelado (S, 
3); reuela (VC, 1); reuelã (VC, 1); reuela 
as (VC, 1); reuelada (EE, 4); reuelãdo 
(VC, 2); reuelãdolhe (VC, 1); reuelar 
(S, 1; VC, 2); reuelarẽ (VC, 1); reuelaste 
(EE, 1); reuelaua (VC, 1); reuelauã (EE, 
1); reuella (VC, 1; EE, 3); reuellado (VC, 
2); reuellãdo (VC, 1); reuellandoa (EE, 
1); reuellar (VC, 9); reuellar lhes (EE, 
1); reuellar se (EE, 1); reuellarse (EE, 
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1); reuellaste (VC, 1; EE, 1); reuellaua 
(VC, 1); reuellaualhes (VC, 1); reuellou 
(VC, 5; EE, 1); reuelloulhe (VC, 1); 
reuelloulhes (VC, 1); reuelou (S, 1; 
VC, 4); rreuela (S, 5); rreuelado (S, 1); 
rreuelando (S, 1); rreuelandolho (S, 1); 
rreuelar (S, 4); rreuelase (S, 2); rreuelẽ 
(S, 1); rreueley (S, 1); rreuellara (S, 1); 
seer reuelada (EE, 1); seer reuelado 
(VC, 1); seer reuellado (VC, 1); sera 
reuelada (VC, 1); som reuellados (VC, 
1); sseja rreuelado (S, 1). Contextos: 
«E por aquesto muytas cousas lhes 
erã reuelladas per ella» (VC); «Per 
aqueste signal pois eram reuellados e 
descobertos os mysterios e segredos 
da ley» (VC); «que se algũa cousa a 
elles for reuellado deçima que studẽ 
de o descobrir aos proximos» (VC); 
«como o saçerdote nom deue descubrir 
o que lhe for rreuelado em confissom 
por escumunhom» (S); «ca muytas 
cousas vĩdoyras forõ reuelladas pello 
spiritusancto aos apostollos» (EE); «Se 
alguũ juiz fezese ẽquyryçom de alguũ 
pecado que fose rreuelado en confison 
a alguũ saçerdote» (S); «Como quer 
que a alguẽ fosse reuellada a vijnda do 
ante christo» (VC); «em o qual deus 
quisesse e demostrasse que queria que 
fosse reuellado» (VC); «Mais depois 
que per Elisabeth foy reuelado» (VC); 
«Ca aquesto lhe foy reuellado por 
deus» (EE); «depoys que he reuelada 
a ffe de Christo» (EE); «esto he aallem 
da quello que he reuellado e mostrado 
per as scripturas» (VC); «nehuũ non 
deue rreuelar nen descubrir o que lhe 
he rreuelado e dito ẽ pẽdẽça» (S); «a 
sẽsualidade do qual reuela aa razõ» 
(VC); «mas o cõtrairo he quãdo reuelã 
como se dissesse» (VC); «mas reuela as 
a teu sabedor e discreto cõfessor» (VC); 
«por que nõ nos dessemos aos viçios 
(reuelada) no tẽpo da graça» (VC); 
«reuelãdo e descobrindo a entrada da 
verdade para entenderẽ dereitamẽte» 

(VC); «(E Christo respondeolhe) 
reuelãdolhe outra cousa scondida» 
(VC); «podelho reuelar» (S); «e lhes 
reuelar segredos escondidos» (VC); 
«como som os angeos a que he dado 
officio de reuelarẽ os segredos de deus» 
(VC); «escõdeste estas cousas aos 
sesudos e emtẽdidos, e as reuelaste aos 
pequeninos» (EE); «ou por as cuydações 
e segredos que lhe reuelaua» (VC); 
«ou por as cuydações e segredos que 
lhe reuelaua» (VC); «a quẽ os anjos 
reuelauã os segredos diuinos» (EE); 
«he o que reuella e descobre os segredos 
da diuijndade» (VC); «o spiritusancto 
lhe reuella ha verdade» (EE); «nẽ fora 
esto reuellado ao propheta» (VC); «E 
o senhor cõ blãda cõsollaçõ reuellãdo 
aquellas que erã dejectas e desacorridas» 
(VC); «(magnifestara a emsynãça etc.) 
reuellandoa aos outros» (EE); «E 
aquelle que o filho quiser reuellar» 
(VC); «aparelhado a reuellar lhes as 
cousas diuinas» (EE); «aparelhada a 
reuellar se no derradeyro tempo» (EE); 
«(aparelhada a reuellarse) e demostrar 
e seer dada» (EE); «Oo boo Jesu que 
naçido da virgem te reuellaste aos magos 
guyandoos a estrella» (VC); «Gorram 
que as escõdeste daquelles e as reuellaste 
a estes» (EE); «o qual lhe reuellaua e 
mostraua todos seus feitos mais claros 
que a luz» (VC); «porque cõuersando 
ella depois da ascensom cõ os apostollos 
reuellaualhes muytas cousas que sabia 
dos seus mysterios» (VC); «(E elle 
nolla mostrou) .s. reuellou per palaura 
do ãgeo» (VC); «Lyra, que ho a mym 
reuellou» (EE); «E reuelloulhe o senhor: 
o mysterio da sua voõtade» (VC); «E 
reuelloulhes o seu mysterio dizendo» 
(VC); «por que reuelou e proffetizou 
as coussas por vijnr» (S); «nõ reuelou 
logo tam grãde misterio» (VC); «o 
que rreuela o ssecreto doutro mereçe 
morte» (S); «ssaluo se per Deus for ẽ 
outra maneira rreuelado e ordenado» 
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(S); «rreuelando secretos, rreuoluẽdo e 
induzindo arroydos e contẽdas» (S); «E 
se o marido for tal que sabemdoho ou 
rreuelandolho seria grande escãdalo» 
(S); «ho saçerdote nõ ho deue rreuelar 
ao bispo» (S); «E sse algũ rreuelase 
outro secreto» (S); «e entẽdese para 
que vos lo rreuelẽ e descubrã» (S); 
«rreueley e descobry meus pecados a 
alguũs homens» (S); «disese que lho 
rreuellara em penitẽçia» (S); «em 
aquella ffe que avia de seer reuelada» 
(EE); «entendendo que a deus plazia de 
seer reuelado» (VC); «que em Guallilea 
lhes auia de seer reuellado e aly o achariã 
e veeriã» (VC); «a qual sera reuelada e 
descoberta em nos» (VC); «e os muy 
altos segredos do cõselho decima nos 
som reuellados per estes» (VC); «por 
que ho que he emcuberto nom sseja 
rreuelado» (VC).

revelar 2, vb. (do (do lat. rebelare). O 
mesmo que rebelar: revoltar; insurgir-
se. Formas: era reuellado (VC, 1); 
reuelar (S, 1); reuelasse (VC, 1); reuelle 
(VC, 2); reuellou (EE, 1). Contextos: 
«E temẽdosse que nom fosse achacado 
que era reuellado cõtra o emperador 
e desobediente» (VC); «falar cousas 
nouas, reuelar cõtra os mayores» (S); 
«porque de o assy ouuir e gardar teuesse 
o poboo que nõ reuelasse cõtra elle» 
(VC); «de maneira que nom reuelle e 
lãçe couçes de desobediencia» (VC); 
«e constrangendoa que nõ reuelle nẽ 
contradigua ao spiritu» (VC); «o regno 
dos judeus se reuellou comtra o regno 
dos romaãos» (EE); «

revelar 3, vb. O mesmo que relevar. 
Formas: sejan rreuelados (S, 1). 
Contextos: «nõ por que sejan rreuelados 
da pena» (S).

revelia, subs. (de revel + -ia). Rebeldia; 
pertinácia. Formas: reuellia (EE, 4). 
Contextos: «somos apartados de deos 
e despidos dos beens espirituaaes pella 
reuellia de Adam e Eua» (EE); «toda a 

massa da humanal linhagẽ corrompeo na 
reuellia do primeiro homẽ» (EE).

rever, vb. (de re- + ver). Examinar; 
corrigir. Formas: reueer (VC, 1); reuista 
(EE, 1); reuisto (VC, 3). Contextos: 
«nõ ham reçeo de visitar ameudo e hir 
reueer as cousas daquelles que leyxarõ 
no mũdo» (VC); «a presente obra de 
latim ẽ lĩgoajẽ foy trelladada e foy vista e 
reuista» (EE); «E foy corregido e reuisto 
com muyta dilligencia por os reuerendos 
padres da ordem de sam Francisco de 
Emxobregas» (VC).

reverença, subs. O mesmo que reverência. 
Formas: reuerẽça (S, 2; VC, 10; EE, 5); 
reuerença (S, 2; TC, 2; VC, 6; EE, 9); 
reuerenças (VC, 1); rreuerẽça (S, 11); 
rreueremça (S, 1); rreuerença (S, 12). 
Contextos: «non deua por reuerẽça 
de Deus» (S); «e mayores mãjares 
celestriaaes por reuerẽça da resurrecçõ 
do senhor» (VC); «e alguũs delles os 
mais deuotos pella reuerẽça do templo 
vijnham aas vezes ha Jherusalem» (EE); 
«Outrosy peca contra este precepto 
todo aquel que se tem por dessonrado 
de lhe fazer reuerença» (TC); «penssa 
em como o ãgeo com reuerença e com 
geito praziuel com dilligencia enduze e 
ordena sagesmente suas palauras» (VC); 
«catarom a Joham grande reuerença» 
(EE); «e faziamlhe grãdes honras 
e reuerenças» (VC); «nõ estar con 
rreuerẽça açerqua do altar» (S); «toma 
ho calez com ambas as mãos pera 
mayor sseguridade e rreueremça» (S); 
«A premeira maneira deuemos ao padre 
obedecer e fazer rreuerença» (S).

reverência, subs. (do lat. reverentia-m, 
temor respeitoso). Respeito; deferência. 
Formas:  reuerẽcia (VC, 65; EE, 
1); reuerẽçia (VC, 21; C, 4; EE, 4); 
reueremcia (VC, 1); reueremçia (VC, 1); 
reuerencia (VC, 56; EE, 1); reuerençia 
(VC, 12); reuerençia (C, 2); rreuerẽcia 
(VC, 2); rreuerẽçia (S, 1); rreuerencia 
(VC, 2). Contextos: «sempre deue fazer 
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reuerẽcia a seu habito» (VC); «nom 
temia a deus e nom acaraua reuerẽçia 
a homẽ nehuũ» (EE); «nõ pertençia aa 
minha dignidade fazer reuerẽçia ao seruo 
do meu seruidor» (VC); «e por ysso he 
justo que todos o saybam e digam com 
muita reuerẽçia e deuaçã» (C); «non he 
de creer que tal reuerẽçia lhe fezessem se 
nan conheçerã em elle algũa cousa mays 
de seer homẽ» (EE); «nem lhe fosse 
aquello feyto por deshomrra. mas amte 
lho fezerom aquelles por sua homrra e 
reueremcia» (VC); «e te trautou com 
reueremçia» (VC); «O qual em os dias 
da sua carne ofereçeo rogarias cõ gramde 
braado e lagrimas e foy ouuido por sua 
reuerencia» (VC); «sejam honrradas e 
theudas em reuerençia» (C); «o qual dia 
he mais de guardar e honrrar que todollos 
outros por a rreuerẽcia e sanctidade da 
rresurreyçõ do senhor» (VC); «Logo 
toma a hostia com grãde rreuerẽçia 
juntas as maãos» (S); «por a rreuerencia 
que huũ catou a outro» (VC).

reverencial, adj. (do lat. medieval 
reverentiale-m). Que denota reverência 
ou respeito. Formas: reuerẽcial (VC, 
2); reuerencial (VC, 2). Contextos: «cõ 
temor reuerẽcial e mũdanal» (VC); «ao 
qual com medo ou reçeo reuerẽcial cõuẽ 
de esguardar e teer mẽtes a elle» (VC); 
«he chamado casto e reuerencial» (VC); 
«aas vezes debruçado com reuerencial 
stendimento e honesto de todollos 
membros e virtudes de todo o corpo» 
(VC).

reverencialmente, adv. (de reverencial 
+ -mente). Com reverência. Formas: 
reuerẽcialmẽte (VC, 1); reuerẽçialmẽte 
(VC, 1); reuerencialmente (VC, 1). 
Contextos: «A terceira porque entẽdendo 
Joseph a causa daquelle cõçebimẽto se 
ouuese mais reuerẽcialmẽte cõ a virgẽ» 
(VC); «Stauã pois muy reuerẽçialmẽte 
e muy leda aquestes sete discipollos 
comẽdo de cõpanhia cõ seu senhor» 
(VC); «os liuros da santa scriptura 

deuem seer tractados reuerencialmente» 
(VC).

reverendíssimo, adj. (do lat. medieval 
reverendissimus, a, um). Superlativo 
de reverendo; título que se dá a 
dignatários eclesiásticos. Formas: 
reuerẽdissimo (C, 1); reuerendissimo 
(RP, 1). Contextos: «Itẽ achamos outra 
constituiçã açerqua deste caso feita pello 
reuerẽdissimo señor Dom Antam cardeal 
e bispo desta çidade» (C); «Feyto por ho 
reuerendissimo Senhor dom Raminto 
bispo Arusiẽsi» (RP).

reverendo, subs., adj. (do lat. reverendu-m). 
Digno de ser reverenciado; título que se 
dá a dignatários eclesiásticos. Formas: 
reuerẽdo (VC, 2; EE, 1; RP, 1); reuerenda 
(VC, 2); reuerendo (VC, 1); reuerendos 
(VC, 3; C, 1). Contextos: «composto 
pello reuerẽdo padre Ludolfo cartusiano» 
(VC); «foy vista e reuista e cõ dilligẽçia 
examinada, des de a primeira regra atee a 
derradeira por ho reuerẽdo padre» (EE); 
«E tralladado de latim em lingoagẽ per 
ho reuerẽdo padre frey Luys de Ras» 
(RP); «(E poseronlha na cabeça) muy 
reuerenda e muy dellycada e terna» 
(VC); «e na maão lhe poserom ceptro 
com o qual ferirom a reuerenda cabeça» 
(VC); «Consijrao ajnda como staua 
antre os doctores com allegre gesto de 
sabedor. e de reuerendo» (VC); «por 
os reuerendos padres da ordem de 
sam Francisco de Emxobregas» (VC); 
«quanto majs a vos outros reuerendos 
jrmaãos e amigos» (C).

reverente, adj. (do lat. reverente-m, 
part. presente de revereri, venerar). 
Que reverencia; respeitoso. Formas: 
reuerente (VC, 1). Contexto: «mas meaã 
e vistosa e honrrosa e reuerente» (VC).

reversado, adj. O mesmo que revessado. 
Formas: reuersadas (VC, 1); reuerssada 
(VC, 1). Contextos: «e primeiro çessa 
de fazer cousas reuersadas» (VC); «e 
per reuerssada jnterpretaçõ em presença 
do poboo çarrauã a porta da ley e dos 
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prophetas» (VC).
revessada, subs. (do part. de revessar). 

Inquietação; contrariedade. Formas: 
reuesadas (VC, 1). Contexto: «saaẽ 
das catiuas cuydações e reuesadas da 
carne» (VC).

revessado, adj. (do lat. reversatus, a, um, 
part. passado de reversare). Revesso; 
retorcido; mau; perverso. Formas: 
reuesada (VC, 1); reuesados (VC, 2); 
reuessada (VC, 4); reuessado (VC, 4); 
reuessados (VC, 1). Contexto: «Esto 
he cousa muj reuesada e maa» (VC); 
«por os herejes e reuesados homeẽs que 
pelleam a falsidade cõ demostrãça de 
virtudes» (VC); «Ex aqui se mostra como 
mujtos homẽs sam tã reuesados e mais 
que demonios» (VC); «A alma reuessada 
visita deus cada dia per o preçepto ou 
mãdamẽto que lhe deu» (VC); «a alma 
reuessada destrue todo edificio que fazẽ 
os pensamẽtos» (VC); «e por quanto 
ham a entẽçom reuessada por tanto a 
ssequella que vem he dãpnosa» (VC); «e 
ha hy mayor trauesura e reuessada cousa 
mais que esta» (VC); «o homẽ trauesso 
ou reuessado e aquelle que he roim e sem 
proueito falla cõ o dedo» (VC); «por a 
qual cousa elle se faz mais ĩclinado a 
pecar e mais reuessado» (VC); «e andaua 
ao traues pera reuessado juyzo» (VC); 
«Quãdo nõ eras elle te fez. e pois que 
te fezeste reuessado e trauesso» (VC); 
«dos quaaes proçedẽ os pensamẽtos 
passados maaos e as cuydações e desejos 
malliçiosos e reuessados» (VC).

revessar, (do lat. reversare, voltar em 
sentido contrário). O mesmo que 
reversar: vomitar; deitar fora. Formas: 
reuesase (TC, 1); reuessar (VC, 2); 
reuessou (VC, 1). Contextos: «Se algũa 
cousa fez como desornado, se comeo ou 
bebeo desordenadamente em tal guysa, 
que o reuesase» (TC); «o engullir e o 
reteer e o lãçar ou reuessar» (VC); «O 
engullir ou soruer foy signal de sua 
sepultura. e o reuessar foy signal da 

resurrecçõ» (VC); «assi como o cam que 
torna ao que reuessou» (VC).

revestir, vb. (do lat. revestire). Cobrir; 
enfeitar. Formas: he reuestido (VC, 1); 
reuestido (VC, 2); reuestindosse (VC, 
1); reuestir (VC, 2); reuestirem (C, 1); 
rreuestir (VC, 1). Contextos: «Onde todo 
aquelle que per baptismo he renouado he 
reuestido daquella vestidura alua» (VC); 
«e com vergonha e empacho de todos 
aquelles que o vijam e escarneçiam 
veendo assy andar reuestido» (VC); «E 
seendo ja assy reuestido tirarom no fora 
logo por nom porlongarem sua morte» 
(VC); «E com vergonha reuestindosse 
como se fosse huũ homẽ muy vil» (VC); 
«quãdo se tornou a reuestir como dantes 
staua» (VC); «E ajnda nom seendo elle 
acabado de reuestir» (VC); «com os 
outros ornamentos neçessarios pera 
se reuestirem em pontifical» (C); «E o 
rreuestir da sua vestidura propria. he 
retorno da pobreza primeira e antigua» 
(VC).

revir, vb. (do lat. revenire). Voltar; retornar. 
Formas: rreuinha (S, 1). Contexto: 
«caya nelle outra vez que ho primeiro 
lhe rreuinha» (S).

reviria, subs. O mesmo que revelia. 
Formas: rreuiria (S, 1). Contexto: 
«os aborreçy e non me quise ẽmendar, 
ante o fiz pior por rreuiria e dureza da 
vontade» (S).

revivecer, vb. O mesmo que revivescer. 
Formas: reuiueçeo (VC, 1); reuiueçer 
(VC, 1); reuiuiçe (VC, 1). Contextos: 
«e o seu spiritu reuiueçeo quanto quer» 
(VC); «deuẽ seer chorados porque tornẽ 
a reuiueçer» (VC); «do estercamẽto 
reuiuiçe a aruor» (VC).

reviver, vb. (do lat. revivere). Renascer; 
adquirir novo vigor. Formas: rreuiuem 
(S, 1); rreuiuer (VC, 1). Contextos: 
«rreuiuem e tornam no premeiro estado 
que estauam» (S); «entom tornou a 
rreuiuer aquella aue a que dizem Fenix» 
(VC).
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revivescer, vb. (do lat. reveviscere). Tornar 
à vida; renascer. Formas: reuiuescer 
(VC, 1); rreuiuescer (VC, 1). Contextos: 
«as aruores e heruas e semẽtes que stauã 
apartadas da geada e frio do inuerno 
começã de reuiuescer» (VC); «E como 
tornada a rreuiuescer e adorãdo cõ grãde 
prazer» (VC).

revocante, adj. (do lat. revocante-m, part. 
presente de revocare). Que revoca; 
revogante. Formas: reuocãte (EE, 1). 
Contexto: «(e acugullada.) quanto aos 
beẽs de graça, e reuocãte quãto aos beẽs 
da gloria» (EE).

revocar, vb. (do lat. revocare). Chamar 
de novo; revogar; anular. Formas: 
for rreuocado (S, 1); foy reuocado 
(VC, 1); reuoca (VC, 1); reuocarmos 
(VC, 1); reuocasse (VC, 1); rreuocar 
(S, 1); sejamos reuocados (VC, 1). 
Contextos: «enpero se ãte que ho 
procurador outorgar ho matrimonio for 
rreuocado, ajnda que ho nõ sayba qual 
quer delles, non val ho matrimonio» (S); 
«foy reuocado ao terceyro ceeo» (VC); 
«Reuoca e chama misericordioso deus a 
my mizquinho peccador e errado» (VC); 
«deuemos mostrar acerca do prouximo 
por o reuocarmos e tirarmos de error» 
(VC); «reuocasse e tirasse a natureza 
humanal aa companhia dos amgeos» 
(VC); «se alguũ clerigo ou rreligiosso 
induze alguũ que faça alguũ voto ou 
juramento ou promisson pera ẽleger 
sopultura ẽ sua ygreja ou mosteiro ou nõ 
rreuocar se ha tẽ ẽlegida» (S); «porque 
per tres remedios e maneyra sejamos 
reuocados e tornados» (VC).

revogar, vb. (do lat. revocare). Anular; 
inutilizar; dissipar. Formas: for reuogado 
(EE, 1); reuogado (EE, 1); reuogar (RP, 
2); reuogaria (VC, 1); reuoguar (VC, 
1); reuoguaste (VC, 1); revogã (VC, 1); 
seer reuogado (VC, 1). Contextos: «eu 
sey o que farey pera quãdo for reuogado 
da moordomaria» (EE); «Reuogado da 
moordomya» (EE); «escassamẽte pode 

nẽhũa herua tal peçonha reuogar» (RP); 
«tal desejo se deue reuogar e impedir» 
(RP); «Ou assy era poderoso que quando 
quisesse reuogaria a ley» (VC); «temẽdo 
se de Pillatus reuoguar a sentẽça» (VC); 
«e o reuoguaste e tiraste do error da 
infieldade» (VC); «As leys mũdanaaes 
revogã aquelles que sõ franqueados 
aa seruidom por a jngratidõ» (VC); «E 
ajnda sem seer reuogado e deueo amar 
de puro coraçõ» (VC).

revolher, vb. O mesmo que revolver. 
Formas: reuolher (VC, 1). Contexto: 
«he chamada ladrõ cõ dereito ou per 
entrada de desauisada ou scõdida ou 
por scoldrinhar e reuolher todas cousas 
e seer sbulhado dellas» (VC).

revolta, subs. (do lat. revoluta-m, part. 
de revolvere). Rebelião; insurreição. 
Formas: reuolta (EE, 1); reuoltas (VC, 
1). Contextos: «o qual he semelhante 
ao jogo da peella que de huũ passa ao 
outro a maneira de hũa reuolta» (EE); «E 
antre os redemoynhos do mũdo e antre 
as reuoltas do segre» (VC).

revoltoso, adj. (de revolta + -oso). Que se 
revoltou; revel. Formas: rreuoltoso (S, 
1); rreuoltosso (S, 1). Contextos: «A .x. 
que non sseja pelejador nem rreuoltoso» 
(S); «O ssegundo nom deue ser pelejador 
nẽ rreuoltosso» (S).

revolução, subs. (do lat. revolutione-m, 
ato de revolver). Movimento; rotação. 
Formas: reuolluçã (VC, 1); reuoluçã 
(VC, 1); reuoluçõ (VC, 2). Contextos: 
«porque Gualilea he interpretada 
reuolluçã  ou trãsmigraçõ» (VC); 
«E segũdo aquello que Gualilea he 
ĩterpretada reuoluçã» (VC); «E em 
aquesta forma nos precedeo ẽ a qual 
sera a verdadeira reuoluçõ como 
da verdadeira Gualilea» (VC); «A 
reuoluçõ da pedra significa em siso 
mistico o descobrimẽto e declaraçõ dos 
sacramentos de Christo» (VC).

revolver, vb. (do lat. revolvere). Revolver 
o espírito; confundir; revirar; voltar; 
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mover. Formas: era reuolta (VC, 1); 
for reuolta (VC, 1); fora reuolta (VC, 
1); forem reuoltas (VC, 1); fosse reuolta 
(VC, 1); fossem reuoltos (VC, 1); foy 
reuolta (VC, 1); he reuolto (VC, 1); he 
reuoluta (VC, 1); reuolluermos (VC, 1); 
reuolta (VC, 11; EE, 1); reuolto (VC, 
2); reuolto he (VC, 1); reuolua (VC, 4); 
reuoluas (VC, 1); reuolue (TC, 1; VC, 
21; EE, 1); reuoluẽ (VC, 5); reuoluẽdoas 
(VC, 1); reuoluẽdoo (VC, 1); reuoluela 
(EE, 1); reuoluellas (VC, 1); reuoluem 
(VC, 2); reuoluemonos (VC, 1); 
reuoluendo (VC, 2); reuoluendoos (VC, 
1); reuoluendose (VC, 2); reuoluendosse 
(VC, 1); reuolueo (VC, 17); reuolueo se 
(VC, 1); reuolueose (VC, 4); reuoluer 
(VC, 12; HV, 1; C, 1); reuoluera (VC, 
3; EE, 2); reuoluerã (VC, 1); reuoluerem 
(VC, 1); reuolueres (VC, 1); reuoluerõ 
(VC, 1); reuolues (VC, 3); reuoluesse 
(VC, 1); reuoluesses (VC, 1); reuolueste 
(VC, 3); reuoluete (VC, 1); reuoluia (VC, 
1; HV, 1); reuoluiã (VC, 1); reuoluo (VC, 
1); reuolvam (VC, 1); reuolver (VC, 
1); rreuoluẽdo (S, 1); seer reuolta (VC, 
1); tijnha reuoltas (VC, 1). Contextos: 
«ao qual era reuolta e posta hũa pedra 
ou canpaã e por çarradura» (VC); 
«Ambrosyo diz que aquelle a que for 
reuolta a pedra e tirado o pesume do 
pecado» (VC); «e da pedra tã grande 
como fora reuolta ou per quẽ» (VC); 
«som aquestas cousas todas para destruyr 
toda sanha e queixia se continuadamente 
forem reuoltas e maginadas» (VC); «E 
ante que a pedra fosse reuolta da boca 
do moymento» (VC); «porque teus 
olhos fossem reuoltos que nom vissem 
vaydade» (VC); «e foy reuolta per o 
amgeo segundo se adeante mostrara» 
(VC); «Em aquella voz todo o mar he 
reuolto de hũa parte aa outra» (VC); 
«Em quanto a terra sta em pousyo e nõ 
he reuoluta nõ se demostra nẽ sabe que 
fruito dara» (VC); «Se aquestas cousas 
sempre reuolluermos na voontade nõ nos 

modera nẽ podera fazer dãpno» (VC); 
«E ajnda podes cuydar que alguũs cõ a 
maão reuolta da outra parte da palma» 
(VC); «acharom reuolta a pedra que era 
por çerto muyto grande» (EE); «Mas 
nũca nos padeçamos o vnigenito de 
deus filho deueremos aquella mãssa façe 
reuolto cõtra nos» (VC); «e pã asmo ou 
pã reuolto he per o cõtrairo» (VC); «e 
ajnda que te elle reuolua os olhos e que 
çarre as orelhas» (VC); «nõ reuoluas os 
olhos da claridade desta strella se nam 
queres alagarte com tormentas» (VC); 
«em tamto tiinha a terra cabo presa com 
suas muy crueis maãos que as mentes 
de muytos reuolue com escoridoões 
de malicias» (TC); «reuolue a casa e 
busca cõ dilligençia atee que ho ache» 
(EE); «mas em ellas se reuoluẽ» (VC); 
«e cõtenplaua em aquellas cousas que 
sabya: reuoluẽdoas em seu coraçõ» 
(VC); «esta destroyra aqueste mũdo 
reuoluẽdoo desordenadamente» (VC); 
«nom podemos por nos outras meesmas 
reuoluela que he muito grãde» (EE); 
«ẽsina a reuoluellas e abrir cõ ellas 
e çarrar as fechaduras» (VC); «e se 
reuoluem nas cousas baixas» (VC); «por 
tãto quando ouuemos dizer o euangelho 
reuoluemonos cõtra o oriẽte» (VC); «E 
que ame mais a criatura e cousa criada 
que o criador peruertendo e reuoluendo a 
ordenãça deuuda» (VC); «reuoluendoos 
e buscãdo ẽ elles a vijnda de Christo» 
(VC); «e reuoluendose para o senhor 
e olhando em elle apareçeo lhe na 
quela magestade que aparecera sendo 
menino» (VC); «mas logo os leyxou 
reuoluendosse a outra parte» (VC); «nõ 
se reuolueo se nom em voz dos que 
choram» (VC); «E o senhor reuolueo 
se» (VC); «reuolueose o senhor contra as 
molheres» (VC); «nõ se podia reuoluer 
nẽ mouer de hũa parte nẽ da outra» 
(VC); «quem nos reuoluera a pedra da 
porta da coua» (EE); «e de dẽtro e de 
fora reuoluerã o mar e as ondas» (VC); 
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«A honrra he huũ dos mayores lazos 
e dos mayores carregos ou pesos pera 
reuoluerem e entornarem as almas» 
(VC); «Ante estes som semelhauees a 
algũa pedra preçiosa que de qualquer 
cabo que a reuolueres allegra a vista» 
(VC); «porque a esto que ouuio se 
reuoluerõ todas suas ãtredanhas» (VC); 
«porque ajnda que nõ faças mal aaquelle 
que te fezer se pero te reuolues quando o 
vees» (VC); «Onde se alguẽ reuoluesse o 
de dẽtro por defora mujto fedor e podridõ 
acharia» (VC); «E que com o menjno 
propheta nõ te reuoluesses bailhando» 
(VC); «Reuolueste a tua façe de my» 
(VC); «reuoluete de hũa parte e da outra 
e beyja cõ deuoçom graciosa todollos 
loguares das bemauemturadas chegas» 
(VC); «saluo que naquelle lugar se 
reuoluia a augoa em todo tẽpo» (HV); «e 
auiã de reger o poboo çegos que reuoluiã 
o entẽdimẽto das scripturas» (VC); «mas 
ante my eu reuoluo e digo assy» (VC); «e 
que se reuolvam e tirem daquellas cousas 
que de vos ouuirom aquelles caães» 
(VC); «E se reuolver sua consideraçõ aas 
vaydades e mallicias mũdanaaes ferira 
a sua jũta» (VC); «rreuelando secretos, 
rreuoluẽdo e induzindo arroydos e 
contẽdas» (S); «deuia seer reuolta e 
cuidada de que saaee huũ liquor» (VC); 
«quasi reuolueo ou tijnha reuoltas as 
costas em a façe do senhor» (VC).

rexsurreição ,  subs.  O mesmo que 
ressurreição. Formas: rrexsureiçon (S, 
1). Contexto: «Tu crees que este he nossa 
ssaude e nossa vida e rrexsureiçon» (S).

rezão, subs. O mesmo que razão. Formas: 
rezã (C, 2; EE, 13); rezam (HV, 2; C, 11; 
EE, 13); rezan (C, 1; EE, 1); rezõ (S, 3; 
TC, 1; HV, 1; C, 2; EE, 7); rezõees (S, 
5); rezões (C, 2); rezom (S, 9; TC, 8; 
VC, 1; HV, 1; C, 2; EE, 10); rezon (S, 
3); rezoões (EE, 7); rrezã (S, 1; HV, 1; 
EE, 2); rrezam (S, 2; EE, 2); rrezõ (S, 9); 
rrezõees (S, 8); rrezões (S, 3); rrezom (S, 
6); rrezon (S, 15). Contextos: «qual quer 

rezã e quaaes quer rezões que tiuerem» 
(C); «pella qual rezam ja vos preeguey» 
(EE); «he rezan que por pena temporal 
sejam a ysso costrãgido» (C); «he rezõ 
auidemte que quanto a alma he mylhor 
que o corpo tamto auemos de omrar 
mais os padres sprituaes» (TC); «A 
ssoberba he começo de todo peecado 
por tres rezõees» (S); «E assy mesmo 
nos he dito como per as ditas rezões 
muitas vezes nõ querem auitar da ygreja 
alguũs escomungados per nossas cartas» 
(C); «Outrosy nos galireiamẽtos das 
aues muyto mayor sandice he rezom» 
(TC); «Em toda a morte comuũ de toda 
a geeraçõ humanal huũ soo remedio 
escondido soo a rezom diuinal per o qual 
podesse acorrer aos derribados» (VC); 
«foy assy por rezom de deuaçõ» (EE); 
«na obra da luxurya asi he cego o omẽ 
que nom ha nelle rezon algũa» (S); «a 
virgẽ non deue morar ẽ logar pubrico nẽ 
hy teer rezoões» (EE); «E a rrezã disto 
he como quer que as cousas temporaaes 
se deuen prepoer pelas spirituaaes» (S); 
«e esta he a rrezã porque tu achaste no 
corpo deste judeu morto ouro e prata» 
(HV); «o apetito cõtra a rrezam» (EE); 
«E sse o parrochiano ouuer algũa rrezõ 
encuberta» (S); «E como quer que todos 
dam rrezõees sufiçientes» (S); «E nom 
somente os clerigos rapan as coroas, mas 
deuem rrapar as barbas por duas rrezões» 
(S); «per rrezom da ordẽ ssom dadas as 
chaues da ygreja aos ssaçerdotes» (S); 
«E se de bebydiçe de todo ten perdido 
ho ẽtẽdimento e rrezon» (S).

rezar, vb. (do lat. recitare). Orar; dizer uma 
oração. Formas: reza (VC, 2; EE, 2); 
rezã (VC, 3); rezãdo (VC, 1); rezam (TC, 
1); rezando (TC, 1); rezar (TC, 2; VC, 
6; C, 7; EE, 1); rezarẽ (C, 1); rezem (C, 
1); rezo (TC, 2); rezou (TC, 2; VC, 2); 
rrezamdo (S, 1); rrezando (S, 2); rrezar (S, 
6); tẽ rezado (C, 1). Contextos: «e des 
entõ chorãdo reza. e diz» (VC); «e do 
mais principal que em a ygreja se reza» 
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(EE); «Como se reza aos xj. capitollos 
de Sam Matheus» (EE); «entõ rezã e 
cantã em aluas» (VC); «ou mjntindo ou 
duujdando ou nõ rezãdo cõpridamẽte» 
(VC); «Se manteem castidade se rezam 
suas oras e asy das outras cousas que 
pertecẽ a seu oficio» (TC); «Quando 
fores sempre uay rezando ou cuydando 
em Deus e partete donde uires falar» 
(TC); «coydar nos meus pecados e 
toleralos e cõfesalos nem rezar por 
elles nem uisitar os emfermos» (TC); 
«fezer boas obras, e rezar e jejuũar 
dando esmollas» (EE); «Item por que 
alguũs saçerdotes çelebram suas missas 
sem rezarẽ primeiro as oras canonicas» 
(C); «nẽ cãtem nẽ rezem com elles» (C); 
«eu quando rezo emtom me uen sono 
e priguyça e cuydaçoõs de maa parte 
em tãto que mays tenho o coraçom em 
elas ca ẽ aquelo que rezo» (TC); «Se 
negligẽtemente et nom com deuaçom 
rezou as oras canonicas» (TC); «E esta 
segũda feira que ha de jejuũar pode 
satisfazer rrezamdo huũ psalmo ou dãdo 
huũ dinheyro a proues» (S); «lançase en 
terra detras do bispo rrezando os spalmos 
penitẽçiaes» (S); «non curam de doutrina 
nem de rrezar nen de dizer as oras e os 
ofiçios deuinaees» (S); «sem primeiro 
saberẽ que tẽ rezado» (C).

rezente, adj. (do lat. recente-m). O mesmo 
que recente: de há pouco tempo; fresco. 
Formas: rezẽte (S, 1; VC, 1); rrezente 
(S, 1). Contextos: «non deue ser lauado 
o corpo pella ũçom ser rezẽte» (S); «e 
poder he resuscitar huũ morto rezẽte 
que he de resusçitar huũ morto de quatro 
dias» (VC); «nom sse pode çelebrar con 
mosto muyto rrezente» (S).

rezoadamente ,  adv. O mesmo que 
razoadamente. Formas: rezoadamente 
(EE, 1). Contexto: «e seus cõpanheiros 
deuian rezoadamente julgar que aquelles 
na morte se arrepẽdessem» (EE).

rezoado, adj. O mesmo que razoado. 
Formas: rezoadas (VC, 1); rezoado 

(C, 2). Contextos: «nasçẽça das leis 
diuinaaes meestra e senhora da quellas 
que sõ humanaaes rezoadas e justas 
jnmigua e cõtraira das maas» (VC); «e 
dos toros que tomarẽ pera serrar lhe dem 
rezoado conheçimẽto» (C); «he mays 
rezoado e mays conforme ao dereito 
diuino» (C).

rezoar, vb. O mesmo que razoar. Formas: 
rezoa (EE, 2); rezoar (VC, 1). Contextos: 
«depois disto rezoa a miseria dos maaos 
dizẽdo» (EE); «E aqui rezoa Christo 
dos homeẽs» (EE); «De si torna a 
rezoar spiritualmẽte cõtra a çidade 
metropollitana de Jherusalem» (VC).

rezoável, adj. O mesmo que razoável. 
Formas: rezoaauees (VC, 1); rrezoauel 
(S, 1). Contextos: «e o que o nõ he 
que vos perdoẽ ou quitẽ de coraçõ e 
de boca e de obra os homẽs em quanto 
som rezoaauees e nõ animalyas brutas 
que nõ husã de razom» (VC); «medo he 
huũ temor da võtade rrezoauel per algũ 
prijgo» (S).

ribaldo, subs., adj. (do francês antigo 
ribalt). Velhaco; libertino. Formas: 
ribaldo (VC, 1); rybaldos (VC, 1). 
Contextos: «Pensa ajnda que nõ ha 
ribaldo na terra que nõ fosse tam 
chegado e deuoto a deus como tu» (VC); 
«outros strangeiros grãdes e pequenos 
honrrados e rybaldos e bebedos» (VC).

ribeira, subs. (do lat. riparia-m). Rio 
pequeno. Formas: ribeira (VC, 1); 
ribeiras (VC, 1). Contextos:  «E 
chamasse asy porque em aquella ribeira 
ha mujtos cedros» (VC); «e vierom as 
ribeiras ou rijos» (VC).

ribeiro, subs. (do lat. ripariu-m). Rio 
pequeno; regato. Formas: ribeyro (VC, 
1); rybeiro (VC, 2). Contextos: «per 
meo do qual valle corre aquelle ribeyro 
de Cedrõ» (VC); «E sayndo foysse aalem 
do rybeiro de Cedron» (VC); «Porque 
assy como o rybeiro ou regato» (VC).

ribera, subs. O mesmo que ribeira. 
Formas: ribera (VC, 2). Contextos: 
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«assy a ribera ou praya delle he a fim 
do mundo» (VC); «E estando acerca da 
ribera» (VC).

ricamente, adv. (de rico + -mente). 
Com riqueza; opulentamente. Formas: 
ricamente (HV, 1). Contexto: tijnha hũa 
camara muyto ricamente laurada» (HV).

riçar, vb. (do lat. medieval riciare). 
Encrespar; eriçar. Formas: riçar (VC, 1). 
Contexto: «he ousado a riçar e prouocar 
tã tremedoira magestade» (VC).

rico, subs., adj. (do germânico reiks). Que 
ou o que possui muitos bens ou coisas 
de valor; abastado. Formas: rica (VC, 
5; EE, 1); ricas (VC, 1); rico (S, 2; TC, 
3; VC, 125; HV, 2; EE, 19); ricos (S, 
1; TC, 2; VC, 94; HV, 3; EE, 5; RP, 1); 
riquo (EE, 8); riquos (EE, 1); rrico (S, 
12); rricos (S, 4); rriquo (S, 1); rryco 
(S, 2); rycas (VC, 1; EE, 1); ryco (VC, 
2; EE, 13); rycos (VC, 2; EE, 3); ryquo 
(EE, 11); ryquos (EE, 4). Contextos: 
«quando algũa pessoa poderosa ou 
rica ha de hir pousar a alguũ lugar» 
(VC); «nõ era rica nem nobre» (EE); 
«innumerauel conto de ouro e doutras 
mercadarias mui ricas e de grãde valor» 
(VC); «Se cobiiça dauer mais e seer mais 
rico» (TC); «assy como mingoados e 
mais mizquinhos que os outros a pedir 
a esmolla do rico» (VC); «O uirgẽ he 
cõparado ao ouro porque poucos o podẽ 
auer saluãte os ricos bẽ asy a uirginidade 
poucos ha am e poucos trabalhã por 
ela» (TC); «saluãte os que sõ perfeitos 
e ricos de uirtudes» (TC); «como nom 
foy louuaminheiro aos ricos» (VC); «e 
cõ estas cousas busquẽ se pera os ricos 
muyto bõas salsas» (RP); «jazia aa porta 
do riquo cheeo de chagas» (EE); «Quãdo 
fazees jantar ou çeea nõ cures de chamar 
a teus amigos nẽ parẽtes nẽ vizinhos 
riquos» (EE); «tu es rrico e eu pobre» 
(S); «Ca asy como os rricos e de grande 
estado enferman algũuas vezes comendo 
manjares grossos e vijs» (S); «como diz 
ssam Lucas do rriquo a quem demãdaua 

Sam Lazaro esmola ssepultado he no 
inferno» (S); «sse era rryco ou proue, 
fraco ou emfermo» (S); «nõ podẽ careçer 
e escusar rycas sepulturas» (VC); «E 
porẽ por elle seer ryco e nobre e auer 
gram comhoçimento do presidente» 
(VC); «he reprehendida e condempnada 
a cobijça dos rycos» (VC); «nẽ rycos: 
nem poderosos» (EE); «Mays leue cousa 
he ho camello passar pello olho de hũa 
agulha que ho ryquo emtrar no regno dos 
çeeos» (EE); «Se ryquos entom disserã 
que por doões e dadiuas auiã a muitos 
jnduzido aaquella ffe» (EE).

rico homem, subs. (do cast. ricohombre). 
Membro da classe da nobreza. Formas: 
rico homẽ (VC, 2); ricos homeẽs (VC, 
1). Contextos: «ex aqui o rico homẽ 
que cõuida o pobre vay logo corrẽdo 
apresadamẽte» (VC); «em aquella sua 
epistola em que conuyda o nobre rico 
homẽ que se vãa pera o hermo» (VC); 
«vos inclitos barroões e ricos homeẽs 
do ceeo».

rigo, adj. O mesmo que rijo. Formas: 
rigo (TC, 1); rrigo (S, 1); rygos (EE, 1). 
Contextos: «se he mãcebo se uelho se 
rico se pobre se he fraco ou rigo» (TC); 
«a significar que Jhesu Christo mais 
rrigo veo quamdo tornou dos infernos 
e liurou os sseus» (S); «Nos os mays 
rygos deuemos sosteer as fraquezas dos 
emfermos» (EE).

rigor, subs. (do lat. rigore-m). Força; 
firmeza. Formas: rigor (VC, 20; 
EE, 4). Contextos: «ca aly auera a 
caentura do fogo streme e rigor streme 
e apartamento do fryo» (VC); «a alma 
actiua de negligẽcia que se faz per rigor e 
trabalho» (VC); «Empero no juizo seera 
tempo de rigor e justiça» (EE); «com 
força e rigor grande alĩpa o metal» (EE).

rigoroso, adj. (do lat. rigorosus, a, um). 
Severo; escrupuloso; áspero. Formas: 
rigorosa (VC, 1); rigoroso (VC, 4); 
rigorossa (VC, 1); riguroso (VC, 1). 
Contextos: «ameaçaua que seria julgada 
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mais streitamẽte e rigorosa por quanto 
reçebera mais ameude vees do senhor» 
(VC); «pera satisfazer por a sua alma 
aaquelle dereito e rigoroso juyz» (VC); 
«Ouçamos pois aquestas tres pallauras 
do juyz rigoroso ou aspero» (VC); «E 
que deue tremer e auer spanto do seu 
juizo muy streyto e rigoroso» (VC); 
«lançados do parayso per aspereza 
rigorossa do segredo diuinal» (VC); 
«que aa sentẽça do riguroso jujz seja 
temperada per misericordia» (VC).

rijamente, adv. (de rijo + -mente). Com 
força; com intensidade; duramente. 
Formas: rijamente (VC, 17); rijamẽte 
(VC, 9; EE, 1); ryjamente (VC, 3); 
ryjamẽte (VC, 3). Contextos: «e soporta 
rijamente aas doores» (VC); «e se os nõ 
forçara rijamẽte a fame nõ fezerõ aquesto 
de colher e comer as spiguas» (VC); «erã 
outros tantos as quaaes dormiã rijamẽte» 
(EE); «e se apeguem mais ryjamente ao 
sposo» (VC); «saluo se a carne ryjamẽte 
fosse priuada e refreada das cousas que 
lhe som necesarias» (VC).

rijo, subs., adj. (do lat. rigidus, a, um). 
Forte; robusto; duro; intenso. Formas: 
rija (VC, 4; EE, 1); rijas (VC, 3); rijo 
(VC, 2; EE, 3); rijos (VC, 6); rrija (VC, 
1); rrijo (S, 1); rrijos (S, 2); ryjas (VC, 1); 
ryjo (VC, 2); ryjos (VC, 2). Contextos: 
«Depois que veeo o cõprimẽto da ydade 
rabusta e rija sayo» (VC); «a carne no 
começo da criaçom foy rija e saã e 
obediente aa alma» (EE); «e tijnhã hũas 
muy agudas e rijas pontas» (VC); «nom 
era rijo ou solto» (VC); «Os quaaes se 
caãe mays rijo se alleuantam» (EE); «e 
caeste ẽ lazos muy rijos e em poder de 
imijgos muy cruees» (VC); «a molle 
vestidura desolue a rrija alma» (VC); 
«sẽdo saão e rrijo e sen prijgo» (S); 
«como quer que hũs som mais rrijos de 
dezoito anos que outros de veinte» (S); 
«o pam que he uida pera os homeẽs rrijos 
he morte aos meninos» (S); «e as cousas 
molles faz e as ryjas e duras» (VC); «e 

terçeiramente que dara aas ouelhas pasto 
mais ryjo» (VC); «E vierom ryjos com 
grãde prazer» (VC).

riligião, subs. O mesmo que religião. 
Formas: rilligiõ (VC, 1). Contexto: 
«mas a piedade da rilligiõ diuinal he 
primeira que a necessidade do linhagem 
ou do parentesco» (VC).

rio, subs. (do lat. rivu-m, ribeiro). Grande 
curso natural de água. Formas: rijo (VC, 
14); rijos (VC, 6); rio (VC, 6; HV, 6; 
EE, 3); rios (VC, 5; EE, 1); rrijo (S, 1; 
VC, 2); rrio (S, 1; HV, 1); rryo (VC, 2); 
ryo (VC, 15; C, 1; EE, 3); ryos (VC, 2; 
C, 1; EE, 3). Contextos: «No rijo que 
allaga se entende a dileitaçom do desejo 
presente» (VC); «e vierom as ribeiras ou 
rijos» (VC); «o qual tu oolha alĩpãdo o 
rostro ou pervẽtura que se laua em o rio» 
(VC); «E teuerõ por bẽ que o posesse na 
casa do rio» (HV); «ha fonte pequena 
creçeo em rio grandissimo» (EE); «Em 
a pedra se te abrirom rios» (VC); «he 
regiam cercada de dous rios, Tigris 
e Eufrates» (EE); «ou no mar, ou en 
rrijo, ou em lagooa» (S); «Muytas gotas 
emchem huũ rrijo» (VC); «foy bautizado 
no rrio de Jurdam» (HV); «como saae o 
rrijo do parayso do dilecto corrẽdo per 
as baixezas dos valles» (VC); «mays em 
ho mar nen en rrio nom deue seer dicta 
myssa» (S); «e como foy bautizado no 
rrio de Jurdam» (HV); «mas beuia da 
augoa pura da fonte ou do rryo» (VC); «o 
Jordã que quer dizer ryo de juyzo» (VC); 
«pello qual passa o ryo de Jordan» (EE); 
«e por o peso do corpo sayrom grandes 
ryos de sangue de cada parte daquellas 
grãdes fendeduras» (VC); «Item os que 
teem canaaes e pesqueiras nos ryos em 
que tomã cõ artefiçios lampreas ou otro 
pescado paguẽ delle a dizima» (C); 
«aynda nõ tinha feyto a terra: e os ryos 
e os prinçipios do mũdo» (EE).

ripa, subs. (talvez do gótico *ribjô, costela, 
pelo lat. medieval ripa-m). Peça de 
madeira longa. Formas: ripas (C, 1). 
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Contexto: «Os que fizerem escudelas, 
gamellas, talhadores, ripas, trinchos, 
escadas» (C).

riqueza, subs. (de rico + -eza). Bens 
valiosos. Formas: riqueza (S, 2; VC, 
4; C, 2; EE, 10); riquezas (S, 3; TC, 6; 
VC, 197; HV, 1; C, 1; EE, 50); rriqueza 
(S, 2); rriquezas (S, 16); rryqueza (S, 1); 
rryquezas (S, 3); ryqueza (VC, 1; EE, 
2); ryquezas (VC, 6; EE, 9). Contextos: 
«Estas tres coussas dam os auarẽtos ao 
dinheiro e aa riqueza» (S); «e a substancia 
e riqueza do mũdo que se entẽde per a 
naue. e os parentes que se entẽdem per 
o padre» (VC); «nõ da pecunia e riqueza 
terreal como os cobijçosos» (EE); «E 
por que auareza he auogada de riquezas 
tẽporaees» (S); «Se das riquezas. Se 
da fremusura. Se do podrio» (TC); «nẽ 
aquelles que tomassem as riquezas do 
mũdo. mas que desejassem os thesouros 
celestriaaes» (VC); «As riquezas som 
chamadas espinhas tẽporaaes por que 
ferẽ e afadigã a alma» (EE); «E por 
quãto os homẽs ẽ este mũdo mais 
pecam quãdo ten benavẽturança e 
rriqueza em elle» (S); «A segũda de 
aquerir rriquezas temporaees cõtra ho 
que dyzya Sam Lucas no Evangelho 
do rrico que achegou muytos fructos 
e muitas rriquezas» (S); «poden fazer 
temperadamente esmola ssegundo a 
rryqueza do marido» (S); «asi como 
sçiençia, fermosura, forteleza e rryquezas 
e as outras coussas semelhauees» (S); «A 
segũda em cobijça de muyta ryqueza» 
(VC); «e acheguate aas boõas ryquezas» 
(VC); «emrriqueçẽdoo (de temporaaes e 
spirituaaes ryquezas)» (EE).

riquíssimo, adj. (de rico + -íssimo). 
Superlativo de rico: muito rico. Formas: 
riquissimo (EE, 2). Contextos: «O qual 
he riquissimo, e potentissimo» (EE); «O 
qual foy riquissimo e muyto sabedor e 
poderoso antre hos outros reys» (EE).

rir, vb. (do lat. ridere). Expressar-se 
através do riso. Formas: riindo (TC, 

1); rij (VC, 1); rija (VC, 1); rijam (VC, 
1); rijdes (VC, 2); rijesse (VC, 2); rijm 
(VC, 4); rijndo (VC, 2); rijo (VC, 3); 
rijr (VC, 6; HV, 1; EE, 2); rijra (EE, 2); 
rijrã (VC, 1); rijrey (VC, 1); rijrom (VC, 
1); rindo (TC, 1); riram (VC, 1); rirem 
(VC, 1); risees (VC, 1); rrijm (VC, 1); 
rrijr (VC, 1); rrindo (VC, 1); rya (EE, 1). 
Contextos: «Mas riindo e escarnecendo 
e falando muyto e demouendo aos outros 
pera fazerem asy» (TC); «entõ elle 
rij» (VC); «huũ homẽ a enforcar rijo e 
pregũtãdo porque rija respondeo porque 
vejo que huũs grãdes ladrones leuã aa 
forca huũ pequeno» (VC); «e outros 
escarneçendo rijam» (VC); «e pondes 
os giolhos em terra e rijdes escarneçees 
da peendença de deus» (VC); «mas nũca 
se lee que rijesse nẽ ouuesse boa ãdãça» 
(VC); «e diz mais que os çeeos rijm e 
os angeos cantã cõ allegria» (VC); «nẽ 
as lagrimas que choraua nõ consollã 
os que rijm e scarneçẽ nẽ cõsollã os 
seus trapos aquelles que andã vestidos» 
(VC); «se os achara alli star rijndo 
e fallãdo vaydades» (VC); «Algũas 
vezes chorou mas nũca rijo» (VC); 
«ouuio suas palauras vaãs começou se 
de rijr» (HV); «fara rijr aos que estudã 
ẽ ella lealmẽte» (EE); «e rijra no dia 
derradeiro» (EE); «E ajnda os santos 
rijrã sobre elle: dizẽdo por tãto nos 
sobrijmos» (VC); «eu em vossa queeda 
rijrey» (VC); «foy escarneçido e rijrom 
delle os filhos daqueste mundo» (VC); 
«Itẽ pequey outrosi rindo e escarnecendo 
e aremedando e murmurãdo» (TC); 
«quando alguũ cuyda que os homẽs 
riram e escarneçeram delle» (VC); 
«por rirem e folguarẽ as pessoas torpes» 
(VC); «podem dizer ou cuydar digna 
cousa era que de todas estas risees. e 
as desprezases por auer aquellas outras 
que sam tã marauilhosas e boõas» (VC); 
«porque nos rrijm as cousas deste mũdo» 
(VC); «porque aquestas cousas muyto 
vijs som e muyto de rrijr e menospreçar» 
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(VC); «bebendo joguetando: rrindo e 
ouciossamẽte viuendo» (VC); «Rya com 
elles» (EE).

riscar, vb. (do lat. resecare, cortar). Fazer 
riscas; suprimir; expulsar. Formas: 
riscallos (VC, 1); riscou (VC, 1); seer 
riscados (VC, 1); sejã rescados (VC, 
1); som rescados (VC, 1). Contextos: 
«e fazer digna satisfaçom em esta vida 
por destruyr meus peccados e riscallos» 
(VC); «destroyo e riscou a maldiçõ da 
ley» (VC); «os quaaes auiam de seer 
riscados e destroydos per Christo» 
(VC); «e som scriptos no liuro da vida 
nõ ẽbargãdo que na terra sejã rescados 
e mortos e auudos por maaos quanto 
aos homẽs» (VC); «E per o cõtrairo os 
nomes dos maaos sõ scriptos na terra e 
som rescados dos ceeos» (VC).

riso, subs. (do lat. risu-m). Ato ou efeito 
de rir. Formas: rijso (VC, 2; EE, 1); 
rijsos (VC, 4); riso (VC, 1); risos (VC, 
1); rrijso (S, 1); rrijsso (S, 1); rrisos (S, 
1); ryso (EE, 3). Contextos: «O rijso 
se mesturara cõ door e aa postumaria 
do prazer vẽ o choro» (VC); «ora 
teemos rijso, ora choro» (EE); «e auer 
mjngoa de pam e os escarnhos e rijsos 
que forẽ de ty feytos» (VC); «E o lõgo 
riso e muyto deuese cõpẽsar cõ o choro 
perpetuo» (VC); «que se ocupe vaãmẽte 
em palauras e risos. jogos e plazeres» 
(VC); «e a cortiça de odio e as flores de 
rrijso e escarneo» (S); «Fezeste rrijsso 
ou cantaste ou fezeste sinaees a algũa 
molher» (S); «dar grãdes braados, rrisos 
vaãos» (S); «Bẽauenturados os que agora 
choraaes: ca ryso terees» (EE).

risonho, adj. (de riso + -nho). Que ri; 
sorridente; alegre. Formas: risonha 
(VC, 1). Contexto: «e ajnda cõ façe 
risonha e esplandeçente. e apareçẽdo 
alegre» (VC).

rixa, subs. (do lat. rixa-m). Desentendi-
mento; briga. Formas: rixas (VC, 1); 
ryxas (VC, 1); rrixa (S, 1). Contextos: 
«e auẽdo sanha deligeiro prouocã rixas 

e cõtendas» (VC); «O spiritu santo nõ 
mora de boõamẽte onde ha companhas 
e corte de gente: e discordias e ryxas» 
(VC); «A primeira filha he rrixa, cõtẽda» 
(S).

rixamente, adv. O mesmo que rijamente. 
Formas: rixamẽte (VC, 1). Contexto: 
«e se achar tempo lãça se rixamẽte como 
besta» (VC).

roaz, adj. (de rabaz). Que rouba; ladrão. 
Formas: roazes (VC, 1). Contexto: «e 
assy como cordeiro jgnoscẽte em meo 
dos lobos roazes» (VC).

robar, vb. O mesmo que roubar. Formas: 
robandoos (VC, 1); robaste (VC, 
1); robauã (VC, 1); robou (VC, 1). 
Contextos: «o vençedor leua a deuisa da 
sua victoria per que vẽçeo os poderosos 
seus aduersayros robandoos» (VC); 
«porque entom paguaste tu o que nom 
robaste» (VC); «comiã e bebiã tomauã 
e robauã aos outros» (VC); «e aquello 
que nom robou por ty o pagou» (VC).

robusto, subs., adj. (do lat. robustus, a, um, 
de carvalho). Forte; resistente; vigoroso. 
Formas: robusto (VC, 1); robustos 
(VC, 4). Contextos: «ca pois es saão 
do corpo e robusto ou rijo sosteeste ou 
encostaste ao põtal ou cajado alheo» 
(VC); «eram os algozes robustos rijos 
e de grãdes corpos» (VC); «forom 
afigurados primeiramente per aquelles 
tres robustos que offereçerõ a Dauid 
augoa da cisterna de Bethleẽ» (VC); «Os 
tres robustos forõ a Bethleẽ por agoa 
que tirarõ da cisterna da terra» (VC); 
«som chamados robustos e fortes na ffe 
e caridade» (VC).

roca, subs. (do germânico rukka, pelo lat. 
medieval rucha-m). Vara onde se enrola 
a estriga para fiar. Formas: roca (VC, 1); 
rroca (VC, 1). Contextos: «e a senhora 
trabalhaua na roca e cõ agulha por 
dereito ou por preço» (VC); «Leesse da 
senhora virgem que cõ a rroca e agulha 
guançaua o mantimento para sy e para 
seu filho» (VC).
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rociamento, subs. (de rociar + -mento). 
Ato ou efeito de rociar; condensação do 
orvalho. Formas: roçiamẽto (VC, 1). 
Contexto: «A primeira he o orualho e 
roçiamẽto da graça diuinal que preçeda» 
(VC).

rociar, vb. (do lat. vulgar *roscidare, este 
de roscidus, a, um, de orvalho). Cobrir de 
orvalho; orvalhar; humedecer. Formas: 
era roçiada (VC, 1); fosse rociado (VC, 
1); roçiadas (VC, 1); roçiãdo (VC, 1); 
roçiarme has (VC, 1); rociauam (VC, 
1); rociemos (VC, 1). Contextos: «assi 
a virgẽ Maria era roçiada do orualho 
diuinal soomente» (VC); «nõ fosse 
rociado daquelle sangue e augua que 
manou e sayo do lado de Christo» (VC); 
«aquellas tuas stemdidas e furadas 
maãos e roçiadas do samcto sangue» 
(VC); «per o sãgue do qual vntãdo ou 
roçiãdo as nossas entradas e sentidos» 
(VC); «roçiarme has cõ o ysope» (VC); 
«rociemos de sangue o nosso liuro 
assy como na ley antigua rociauam as 
entradas e lumiares das cassas» (VC).

rocim, subs. (talvez do alto-alemão Hross, 
cavalo). Cavalo de pequena estatura. 
Formas: roçim (HV, 1). Contexto: «e 
caualgarõno em huũ roçim e leuarõno 
fora da çidade açerca da põte» (HV).

roda, subs. (do lat. rota-m). Círculo; peça 
circular que se move à volta de um eixo. 
Formas: roda (VC, 7); rodas (VC, 1). 
Contextos: «poynos tu assy como roda» 
(VC); «e trager os asnos e cauallos cõ 
roda ẽ os moynhos ou ataffonas em 
seu collo» (VC); «Se alguẽ vee a alguũ 
fazer roda neçessario he que aquelle 
faça roda» (VC); «ẽpero a vista daquelle 
nõ he causa de se fazer a roda» (VC); 
«e he hũa roda que nos leua defundo 
açima» (VC); «faze o andar ẽ roda assy 
como mujnho que nũca queda» (VC); «e 
porque te tragem em carreta de muytas 
rodas» (VC).

rodear, vb. (de roda + -ear). Andar à volta 
de; circundar. Formas: rodea (EE, 3); 

rodeaua (EE, 3). Contextos: «o dyaboo 
vosso immijgo como lyon braadando 
rodea buscando a quẽ coma» (EE); 
«Jhesu rodeaua toda Gallilea emsynando 
nas synagogas» (EE); «quãdo ho mar 
rodeaua seu termo» (EE).

roer, vb. (do lat. rodere). Triturar; carcomer. 
Formas: roem (VC, 1); roer (VC, 2); 
rooe (VC, 4); roõe (C, 1); rooẽ (VC, 1); 
rooem (VC, 1); royriã (VC, 1); rrõee (S, 
1); rroeer (S, 1); rrooe (S, 1; VC, 1); seer 
ruydas (VC, 1). Contextos: «e as tripas 
se apertã e roem os corações» (VC); 
«nem cessa de roer a alma cõ tristeza» 
(VC); «eelle o rooe e guasta» (VC); 
«E assy comẽ e roõe os ditos fructos 
mesturados cõ sangue de simonia» (C); 
«porque ay onde quer que se ajuntã os 
leigos sempre rooẽ e açoutã os religiosos 
per mal dizeres» (VC); «assy como 
porcos e recõtãdo aquello que veem ou 
ouuem rooem a vida dos outros» (VC); 
«e que vermeẽs immortaaes os royriã» 
(VC); «Ou se por afeiçõ e amorio de 
parentes que lhe rrõee a vida como 
moscas» (S); «E sse for achada en terra 
ou teuer alguũ gussano que ha rroeer, 
deue sseer queymada» (S); «ho rrooe 
rrato ou outro anymal» (S); «e nõ o rrooe 
quando he absente» (VC); «nom possam 
tomar ferrugem nem seer ruydas do 
corũcho e dos vermeẽs» (VC).

rogação, subs. (do lat. rogatione-m). Ato 
ou efeito de rogar; súplica. Formas: 
rogaçon (EE, 1); roguaçõ (VC, 1). 
Contextos: «porque aas obras de sobre 
a roguaçõ nõ he alguẽ obriguado» (VC); 
«pella perseuerãça della na rogaçon e 
firmeza de sua ffe e deuaçõ» (EE).

rogador, subs. (do lat. rogatore-m). 
Aquele que roga; aquele que intercede; 
suplicante. Formas: rogador (VC, 1); 
rogadores (VC, 2); roguadores (VC, 
3); rrogador (S, 1); rrogadores (S, 1). 
Contextos: «Em como Christo seja nosso 
auogado e rogador por nossos pecados» 
(VC); «aquelle que he misericordioso 
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tem muytos rogadores por sy» (VC); 
«e cõ descripçõ e buscaae rogadores 
de vossas culpas» (VC); «e esto por 
spertar a caridade dos roguadores» 
(VC); «cõtigo sejã em tua presença meus 
roguadores e vogados e defensores» 
(VC); «E da parte dos roguadores» 
(VC); «Enterçessor, rrogador por que 
ha cuydado de quitar as nossas culpas e 
pecados» (S); «acreçenta e multiplica os 
rrogadores por o que sse confessa» (S).

rogar, vb. (do lat. rogare). Implorar; 
suplicar; pedir; solicitar; rezar. Formas: 
fosse roguado (VC, 1); foy roguado (VC, 
3); he roguado (VC, 2); roga (S, 2; VC, 
11; HV, 1; EE, 6); rogã (VC, 1); rogade 
(S, 1; HV, 1); rogado (VC, 2; EE, 1); 
rogãdo (TC, 1; VC, 1); rogãdolhe (EE, 
1); rogalhe (EE, 1); rogam (VC, 1); 
rogamollo (VC, 1); rogamos (S, 1; HV, 
2; EE, 3); rogamoste (EE, 3); rogando 
(VC, 5; EE, 8); rogandolhe (EE, 1); 
rogandoo (EE, 1); rogar (S, 2; TC, 2; VC, 
11; HV, 1; C, 1; EE, 5); rogara (VC, 3; 
EE, 2); rogaremos (VC, 1); rogares (VC, 
2); rogarey (EE, 1); rogarmos (VC, 1); 
rogarõ (VC, 3; HV, 1; EE, 1); rogarom 
(VC, 2; EE, 1); rogaronlhe (EE, 1); 
rogaronno (VC, 1); rogas (VC, 1; EE, 1); 
rogassem (EE, 1); rogaste (VC, 3; EE, 
1); rogaua (VC, 13; HV, 1; EE, 4); rogauã 
(VC, 3; EE, 2); e rogauã lhe (EE, 1); 
rogaualhe (EE, 2); rogauãlhe (EE, 1); 
rogauamlhe (EE, 2); rogauanlhe (EE, 1); 
rogauanno (VC, 1); rogauãno (VC, 4); 
rogauao (VC, 2); rogay (EE, 1); roge (S, 
1); rogo (S, 1; VC, 39; HV, 14; C, 1; EE, 
9; RP, 1); rogo te (VC, 9); rogote (EE, 
4); rogou (TC, 1; VC, 9; HV, 2; EE, 5); 
rogoulhe (VC, 1; EE, 2); rogouo (VC, 
1); rogouos (EE, 1); rogovos (EE, 1); 
rogua (S, 1; VC, 10); roguã (VC, 8); 
rogua lhe (VC, 1); roguaae (VC, 2); 
roguado (VC, 5); roguãdo (VC, 7); 
roguado fosse (VC, 1); roguãdoo (VC, 
2); rogualhe (VC, 2); roguam (VC, 2); 
roguamos (VC, 5); roguamos te (VC, 1); 

roguando (VC, 2); roguandoo (VC, 1); 
roguao (VC, 1); roguar (VC, 10); roguara 
(VC, 1); roguarã (VC, 1); roguarey (EE, 
1); roguarõ (VC, 2); roguarõ no (VC, 1); 
roguarom (VC, 2); roguarõno (VC, 1); 
roguasse (S, 1; VC, 2); roguaste (VC, 1); 
roguãte (VC, 1); roguaua (VC, 3); 
roguauam (VC, 1); roguauãno (VC, 1); 
roguauao (VC, 2); rogue (S, 1; VC, 9); 
roguẽ (VC, 4); rogueis (HV, 1); roguem 
(VC, 2); roguemolhe (VC, 1); roguemollo 
(VC, 5); roguemos (VC, 11; HV, 1); 
rogues (VC, 1); roguey (EE, 1); roguo 
(EE, 1); roguote (VC, 1); rroga (S, 23); 
rrogãdo (S, 3); rrogae (S, 1); rrogaees (S, 
1); rrogamos (S, 2); rrogan (S, 1); 
rrogando (S, 1); rrogandolho (S, 1); 
rrogar (S, 17); rrogas (S, 1); rrogasemos 
(S, 1); rrogasse (S, 1); rrogaste (S, 1); 
rrogaua (S, 2); rrogen (S, 1); rroges (S, 
1); rrogey (S, 1); rrogo (S, 2); rrogou (S, 
2); rrogua (S, 2); rroguar (VC, 1); rrogue 
(S, 1; VC, 1); rroguen (S, 1); sam 
roguados (VC, 1); seer rogado (VC, 2); 
seer roguado (VC, 6); seja roguado (VC, 
1); som rogados (TC, 1). Contextos: 
«nom embarguando que pera ello fosse 
roguado» (VC); «porque logo como foy 
roguado logo começou de hir empos 
aquel que o rogaua» (VC); «he afaagado 
o recõciliado quãdo bem he roguado» 
(VC); «roga por nos pecadores» (S); «em 
vaão roga e faz oraçõ a deus» (VC); «os 
quaaes todos rogã a deus por ella 
dizẽdo» (VC); «Rogade ao señor da 
mese que ẽuije seus obreiros en ella» (S); 
«mas rogado daquelle que adubaua a 
vinha e que lhe queria lãçar esterco» 
(VC); «(Jhesu) rogado pella madre» 
(EE); «Pequey ueendo os meus proximos 
tristes e descõsolados e nõ os cõsolãdo 
nẽ esforçando nẽ rogãdo a Deus por 
elles» (TC); «o qual chegou a Jhesu 
rogãdolhe e dizendo» (EE); «ca rogalhe 
que deça ante que seu filho moyra» (EE); 
«e rogam por aquelles que os perseguẽ» 
(VC); «E assy como nas outras cousas 



145Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

demandamos a deus que sejamos ouuidos 
e rogamollo» (VC); «E hoje podesse 
ẽtender por esta vida presẽte e rogamos 
que nolo de oje» (S); «Ao filho de Dauid 
rogamoste senhor que nos salues beẽto 
he aquelle que veẽ en nome do senhor» 
(EE); «Rogando e dizendolhe o meu 
page» (EE); «Rogandolhe deuotamẽte» 
(EE); «chegou a elle huũ çenturyo 
rogandoo e dizendolhe» (EE); «deuenlho 
dar e soterralo em sagrado e darlhe a 
cominhom se a pede e rogar a Deus por 
ele» (TC); «O justo dara seu coraçom a 
uellar de manhaã ao senhor que ho fez, 
e ẽ presença do muito alto rogara» (EE); 
«E se esto nõ ouuermos como rogaremos 
a  deus?» (VC);  «e sem duuida 
outorguartea qualquer cousa que lhe 
rogares e pedires. e dizer lheas» (VC); 
«E nom vos digo que rogarey ao padre» 
(EE); «e rogarmos por algũa cousa e nõ 
ha ouuermos nõ curamos mais daquello» 
(VC); «E des que isto foy feyto rogarõ 
a Sam Clemente que lhes desse por 
escripto os dez mãdamẽtos da ley» (HV); 
«affincadamente lhe rogarom desejãdo 
ainda de o ouuir» (EE); «e chegarõ seus 
diçipollos e rogaronlhe dizendo» (EE); 
«rogaronno que ficasse a hy» (VC); «por 
que aquellas cousas que rogas tenhas 
diãte ty e ẽ a mẽte e nõ otras» (VC); «por 
que pella perseuerãça della na rogaçon 
e firmeza de sua ffe e deuaçõ se mostrasse 
aos diçipollos e rogassem por ella» (EE); 
«Rapaz maluado toda a diuida te deixei 
porque me rogaste» (EE); «lhes rogaua 
que cada huũ lhe desse cõselho o milhor 
que podesse» (HV); «Onde rogauã a 
Jesu que se os mandasse que sayssem 
daquelles corpos» (VC); «e rogauã lhe 
dizendo» (EE); «e deitado no chaão o 
criado rogaualhe dizendo» (EE); «e 
rogauãlhe que ficasse ally» (EE); 
«(rogauamlhe.) con affeiçõ e humildade 
postos em giolhos» (EE); «E trouxeronlhe 
huũ sordo e mudo, e rogauanlhe que lhe 
posesse a maão em çima» (EE); 

«rogauanno os discipollos» (VC); «e 
rogauãno que lhe posesse maão» (VC); 
«e lãçãdo se ante elle rogauao dizẽdo» 
(VC); «Rogay  por vossos falsos 
acusadores e perseguidores» (EE); 
«porẽde nos pedimos a virgẽ Maria que 
ella roge por nos, por que he medianeira 
antre Deus e nos» (S); «rogo que vossa 
caridade auonde cada dia mays» (EE); 
«mas eu rogo mujto que se nõ ponha» 
(RP); «E rogo te senhor muy piedosso 
que pois assy te inclinaste por nos» (VC); 
«Poys rogote que o ẽuijes a casa de meu 
padre» (VC); «el rey deseiaua muyto 
aquela uinha pera fazer ẽ ela huũ pumar 
e rogou a Naboth que lha uẽdese por 
quanto quisese» (TC); «e sobindo en ho 
nauyo que era de Symõ rogoulhe que a 
arredasse huũ pouco da terra» (EE); 
«rogouo huũ phariseu que comesse cõ 
elle» (VC); «Rogouos non falleçaaes em 
minhas tribullaçõoes por vos outros» 
(EE); «Poys diz (Rogovos, etc.)» (EE); 
«por que rogua por nos ao padre» (S); 
«ajnda que nõ queira fazer aquello que 
lhe roguã» (VC); «E tu rogua lhe que nõ 
te leixe partir do seu costado» (VC); 
«roguaae  por  aquel les  que nos 
perseguyrem» (VC); «E per esto que elle 
foy spertado e roguado dos discipollos» 
(VC); «roguãdo por ellas e fazendo 
oraçoões» (VC); «ajnda que roguado 
fosse nom quis hir» (VC); «e roguãdoo 
per razoões» (VC); «E sobindo Jesu na 
barca rogualhe huũ daquelles que fora 
liure dos demonios» (VC); «nom ajam 
voontade nem pelleja com aquelles que 
o de ssy lançam nẽ falleçe aos que o 
roguam» (VC); «Onde em aquellas 
cousas que roguamos a deus» (VC); 
«Roguamos te pois senhora per aquella 
graça» (VC); «e escusou o roguando e 
requerendo» (VC); «e preguntandolhe 
qual era e roguandoo que lha dissesse» 
(VC); «e roguao por nos como teu filho 
proprio que he nos to demandamos» 
(VC); «e por elles stando na cruz teue 
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por bem roguar» (VC); «Itẽ scripto he 
escõde a tua esmolla no seo do pobre e 
ella por ti roguara» (VC); «nẽ os parẽtes 
roguarã por seus parentes» (VC); «e 
nom vos digo que eu roguarey ao padre 
de vos outros» (EE); «ella começou de 
seruir aaquelles que roguarõ por ella» 
(VC); «e roguarõ no que lhes mostrasse 
signal do çeeo» (VC); «em tãto que 
mouidos os discipollos cõ misericordia 
roguarom» (VC); «e roguarõno por a 
sogra de Pedro» (VC); «por quen ho 
çelebraua ante que fezesse mẽçõ e 
roguasse por elles» (S); «roguaste teu 
padre humildosamẽte» (VC); «e roguãte 
por os que te crucifiguauã» (VC); 
«porque nõ roguaua  a deus mas 
alleuãtaua se contra aquelle que staua 
orãdo» (VC); elles eram os que roguauam 
ou demandauã aquello» (VC); «E 
roguauãno dizẽdo. queriamos a Jhesu» 
(VC); «e roguauao que o leixasse hyr 
soterrear seu padre» (VC); «E dizeemos 
que rogue a Deus por nos» (S); «para 
esto requerẽ .s. que roguẽ por sy» (VC); 
«Senhor seja vossa merçee que rogueis 
ao emperador vosso padre e meu senhor 
que aja merçee de my» (HV); «rogua e 
enuia aos sanctos que roguem a deus por 
ty» (VC); «e roguemolhe com piadosos 
choros e deuotas oraçoões que nolla 
outorgue» (VC); «roguemollo  de 
coraçom pensoso» (VC); «dõde 
roguemos a deus» (HV); «mas porque 
cõsijrãdo a grãdeza da justiça de deus 
que te alleuãtes e rogues» (VC); «Pello 
qual tres vezes roguey ao senhor que o 
apartasse de mĩ» (EE); «Eu te roguo que 
resuçites a meu jrmaão» (EE); «empero 
queres teer maa vida roguote que 
preponhas a tua vida aa tua calça» (VC); 
«perdoa, sofre, rroga, castiga» (S); «E o 
saçerdote en este sacrifiçio enuia ao 
pouoo a Deus rrogãdo por elle» (S); 
«todos rrogae comigo por que nos seja 
outrogado ho que demãdamos» (S); 
«quando rrogaees a Deus rrezando 

psalmos ou hynos, teende no coraçon ho 
que dizees polla boca» (S); «Ha ty Deus 
rrogamos que com todo consentimẽto e 
com toda  von tade  e  con  todo 
entemdimento» (S); «por que rrogan por 
elles» (S); «ou rrogando, sse mudou as 
uestiduras» (S); «como quer que antre 
os presentes rrogandolho  podem 
preegar» (S); «enforma en aquilo que 
mãda guardar e santificar, que he rrogar, 
orar, adorar e pẽsar en Deus» (S); «asi 
como tu rrogas por nos» (S); «Por que 
no começo da oraçon foy dito que 
rrogasemos a Deus nom por mudar ssua 
vontade» (S); «Jhesu Christo foy enuiado 
deste mundo ao padre por que rrogasse 
por nos» (S); «asi seja fecto como tu 
rrogaste» (S); «Leese que Sarra molher 
de Tobias fazẽdo oraçon rrogaua a Deus 
cõ lagrimas» (S); «por quanto a alguũs 
falesçem parentes e amigos que rrogen 
por elles» (S); «Porẽde vos rrogo padre 
spiritual que rroges por myn mezquinho 
pecador» (S); «e me temo de aqui en 
diante de nõ aver firme proposito de me 
quitar de pecar nẽ rrogey a Deus como 
deuya» (S); «rrogo pella cruz e payxã 
que mamdes rresçeber este sacrifiçio» 
(S); «O quarto sse rrogou por alguũ que 
fosse indigno» (S); «rrogua pollos 
mortos» (S); «e nõ sejas graue de 
rroguar nos to pedimos» (VC); «podeo 
dizer e notificar ha pessoa ao confesor 
pera que rrogue ha Deus por ella» (S); 
«por que rroguen a Deus pollo que lha 
da» (S); «quando sam roguados e 
exortados» (VC); «elle sempre quer seer 
rogado per nos muytas vezes» (VC); 
«deus quer seer roguado ajnda que nõ 
queira fazer aquello que lhe roguã» 
(VC); «pero quer que por ella seja 
roguado dos justos algũas vezes» (VC); 
«Dos clerigos da simonia se forom e som 
rogados ou lapidadores ou iogadores ou 
caçadores» (TC).

rogaria, subs. (de rogar + -ia). Ato ou 
efeito de rogar; rogo; súplica; pedido. 
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Formas: rogaria (VC, 2); rogarias (VC, 
3); roguaria (VC, 1); roguarias (VC, 8). 
Contextos: «nom possa perteençer a 
esta petiçom e rogaria euãgellica» (VC); 
«Estas cousas disse porque o aficamẽto 
da sua rogaria e oraçõ soomẽte se 
extẽdia aos escolhidos e boos» (VC); «O 
qual em os dias da sua carne ofereçeo 
rogarias cõ gramde braado e lagrimas» 
(VC); «offereçeste a deus padre rogarias 
cõ grãde braado e lagrimas» (VC); «e 
per rogarias e trabalhos seja auida» 
(VC); «em esta oraçom do pater noster 
abreuiou per sua meestria toda nossa 
petiçom e roguaria per palauras de 
saude» (VC); «E entã se da ho beneficio 
quando Christo se alleuãta ouujndo as 
roguarias» (VC); «E porẽ aprehendamos 
cõ quaaes obsecrações e roguarias 
deuemos de buscar e çercar deus» (VC); 
«Se as primeiras lagrimas e roguarias 
deus nom ouue o homẽ nom çesse de as 
dobrar» (VC).

rogativa ,  subs.  (do lat .  medieval 
rogativa-m). Súplica. Formas: rogatiuas 
(EE, 2). Contexto: «as rogatiuas dos 
amjos que contemplam das mays 
chegadas cousas do senhor» (EE).

rogo, subs. (do lat. rogu-m). Prece; súplica; 
pedido. Formas: rogo (VC, 14); rogos 
(VC, 29; EE, 5); roguos (VC, 2; EE, 1); 
rrogo (S, 2); rrogos (S, 1). Contextos: «a 
nossa boca tanto he menos ouuida per o 
senhor poderoso em o rogo ou petiçom» 
(VC); «por tal que por rogo delles a graça 
de deus te cure.» (VC); «os quaaes o 
rogauã que o nõ fezesse querendo elle 
hũa vez auer remedio aaquelles rogos» 
(VC); «depoys dos rogos dos diçipollos» 
(EE); «porque muytas vezes per os 
roguos dos sanctos he guaãçada saude 
e saluaçõ a alguẽ» (VC); «suas orelhas 
aos roguos delles» (EE); «por que por 
seu rrogo e ajuda deles ajamos a gloria 
do paraysso» (S); «por dõees ou por 
rrogo» (S).

rol, subs. (do lat. medieval rollu-m, 

pergaminho enrolado). Relação; lista. 
Formas: rool (VC, 1; C, 4); rooles (C, 
1). Contextos: «mostrauã aos homẽs 
sanctidade em o abito e vestido ẽ a 
pallaura e phillaterios ou scriptura da 
ley que tragiã cõ sigo ẽ rool lõgo e em as 
faldras e oraçoões lõguas» (VC); «façam 
huum rool em cada freiguesia em que 
ponham os nomes de todollos homẽs 
casados e molheres casadas» (C); «deste 
rool faram outro dos moços e moças de 
sete annos atee quatorze» (C); «mandem 
per pessoa segura os ditos rooles com 
suas cartas» (C).

rola, subs. (origem onomástica). Ave 
migratória columbina. Formas: rolla 
(EE, 3); rollas (C, 1; EE, 2). Contextos: 
«a voz da rolla foy ouuyda em nossa 
terra» (EE); «assy como a rolla canta 
em segredo e em o canto geme» (EE); 
«perdizes, poombos, rollas e de toda 
outra caça que caçarẽ» (C); «huũ par de 
rollas» (EE).

rolação, subs. O mesmo que relação. 
Formas: rrolaçõees (S, 1). Contexto: 
«acusandoo falsamẽte de tras dele por 
maaos dizeres ou maas rrolaçõees» (S).

rolda, subs. (do árabe rubtâ, patrulha de 
cavaleiros, pelo cast. ronda). Ronda; 
vela; vigia. Formas: roldas (VC, 1). 
Contexto: «de parte se a nocte em quatro 
partes segũdo que som roldas ou vellas 
as que fazem os que guardã e vellã os 
castellos» (VC).

rolheiro ,  subs.  (do lat .  medieval 
rotulariu-m). Pavaia de trigo ou centeio 
atada no meio; feixe de espigas. Formas: 
rolheiro (C, 1). Contexto: «corregua os 
ditos moolhos do dizimo ẽ huũ rolheiro 
e tape muy bem a dita agra» (C).

romã, subs. (do lat. romana-m). Fruto da 
romãzeira. Formas: romaãs (RP, 1; EE, 
1). Contextos: «Este he o geerar do qual 
se diz. O que de ty deytas parayso de 
romaãs» (EE); «assi como sam çirejas, 
romaãs» (RP).

romagem, subs. (do provençal romeatge, 
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este de Roma). Peregrinação. Formas: 
romagẽ (VC, 1). Contexto: «aqueste 
homẽ que se partio a fazer lõga viagẽ e 
romagẽ» (VC).

romance, subs. (do lat. romanice, à 
maneira romana). Idioma românico; 
vernáculo. Formas: romãce (EE, 1); 
rromãce (S, 1). Contexto: «Euangelhos 
e epistolas con suas exposições en 
romãce» (EE); «et ego te bautizo, ou ẽ 
rromãce, ou ẽ grego» (S).

româncio, subs. O mesmo que romance. 
Formas: rromançio (S, 1). Contexto: 
«E adopcio ẽ latin tanto quer dizer 
en rromançio  en linguagẽ como 
perfilhamẽto ou porfilhar» (S).

romaria ,  subs. (de Roma + -ria). 
Peregrinação; grupo de pessoas em 
jornada; romagem. Formas: romaria 
(S, 1; VC, 4; C, 1); romarias (TC, 2; 
VC, 1); rromaria (S, 7); rromarias (S, 
1); rromarya (S, 1); rromaryas (S, 1). 
Contextos: «hyr ẽ romaria lõga» (S); 
«E elle como padre que se vay a romaria 
de lõge» (VC); «nehuum clerigo vaa 
fora do bispado a viuer ou estar ou 
romaria, sem carta de missoria» (C); 
«deue ieiũar algũas coresmas a condoyto 
coresmal e os outros pecados solte per 
esmola e per romarias e per outras booas 
obras» (TC); «Muito se deue guardar o 
cõfesor que os homẽs nem as molheres 
mãcebos que os nõ ẽuie ãdar romarias 
pelo mundo» (TC); «E se iejũar ou rezar 
ou ãdar em romarias ou de fazer cousas 
semelhantes» (VC); «alguũas pesoas 
ha hy que son excusadas de jejuũar, 
asi como os que vã en rromaria» (S); 
«esmolas e orações, jejuũs, rromarias» 
(S); «E esto se entende da rromarya 
que he neçesaria e non da que cada 
huũ faz por sua võtade» (S); «asi como 
rromaryas, diçiplinas, abstinençias» (S).

romeiro, subs. (do lat. medieval romariu-m). 
Pessoa que vai em romagem; peregrino. 
Formas: romeiros (VC, 1); romeyro 
(EE, 1); rromeiros (S, 1); rromeyros 

(S, 1). Contextos: «demostrauã aos 
romeiros peregrinos por gram deuoçom» 
(VC); «e dando pousada ao romeyro, e 
vestĩdo ao nuu» (EE); «podẽ confesar os 
peregrinos e rromeiros» (S); «toma algũa 
coussa dos rromeyros e peregrinos que 
morrem» (S).

rompedura, subs. (do cast. rompedura). 
Ato de romper; rasgão; rachadela. 
Formas: rõpedura (VC, 2); rõpeduras 
(VC, 1) .  Contextos:  «e alguũs 
spedaçada de rõpedura de ẽueja» (VC); 
«e mais forte rompe o velho e faz mayor 
rõpedura no sayo» (VC); «e estes 
signaaes aa vista mostraua o demonio 
assy como per aberturas e rõpeduras do 
vaso que emchera» (VC).

romper, vb. (do lat. rumpere). Abrir; 
rasgar; quebrar; estragar; despedaçar; 
destruir. Formas: he rompida (VC, 1); 
rompa (VC, 1); rompã (VC, 1); rompam 
(VC, 1); rompe (TC, 1; VC, 3); rompẽ 
(VC, 2); rompẽdo (VC, 1); rompem (VC, 
1); rompendose (EE, 1); rompeo (VC, 5; 
EE, 2); rompeosse (EE, 1); romper (VC, 
3); romper se hya (VC, 1); romperia 
(VC, 1); romperã (VC, 1); romperõ 
(VC, 3); rompesses (EE, 1); rompeste 
(VC, 1); rompiã (VC, 1); rompiam 
(VC, 1); rompiasse (EE, 1); rompida 
(EE, 1); rompidos (VC, 1); rompyam 
(VC, 1); ronpe (VC, 1); ronpeo (TC, 1); 
ronpeolhes (VC, 1); ronperõ (HV, 1); 
ronpeste (VC, 2); rõpa (VC, 2); rõpam 
(VC, 1); rõpe (VC, 6); rõpẽ (VC, 1); 
rõpela (S, 1); rõpeo (VC, 5); rõper (VC, 
7); rõper syã (VC, 1); rõpera (VC, 2); 
rõperã (VC, 1); rõperãse (EE, 1); rõpes 
(VC, 1); rõpesse (VC, 1); rõpiã (VC, 1); 
rõpiase (VC, 1); rõpya (VC, 1); rronpo 
(S, 1); rrõper (VC, 1); seja rompida (RP, 
1). Contextos: «a cortina do templo he 
rompida» (VC); «por tal que stando nos 
seguros elle venha de sobreventa e nos 
rompa mais ligeyramente» (VC); «e que 
vos nõ rompã e spedaçẽ» (VC); «Poõe 
a escriptura que se cortem e rompam 
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os coraçoões. e nom as vestiduras» 
(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); 
«Outros rompẽ as paredes assy como 
som os auarẽtos» (VC); «quanto aa obra 
rompẽdo a affecçõ» (VC); «espedaçam e 
rompem a alma» (VC); «Outros o expoõe 
dizendo que rompendose lhe ha fusta 
esteue de fundo da agua» (EE); «nõ se 
rompeo a rede» (EE); «e rompeosse sua 
rede» (EE); «E porem como romper a 
manhaã como sahirmos da casa» (VC); 
«romper se hya o vinculo da vnidade» 
(VC); «romperia a vestidura» (VC); «e 
as veyas se romperã no corpo» (VC); 
«assy como Paulo e Barnabas romperõ 
suas vestiduras» (VC); «Prouuesse a 
deos que rompesses os çeeos e deçesses» 
(EE); «Cortaste ou rompeste o meu saco 
e cercaste me de allegria. e diz em outro 
logar» (VC); «sem tardança se abriã e 
rompiã e sayã fora» (VC); «com grosos 
crauos e fortes que rompiam e partiam o 
coyro e a carne» (VC); «Rompiasse sua 
rede» (EE); «Ho segundo que aquella 
grãde multidõ se tijnha na rede rompida» 
(EE); «que rompidos os atamẽtos da 
morte glorificaste o teu corpo» (VC); 
«porque emtom se rompyam e abriam 
as chagas das suas maãos e pees» (VC); 
«E ronpe os atamentos da minha maa 
consciencia» (VC); «E quãdo el rey 
Achaz ouuio esto, ronpeo sua uestidura 
de purpura e uestiose de saco e lãçouse 
ẽ ieiuũ e em oraçõ» (TC); «e elle 
ronpeolhes as vestiduras atees os pãnos 
menores» (VC); «e ronperõ duas vezes 
a batalha de Pilatus» (HV); «Senhor tu 
ronpeste os atamentos per que stauam 
leguados» (VC); «Oo senhor Jesu que 
alma he a que esto pẽssa que se pode 
soportar que se nom rõpa cõ door» 
(VC); «lança fora quaaesquer delleitos 
que rõpam teu coraçom» (VC); «e 
quando as perde todo se rõpe e carpe» 

(VC); «e esto he quando lhe rõpẽ a lãa» 
(VC); «pode segundo mediçina com 
algũ estromento rõpela en maneyra que 
posa elle auer ajũtamento com ella» (S); 
«quando rõpeo as vestiduras lãçou fora a 
vestidura ou sobrepeliza da ley que tijnha 
vestida» (VC); «Costume dos judeos era 
rõper as vestiduras em signal de doo» 
(VC); «e por a sua fortelleza rõper syã 
os odres e derramar sya o vinho» (VC); 
«Sabedoria se diz que os rõpera sẽ sopro 
e sem voz» (VC); «os quaaes talleigos 
ou saquetes nom emuelheçeram nem 
se rõperã» (VC); «Rõperãse todallas 
fontes do grãde abysso» (EE); «nẽ te 
rõpes cõ door» (VC); «de tal maneira 
que nõ se rõpesse a concordãça antre os 
jrmaãos» (VC); «da queste rico que os 
celeiros se rõpiã por seerẽ muyto cheos» 
(VC); «rõpiase a rede delles» (VC); «E 
aly em aquelle outro loguar se rõpya a 
rede por significar os scismas» (VC); 
«Ha paz eu a corronpo com braados e o 
calar rronpo» (S); «A rrayua do coraçõ 
o prouocou a rrõper as vestiduras» 
(VC); «porque a apostema mais çedo e 
milhor seja madura e seja rompida façase 
meezinha em tal maneira» (RP).

rompimento ,  subs.  (de romper + 
-mento). Ato ou efeito de romper; 
rutura. Formas: rrompimento (VC, 1). 
Contexto: «e a abertura dos moymentos. 
e o rrompimento da cortina do templo» 
(VC).

ronceiro, adj. (do cast. roncero). Vagaroso; 
indolente. Formas: rõçeira (VC, 2). 
Contextos: «nẽhũa he rõçeira nẽ 
maliciosa. porque cauidarse deue a 
trabalhosa de nõ seer rõçeira» (VC).

rosa, subs. (do lat. rosa-m). Flor da roseira. 
Formas: rosa (VC, 10; EE, 5); rosas 
(VC, 7); rrossas (S, 1). Contextos: 
«ca esta he aquella rosa dos cãpos de 
Jherico» (VC); «na rosa he desynado 
ho martyrio» (EE); «vyas os lirios das 
virgeẽs e as rosas dos martires» (VC); 
«asy como aquela augua que sacan das 
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rrossas ou deruas» (S).
rosado, adj. (do lat. rosatus, a, um). Da 

cor das rosas. Formas: rosada (VC, 
1); rosadas (VC, 1); rosado (RP, 1). 
Contextos: «quãdo se aleuanta na 
luz enuya a manhaã rosada cõ rayos 
vemelhos» (VC); «e legua aquellas 
suas rosadas e ensangoẽtadas cheguas» 
(VC); «e em special em o alto veraão cõ 
vinagre rosado» (RP).

rosto, subs. (do lat. rostru-m). Face. 
Formas: rosto (EE, 3). Contextos: 
«deu a ẽtender con o rosto e pallauras 
que queria adorar» (EE); «E o rosto do 
senhor sobre os que mal fazẽ» (EE); «e 
teu rosto graçioso» (EE).

rostolho, subs. O mesmo que restolho. 
Formas: rostolho (VC, 1). Contexto: 
«segue se algũa corrupçam e destruyçam 
emçima daquelle fundamẽto poẽ se mais 
madeyra feno rostolho ou rama» (VC).

rostrada, subs. (do lat. rostrata-m). 
Bofoteda; soco. Formas: rostradas (VC, 
2). Contextos: «acusado e cospinhado 
e ferido de pescoçadas e rostradas nas 
façes» (VC); «e soportãdo rostradas ou 
pescoçadas» (VC).

rostro, subs. O mesmo que rosto. Formas: 
rostro (VC, 57; HV, 7; EE, 26; RP, 2); 
rostros (VC, 3; EE, 1). Contextos: «e 
lãçãdolhe em rostro que era maninho» 
(VC); «voluerõ o rostro e sayromse 
de casa» (HV); «tome o çapato do pee 
delle e cuspalhe no rostro» (EE); «teẽdo 
o rostro pera genela ou fresta» (RP); 
«e alimpar o rostro e despois cheyrar 
as maãos» (RP); «cospiam nas faces 
e rostros» (VC); «Olhãdo mais aos 
coraçoões que aos rostros» (EE).

roto, adj. (do lat. ruptus, a, um, part. 
passado de rumpere). Rasgado; rompido; 
danificado. Formas: rota (VC, 10); rotas 
(VC, 2); roto (VC, 3). Contextos: «a 
nossa fama seja espedaçada e rota cõ 
doestos» (VC); «a qual nem daquelles 
que o crucificauã nõ pode seer rota» 
(VC); «Digna cousa era que as tripas 

e entradanhas que cõceberõ a trayçõ 
caessem rotas e arrebẽtassem» (VC); 
«remendauã as redes velhas e rotas» 
(VC); «Ja aquelle odre roto Judas era 
fora lãçado» (VC); «e tu es espinhado e 
roto per os aguilhoões e crauos» (VC).

roubador, subs., adj. (de roubado + -or). 
Ladrão. Formas: roubador (S, 1; VC, 
8; EE, 1); roubadores (TC, 1; VC, 6; 
EE, 10); rroubadores (S, 2). Contextos: 
«Nẽ os fylhos nen a molher do roubador 
nom deuem comer nen beber nen vestir 
do que he rroubado» (S); «o que nom 
emtra ẽ ho curral das ovelhas pella porta 
mas sobe por outra parte roubador he 
e ladrõ» (EE); «e seiã postos ẽ poder 
de lobos roubadores rabazes e de 
bestas feras e que os trilhẽ e esmagẽ e 
façã deles estrabaria e esterco» (TC); 
«Nom deuemos empero esto fazer cõ 
os husureiros e roubadores» (VC); «a 
qual cousa he cõtra os roubadores e 
husureiros que fazẽ esmolla do alheo» 
(VC); «Ca roubadores som os que 
roubã as fazẽdas de seus prouximos» 
(EE); «nom som como os outros homeẽs 
roubadores jnjustos, adulteros» (EE); «e 
asi como se se temese de seus enemygos 
e de rroubadores ou crueza de algũ 
senhor poderoso» (S); «Aos ladrõees e 
rroubadores dey ajuda e partiçipey cõ 
eles» (S).

roubar, vb. (do germânico *raubon, pelo 
lat. medieval raubare). Extorquir; furtar. 
Formas: erã roubados (VC, 1); eran 
roubados (EE, 1); for roubado (VC, 
1); forõ roubados (VC, 1; EE, 1); he 
roubada (VC, 1); rouba (VC, 7); roubã 
(TC, 1; VC, 11; EE, 1); rouba se (VC, 
1); roubado (VC, 5); roubãdo (VC, 1; 
EE, 1); roubam (TC, 1; VC, 4; EE, 2); 
roubando (VC, 1; C, 1; EE, 1); roubar 
(VC, 18; C, 1; EE, 2); roubar lhe (VC, 
1); roubara (VC, 4); roubarem (C, 1); 
roubarõ (EE, 2); roubarõ lhe (HV, 1); 
roubarom (VC, 1); roubas (VC, 2); 
roubaste (VC, 1); roubaua (VC, 1); 
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roubauã (VC, 1; HV, 1); roube (VC, 
1); roubẽ (VC, 1); roubemollo (VC, 1); 
roubey (VC, 1); roubou (VC, 3); rroubar 
(C, 1). Contextos: «muytas vezes os 
caminheiros erã roubados e mortos per 
os ladroões» (VC); «os caminhantes 
eran roubados de ladroões e mortos» 
(EE); «se alguũ christaão for roubado 
e esbulhado per alguũs ladroões» (VC); 
«forõ roubados na persecuçon que se 
alleuantou na morte de Esteuã» (EE); 
«e per crueldade nos he roubada aquello 
que vaãmẽte despendes» (VC); «deue 
seer punido aquelle que rouba o alheo» 
(VC); «furtu he asy como o que fazem os 
ladroões que roubã e furtã o que nom he 
seu» (TC); «mas rouba se e esbulhasse» 
(VC); «Do homẽ ferido e roubado no 
caminho» (VC); «roubãdo o que nõ 
he seu» (EE); «Itẽ aos caualeiros, se 
roubam se apremam os pobres ou lhes 
tomã o seu se he uerdadeyro e fiel a Deus 
e aos senhores» (TC); «E coua dizese 
honde os ladroões poõe ho despojo que 
roubam» (EE); «con as vnhas roubando 
ho alheeo» (EE); «matou aquelles que a 
queryam roubar e comer» (VC); «forçar 
ou roubar os abades» (C); «a roubar lhe 
aquello que ha saluo» (VC); «entreguar 
o que roubara» (VC); «forçarem e 
embargarẽ ou roubarem» (C); «quãdo 
roubarõ em Egypto os copos de ouro 
e prata» (EE); «e roubarõ lhe todos os 
mãtijmẽtos que tinhã» (HV); «per seu 
enduzimento o roubarom e arrancarom 
e embarguarom o fructo» (VC); «Mõge 
se nõ as mester e reçebes mais do que 
he neçessario roubas» (VC); «Roubaste 
cousas alheas» (VC); «e aquelle que 
primeiramente roubaua ho alheo depois 
desprezou o seu proprio» (VC); «assi 
como roubauã aos outros que derrador 
della veuiã» (HV); «pera qual ladrõ que 
lho furte e caue ou pera qual jmijgo que 
lho roube per força» (VC); «os quaaes 
deue cadahuũ de guardar que lhos nõ 
roubẽ ladrões» (VC); «começemos cõ 

todo nosso studo e cuydado de auer 
o regno deçima e roubemollo» (VC); 
«Aquello que nõ roubey ou filhey entom 
o paguey» (VC); «eu nõ demãde o meu 
aaquelle que me roubou» (VC); «forçar, 
rroubar, enbargar ou esbulhar dos nossos 
beẽs e possissoões» (C).

roubo, subs. (regressivo de roubar). Ato 
ou efeito de roubar; latrocínio; extorsão; 
esbulho. Formas: roubo (S, 2; TC, 2; 
VC, 11; EE, 3); roubos (TC, 1; VC, 2); 
rroubos (S, 1). Contextos: «toda usura e 
roubo e fraude e ẽgano e geeralmẽte todo 
guaanho que nom he licito e onesto» (S); 
«A quinta se recebeo ou comprou alguma 
cousa de roubo» (TC); «assy meesmo 
he cometer roubo» (EE); «e por esto 
as dizimas e as ofertas que sõ da sãcta 
eigreia que erã esmolas dos pobres sõ 
feitas roubos e esbulhos e sõ dadas a quẽ 
as mal despẽde em caualarias e ẽ armas 
e ẽ caualos e ẽ caães e ẽ outras cousas 
que nõ perteecẽ» (TC); «e lhe tirar os 
seus roubos e esbulhos» (VC); «E aos 
caualeiros dos rroubos e adulterios non 
gardan fieldade nẽ amenajem» (S).

rouco, adj. (do lat. raucus, a, um). Que tem 
rouquidão na voz; roufenho. Formas: 
rouca (VC, 2). Contextos: «na lepra a 
voz se faz rouca e fraca» (VC); «fallaua 
com voz rouca» (VC).

roupa, subs. (do gótico *raupa ou *rauba, 
pelo lat. medieval raupa). Peças de 
vestuário ou de cama. Formas: roupas 
(VC, 9); rroupa (S, 1). Contextos: «e 
em lhe lauar suas roupas e vistiduras» 
(VC); «Nõ se lança em delicadas roupas 
da cama» (VC); «Enpero mais sseguro 
seria meter rroupa ou coussa ẽ que 
podese vijr augua e bautizala cõ o que 
daly espremesem» (S).

rousinol, subs. (do lat. vulgar *lusciniolu-m, 
pelo provençal roussinhol). O mesmo 
que rouxinol. Formas: rousinol (VC, 
1); rousinooes (VC, 1). Contextos: 
«elles nõ saybã cantar doçemẽte como 
a calhandra ou rousinol» (VC); «e em 
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as montanhas as auezinhas e rousinooes 
chilrando» (VC)

roxete, subs. (do lat. medieval russetu-m). 
O mesmo que roxeta: tecido de burel 
arroxeado. Formas: roxete (VC, 1). 
Contexto: «balteyo ou çinto darmas. e 
outros roxete. outros mitra» (VC).

roxo, adj. (do lat. russeus, a, um, vermelho 
escuro). Que tem a cor violácea. 
Formas: roxa (VC, 2); roxo (VC, 4); 
rroxa (VC, 1). Contextos: «vestidura 
alua. e vermelha. e roxa» (VC); «e 
vermelha de caridade e obediencia. e 
roxa de peendença» (VC); «e o mãto 
roxo çujo e velho» (VC); «e poserõlhe 
huũ manto roxo com hũa fiuella» (VC); 
«E foy assy de collor roxo que he collor 
meãa antre vermelha e branca» (VC); «a 
vestidura da purpura vermelha. e a rroxa. 
e a coroa dos spinhos» (VC).

rua, subs. (do lat. ruga-m, rugosidade). 
Via ladeada de casas; via pública. 
Formas: rua (TC, 2; VC, 7; EE, 8); 
ruas (VC, 11; EE, 5; RP, 1); rruas (S, 1). 
Contextos: «Item se garde o sacerdote 
de seer parleyro nẽ se asẽte con homeẽs 
ao soalheiro nẽ cõ as molheres na rua 
nẽ ẽ outro logar a falar nẽ a departir» 
(TC); «mas tem duas portas: cadahũa 
em sua rua» (VC); «Estreita he a rua que 
leua a vyda» (EE); «pois aleuãtarmey e 
cercarey a cidade andãdo per as ruas e 
praças» (VC); «Saae logo aas praças e 
ruas da çidade» (EE); «de estrebarias, de 
cãpos, de ruas» (RP); «andan en danças 
polas rruas» (S).

ruão, adj. (do cast. ruano). Relativo 
ao gado vacum de pelo branco com 
malhas negras. Formas: ruãa (VC, 1). 
Contexto: «E aquesto façamos assy 
porque possamos comtar a hinstoria da 
vaca ruãa morta no valle» (VC).

rubrica, subs. (do lat. rubrica-m). Preceito; 
título. Formas: rubrica (EE, 1); rubricas 
(VC, 7). Contextos: «segũdo a rubrica 
da orden dos preegadores» (EE); «E 
seguese a tauoa ou as rubricas da 

primeyra parte ou liuro de Vita Christi» 
(VC).

rubricado, adj. (do part. de rubricar, 
este do do lat. rubricare, marcar a 
vermelho). Ensanguentado; manchado 
de sangue. Formas: robricados (VC, 
1); rubricada (VC, 2); rubricado (VC, 
4); rubricados (VC, 1). Contextos: 
«quando suas maãos e pees forõ todos 
robricados com sangue» (VC); «a ygreja 
he ensangoẽtada e rubricada» (VC); 
«e beyjarõ a cruz a qual ajnda staua 
rubricada e pintada do sangue precioso» 
(VC); «O teu liuro he o teu corpo todo 
scripto dedẽtro e defora: cõ spinhas e 
cõ crauos alumeado e rubricado com o 
seu sangue» (VC); «todo era vermelho 
e rubricado do sangue dos açoutes» 
(VC); «o fructo da qual se diz Christo 
meesmo que em ella do seu sangue foy 
rubricado» (VC); «E assy o seu corpo de 
muy branco que era todo foy rubricado e 
ensangoentado de çima» (VC); «e os teus 
crauos rubricados do teu sangue» (VC).

rude, subs., adj. (do lat. rude-m). Inculto; 
simples. Formas: rude (VC, 6); rudes 
(VC, 11). Contextos: «era gente de 
cõselho e rude» (VC); «nom abastaua 
para elle poder seer conhocido dos 
homeẽs que som cousa rude» (VC); «nõ 
cõpria aos discipollos que eram ajnda 
rudes e nõ perfeitos» (VC); «fallaua 
a homeẽs rudes» (VC); «nõ podem 
percalçar os rudes» (VC).

rudeza, subs. (de rude + -eza). Aspereza; 
ignorância. Formas: rudeza (S, 1; VC, 1; 
C, 1; EE, 1); rrudeza (VC, 1). Contextos: 
«E por quanto pello meu pouco saber e 
polla minha fraqueza e rudeza de meu 
jngenho» (S); «e esto he por sua rudeza» 
(VC); «per sua negligẽçia e rudeza e 
culpa» (C); «Grãde rudeza he» (EE); «E 
outrosy a rrudeza do boy por a qual razõ 
se deue teer o meyo» (VC).

rudo, subs., adj. O mesmo que rude. 
Formas: rudo (EE, 1); rudos (EE, 6); 
ruudos (EE, 2). Contextos: «Abel foy 
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homem simprez pastor douelhas e rudo» 
(EE); «eram ajnda rudos e grosseyros» 
(EE); «emsynando aos rudos» (EE); 
«Christo escolheo por diçipollos homeẽs 
ruudos e de pouco saber e nõ letrados e 
poderosos» (EE).

ruginte, adj. (do lat. rugiente-m, part. 
presente de rugire). Que ruge. Formas: 
rugintes (VC, 1). Contexto: «aly stam os 
demonyos rugintes que querem destroyr 
a alma» (VC).

rugir, vb. (do lat. rugire). Bramir; 
murmurar. Formas: rogia (VC, 1); 
ruge (VC, 1). Contextos: «a gẽte e o 
poboo rogia e fallaua ẽcubertamente 
delle» (VC); «Onde e em elle he achada 
e ouuida a voz do leõ que braada e ruge 
no deserto» (VC).

ruído, subs. (do lat. rugitu-m). Barulho; 
rumor. Formas: roydos (VC, 1); rruydo 
(S, 1). Contextos: «E a alma poõe 
aquelle que saae da claustra ou do 
assessego aos roydos da fazenda» (VC); 
«dar braados e fazer rruydo e alçar a uoz 
en uituperio» (S).

ruim, subs., adj. (talvez do lat. ruina-m, 
pelo cast. ruin). Mau; sem valor. 
Formas: roim (VC, 1); roym (VC, 1). 
Contextos: «e aquelle que he roim e 
sem proueito falla cõ o dedo» (VC); 
«Milhor he de vil geeraçõ seer alguũ 
feito claro. que nascer alguũ dalto 
linhagẽ emgeitado por seer roym» (VC).

ruindade, subs. (do cast. ruindad). 
Qualidade do que é ruim; maldade. 
Formas: rujndades (VC, 1). Contexto: 
«os quaaes pascẽ e fartãse das rujndades 
e fezes dos outros» (VC).

ruividão, subs. (de ruivo + -idão). 
Qualidade de ruivo; vemelhidão. 
Formas: ruyuidõ (VC, 1); rruiuidõ 
(VC, 1). Contextos: «A ruyuidõ he o 
feruor da caridade e a claridade he o 
assessego da voontade» (VC); «que nõ 
façamos thesouro na terra onde a ferugẽ 
.s. a rruiuidõ do ferro ou do arame come 
e agasta» (VC).

ruivo, adj. (do lat. rubeus, a, um). Cor 
entre o amarelo e o vermelho. Formas: 
ruyua (VC, 1); ruyuas (VC, 1); ruyuo 
(VC, 4); ruyuos (VC, 3). Contextos: 
«E todo foy vemelho e a sua pelle e 
vestidura ruyua e de cada parte corrya 
o sangue real e muy precioso» (VC); 
«mas do sangue de Christo tijnha ruyuas 
as façes e boca» (VC); «Mas o marfim 
se velho he tornasse ruyuo» (VC); «os 
boõs que dentro sam brancos per limpeza 
e maneyra de trijgo. e sam ruyuos per 
paciencia» (VC); «suou suores ruyuos 
e de sangue» (VC).

rumor, subs. (do lat. rumore-m). Ruído de 
vozes; boato. Formas: rumor (VC, 2). 
Contextos: «o sabedor nom mede o seu 
bem per rumor e opiniom da gẽte» (VC); 
«O bẽauẽturado ouuir. o rumor manso e 
blando muytos reys e prophetas quiserõ 
ouuillo e nõ ouuirõ» (VC).

rústico, subs., adj. (do lat. rusticus, a, um). 
Camponês; plebeu. Formas: rrustico (S, 
2); rustico (VC, 2); rusticos (VC, 2; EE, 
1). Contextos: «era nobre ou fydalgo ou 
fosse rrustico» (S); «se alguũ rrustico 
ou homẽ de pouco estado disese que era 
filho de rrey» (S); «o bem de qualquer 
homẽ se deue louuar segundo a callidade 
da pessoa de huũ aldeaão rustico dizer 
alguũa cousa sabedormente» (VC); «ca 
nõ es tu mais pobre que aquella viuua 
nẽ mas rustico que Pedro e Johãne que 
forom ydiotas e nõ ouuerõ leteras» (VC); 
«alguẽ nõ leixasse de creer a homeẽs que 
erã rusticos e villaãos» (VC); «porque 
sua pallaura fosse mais ligeiramẽte 
ẽtẽdida pellos rusticos» (EE).
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S

sábado, subs. (do grego σάββατον, baseado 
no hebraico xabbat, descanso semanal, 
pelo lat. sabbatu-m). Dia da semana a 
seguir à sexta-feira. Formas: sabado (S, 
33; VC, 157; C, 3; EE, 27); sabados (S, 
1; TC, 2; VC, 9; C, 1); sabbado (TC, 1; 
VC, 1); sabbados (TC, 2); ssabado (S, 
5). Contextos: «O segũdo dia que foy o 
sabado foy todo o dia ẽteyro» (S); «cada 
huũ per sua somana de sabado a sabado» 
(VC); «se o boy ou asno de alguũ delles 
cayra ẽ huũ poço se ho tirarã dally o 
sabado» (EE); «nos quatro sabados das 
quatro temporas» (S); «deue ieiũar todas 
as quoartas feyras e sestas e sabados por 
cinque anos a pam e agua» (TC); «ex os 
teus discipollos fazẽ aquello que nõ he 
licito de fazerẽ nos sabados» (VC); «E 
queremos que todollos sabados do anno 
as ygrejas e capellas sejam varridas» 
(C); «O terceyro mandamento era na ley 
uelha: Santifica o dia do sabbado» (TC); 
«Ca nos dias dos sabbados e das outras 
festas saaua os gafos e os paraliticos e os 
tolheytos e as outras ĩfirmidades» (TC); 
«asy como da circũçisõ e de guardar o 
ssabado e dos outros semelhauees» (S).

sabedor, subs., adj. (de sabido + -or). Que 
ou o que sabe; entendido; conhecedor; 
letrado. Formas: sabedor (S, 16; TC, 2; 
VC, 105; HV, 6; EE, 17); sabedora (S, 1); 
sabedoras (S, 1); sabedores (S, 7; TC, 3; 
VC, 82; HV, 2; C, 1; EE, 24); ssabedor 
(S, 4); ssabedores (S, 2). Contextos: 
«E aquy poderya algũ duuidar sse o 
saçerdote que non fose letrado e sabedor 
poderia julguar» (S); «E por todo esto 
deue de seer sabedor o clerigo ou 
frayre»; «Se por seer sabedor» (TC); 
«sobre aqueste passo ouuimos dizer a 
huũ sabedor a que o pregũtamos» (VC); 
«a qual era muy discreta e sabedor» 
(HV); «A lingoa do sabedor arrea a 

sçiẽçia» (EE); «mas se viuẽdo a molher 
do outro ella fosse sabedora dello» (S); 
«deuẽ ser chamadas boas molheres e 
honestas de fe e sabedoras ẽ tal feyto» 
(S); «todos os christãos sabedores e 
symples hã de saber o credo e pater 
noster» (S); «tanto som iulgados por 
menos sabedores» (TC); «Outrosy se 
curar podesem ou deuesem os sabedores 
hyriam a eles mays nõ uaã a eles saluante 
os neycios» (TC); «nõ somos sabedores 
quanto conuẽ» (VC); «por quanto era dos 
sabedores judeus que avia na çidade» 
(HV); «nõ soomẽte aos ynorantes, mas 
aos sabedores e letrados» (C); «aqui 
eu vos enuio prophetas e sabedores» 
(EE); «sse he auisado ou ssabedor en 
os negocios do mũdo» (S); «A ssegũda 
nos saçerdotes que non som letrados e 
ssabedores e han o poderio soomẽte» 
(S).

sabedoria, subs. (de sabedor + -ia). 
Conhecimento; ciência. Formas: 
sabedoria (S, 22; TC, 2; VC, 253; 
EE, 108); sabedorya (S, 1; VC, 1; 
EE, 5); ssabedoria (S, 1); ssabedorya 
(S, 3). Contextos: «E esta chaue he 
sabedoria» (S); «Louuarse do ẽtẽdimẽto 
ou sabedoria ou de linhagem ou de 
fermusura ou de uinignidade ou doutras 
graças que te Deus fez e deu» (TC); 
«A segũda razõ por a alteza da sua 
sabedoria» (VC); «A sabedoria veençe 
a maliçia: poys acalça de huũ estremo 
a outro» (EE); «e sse o saçerdote que 
nõ he letrado pode vsar desta chaue de 
sabedorya» (S); «mas ajnda do thesouro 
spiritual .s. da sabedorya e da doctrina 
a qual nõ deue seer denegada ao que 
a pedir» (VC); «en outro tẽpo menos 
teuese de graça e de sabedorya» (EE); 
«pella ssabedoria somos maduros» (S); 
«Ho quarto que com ho seelo do cabijdo 
seelan algũas cartas sem consentimẽto e 
ssabedorya do cabijdo» (S).

sabedormente, adv. (de sabedor + -mente). 
Sabiamente. Formas: sabedormemte 
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(S, 1); sabedormente (VC, 3; EE, 1); 
sabedormẽte (VC, 5). Contextos: «asi 
como os que viuem discretamente e 
sabedormemte» (S); «dizer alguũa 
cousa sabedormente» (VC); «nunca 
fora ouuido que moço em tal hydade 
tam sabedormente fallasse» (EE); «mas 
sabedormẽte as soportemos» (VC).

sabença, subs. (do lat. sapientia-m). 
Sabedoria; conhecimento. Formas: 
sabẽça (VC, 2). Contextos: «Onde 
sabẽça quer dizer saborosa sciencia per 
que per o dõ da sabẽça he o homẽ ajudado 
nõ sollamẽte a auer conhoçimento das 
cousas diuinaaes: mas a auer gosto 
dellas» (VC).

sabente, subs., adj. (do lat. sapiente-m, 
part. presente de sapere). Que ou aquele 
que sabe; sabedor. Formas: sabente 
(VC, 1); sabentes (VC, 1); sabẽtes (VC, 
1). Contextos: «mas sem vergonha 
algũa e sem sabedoria me offereço e 
me demostro por sabente» (VC); «erã 
cegos simplezes e nom sabentes» (VC); 
«e os filhos da luz som muy sabẽtes e 
auisados» (VC).

saber, vb. (do lat. sapere). Conhecer; 
perceber; entender. Formas: auemos 
sabido (VC, 1); fora sabido (VC, 1); 
fosse sabida (VC, 1); fosse sabido (VC, 
1); fosse sabyda (VC, 1); fosse sabydo 
(VC, 1); fossem sabidos (VC, 1); foy 
sabido (HV); he sabida (VC, 2); he 
sabido (VC, 2); sabays (HV, 1); sabe (S, 
38; TC, 13; VC, 177; HV, 1; EE, 28); 
sabẽ (S, 2; TC, 1; VC, 29; C, 3; EE, 3); 
sabede (HV, 2); sabedes (VC, 1); sabẽdo 
(S, 6; VC, 37; HV, 1; EE, 3); sabẽdo me 
(VC, 1); sabẽdoo (S, 6; VC, 1); sabee 
(VC, 3; HV, 8; EE, 8); sabeendo (EE, 1); 
sabees (S, 2; VC, 24; HV, 4; EE, 20); 
sabella (VC, 1); sabella as (VC, 1); 
sabello as (VC, 1); sabelloas (VC, 1); 
sabem (S, 7; TC, 5; VC, 30; C, 5; EE, 9); 
sabemdo (S, 2; VC, 1; EE, 1); sabemdoho 
(S, 1); sabemdoo (S, 1); sabemos (S, 6; 
VC, 54; EE, 19); saben (S, 6; EE, 2); 

sabendo (S, 7; VC, 37; C, 2; EE, 8); 
sabendoa (S, 1; VC, 1); sabendoas (VC, 
1); sabendoo (S, 3; VC, 1; EE, 2); sabeo 
(VC, 2); saber (S, 85; TC, 23; VC, 335; 
HV, 4; C, 16; EE, 328); sabera (S, 1; VC, 
4; EE, 1); saberã (VC, 1); saberam (VC, 
2); saberas (VC, 1; HV, 5); saberdes (VC, 
1); saberẽ (VC, 10; C, 3); saberees (VC, 
2; HV, 2; EE, 8); saberem (VC, 3; C, 4; 
EE, 1); saberemos (VC, 1); saberes (HV, 
1; VC, 2; EE, 1); saberey (VC, 1); saberia 
(VC, 2; EE, 2); saberiã (VC, 2); saberiam 
(VC, 1); saberias (S, 1); sabermos (VC, 
2; EE, 4); saberõ (VC, 1; C, 1); sabes (S, 
2; VC, 47; EE, 12); sabesse (VC, 1); 
sabey (EE, 8); sabia (S, 9; TC, 3; VC, 
95; HV, 4; C, 1; EE, 18); sabiã (VC, 20; 
HV, 3; EE, 1); sabiam (S, 1; VC, 7; EE, 
5); sabias (S, 1; VC, 6); sabida (VC, 4); 
sabidas (VC, 2); sabido (VC, 2); sabidos 
(VC, 1); sabijaos (VC, 1); sabudos (VC, 
1); sabya (S, 1; TC, 1; VC, 56; EE, 1); 
sabyã (VC, 9); sabyam (VC, 7); sabyao 
(VC, 1); sabyas (VC, 2; EE, 1); sabydo 
(VC, 2); sabydo he (VC, 1); saiba (S, 1; 
TC, 1; VC, 7; EE, 1); saibã (VC, 1); 
saibaes (HV, 1); saibam (C, 1; EE, 1); 
saibamos (VC, 4); saibas (VC, 4); sajba 
(VC, 1); sam sabidos (VC, 1); sayba (S, 
16; TC, 3; VC, 30; EE, 11); saybã (VC, 
5; EE, 1); saybaaes (VC, 1; EE, 3); 
saybaees (S, 1); saybaes (EE, 2); saybam 
(VC, 5; C, 3; EE, 1); saybamos (S, 1; 
VC, 17; C, 1; EE, 2); sayban (S, 2); 
saybas (VC, 13); saybha (S, 1); seer 
sabida (VC, 1); seer sabido (VC, 2); seey 
(EE, 3); sei (TC, 1); sej (VC, 1); seja 
sabida (VC, 1); seja sabido (VC, 3); sey 
(S, 4; TC, 1; VC, 25; HV, 4; EE, 20); sõ 
sabidas (VC, 1); soberdes (VC, 1); 
sobermos (VC, 1); soberõ (VC, 1); 
sobessem (VC, 1); soube (S, 7; TC, 1; 
VC, 17; HV, 6; EE, 11); soubeo (VC, 1); 
souber (S, 10; TC, 2; VC, 4; HV, 1; C, 
1); soubera (VC, 6); souberã (EE, 1); 
souberẽ (S, 2; VC, 3); souberem (TC, 1; 
VC, 4); souberen (S, 1); souberes (VC, 
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3); soubermos (VC, 1); souberõ (TC, 1; 
VC, 2; HV, 1; EE, 1); souberom (VC, 3; 
EE, 1); souberon (S, 1); soubese (S, 13; 
TC, 1; VC, 6; EE, 1); soubesẽ (S, 1); 
soubesem (S, 2); soubesemos (S, 1); 
soubesen (S, 2); soubeses (VC, 2); 
soubesse (S, 4; VC, 29; EE, 14); soubessẽ 
(VC, 5); soubessem (VC, 12; HV, 4; EE, 
1); soubessemos (VC, 4); soubessen (EE, 
1); soubesses (VC, 2); soubeste (VC, 3); 
ssabe (S, 5); ssabem (S, 1); ssabemdoo 
(S, 1); ssabemos (S, 2); ssaben (S, 1); 
ssabendo (S, 1); ssaber (S, 6; TC, 2; EE, 
7); ssabia (S, 1); ssabya (S, 1); ssayba 
(S, 1); ssaybha (S, 1); ssey (S, 1); ssouber 
(S, 3); ssouberem (S, 1); ssoubese (S, 1); 
ssoubesse (S, 2). Contextos: «e per os 
signaaes das affecções auemos sabido 
per experiencia que elle as ajũta e seente 
os segredos dos corações dos homẽs» 
(VC); «o qual per longos tempos ante 
nom fora sabido» (VC); «empero 
consijrauã que se a sua vijnda fosse 
sabida o custume dos sacrifiçios» (VC); 
«ãte que a fama sua e sermõ fosse sabido 
per muytos» (VC); «e porque fosse 
sabyda e conhoçida a geeraçom e 
semente daquelle que por creer ouuera 
este signal» (VC); «nẽ podya cuydar que 
nõ fosse sabydo per todos» (VC); 
«porque fossem sabidos per todos» 
(VC); «E logo foy sabido per toda a hoste 
do emperador que os judeus estauã cheos 
em seus corpos de ouro e de prata» (HV); 
«ao qual toda cuydaçom he sabida e 
confessada que nom pode seer que nom 
aja vergonha de pensar algũa soberua» 
(VC); «e nõ he sabido per o juyzo dos 
homeẽs» (VC); «porque sabays que eu 
som vindo a esta terra» (HV); «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); «nõ 
sey deos o sabe» (EE); «nõ sabẽ o pater 
noster» (C); «Senhor sabede que ãtre 
homẽs e molheres e criaturas som os que 
ficã por vẽder çento e oytẽta» (HV); 

«vigiade ca nõ sabedes a hora nẽ o dia» 
(VC); «afirmando e sabẽdo a falsidade 
com juramẽto» (S); «veendo me e 
sabẽdo me tu que es juyz que vees todo» 
(VC); «mas quem o fezese sabẽdoo 
pecaria» (S); «sabee que açerca esta o 
juyzo» (EE); «e outros non sabeendo 
cousas altas» (EE); «nõ sabees o que 
pedijs» (S); «e se lhe fosse feita sabella 
soportar» (VC); «mas sabella as ao 
depois» (VC); «mas sabelloas depois» 
(VC); «Outrosy estes que fingẽ que 
sabem adiuinhar som sẽpre pobres maao 
ano uenha por eles, se adeuinhar sabẽ 
porque nõ adeuinhã hu iazẽ os thesouros 
escõdidos» (TC); «e por eso nũca dizẽ 
as cousas que hã de uiinr e sabem falar» 
(TC); «qual quer que sabemdo que faz 
juramẽto falso ou ho faz jurar ha outro» 
(S); «E se o marido for tal que sabemdoho 
ou rreuelandolho seria grande escãdalo» 
(S); «sse estas pallauras asi corruptas diz 
sabemdoo ou com industria e proposito» 
(S); «Sabemos que deos nõ ouue aos 
pecadores» (EE); «e que se possa doer 
dos que nõ saben e erram» (EE); 
«Comeste bẽ e bebeste veendo e sabendo 
que alguũs pobres estauã açerqua de ty» 
(S); «contenda he inpunar a uerdade 
sabendoa com esforço do clamor e dos 
braados com braados» (S); «E feytas 
assy as cousas susodictas e sabendoas 
elle todas como deus» (VC); «E ho que 
mata a sseu filho sabendoo deue aver 
mayor pena que por outro homeçideo» 
(S); «o homẽ nẽ o anjeo nõ sabe para si 
nẽ para os outros o dia do juyzo mas o 
filho em o padre sabeo para si ajnda que 
o nõ sajba para os outros o dia do juyzo» 
(VC); «e esto perteẽçe saber e sabeo 
aquelle cujos caminhos todos som 
misericordia e verdade» (VC); «quanto 
saber quiserẽ saberam» (VC); «Se 
leyxou de saber os artigos da fe per sua 
negligẽcia» (TC); «nom por meezinhas 
mais por te o vinho saber melhor» (S); 
«sabera melhor moderar e temperar as 
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penitençias» (S); «e quaaes depois forẽ 
elles o saberã» (VC); «E saberas que eu 
som aquella molher que estaua doente 
em Galilea» (HV); «nõ he dado a vos 
saberdes os tẽpos ou momẽtos que o 
padre pos em seu poderio» (VC); 
«aquellas cousas que pera sua saluaçã 
cõpre saberẽ» (C); «e em quãto eu cõ 
elle avia estas palauras saberees que 
Jacob o sabedor e ospede meu e leal 
vasallo vosso se leuãtou em pee» (HV); 
«desejando saberem  sobre isto a 
verdade» (EE); «e nõ se podẽ achar como 
saberemos se o teemos?» (VC); «por 
saberes que o sacrificio era comuũ» 
(VC) ;  «em aques to  saberey  e 
experimẽtarey que tu me amas» (VC); 
«por çerto se fosse profeta saberia quẽ 
e que molher he esta» (EE); «e que 
outrossy os homẽs me nom saberiã como 
o pecado seja cousa vil» (VC); «os 
quaaes nom saberiam aquello que estes 
querriam pedir» (VC); «e que o saberias 
milhor fazer» (S); «conuẽ pera sabermos 
eloquẽcia pera fallar» (EE); «e muitos 
saberõ largamẽte o que a sua saluaçã e 
de seus subditos he neçessario» (C); «Tu 
que as misericordia de todollos fiees e 
sabes suas conçiẽçias e deuaçõees» (S); 
«nõ podesse ou nom quisesse vinguar os 
seus pecados ou que os nom sabesse tal 
como este quer que nom seja deus» 
(VC); «Sabey que sobimos a Jherusalem» 
(EE); «e por eso bem sabia aquele que 
mandou e disse: Nom cobiiçaras nenhũa 
cousa de teu proximo» (TC); «daquelles 
que nõ sabiã ouuir nẽ fallar a pallaura 
de deus» (VC); «por priguiça e maa 
vontade nõ ensiney aos ynorãtes e que 
non sabiam» (S); «calaste alguũs beẽs 
que sabias doutro» (S); «a qual cousa 
nom fora a nos sabida» (VC); «por serem 
cousas per todos claramẽte sabidas» 
(VC); «e sabido o lugar onde auia nasçer 
Christo» (VC); «per caminhos fragosos 
e nom sabidos» (VC); «mas sabijaos 
castiguar doestãdoos e reprehendendoos» 

(VC); «E os malles sabudos ante que 
venham melhores som de soportar» 
(VC); «A quarta se ouue algũa cousa que 
outrem furtase ou se sabya que era de 
furtu» (TC); «E assy que mais pecauã 
que os gẽtios que nõ sabyã nẽ erã 
culpados na trayçõ» (VC); «e todallas 
outras cousas que som feytas aadelonge 
se vijam e se sabyam» (VC); «elle 
outrossy aaquelle que o auia de traher e 
sabyao elle fez aquelle meesmo officio 
de lauamẽto» (VC); «Se sabyas que eu 
sõ homem aspero» (EE); «he encuberto 
e nõ sabydo» (VC); «com os quaaes elle 
de façe a façe sabydo he que fallou» 
(VC); «Item saiba da pessoa de que 
estado he se he casada se solteira se 
abarregada e eso mesmo per que mester 
uiue» (TC); «primeiramẽte saibã meter 
o cãtaro no poço» (VC); «porque saibaes 
senhor que eu e huũ primo meu» (HV); 
«ou auer benefiçios que saibam bem 
leer» (C); «fazendo que nos nom o 
saibamos nem sintamos que fruyto homẽ 
dara atees a fim» (VC); «Se sabes bẽ a 
Christo assaz he ajnda que outras cousas 
nõ saibas» (VC); «pera atalhos que nõ 
sam sabidos» (VC); «Sayba o confesor 
da pessoa que se lhe confessa de que 
estado he e que oficio ha per que uiue» 
(TC); «soplico que saybã esta meesma 
cousa ẽ o senhor» (EE); «Irmaãos, 
queremos que saybaaes dos que dormẽ» 
(EE); «a vos quero que saybaees que dos 
que se finan non deues aver tristeza» (S); 
«E porque saybaes que o filho da virgem 
teen poderio na terra de perdoar os 
pecados» (EE); «cõ nossa carta de cura 
que saybam  desencarregar suas 
cõçiençias» (C); «pera que saybamos 
decraradamente aquelles que sam 
confessados e comungados» (C); «que 
sayban o parẽtesco ou ẽbargo por que se 
deua partir o matrimonio» (S); «cõsijra 
e saybas se he tal que aja mester seu 
corrigimento» (VC); «deue buscar 
saçerdote que o saybha asolver» (S); 
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«porque a sua vinda nõ pode seer 
sabida» (VC); «per os signaaes sobre 
dictos poderia seer sabido o dia e a hora» 
(VC); «Non seey quã longo tẽpo me seja 
proueitosa a saude do meu corpo» (EE); 
«Non seey donde vos sejaaes» (EE); «e 
per muytas uezes que nõ sei o que digo» 
(TC); «Senhor sej que homẽ aspero es» 
(VC); «que entõ nom seja sabida» (VC); 
«Proueito he ergo a my que seja sabido 
o meu pouco saber» (VC); «sey qual 
deles demandara Deus» (TC); «as leis 
dos emperadores assi sõ sabidas como 
se fossem mayores e milhores que a ley 
de Christo» (VC); «porque tire o aazo de 
vos nõ o soberdes» (VC); «E se o nõ 
sobermos e nos nõ veer aa memoria» 
(VC); «e como os jmijgos o soberõ» 
(VC); «e os mayores som leixados como 
se os nom vissem nem sobessem» (VC); 
«e soube a raynha como era doẽte e 
pregũtoulhe o que auia» (TC); «E soubeo 
quando lho declarou dizẽdo» (VC); 
«Item se garde o sacerdote que nom 
receba confissom de nehuum que souber 
que he escomungado» (TC); «que elle 
soubera certamente de judeos antigos e 
dos mais velhos» (VC); «que nom 
souberã referir aaquelles a diuersos 
tẽpos» (EE); «por que seja louuado dos 
que o ouuirẽ e souberẽ» (S); «Item 
nemhum nõ deue de leyxar seus clerigos 
e hirse confessar a outros saluo se hos 
seus lhe nõ souberem dar peẽdẽça» (TC); 
«por que os que o souberen ajan maneira 
de se arrepender e non desesperar por 
nehũs e graues pecados» (S); «aly peca 
tu onde souberes que nõ he deus» (VC); 
«e se nemhuũa outra soubermos ao 
menos os euangelhos studemos de cabo 
a cabo» (VC); «Ergo mays pouco o 
deuem de ssaber os uelhos, e as uelhas 
que nũca souberõ que cousa era deytar 
de si os pecados e os maaos pensamẽtos» 
(TC); «em que fez taaes aos apostollos 
que souberom e ousauam preegar o 
euãgelho» (EE); «en escandalo dos que 

ho viron ou souberon» (S); «Deus nom 
deu tal poder a homẽ que soubese has 
cousas que ham de uiinr quãto mays 
pouco o dara as aues» (TC); «ante que 
soubesẽ que era de maa parte» (S); «ca 
estonçe se non soubesem enbargo ou 
alguũ deles nom ho soubese» (S); «deu 
ordem e regra como viuesemos e nos 
soubesemos saluar» (S); «assy soubesen 
as cousas presẽtes» (S); «Tu me 
preguntas per a boca como se o nõ 
soubeses» (VC); «Pero se esta defamaçon 
for ssecreta ou ha soubesse soo o 
saçerdote» (S); «e soubessẽ toda a 
verdade» (VC); «e soubessem por que 
podesse respõder ao emperador» (HV); 
«e sperallo como se soubessemos que 
certamẽte ha de tornar» (VC); «e Christo 
queria que todos ho soubessen antes» 
(EE); «se nõ soubesses as escripturas que 
fallã de my» (VC); «mas se ajnda nom 
soubeste amar a ti meesmo temo me que 
desames o proximo assi como a ti» (VC); 
«E esta ydade sse entende des que ssabe 
julgar qual he ho mal e quall he o bem» 
(S); «e nom aaqueles que ssabem» (S); 
«empero o que o deixase ssabemdoo 
pecaria grauemente» (S); «E por vemtura 
esta palaura kirieleysom significa outra 
coussa mais sacreta que nom ssabemos» 
(S); «por quãto os ten ou nom o ssaben 
ou son infames» (S); «sse rreçebe ordeẽs 
ssabendo e nõ o contra dizendo o 
ssenhor» (S); «cõuẽ a ssaber» (S); «e os 
que fazem boa uida o auiam de ssaber 
asy como som os leterados e os res e os 
primcipes» (TC); «Ergo mays pouco o 
deuem de ssaber os uelhos, e as uelhas» 
(TC); «Conuem a ssaber depois que lhes 
disse que non seeria logo a fym» (EE); 
«Pillatus bem ssabia que por enueja ho 
trayam aa morte» (S); «e saber o que nõ 
ssabya» (S); «Ha .xij. que ssayba bem 
gouernar sua casa» (S); «que ho ssaybha 
absoluer» (S); «As cousas que eu ssey 
que son boas» (S); «E sse nom ssouber 
honde deixou, deue começar de 
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prinçipio» (S); «e deuem de enquerer e 
saber de sua vida e se algũ defeyto 
ssouberem» (S); «saluo sse jurase que 
despois das denũçiaçõees ssoubese ho 
ẽbargo que denũçia» (S); «e fosse 
propheta e ssoubesse todolos secretos» 
(S).

saber 2, subs. (do verbo saber). Conhe-
cimento; sabedoria. Formas: saber (S, 
6; TC, 1; VC, 6; EE, 9). Contextos: «E 
nõ entendo aqui escreuer coussa algũa 
de meu entẽdimẽto nẽ de meu pouco 
saber» (S); «E por quanto pello meu 
pouco saber e polla minha fraqueza e 
rudeza de meu jngenho» (S); «Porque 
estes que ẽfĩgẽ este saber ueemolos que 
som homes e molheres uiis e de pouco 
ualor» (TC); «e fosse crijdo que por serẽ 
de pouco saber se conuerterom e per ig-
norãcia forã enguanados» (VC); «agora 
se vaziẽ as propheçias ou linguas çessem 
ou o saber se destrua» (EE); «(em ho 
saber) de discriçõ» (EE); «E creçendo 
em ho saber de deus» (EE).

sabiamente, adv. (de sábio + -mente). Com 
sabedoria; prudentemente. Formas: 
sabeamente (S, 1); sabeamẽte (S, 2); 
sabiamente (EE, 1); sabiamẽte (EE, 3); 
sabjamente (EE, 1). Contextos: «por que 
mais sabeamente e discretamente possa 
despenssar» (S); «aquilo que cayr deue 
ser tomado discreta e sabeamẽte» (S); 
«Sabiamente quando disse que fazendo» 
(EE); «E ho apostollo na presente nos 
amoesta que andemos sabiamẽte dizẽdo» 
(EE); «Aqui he de consyderar quanto 
sabjamente se veeo aquelle gaffo em 
tam aa ffe» (EE).

sabidoria, subs. O mesmo que sabedoria. 
Formas: sabydoria (VC, 1). Contexto: 
«em segredo tiraua elle e auia da 
sabydoria do senhor» (VC).

sábio, subs., adj. (do lat. sapidus, a, 
um). Entendido; culto; letrado; mestre. 
Formas: sabeeo (S, 1); sabeo (S, 1; 
TC, 1); sabio (EE, 1); sabios (EE, 6). 
Contextos: «foi composto de hũu 

leterado e sabeeo» (S); «Salomon 
tam sabeo, Sansom tam forte» (S); 
«Se sabeo ou sĩpliz casado ou solteiro 
religioso ou leygo paremte ou cunhado» 
(TC); «ho emperador rico poderoso e 
fremoso sabio e terno» (EE); «os velhos 
sejam mesurados: castos: sabios: sem 
erros aa ffe» (EE); «as escripturas dos 
phillosophos e sabios» (EE); «Non 
queraaes seer sabios em vossa opiniã» 
(EE).

sabor, subs. (do lat. sapore-m). Gosto; 
paladar. Formas: sabor (S, 4; VC, 
83; EE, 6; RP, 1); sabores (S, 1; VC, 
2). Contextos: «guarda as viandas de 
apodreçerẽ e lhes da sabor» (S); «e toda 
a duçura e sabor e cousa que prezaua 
aaquella viuua este filho soo era» (VC); 
«sabedoria, por quãto he sciẽçia de boõ 
sabor» (EE); «melhor me pareçe soo a 
cousa amargosa que queẽtura, cheyro e 
sabor» (RP); «aparelha seus manjares de 
dyuersas maneiras e diuersos sabores» 
(S); «e plazate stares presente aos sabores 
e dellectos da cea muy proueitosa aa 
saude e saluaçom» (VC).

saborar, vb. (de sabor + -ar). Saborear; 
deliciar-se. Formas: saborar (VC, 1). 
Contexto: «E entom te pareçera grande 
graça e sobegidom enhader algũa cousa 
aaquellas viandas por as saborar» (VC).

saborosamente, adv. (de saboroso + 
-mente). Gostosamente. Formas: 
saborosamẽte (VC, 1). Contexto: «E 
bẽ som aquestes doões nomeados paães 
porque saborosamẽte refrescã a alma» 
(VC).

saboroso, adj. (do lat. saporosus, a, um). 
Que tem sabor; delicioso; gostoso. 
Formas: saborosa (VC, 8; EE, 1); 
saborosas (VC, 10; EE, 1); saboroso 
(VC, 17); saborosos (S, 2; VC, 4). 
Contextos: «mas a misericordia he a 
nos mizquinhos: mais doçe e saborosa» 
(VC); «Qualquer cousa que offereçeres 
faras saborosa como o sol do sacrefiçio» 
(EE); «e asy acharas todas saborosas 
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e allegres» (VC); «cõ o sal todallas 
yguarias som saborosas» (EE); «Oo 
Maria a memoria do teu nome mais 
doçe he que mel e mais saboroso 
que o vinho doçar ou maduro» (VC); 
«procurei e busquey manjares delycados 
e delectosos e saborosos por comer mais 
do que deuya» (S); «fazẽdo aparelha ou 
aparelhando muytos manjares saborosos 
por cõprir ho desejo que havia da gula» 
(S); «Os dous peyxes que fazem estes 
paães doçes e saborosos som ajnda a 
esperança de perdom» (VC).

sabro, subs. (do lat. sabulu-m, areia). O 
mesmo que saibro: argila misturada com 
areia. Formas: sabro (VC, 1). Contexto: 
«o qual era edificado aly na praya do mar 
em sabro» (VC).

sabugo, subs. (do lat. sabucu-m). Sa-
bugueiro. Formas: sabugo (RP, 1). 
Contexto: «Toma folhas de sabugo 
pisadas» (RP).

sacador, subs. (de sacado + -or). Cobrador 
de impostos. Formas: sacador (VC, 1); 
sacadores (VC, 1). Contextos: «paguẽ 
os outros como o maao sacador ou 
lãçador da peita da çidade» (VC); «e por 
nom escãdalizar os sacadores da peita 
ensinando em esto a nos que sejamos 
humildosos» (VC).

sacar, vb. (do gótico sakan, pelo lat. 
medieval saccare). Tirar; extrair. 
Formas: saca (S, 1); sacan (S, 2); sacar 
(S, 4); sacasem (S, 1); sacou (S, 2); ssaca 
(S, 1); ssacou (S, 1). Contextos: «dos 
maos lança e saca bem» (S); «asy como 
aquela augua que sacan das rrossas ou 
deruas» (S); «mais toda a ganãçia que 
dello ouuo sen sacar espenssas» (S); 
«queria que lhe tirasen os sseus olhos por 
que a outro que quissesse mal sacasem 
huũ» (S); «o qual copilou e sacou das 
sagradas sprituras Crimẽte Sãchez de 
Verçial» (S); «dos boos lança e ssaca 
mal» (S); «Creedes que desçendeo aos 
jnfernos e ssacou de sseu poder aos sseus 
amigos» (S).

saçardote, subs. O mesmo que sacerdote. 
Formas: saçardote (TC, 1). Contexto: 
«saluo em grande necesidade de morte 
e a mĩga de saçardote emtom o pode dar 
o dauangelho» (TC).

sacarmento, subs. O mesmo que sacra-
mento. Formas: sacarmẽto (S, 1). Con-
texto: «O bispo ou saçerdote perteçe de 
aministrar e dar este sacarmẽto segũdo 
os theolegos» (S).

sacerdócio, subs. (do lat. sacerdotiu-m). 
Ministério sacerdotal; dignidade e 
funções dos sacerdotes. Formas: 
sacerdoçeo (VC, 1); sacerdocio (VC, 
13); sacerdoçio (VC, 2); saçerdocio (VC, 
1); saçerdoçio (VC, 1). Contextos: «e 
sacerdoçeo husou quãdo em a çea mudou 
o pam e o vinho em seu corpo e sangue» 
(VC); «E segundo ley huũ mayor 
sacerdote. ou bispo husaua do officio 
do sacerdocio per toda sua vida» (VC); 
«que lhes fossem subjectos e obediẽtes 
por a dignidade e nome do sacerdoçio 
que tinhã» (VC); «e por tanto em a 
crisma todos som vngidos assy como 
em o saçerdocio» (VC); «O sacerdote 
pecador esbulhado da dignidade que 
ouue do saçerdoçio sera antre os jnfiees 
e ypocritas» (VC).

sacerdotal, adj. (do lat. sacerdotale-m). 
Relativo ao sacerdote ou ao sacerdócio. 
Formas:  sacerdotaaes (VC, 1); 
sacerdotaes (VC, 1); sacerdotal (VC, 
8; EE, 2); saçerdotal (S, 9; C, 8; EE, 
1); saçerdotall (S, 1); ssaçerdotal (S, 
3). Contextos: «assy nos ornamẽtos 
pontificaaes como sacerdotaaes» 
(VC); «sayo de casa onde se vestio das 
vestiduras sacerdotaes» (VC); «E por 
mostrar que em Christo originalmẽte era 
a dignidade sacerdotal de Abraã e real de 
Dauid» (VC); «por Leui se entende aqui 
a dignidade sacerdotal» (EE); «reçebeo 
a ordẽ saçerdotal» (S); «sospenso do 
offiçio saçerdotal» (C); «rreçeben a 
hordẽ saçerdotall» (S); «deue seer 
desposto do ofiçio ssaçerdotal» (S).
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sacerdote, subs. (do lat. sacerdote-m). 
Ministro de qualquer religião ou culto; 
padre; presbítero; aquele que ministra os 
sacramentos. Formas: sacerdote (S, 5; 
TC, 36; VC, 99; EE, 21); saçerdote (S, 
465; VC, 3; C, 10; EE, 11); sacerdotes 
(TC, 4; VC, 148; EE, 28); saçerdotes (S, 
55; VC, 34; C, 20; EE, 24); ssaçerdote 
(S, 87); ssaçerdotes (S, 17). Contextos: 
«Ha primeyra que he feyta em ha face 
da ygreja quãdo pollo sacerdote he 
pruuicado o matrimonio» (S); «Item 
nenhum sacerdote que seia sospenso 
ou emtridito ou escomungado nom 
deue este sacramento dar a ninhũ nem 
o receber em sy» (TC); «e mostra que o 
sacerdote que tomaua o corpo de deus 
jndignamẽte» (VC); «ally diz a glosa 
que ho clerigo ou sacerdote maao e boõ 
teem poderio de remeter e absoluer os 
peccados» (EE); «paguauã a dizima 
ao saçerdote major» (VC); «Item nom 
deuen teer o corpo de Deus comsagrado 
mais que por oyto dias porque cada 
dia o podem cõsagrar os sacerdotes» 
(TC); «Os principes dos sacerdotes e 
os mais velhos acõselharõ ao pouoo 
que demãdassẽ a Barrabas» (EE); «he 
posta aos saçerdotes que deren estas 
bençõees» (S); «Onde Crisostomo diz 
que todos scripuaães e phariseus a que 
Christo fallaua hũus erã saçerdotes. 
e outra gẽte popullar» (VC); «sam 
escritas em dereito contra os saçerdotes, 
relegiosos e clerigos» (C); «o ssaçerdote 
lhe pregũta: tu que queres ser» (S); «em 
todolos outros por que se conhesça seer 
menor dos ssaçerdotes» (S).

saclamental, adj. O mesmo que sacra-
mental. Formas: saclamẽtaes (S, 1). 
Contexto: «Alguũs dizem que ssete 
coussas som saclamẽtaes que sse fazen 
ẽ no bautismo» (S).

saclamento ,  subs.  O mesmo que 
sacramento. Formas: saclamento (S, 
9); saclamentos (S, 4); saclamẽto (S, 
13); saclamẽtos (S, 18); ssaclamemtos 

(S, 1); ssaclamento (S, 1). Contextos: 
«Este saclamento he em duas maneyras» 
(S); «E outrosy os saclamentos sõ 
sete» (S); «e se enpoẽe na alma do 
que rreçebe o saclamẽto do bautismo 
e o saclamẽto da cõfirmaçon» (S); «O 
permeiro que he porta e entrada de 
todolos outros saclamẽtos» (S); «E 
em hos ssaclamemtos da sancta madre 
ygreja, segũdo que no começo foy dicto» 
(S); «se dira que coussa he saclamẽto e 
dõde se diz ssaclamento e que proueitos 
faz» (S).

sacletamente, adv. O mesmo que secre-
tamente. Formas: sacletamente (S, 1); 
sacletamẽte (S, 1). Contexto: «ca o 
spiritu sancto que he huũ sacletamente 
faz viuer e aproueitar» (S).

saco, subs. (do lat. saccu-m). Peça de pano 
ou de pele de forma retangular, cosida 
em três dos lados, que serve para guardar 
coisas. Formas: saco (TC, 1; VC, 10; 
EE, 1); sacos (VC, 2). Contextos: 
«Achaz ouuio esto, ronpeo sua uestidura 
de purpura e uestiose de saco e lãçouse ẽ 
ieiuũ e em oraçõ» (TC); «entom o saco 
ou o burel talhado» (VC); «Cortaste ou 
rompeste o meu saco e cercaste me de 
allegria» (VC); «O sol foy feito negro 
como saco de silicio» (EE); «acharom 
dous monges envorilhada em dous sacos 
de cillicio» (VC); «e a sua substãçia 
ou thesouro nõ esta em sacos nẽ nas 
baixezas desta terra» (VC).

sacra, subs. (do lat. sacra, objetos 
sagrados). Oração que se diz na missa. 
Formas: sacra (S, 2; VC, 1; C, 2); ssacra 
(S, 1). Contextos: «E ha esta oraçom 
chamã sacreta e outros dizem sacra» 
(S); «qual significa a ssecreta, ou sacra, 
que dizem despois da offeremda» (S); 
«E porẽ da virtude dellas quando se 
dizem na sacra se faz a consagraçõ e 
trãsustanciaçom» (VC); «espeçialmente 
as palavras da sacra» (C); «ou dos santos 
expressos e nomeados da sacra» (C); 
«outros dizeẽ ssacretelas e outros dizem 
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ssacra (S).
sacrafício, subs. O mesmo que sacrifício. 

Formas: sacraficio (EE, 1); sacrafiçio 
(S, 5). Contextos: «eran theudos de 
offertar o sacraficio determinado na 
ley» (EE); «quisesse conssagrar este 
sacrafiçio e conssagrado ofereçeo» (S).

sacramental, adj. (do lat. eclesiástico sa-
cramentale-m). Relativo aos sacramen-
tos. Formas: sacramentaaes (VC, 1); 
sacramentaees (S, 1); sacramental (VC, 
8); sacramẽtaaes (EE, 1); sacramẽtaees 
(S, 1); sacramẽtaes (S, 1); sacramẽtal 
(VC, 4). Contextos: «As cousas sacra-
mentaaes som a agoa e oleo e cousas 
semelhãtes» (VC); «E estes mandamẽtos 
departẽsse en duas maneyras: huũs sson 
sacramẽtaees e outros criminaees. Os 
sacramentaees som dos que podẽ dar 
razom por que forõ estabeliçidos» (S); 
«os deuẽ mãteer cõ o pã sacramental 
da eucaristia» (VC); «Nem adoram as 
espeçias sacramẽtaaes como deus e 
os açidẽtes ficarõ» (EE); «huũs sson 
sacramẽtaees e outros criminaees» (S); 
«quãtas coussas sse fazẽ no bautismo 
que som sacramẽtaes» (S); «Esta cousa 
he sacramẽtal ou segredo para ensinãça 
da ygreja» (VC).

sacramentalmente, adv. (de sacra-
mental + -mente). De modo sacra-
mental. Formas: sacramentalmẽte 
(VC, 1); sacramẽtalmente (VC, 1); 
sacramẽtalmẽte (VC, 1; EE, 1). Contex-
tos: «nom soomente sacramentalmẽte 
mais spiritualmente» (VC); «Segundo 
elle meesmo ergo sacramẽtalmente o 
come e bebe aquelle que sollamente filha 
o sacramento» (VC); «verdadeyro cor-
deyro da pascoa na cruz corporalmente e 
em o altar sacramẽtalmẽte» (EE).

sacramento, subs. (do lat. sacramentu-m). 
Um ato que, de acordo com a Igreja 
Católica, foi instituído por Deus para 
purificar e santificar os fiéis cristãos. 
Há sete sacramentos:  baptismo, 
confirmação, eucaristia, penitência, santa 

unção, ordem e matrimónio. Formas: 
saacramentos (S, 1); sacramemto (S, 6; 
TC, 1); sacramemtos (S, 2); sacramento 
(S, 168; TC, 4; VC, 94; C, 12; EE, 26); 
sacramentos (SG, 1; S, 25; TC, 1; VC, 
39; C, 19; EE, 7); sacramẽto (S, 146; 
TC, 1; VC, 84; C, 8; EE, 23); sacramẽtos 
(S, 32; TC, 2; VC, 46; C, 13; EE, 8); 
ssacramemto (S, 5); ssacramento (S, 
35); ssacramentos (S, 6); ssacramẽto 
(S, 15); ssacramẽtos (S, 2). Contextos: 
«os quaes son saçerdotes quãto a 
aministraçom dos saacramentos» (S); 
«nos liuros da ygreja que tractã deste 
sacramemto como sse deue fazer» (S); 
«Item, porque o sacramemto do corpo 
de Deus he muy necesario a aqueles que 
som repẽdidos» (TC); «em cada huũ dos 
sacramemtos sse requerem tres coussas 
sustãçiaees e neçessarias» (S); «E este 
sacramento se de sempre em ieiũu, 
saluo em necesidade de morte» (TC); 
«mas por demostraçõ de sacramento 
por dar exemplo aos seus» (VC); «peço 
dello absoluiçõ, e restituçom aos santos 
sacramentos da sancta ygreia» (TC); 
«deus deu nas virtudes e nos doões e nos 
sacramentos» (VC); «ho qual obra nos 
sacramentos» (EE); «ca se ẽ outra guysa 
fezer ele seria sospemso por hũa uez do 
sacramẽto e do oficio da ygreia» (TC); 
«Ouue o misterio do grãde sacramẽto» 
(VC); «diz a glosa que nũca falleçera 
o sacramẽto do altar ẽ quãto o mundo 
durar» (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); «ca entõ nom seria 
conuinhauel materia aho ssacramemto» 
(S); «a augua non se mestura con o 
vinho de neçesidade do ssacramento» 
(S); «pero que diz que nom he seguro 
de rreçeber estes ssacramentos» (S); 
«En tres maneyras comete homẽ pecado 
neste ssacramẽto» (S); «Acabadas 
estas vnçõees, o saçerdote diz çertas 



163Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

oraçõees ssegũdo se contem no liuro dos 
ssacramẽtos» (S).

sacratíssimo, adj. (do lat. sacratissimus, a, 
um). Superlativo de sagrado: santíssimo. 
Formas: sacratissimo (C, 1; EE, 1). 
Contextos: «por que ham de tomar 
o sacratissimo corpo e sangue de 
nosso senhor dignamẽte» (C); «neste 
sacratissimo tẽpo mais que nos outros 
deuemos seruir a deos» (EE).

sacrefício, subs. O mesmo que sacrifício. 
Formas: sacreffiçio (S, 1); sacrefiçio 
(S, 13; VC, 1; EE, 1); sacrefiçios 
(S, 1); ssacrefiçio (S, 3). Contextos: 
«asi como ho sacreffiçio de Abel e de 
Abrahan e de Melchesadech» (S); «Mas 
do alheo nõ tem alguũ poder de fazer a 
deus sacrefiçio» (VC); «por que elles 
e sseus sacrefiçios mais spiritualmente 
significaron este ssacramento» (S); 
«Dauid fazia ssacrefiçio que tãgia 
estromemto» (S).

sacretamente, adv. O mesmo que secre-
tamente. Formas: sacretamente (S, 1); 
sacretamẽte (S, 2). Contextos: «começa 
o canom sacretamente» (S); «E diz ora-
çon ou oraçõees sacretamẽte» (S).

sacretela, subs. (do lat. eclesiástico 
secretela-m). O mesmo que secretela: 
oração que se diz na missa. Formas: 
ssacretelas (S, 1). Contexto: «aquela 
ou aquelas algũs as chamã sacretas, 
outros dizeẽ ssacretelas e outros dizem 
ssacra» (S).

sacreto, adj. O mesmo que secreto. 
Formas: sacreta (S, 10); sacretas (S, 6); 
sacreto (S, 4); ssacreta (S, 2). Contextos: 
«Acabada a colecta e a oraçõ sacreta» 
(S); «E dizese misterio que he sacreto 
por que sacreta e escondida ten a 
despẽsaçom e graça que en ella ha» 
(S); «aquela ou aquelas algũs as chamã 
sacretas» (S); «e dada esperãça de 
gaanhar o bem sacreto e escõdido que 
he a gloria» (S); «este sacramento he 
muyto sacreto e ẽcuberto» (S); «E dizese 
ssacreta, que quer dyzer coussa oculta e 

escondida» (S).
sacreto 2, subs. O mesmo que segredo. 

Formas: sacreto (S, 13); sacretos (S, 
2; TC, 1); ssacreto (S, 1). Contextos: 
«voluese ao pouoo e diz en sacreto» (S); 
«descubry alguũs sacretos» (S); «Do 
lecto em que sobisti, nõ descemderas 
mas morte morreras porque quiseste 
saber do ydolo hos sacretos de Deus» 
(TC); «deueo guardar em ssacreto e nũca 
o deue descobrir» (S).

sacrificar, vb. (do lat. sacrificare). Oferecer 
em sacrifício; imolar. Formas: era 
sacrificado (VC, 1); fosse sacrificada 
(VC, 1); foy sacrificada (VC, 1); foy 
sacrificado (S, 1; VC, 3); he sacrificado 
(S, 1); sacrefica (S, 1); sacrifica (S, 1); 
sacrificada (VC, 1); sacrificado (VC, 9; 
EE, 1); sacrificãdo (VC, 1); sacrificamos 
(VC, 1); sacrificar (S, 2; VC, 6; EE, 2); 
sacrificarõ (VC, 1); sacrificassen (S, 1); 
sacrificaua (S, 1); sacrificauam (EE, 1); 
sacrificauamnos (VC, 1); sacrificou (EE, 
1); seer sacrificado (VC, 2); ssacrifica 
(S, 1); ssacrificar (S, 2). Contextos: «o 
cordeiro era sacrificado» (VC); «por tal 
que a verdade soçedesse ẽ lugar da figura 
e a verdadeira pascoa fosse sacrificada» 
(VC); «a nossa pascoa foy sacrificada 
per Christo» (VC); «Vitulus, bezero por 
que foy sacrificado pello nosso pecado» 
(S); «este he o verdadeiro cordeiro que 
he sacrificado por nos» (S); «quer dizer 
que sacrefica a uida perdurauel quãto 
aa carne» (S); «por que sacrifica e 
sanctifica» (S); «por a carne e sangue do 
cordeyro da ley antigua fosse offerecida 
e sacrificada» (VC); «depois de Christo 
sacrificado na cruz se abrio a emtrada 
ao regno dos çeeos» (EE); «Vijnha 
o sacerdote soo o qual sacrificãdo 
huũ proprio cordeyro offericia a deus 
sacrificio por os pecados de todos» (VC); 
«sacrificamos hostia de louuor por a 
multidom da tua bondade que mostraste a 
nos» (VC); «A ssexta que sseja decorada 
e ordenada per obediençia como foy 
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a de Abraan, que foy obediente de 
sacrificar que era unico e soo a elle» (S); 
«Sacrificarõ aos demonios e nõ a deus 
e aos deoses que nõ conhoçiã» (VC); 
«viesem e benzessen e sacrificassen» 
(S); «os sacrifiçios que o saçerdote 
sacrificaua» (S); «pello sangue das 
alimarias que aly se sacrificauam» (EE); 
«na sancta sanctorum queymauamnos 
e sacrificauamnos fora das tendas ou 
fora dos castellos» (VC); «Ca nossa 
pascoa sacrificou Christo» (EE); «assi 
como verdadeiro cordeiro auia de 
seer sacrificado» (VC); «he chamado 
saçerdote pellas coussas sanctas que 
ssacrifica» (S); «Ca melhor he obedeçer 
que non ssacrificar ou fazer ssacrefiçio» 
(S).

sacrifício, subs. (do lat. sacrificiu-m). O 
sacrifício da missa, isto é, a celebração 
da eucaristia; oblação; sofrimento. 
Formas: sacriffiçio (S, 1); sacrifficios 
(VC, 1); sacriffiçios (S, 1); sacrificio 
(S, 1; VC, 88; EE, 10); sacrifiçio (S, 35; 
VC, 8; C, 1; EE, 11); sacrificios (VC, 
45; EE, 9); sacrifiçios (S, 1; VC, 7; EE, 
5); sacrifycio (TC, 1); sacrifiçyo (S, 
1); sacryfiçio (S, 2); ssacrifiçio (S, 2). 
Contextos: «a significar que elle çelebra 
este sacriffiçio en nome de toda a ygreja» 
(S); «queria mostrar per a dignidade e 
a virtude daquelles sacrifficios» (VC); 
«A segũda ha demostrar que este he o 
mais alto e mays exçelente sacrifiçio de 
todos hos outros sacriffiçios» (S); «E 
asi estabeleceo este sacrificio segũdo a 
ordẽ de Melchisedech» (S); «leuauã as 
ouelhas que se offereçiã no sacrificio 
de deus» (VC); «Empero creeron elle 
seer verdadeiro deos no sacramẽto do 
sacrificio» (EE); «e per o sacrifiçio se 
mata carne alhea» (VC); «e assy o que 
Deus disse que mays queria obediẽçia 
que sacrifiçio» (C); «alguũs diziã que 
os sacrificios e offertas praziã a deus 
mais que as obras da caridade» (VC); 
«dan dizimas sacrificios e offertas a deus 

do çeeo» (EE); «Ca os sacrifiçios que 
o saçerdote sacrificaua nom rresçebia 
coussa algũa do sacrifiçio do vinho» 
(S); «A segunda se errou no sacrifycio 
ou se o fez linpamente» (TC); «daquelas 
vestiduras sanctas que a este sacrifiçyo 
pertençẽ» (S); «por que mais limpamẽte 
possa ofereçer ho sacryfiçio a Deus» 
(S); «oferesçemoste ssacrifiçio limpo e 
sancto» (S).

sacrilégio, subs. (do lat. sacrilegiu-m). 
Furto de objetos sagrados; profanação; 
ultraje à religião. Formas: sacrilegio (S, 
8; TC, 4; VC, 2); sacrilegios (S, 1; TC, 
1; VC, 1); sacrillegio (S, 1; VC, 3; C, 
1); sacrylegio (S, 1); ssacrilegio (S, 2); 
ssacrilejo (S, 1). Contextos: «comety 
sacrilegio tomãdo as coussas da ygreja» 
(S); «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); «Como se disesse nõ fara porque 
sacrilegio farias se o reçebesses» (VC); 
«Se cometeo sacrilegios ou cõiuraçõs 
por luxuria» (TC); «Os pequenos 
sacrilegios e malleficios som punidos 
mas os grãdes som emxalçados porque 
vençẽ e nũca som vencidos» (VC); «a 
quinta por sacrillegio» (S); «As cousas 
dos pobres dallas aos nom pobres parte 
he de sacrillegio» (VC); «Sacrillegio 
que he cõ pessoa relligiosa» (C); «allem 
da ssentẽça descomunhon ẽ que caay, 
comete sacrylegio» (S); «sse comete 
com freira, he dito ssacrilegio» (S); «e 
partir cassamentos, e de ssacrilejo» (S).

sacrílego, subs., adj. (do lat. sacrilegus, 
a, um). Que ou aquele que comete 
sacrilégio; profanador. Formas: 
sacrilegas (VC, 2); sacrilego (VC, 1); 
sacrilegos (VC, 2); sacrillegas (VC, 
1). Contextos: «lançarom as maãos 
sacrilegas em Jesu» (VC); «E quem foy 
o tam escõmũguado e sacrilego que te 
açoutou?» (VC); «Mas nõ embarguãdo 
que Pilatos aquesto faça. empero a sanha 
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dos judeus sacrilegos ajnda nõ cessa» 
(VC); «Pouco pareçia ajnda aaquelles 
sacrilegos de o crucifigarem» (VC); 
«Pouco foy aas maãos sacrillegas» 
(VC).

sacrílogo, adj. O mesmo que sacrílego. 
Formas: sacrilogos (VC, 1). Contexto: 
«por scriuer que os judeos eram malditos 
e sacrilogos» (VC).

sacristão, subs. (do lat. eclesiástico 
sacristanu-m). O leigo responsável pelo 
arranjo de uma igreja ou capela; o que 
auxilia o sacerdote na missa e noutras 
cerimónias religiosas. Formas: sacristã 
(TC, 1); sancristãees (S, 1). Contextos: 
«Eras sacristã e tãgias o syno e cayo o 
badalo e matou huũ home» (TC); «Os 
thessoureiros ou os sancristãees das 
ygrejas cathedraees e os outros pecan 
por nigligentes» (S).

sacristia, subs. (do lat. eclesiástico 
sacristia-m). Divisão contígua à igreja 
onde se guardam os paramentos e alfaias 
litúrgicas. Formas: sãcristias (SG, 1). 
Contexto: «E nos tesouros e sãcristias 
de cada hũa das sees» (SG).

sacro, adj. (do lat. sacrus, a, um). Relativo 
ao culto religioso; sagrado. Formas: 
sacra (S, 10; VC, 2; EE, 1); sacras (S, 
10; VC, 1; C, 14; EE, 1); ssacra (S, 
1). Contextos: «e em os clerigos de 
ordem sacra» (S); «do corpo de Deus 
ou de coussa sacra» (S); «E esta ordẽ 
se diz sacra por que o que a reçebe 
deue uiuer ssanctamẽte» (S); «vossa 
sacra magestade illustrissimo principe 
Rey e senhor» (VC); «Se em cada 
logar da sacra scriptura nenhũa outra 
cousa se dissesse da caridade» (EE); «e 
se cheguarõ ao senhor filhãdo ordeẽs 
sacras» (VC); «falla dos profetas e 
sacras scripturas» (EE); «sse partia 
por rreçeber ordẽ ssacra despois do 
matrimonio» (S).

sacudir, vb. (do lat. succutere). Agitar; 
abanar. Formas: sacodẽ (VC, 1); sacude 
te (VC, 1); sacudide (VC, 1); sacudindo 

(EE, 1); sacudir (VC, 1); sacudirmos (C, 
1); sacudisem (VC, 1); sacudyr (VC, 1); 
seer sacudidas (VC, 1). Contextos: «e 
os seus ministros os sacodẽ e derribã» 
(VC); «Aleuãta te e sperta te mjnha alma 
agora e sacude te do poo» (VC); «quãdo 
vos partirdes daquella casa ou çidade 
sacudide o poo dos vossos pees» (VC); 
«e aquella val menos que sacudindo a 
aruore caae» (EE); «e aquelle que se 
sacudir da questes e nom tẽ entençõ 
algũa delles bem auẽturado sera» (VC); 
«emtẽdemos con a graça de Deus nosso 
senhor de nos espedirmos e sacudirmos 
do dito carreguo» (C); «Ou lhes foy 
mãdado que sacudisem os pees por 
moral dotrina» (VC); «porque se deue 
tirar e sacudyr o apetito terreal. e de 
auer louuor humanal» (VC); «E porque 
as cousas sem proueito acustumauã seer 
sacudidas e tiradas» (VC).

sadio, adj. (do lat. sanativus, a, um, próprio 
para curar). Saudável. Formas: saadyo 
(VC, 1). Contexto: «como em sinal de 
banho saadyo e medicinal» (VC).

saduceu, subs. (do hebraico sedhokim, 
pelo lat. sadducaeu-m). Membro de uma 
seita judaica favorável ao helenismo. 
Formas: saduceos (VC, 1; EE, 1); 
saduçeos (VC, 9; EE, 4); saduçeus (VC, 
5). Contextos: «E partidos os saduceos 
vierom os phariseus» (VC); «ouuindo 
que Jhesu ouuesse feito callar aos 
saduceos, achegarom se em huum» (EE); 
«E veendo Johãne muytos dos phariseos 
e dos saduçeos que vijnham» (VC); «e 
cheguarõ a elle phariseus e saduçeus 
tẽptãtes» (VC). 

sagacidade, subs. (do lat. sagacitate-m). 
Perspicácia; argúcia; manha. Formas: 
saguacidade (VC, 2). Contextos: «Seede 
pois auisados ou discretos como serpẽtes 
cõtra a saguacidade dos scripuaães» 
(VC); «pareçe ergo que a falsia ou a 
saguacidade da raposa doestada he. e 
nõ de louuar» (VC).

sages, adj. (do francês sage). Sábio; 
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prudente. Formas: sages (VC, 4). 
Contextos: «ou porque te teẽs por muy 
sages e hõrrado por andares alleuãtado 
em çima de cauallo» (VC); «E finalmente 
a muy sages virgem Maria ouuidas as 
palauras do angeo consentio» (VC).

sagesmente, adv. (de sages + -mente). 
Prudentemente; discretamente. Formas: 
sagesmente (VC, 4; HV, 1); sages mẽte 
(HV, 1); sagesmẽte (VC, 8; HV, 2). 
Contextos: «e vigiar per se guardar 
sagesmente» (VC); «e ha mester que 
sagesmente sayamos ao cãpo» (HV); 
«como leuassem Pilatus sages mẽte 
aa çidade de Albana» (HV); «e disse 
lhes que sagesmẽte saissem a batalha» 
(HV); «ministra fielmẽte e sagesmẽte as 
cousas spirituaaes e corporaaes» (VC); 
«estemos aqui sagesmẽte» (HV).

sageza, subs. (do francês sagesse). 
Sagacidade; manha. Formas: sageza 
(VC, 1). Contexto: «porque sua sageza 
e arteiriçe nõ achara lugar de o spreitar 
e reprehẽder» (VC).

saglar ,  adj. O mesmo que sagral . 
Formas: saglaees (S, 2); saglares (C, 
1). Contextos: «palauras ffeas e maas e 
os jogos saglaees» (S); «Aos prinçipes 
saglaees ou leigos pode pregũtar das 
forças» (S); «que nehuum clerigo nõ seja 
procurador nas audiençias saglares» (C).

sagrado, subs., adj. (do lat. sacratus, a, um, 
part. passado de sacrare). Consagrado; 
santificado; santo; lugar sagrado. 
Formas: sagrada (S, 2; TC, 12; VC, 
10; HV, 1); sagradas (S, 6; TC, 2; VC, 
4; C, 1); sagrado (S, 6; TC, 12; VC, 15; 
C, 2; EE, 2); sagrados (S, 1; VC, 4; EE, 
1); ssagrada (S, 1); ssagradas (S, 1). 
Contextos: «quando sse quebranta a 
cõtinẽçia que he sagrada e dedicada a 
Deus» (S); «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); «filham a sagrada comunhom e 
fingemse que adoram» (VC); «meterõse 

naquella augoa sagrada» (HV); «e sacou 
das sagradas sprituras» (S); «Item, 
quem iura sandiamẽte nas maãos do 
bispo ou maãos sagradas tres anos 
faça peendença» (TC); «e mais que 
nom entrasse no templo nem tocasse 
cousas sagradas» (VC); «vestimẽtas 
sagradas ou beẽtas» (C); «A sexta se 
ouue poluçom. A septyma se fez esto 
em logar sagrado» (TC); «deuenlho 
dar e soterralo em sagrado» (TC); «e 
em no templo e lugar sagrado ouue 
conhoçimẽto» (VC); «foy denunçiada 
ao padre acupado no ofiçio sagrado» 
(EE); «em este sagrado tempo deuemos 
entender deuaçã e oraçam» (EE); «comeo 
os paães sagrados da proposiçom» (VC); 
«sayba aas vezes apartarse ainda do 
costume licito em logares e tempos 
sagrados» (EE); «bautismo he augua 
ssagrada por palaura que tange o corpo 
e alimpa a alma» (S); «que quer dizer 
que da coussas ssagradas» (S).

sagral, subs., adj. (do lat. saeculare-m). 
O mesmo que secular: leigo; simples 
cristão. Formas: sagraaes (VC, 8; C, 1); 
sagraes (C, 1); sagral (S, 2; TC, 1; VC, 3; 
C, 3). Contextos: «E assy agora muytos 
nõ soomẽte sagraaes mas religiosos» 
(VC); «que nehuũ clerigo nõ seja 
procurador nas audiẽçias sagraaes» (C); 
«por escaparẽ das justiças sagraes se 
veem a nos» (C); «Outra he sagral, asy 
como os monges que som mortos quãto 
ao mundo» (S); «solteiro ou casado, 
clerigo ou leigo, sagral ou rreligiosso» 
(S); «E outro he dizendo de outro o bem 
que em ele nom ha desta dizẽ alguũs que 
he pecado uenial e outros mortal e a mi 
paresce que ao sagral he pecado uenial, 
e ao religioso he mortal cuia uida e 
ẽxemplo ha de seer perfecta» (TC); «esta 
sabedoria he mũdanal e sagral» (VC); 
«e que o torne em mundanal ou sagral» 
(VC); «nẽ meirinho nẽ juiz sagral nõ 
conheça dos exçessos dos clerigos» (C).

sagramento ,  subs.  O mesmo que 
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sacramento. Formas: sagramentos (VC, 
1). Contexto: «oo nome carreguado 
de sagramentos e cõplido de diuinaaes 
misterios o nome glorioso» (VC).

sagrar, vb. (do lat. sacrare). Consagrar; 
conferir carácter sagrado; santificar. 
Formas: foy sagrado (VC, 1); sagrey 
(VC, 1); sagrou (VC, 4). Contextos: 
«por quanto este foy sagrado por a 
nasçença do senhor» (VC); «porque 
çujaste cõ as velhacarias da luxuria 
amorosa que eu em ty sagrey?» (VC); 
«E aquelle he o corpo meesmo que elle 
sagrou» (VC).

sagrário, subs. (do lat. sacrariu-m). 
O mesmo que sacrário: pequeno 
tabernáculo nas igrejas onde se guardam 
as hóstias consagradas. Formas: sagrario 
(S, 1). Contexto: «ha augua en que se 
lauar deue ser posta no sagrario ou 
lançada na pia» (S).

sagredo, subs. O mesmo que segredo. 
Formas: sagredo (S, 1; VC, 2; HV, 
2); sagredos (S, 2; VC, 1). Contextos: 
«quer dizer que he no sagredo da diuinal 
magestade» (S); «e corre ao sacerdote 
descubrelhe o sagredo e confessalhe o 
pecado» (VC); «erã doze de seu cõselho 
ou sagredo» (HV); «Sapiencia, sabedoria 
por que elle rreuela os sagredos da 
sabedoria» (S); «vira ensinandoos dos 
sagredos da diuijndade» (VC).

sagro, adj. O mesmo que sacro. Formas: 
sagras (TC, 1). Contexto: «Item nom 
pode nẽhũ despensar con clerigo que 
casou duas uezes nem com clerigo que 
ha duas ordens sagras e se casa com 
molher corrupta» (TC).

sagueza, subs. O mesmo que sageza. 
Formas: sagueza (VC, 1). Contexto: 
«e tenha mentes em ty mais que em 
minha sagueza e auisamẽto ou em minha 
discriçõ» (VC).

saia, subs. (do lat. medieval sagia-m, este 
de sagum). Peça de vestuário que cobre 
da cintura para baixo. Formas: saias 
(VC, 2); saja (VC, 1); saya (VC, 19); 

sayas (S, 1; VC, 6). Contextos: «quem 
teuesse duas saias desse hũa ao que a 
nom teuesse» (VC); «se teueres duas 
saias deues dar hũa ao que a nom tem» 
(VC); «vestio a saja» (VC); «husaua 
de trazer cillicio e saya de pelles de 
camellos» (VC); «Quẽ teuer duas sayas 
de a hũua ao que a nõ tẽ» (S); «ayamos 
todos parte de suas sayas cadahuũ seu 
quinhom» (VC).

saial, subs. (de saia + -al). Tecido grosseiro. 
Formas: sayal (S, 2). Contextos: 
«descalço e vestido de panos de sayal 
vijs aa porta da ygreja» (S); «ençerrado 
en hũa cassa e vestido en sayal e 
fyncados os giolhos» (S).

saião, subs. (do gótico *sagjis, pelo lat. 
medieval sagione-m, algoz). Insolente; 
atrevido. Formas: sayoões (VC, 1). 
Contexto: «ha muytos reuees freygueses 
e sayoões e increeos que por tãto nõ 
querẽ estar ally» (VC).

saibo, subs. O mesmo que sábio. Formas: 
saybo (VC, 2). Contextos: «Onde disse 
huũ saybo que a booa obra nũca se deue 
perlongar por tal que nõ venha alguũ 
acõteçimẽto perque seja embargada» 
(VC); «as bocas stam mais destẽperadas 
do saybo amargosso e maao» (VC).

saída, subs. (do part. de sair). Ato ou efeito 
de sair; lugar por onde se sai; partida. 
Formas: sahida (VC, 2); sahidas (VC, 
1); sahyda (VC, 2); saida (VC, 1); 
sayda (VC, 16; EE, 5; RP, 1); saydas 
(VC, 2; EE, 2). Contextos: «aquella 
hora da nossa sahida he sempre de 
consijrar» (VC); «yde vos pois aas 
sahidas dos caminhos» (VC); «e hũa 
molher daquelles estremos sahyda ou 
vijnda» (VC); «E dizẽ que como na saida 
do poboo de Israel do Egypto» (VC); 
«O dia de partida ou sayda deste mũdo 
premde e toma de nocte como ladrõ» 
(VC); «fechãdo e vedãdo a ẽtrada e 
sayda» (EE); «pequena sayda de sangue 
mais fortemente esperta a peçonha» 
(RP); «Empero estas saydas forõ per 
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desuayradas maneiras» (VC); «ãday aas 
saydas dos caminhos» (EE).

saimento, subs. (de sair + -mento). Ato 
ou efeito de sair; partida. Formas: 
saymento (VC, 1); saymẽto (VC, 1). 
Contextos: «E os que naçerõ na terceira 
depois do saymento do catiueiro. e 
começase aly Nassom» (VC); «e pera 
extasi .s. saymẽto da voontade» (VC).

saio, subs. (do lat. sagu-m). Peça de 
vestuário masculino que cobre da cintura 
para baixo. Formas: saio (VC, 1); sajo 
(VC, 1); sayo (VC, 24); sayos (VC, 
12). Contextos: «depois que deres e 
apares a façe e o saio e a camisa a teu 
jmijgo» (VC); «nẽ fiã pera fazer sajo 
nem camisa» (VC); «e o sayo que tees 
guardado na arca he daquelle que anda 
nuu» (VC); «de cabellos tijnha o sayo e 
nom de lãa» (VC); «e veste sayos de doo 
e de viuuidade» (VC).

sair, vb. (do lat. salire). Passar do interior 
para o exterior; ir para fora; partir; diri-
gir-se para; morrer. Formas: era saydo 
(EE, 3); saae (S, 1; TC, 1; VC, 41; EE, 
9); saãe (S, 1; VC, 2; EE, 1); saaẽ (TC, 
1; VC, 20); saae se (VC, 1); saae te (VC, 
2); saaee (VC, 1); saaem (VC, 4); saaese 
(VC, 1); saaete (VC, 4); saairã (TC, 1); 
saay (S, 1; EE, 3); saayte (VC, 2); sae 
(HV, 1); saee (S, 1); sãee (S, 1); saelhe 
(VC, 1); saem (EE, 1); saẽse (VC, 1); 
sahe (VC, 1); sahi (VC, 1); sahia (VC, 
1); sahindo (VC, 2); sahio (VC, 2); sahio 
se (VC, 1); sahir (VC, 15); sahira (VC, 
5); sahiram (VC, 1); sahirem (VC, 1); 
sahirmos (VC, 1); sahirõ (VC, 3); sahirõ 
se (VC, 1); sahy (VC, 1); sahya (VC, 1); 
sahyas (VC, 1); sahyndo (VC, 1); sahyo 
(VC, 1); sahyr (VC, 2); sahyrõ (VC, 1); 
saia (VC, 1); saiamos (HV, 1); saĩdo 
(VC, 1); saij (EE, 1); saindo (VC, 1; EE, 
4); saindose (TC, 1); saiose (HV, 1); sair 
(S, 1; VC, 10; HV, 6); saira (HV, 1); 
sairã (VC, 1); sairam (VC, 1); sairas (HV, 
1); sairõ (VC, 1); saisem (HV, 1); saisse 
(HV, 1); saissem (HV, 1); saissen (EE, 

1); saistes (VC, 1; EE, 2); saja (VC, 2); 
sajamos (VC, 1); sajndo (VC, 1); sajr 
(VC, 1); sajse (VC, 1); say (S, 2; VC, 2; 
EE, 8; RP, 1); say te (VC, 1); saya (S, 1; 
VC, 23; HV, 5; C, 3; EE, 8; RP, 2); sayã 
(VC, 6; EE, 1); sayam (S, 1; VC, 6; C, 
1; EE, 2); sayamollo (VC, 1); sayamos 
(VC, 7; HV, 1; EE, 3); sayas (TC, 1; VC, 
1); sayase (VC, 1); sayasse (VC, 1); 
sayda (EE, 2); sayde (VC, 1); saydo (VC, 
3; HV, 1; EE, 5); saydos (EE, 3); saye 
(S, 1; VC, 1); sayẽ (VC, 1); sayham (EE, 
1); saymos (VC, 3; EE, 1); sayndo (VC, 
8; EE, 5); sayndosse (VC, 1); sayo (S, 7; 
TC, 1; VC, 100; HV, 9; EE, 48); sayo se 
(VC, 10); sayose (VC, 8; HV, 1); sayose 
lhes (VC, 1); sayosse (VC, 3); sayr (S, 
4; TC, 1; VC, 52; HV, 10; C, 1; EE, 7); 
sayr nos (VC, 1); sayra (S, 1; TC, 1; VC, 
10; HV, 1; EE, 7); sayrã (VC, 7; HV, 1; 
EE, 1); sayraa (HV, 1); sayram (S, 1); 
sayras (VC, 1); sayrẽ (VC, 1); sayrem 
(C, 1); sayria (VC, 3); sayrmos (VC, 1); 
sayrõ (S, 1; VC, 16; HV, 8; EE, 5); sayrõ 
no (VC, 1); sayrom (VC, 11; EE, 7); 
sayromlhe (EE, 1); sayromse (VC, 1; 
HV, 1); sayron (EE, 2); sayrõse (VC, 4); 
sayse (VC, 8; EE, 1); saysse (VC, 8; HV, 
2; EE, 2); sayssem (VC, 3; EE, 2); says-
te (VC, 3; EE, 2); saystes (VC, 4; EE, 
5); ssaay (S, 2); ssair (S, 1); ssay (S, 3); 
ssayra (S, 1). Contextos: «se era muito 
de manhaã como era saydo ho sol» (EE); 
«e asy diz ele que da boca do homẽ saae 
bẽdizer e maldizer» (TC); «toda pallau-
ra que saae da boca de deus» (EE); «assi 
como saãe o fumo do fogo e o fedor da 
priuada» (VC); «Capitulo da auareza e 
dos pecados que della saaẽ» (TC); «e de 
nocte e de dia se leuãta e saae se a 
semẽte» (VC); «Saae te da terra tua» 
(VC); «deuia seer reuolta e cuidada de 
que saaee huũ liquor» (VC); «Daqueste 
artigoo saaem duas ẽsinãças» (VC); «e 
saaese do tẽplo de seus coraçoões» 
(VC); «saaete fora com Pedro por cho-
rares ty meesmo» (VC); «nõ adeuinhã 
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hu iazẽ os thesouros escõdidos os quaes 
nẽhuũ nom sabe e saairã de pobreza» 
(TC); «mas que proçede e saay do padre 
e do filho» (S); «Saayte de my senhor 
porque homẽ pecador som» (VC); «aleu-
antate e sae da prisam sem medo» (HV); 
«e proçede e saee do padre e do filho» 
(S); «e segũdo tres obras dalma rrazoauel 
que proçeden e sãee de tres potẽçias 
suas» (S); «saelhe ao caminho em tua 
voontade» (VC); «logo saem e estam no 
adro ou praça» (EE); «E saẽse aos feitos 
mundanaaes e sem proueito» (VC); «e 
aquello que sahe de fora he aquello que 
sobeja e que nõ cabe dentro» (VC); «sahi 
eu do ventre da minha madre» (VC); 
«ante que a alma sahia do corpo a Chris-
to» (VC); «Apres da questo sahindo 
Jhesu de Jerico» (VC); «e a augoa que 
do seu costado sahio» (VC); «e sahio se 
pera Bethania» (VC); «nõ podem sahir» 
(VC); «e bejaos na boca per a qual sahi-
ra a confissõ» (VC); «(E sahiram os 
angeos) a chamar o poboo» (VC); «quan-
do sahirem do corpo (ajam mais auon-
dosamente vida.)» (VC); «E porem como 
romper a manhaã como sahirmos da 
casa» (VC); «E sahirõ os seruos e apa-
nharom todos maaos e boos» (VC); «e 
como os elles leerõ sahirõ se cõ vergo-
nha» (VC); «dõde sahy e vijndo achoua 
vazia» (VC); «nẽ sahya pera outra cousa 
algũa» (VC); «nõ te sahyas do templo 
da minha alma» (VC); «sahyndo elle do 
templo» (VC); «soo estourou e sahyo 
delle e ficou como morto» (VC); «Se-
nhor Jhesu Christo faze me sahyr da 
velha vida» (VC); «sahyrõ elles das 
tendas e cabanas e cheguarõ aa terra da 
promissom» (VC); «entõ ouuida a fama 
de Johãne saia a elle todo Jherusalem» 
(VC); «E este he meu cõselho que saia-
mos daquy e vaamos pedir merçee ao 
emperador» (HV); «Saĩdo pois Symon 
da villa» (VC); «eis que o esposo veẽ 
saij o a reçeber» (EE); «E saindo a ora 
de terça» (EE); «e saindose aquele seruo 

achou outro seu seruo que lhe deuia cẽ 
marcos e prendeo» (TC); «e saiose 
dizẽdo, que mao cõselho auia tomado 
Pilato» (HV); «sse fose neçesario pode-
se espremer ho azeo e fazer ho sacramen-
to com o que sair» (S); «E depois 
pregũtoulhe como saira da çidade» 
(HV); «E assy sam as pessoas que sairã 
do mũdo» (VC); «E como sairam de 
Jherusalẽ» (VC); «leuãtate pella manhaã 
e sairas fora de casa» (HV); «mas 
milagrosamẽte sairõ do corpo morto» 
(VC); «e se teuesem firme e saisem todos 
em huũ» (HV); «cuydauã que Pilatus 
saisse ao cãpo para a peleja» (HV); 
«disse lhes que sagesmẽte saissem a 
batalha» (HV); «ferio de tal doẽça que 
apodreçessem e saissen delles as entra-
danhas» (EE); «mas para que saistes para 
veer ho homẽ vistido» (EE); «per que o 
morto saja ou era tragido» (VC); «mas 
faze que nos sajamos della. e que o 
possamos soportar» (VC); «sajndo da 
sinagoga fezerom logo cõ os meerinhos» 
(VC); «porque quejando quer que alguẽ 
sajr daqueste mũdo» (VC); «quis que 
sajse daquesta vida» (VC); «atee que 
vejas que quer pareçer que say destas 
cousas assy pisadas augoa ou çumo» 
(RP); «Say te de my senhor» (VC); «E 
que nõ saya desta vida presente atees que 
te veja cõ os olhos de meu coraçõ» (VC); 
«E entom o sangue que corrya per os 
spinhos da coroa que saya da cabeça 
asaz» (VC); «e se for neçessario que saya 
este em casa atee que saya o sol» (RP); 
«Tambem canta de flores e palmas sayã 
diante as cõpanhas com flores e palmas» 
(EE); «defende que os excomũgados ou 
emtredictos sayam das horas quando lhes 
amoestan» (S); «sayamollo a reçeber» 
(VC); «e ha mester que sagesmente 
sayamos ao cãpo» (HV); «Se teu padre 
carnal te estoruar que nõ seruas a Deus 
e tu esteueres na casa e ele se asẽtar a 
porta dizẽdo que ele nõ quer que sayas 
para seruir a Deus fora poõelhe o pee na 
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cabeça e salta fora» (TC); «e porque 
aproueitasse mais sua preegaçom sayase 
do deserto onde staua» (VC); «e sayasse 
fora dos muros com elle» (VC); «sayda 
daquellas frõteyras» (EE); «Sayde filhas 
de Syõ» (VC); «Quando o dia foy craro 
e o sol saydo o emperador nõ quis adorar 
os ydollos como soya» (HV); «E saydos 
passarom huũ bayrro» (EE); «E o bispo 
com seus mynistros saye aa porta da 
ygreja» (S); «quando morrẽ e lhe sayẽ o 
spiritu» (VC); «(E todos hyam cada huũ 
a sua cidade a manifestarem em sua fa-
zenda) .s. de onde sayham» (EE); «ca 
tanto que do corpo saymos reçebemos 
guallardã sem tardança se formos justos» 
(EE); «Em aquelle tempo sayndo Jhesu 
partyo para Tyro e Sydom» (EE); «por-
que arrepẽdẽdosse e sayndosse da relli-
giõ seja cõfundido» (VC); «quando seu 
padre sayo da archa e plãtou uinha e 
ẽbeuedouse» (TC); «e quando sayo do 
mundo leixoua aos discipollos» (VC); 
«e como lhe tirey a espada do corpo sayo 
delle ouro e prata» (HV); «Apres de dous 
dias que o senhor Jhesu auia stado cõ os 
samaritanos sayo se daly de Samaria» 
(VC); «e sayose bautizado» (HV); «e 
querendoo prender sayose lhes das 
maãos» (VC); «sayosse com os disci-
pollos cõtra o mõte Oliuete» (VC); «O 
.xxxi. he os que mandam sayr da eygreia 
e nõ querem» (TC); «deuemos de sayr 
nos a elle per peẽdẽça» (VC); «O homem 
que muyto iurar sera conprido de mal-
dade, e da sa casa nũca sayra praga» 
(TC); «polla manhaã sayrã fora da çida-
de» (HV); «ajnda mais o fedor que delles 
sayraa» (HV); «nõ sabem qual dia nẽ 
tempo sayram desta uida presente» (S); 
«como sayras quando partires» (VC); 
«E mais porque se os olhara nas façes 
ouuerã mayor vergonha de sayrẽ» (VC); 
«quando sayrem de seus mosteiros tra-
gam cogullas» (C); «porque sayria a 
reçeber e a guardar o senhor quando 
viesse» (VC); «elle nos outorgue que 

com elle husemos das seedas celles-
triaaes desque sayrmos daqueste mũdo 
e suas fezes» (VC); «assy como fezerõ 
os iudeus quãdo sayrõ do Egipto» (S); 
«e sayrõ no a reçeber» (VC); «Sayrom e 
sobiã na naue e aquella noyte nenhuũa 
cousa prenderõ» (EE); «e como entrasse 
em huum castello sayromlhe diante dez 
homeẽs gafos» (EE); «voluerõ o rostro 
e sayromse de casa» (HV); «e sayron a 
veer que cousa era» (EE); «e sayrõse 
todos fora do moymẽto» (VC); «sayse 
em toda a terra a fama da sua preega-
çom» (EE); «mandou que nõ saysse 
nẽhuũ e que guardasem a çidade» (HV); 
«Esto dicto mandoulhes que sayssem da 
çidade e assy logo desapareçeo» (EE); 
«e quantas vezes me sayste deante a me 
dares bençoões de doçura» (VC); «a que 
saystes ao deserto para ver por vẽtura a 
cana mouida pello vẽto» (EE); «fferindo 
huũ com outro ssaay fogo» (S); «rrecre-
çe ssair sangue dos narizes e fazer vo-
mito» (S); «mas na palaura que ssay da 
boca de Deus» (S); «E acabados estes 
tres meses ssayra do carçere donde esta 
emçerrad» (S).

saiva ,  subs.  O mesmo que saliva . 
Formas: sahyua (VC, 3); sayua (VC, 
1). Contextos: «vntou os olhos do çego 
per o cospinho o sahyua que corre ou 
descende da cabeça aa boca» (VC); «e 
ainda aquellas que som superfluidades 
de natureza assi como a sahyua» (VC); 
«o verbo eterno que he entẽdido per a 
sayua» (VC).

sajes, adj. O mesmo que sages. Formas: 
sajes (VC, 2). Contextos: «E porque 
prudẽte e sajes era notou os signaaes 
pubricos» (VC); «E aquelles que se 
cheguã aa discreta e sajes meditaçõ e 
contẽplaçõ» (VC).

sajesmente, adv. O mesmo que sagesmente. 
Formas: sajesmẽte (VC, 2). Contextos: 
«e çertas mais sajesmẽte fazes se a perdes 
pera guaançares que se a guaanhas pera a 
perderes» (VC); «cõ feruor de deuoçõ nõ 
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fez pregunta sajesmẽte. porẽ nõ mereçeo 
auer resposta» (VC).

sal, subs. (do lat. sale-m). Cloreto de sódio. 
Formas: sal (S, 11; VC, 25; EE, 5; RP, 
1); ssal (S, 2). Contextos: «O primeyro 
he o sal que poeem en na boca ao que 
ha de rreçeber o bautismo» (S); «deue 
por cada uez iaiũar quinze sestas feyras 
a pam e agua e deue o pam de seer o terço 
de farinha e o terço de ciinza e o teerço 
sal e agua» (TC); «se o sal for dãpnado 
em que se salgara» (VC); «cõ o sal 
todallas yguarias som saborosas» (EE); 
«agoa limpa espargida cõ sal» (RP).

sala, subs. (do germânico *sal, edifício 
com apenas um compartimento). 
Dependência ampla de uma habitação. 
Formas: saalla (VC, 1); sala (VC, 2); 
salla (VC, 21; EE, 6); sallas (VC, 2). 
Contextos: «atees que cheguasse ao 
paaço ou saalla do bispo do qual elle 
era conhoçido» (VC); «elleuãtase dãte 
da porta ou sala» (VC); «he rey que he 
da salla real» (EE); «e hy estaua aquella 
salla grande arreada» (EE); «Aaquelle 
que nõ abastã por lugar grãdes paaços e 
anchas casas e sallas seendo viuo» (VC).

salairo, subs. O mesmo que salário. 
Formas: salairo (C, 1); sallairo (VC, 1). 
Contextos: «Itẽ as amas que por preço 
ou salairo criarem filhos alheos» (C); «e 
aa deestra he a entençom de comprir os 
preceptos de deus ou amor de deus e do 
sallairo cellestrial» (VC).

salamandra, subs. (do grego σαλαμάνδρα, 
pelo lat. salamandra-m). Espécie de 
anfíbio com a pele manchada de amarelo 
e preto. Formas: salamandra (VC, 1). 
Contexto: «O primeyro effecto do fogo 
se mostra na vestidura da salamandra. 
o segundo na cera» (VC).

salário, subs. (do lat. salariu-m). Remu-
neração; paga; recompensa. Formas: 
sallarios (VC, 1). Contexto: «mas que 
sallarios reçeberõ elles per que sejã 
contẽtes e fartos» (VC).

saldada, subs. (do part. de saldar, este 

do lat. medieval saldare, pagar). Paga; 
recompensa. Formas: saldada (VC, 
1). Contexto: «he assy nomeado por a 
merçee ou saldada que leua ou spera de 
auer temporal» (VC).

salgadura, subs. (de salgado + -ura). Ato 
de salgar; salga. Formas: salgadura 
(VC, 1). Contexto: «chamar sandeu 
contradizẽdo e desfazendo a salgadura 
daquelle e a sua sabedoria» (VC).

salgar, vb. (do lat. vulgar *sallicare, este 
de sallere). Pôr sal; temperar com sal; 
conservar com sal. Formas: salga 
(VC, 1); salgadas (VC, 2); salgados 
(VC, 1); salgar (VC, 1); salgara (VC, 
3); salgaremos (EE, 2); salgarõ (VC, 
1); salgou (VC, 1); salguado (VC, 2); 
seer salgadas (VC, 1); seer salgados 
(VC, 1). Contextos: «e aparta ou salga 
a carne mortificada» (VC); «deuẽ 
seer assy cõdidas e salgadas» (VC); 
«ajnda teẽ sabor da terra som vntadas e 
salgadas» (VC); «per a qual os homeẽs 
som cõdidos e salgados» (VC); «em sy 
meesmo o qual auia de salgar os outros» 
(VC); «se o sal for dãpnado em que se 
salgara» (VC); «vos sooes o sal da terra 
ho qual se perder o sabor de hy adiante cõ 
que salgaremos» (EE); (Entom em que 
se salgarõ) as gẽtes fracas e ẽfermas e 
minguadas de doutrina» (VC); «aquelle 
que deus salgou cõ sal de sabedoria» 
(VC); «o qual homem filha do mar 
muyto amargoso e salguado» (VC); «e 
salguado com os cospinhos muytos» 
(VC); «as quaaes auiã de seer salgadas 
e ensignadas per as vidas dos mayores» 
(VC); «per que os outros deuẽ seer 
salgados» (VC).

salgueiro, subs. (do lat. vulgar *salicariu-m, 
este de salix, icis). Árvor e arbusto da 
família das salicáceas, que cresce junto 
aos rios e ribeiros. Formas: salgueyro 
(VC, 1). Contexto: «ante cortase a corda 
da barca que se aprẽdesse ao salgueyro 
ante que star desatãdo e desenpeçãdo» 
(VC).
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salhamento, subs. (de soalhar + -mento). 
O mesmo que soalhamento: pavimento; 
soalho. Formas: salhamẽto (VC, 1). 
Contexto: «E aquella pedra he tanto 
alto sobre o salhamẽto da ygreja que sta 
em dereyto dos geolhos daquelles que 
stam aleuantados na ygreja darredor da 
pedra» (VC).

saliva, subs. (do lat. saliva-m). Cuspo. 
Formas: saliua (S, 5; VC, 1; EE, 
2); salyua (VC, 2); ssaliua (S, 1). 
Contextos: «Ha terçeira he a saliua que 
poeem en as orelhas e nos narizes» (S); 
«emcheo o corpo e rostro do senhor da 
saliua da sua çuja boca» (VC); «pella 
saliua se entende a diuina sabedoria» 
(EE); «aquelle com a sua salyua tingida 
de pecado molha o sacramento e o 
enguolle» (VC); «O segũdo he ho tocar 
que ffaz o saçerdote ou o ministro cõ a 
ssaliua en as orelhas e em os narizes» 
(S).

salmista, subs. (do lat. eclesiástico 
psalmista-m). Aquele que compõe, lê ou 
canta os salmos. Formas: salmista (VC, 
1). Contexto: «porque verdadeiramẽte 
podese dizer aquello do salmista» (VC).

salmo, subs. (do grego ψαλμός, pelo 
lat. psalmu-m). Cântico do Antigo 
Testamento. Formas: salmo (S, 13; VC, 
1; EE, 5); ssalmos (S, 1). Contextos: 
«como disse Dauid en ho salmo que 
começa in te domine» (S); «era scripto 
no salmo de Christo o zello da tua casa 
me comeo» (VC); «foy preegado pellos 
apostollos segundo ho que se diz no 
salmo .xviij» (EE); «deue começar 
os sete ssalmos penitẽçiaees cõ sua 
ladaynha» (S).

salsa, subs. (do lat. salsa-m, salgada). 
Molho; mistura de especiarias e outros 
condimentos. Formas: salsa (VC, 3; RP, 
2); salsas (RP, 1). Contextos: «Aquel 
que diz mal de outrẽ fartase de carne 
alhea e o que o ouue de grado dalhe salsa 
cõ que a coma» (TC); «e se a estas duas 
cousas ajũtares por salsa ou cõducto a 

fame achallas has marauilhosamente 
saborosas» (VC); «Do segundo se 
mostra per aquesto .s. porque alguũ 
manjar que de seu he enxabijdo per 
algũa salsa que lhe fazẽ» (VC); «todo 
misturado cõ vinagre faz muy bõa salsa» 
(RP); «e tal salsa he muyto boõa» (RP); 
«busquẽ se pera os ricos muyto bõas 
salsas» (RP).

salseamento, subs. (de salsear + -mento; 
salsear, de salsa + -ar). Ato ou efeito 
de salsear; preparação de um molho 
ou mistura de especiarias. Formas: 
salseamentos (RP, 1). Contexto: «estas 
cousas busquẽ se pera os ricos muyto 
bõas salsas ou salseamentos» (RP).

saltar, vb. (do lat. saltare). Lançar-se de 
um lugar para o outro; avançar; pular. 
Formas: salta (TC, 1; VC, 7; EE, 1); 
saltã (VC, 1); saltãdo (EE, 1); saltando 
(VC, 2; EE, 1); saltar (VC, 3; EE, 2); 
saltara (VC, 1); saltaua (VC, 1); saltauã 
(VC, 1); salte (VC, 2); saltou (VC, 3; EE, 
2). Contextos: «poõelhe o pee na cabeça 
e salta fora e uay seruir Deus» (TC); «ou 
salta per força parçeiramẽte» (VC); «ẽ 
elle seera feito fonte dauga que salta na 
vida eterna» (EE); «e aleuantã as maãos. 
todos baillã e saltã e filhã solaz» (VC); 
«Vedes este vẽ saltãdo pellos mõtes» 
(EE); «Em verdade este veem saltando 
pellos montes» (EE); «e cõ prazer saltar 
fora dos vicios e pecados» (VC); «Todo 
mouimento de luxuria he saltar pera o 
fundo do inferno» (EE); «entõ saltara o 
mãco ou coxo asi como ceruo» (VC); «e 
per aquella que saltaua ou baylhaua se 
entende a dessolluçõ luxuriosa» (VC); 
«saltauã as pedras nos rostros daquelles 
que as aseentauã» (VC); «e daly salte na 
boca» (VC); «nõ te apeçoente e salte em 
ty» (VC); «saltou em o mar: e começou 
de andar sobre elle» (VC); «Saltou de 
prazer ho menyno em meu vẽtre» (EE).

saltar, subs. (do verbo saltar). Salto; pulo. 
Formas: saltares (VC, 1). Contextos: 
«por a çugidade e por os seus saltares e 
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mouimẽtos» (VC).
salteiro, subs. (do grego ψαλτήριον, pelo 

lat. psalteriu-m). O mesmo que saltério: 
livro litúrgico que contém salmos. 
Formas: salteiro (S, 2); salteyro (S, 
1); salteyros (S, 1). Contextos: «mais 
val rrezar os sete psalmos con deuaçon 
e limpeza do coraçõ que nom todo o 
salteiro sen deuaçõ e cõ tristeza» (S); 
«os quaees se entemdẽ em aquele uersso 
do salteyro que dyz» (S); «salteyros 
e oraçõees a rrezar aproueytarian aos 
finados» (S).

salto, subs. (do lat. saltu-m). Pulo. Formas: 
salto (VC, 3; EE, 2); saltos (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «saluo o salto da alma 
em o ceeo» (VC); «tantas vezes dam 
huũ salto no caminho do inferno» (EE); 
«forõse nõ se partindo nẽ leixando estar 
em os saltos e aseytamẽtos» (VC); 
«dando saltos pellos outeiros» (EE).

saluçante, adj. (de saluçar + -ante). O 
mesmo que soluçante: que soluça. 
Formas: saluçãtes (VC, 1). Contexto: 
«faram aquelles seer tristes e chorosos e 
saluçãtes» (VC).

saluçar, vb. (de saluço + -ar). O mesmo 
que soluçar: dar soluços; chorar 
convulsivamente. Formas: salluçar 
(VC, 1); salluçaua (VC, 1); saluçaua 
(VC, 1); saluçauã (VC, 1); saluçe (VC, 
1). Contextos: «E pera resurgir he 
forçado que faça chorar deus e salluçar 
ou suspirar» (VC); «aly salluçaua 
Christo no presepio ou daua soõ de 
menino pequenino» (VC); «choraua 
ou saluçaua o menino stãdo antre os 
apartados presepes» (VC); «E achou 
ajnda a cõpanha que fazia arruydo no 
plãto e choro e que saluçauã muyto» 
(VC); «Qual sera o que lhe ouuir 
aquestas palauras que nom chore e 
saluçe» (VC).

saluço, subs. (do lat. vulgar sogglutiu-m, 
este de singultus). O mesmo que soluço: 
contração espasmódica da traqueia; 
choro convulsivo; gemido. Formas: 

saluço (VC, 2); saluços (VC, 5). 
Contextos: «Porque quem deuotamente 
consijrasse de quam atribullado gimido 
e de quam alto saluço» (VC); «Tu sem 
saluço poderas ouuyr a Christo» (VC); 
«Começou fortemẽte de lãçar lagrimas 
e saluços» (VC); «cuyda e comsijra 
com que saluços e sospiros chorauam 
todollos amjgos de Christo» (VC).

saludar, vb. (do cast. saludar). Saudar; 
cumprimentar. Formas: saludou (HV, 
1). Contexto: «e o mestre salla saludou 
e disse lhe» (HV).

salva, subs. (do lat. salva-m). Saudação. 
Formas: salua (S, 3). Contextos: «e 
por tomar da vyanda ou do vinho para 
fazer a salua nom quebrantã o jejuũ» 
(S); «Ossana quer dizer salua, como 
se disesse saã teu pouoo» (S); «Os que 
seruẽ aos senhores grãdes e fazẽ ha 
salua» (S).

salva 2, subs. (do lat. salvia-m). Planta 
medicinal. Formas: salua (RP, 1). 
Contexto: «se forem pobres cõtentẽ se 
cõ arruda e salua» (RP).

salvação, subs. (do lat. salvatione-m). Ato 
ou efeito de salvar; redenção. Formas: 
saluaçã (VC, 2; C, 3; EE, 2); saluaçam 
(S, 1; VC, 5; C, 1; EE, 3); saluaçan (S, 
1; EE, 1); saluaçõ (S, 1; VC, 322; C, 1; 
EE, 4); saluaçom (S, 1; VC, 151; EE, 
4); saluaçon (S, 1; EE, 1). Contextos: 
«e a quarta he derribada a terra per 
desesperaçã da saluaçã» (VC); «ẽsinem 
a seus freigueses aquellas cousas que 
pera sua saluaçã cõpre saberẽ» (C); 
«auees de emsynar o caminho da saluaçã 
aos outros» (EE); «todo fiel christaão 
seia ẽsinado em a fee e ẽ o que compre 
a sua saluaçam» (S); «pera jnstruir e 
ensynar a fe e crẽça e as outras coussas 
que perteçen a nossa saluaçan» (S); 
«mas assi como deus auia fame ou desejo 
da saluaçõ humanal» (VC); «quando o 
homẽ deseja alguã cousa que cõtradiz a 
sua saluaçõ» (C); «deuemos creer que 
hy he a nossa saluaçom» (S); «por lhe 
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apresentar a saluaçom» (VC); «a porta 
e fundamẽto de nossa saluaçon he a fe 
e bautismo» (S).

salvador, subs. (do lat. salvatore-m). 
Aquele que salva; Jesus Cristo. Formas: 
saluador (S, 53; TC, 3; VC, 244; HV, 
1; C, 1; EE, 61); ssaluador (S, 3). 
Contextos: «nosso saluador Jhesu 
Christo foy conçebydo do spiritu ssãto» 
(S); «nosso senhor e saluador Ihesu 
Christo nõ cessaua de obrar as obras de 
misericordia e de piedade» (TC); «(E 
roguauãno dizẽdo. queriamos a Jhesu) 
o saluador de todos» (VC); «da quelle 
que era saluador de todo o mũdo» (HV); 
«Aqui se pregunta se duuidou Sam 
Joham de Christo que fosse o saluador 
do mũdo» (EE); «he nacido o saluador 
e senhor Christo na cidade de Dauid» 
(EE); «mais en no ventre ẽ quãto por 
graça de Deus syngular foy fecto que 
conçebesse ho ssaluador» (S).

salvagem, subs., adj. (do lat. selvaticus, a, 
um, pelo provençal selvatge). O mesmo 
que selvagem: silvestre; agreste; bravio. 
Formas: saluageẽs (EE, 1); saluagem 
(EE, 3); saluagen (EE, 1); saluajeẽs (EE, 
1). Contextos: «como de primeiro non 
leuasse saluo fruitos saluageẽs pera os 
porcos» (EE); «Aa cabra saluagem» 
(EE); «Semelhante he o meu amado aa 
cabra saluagen» (EE); «viuiam como 
saluajeẽs» (EE).

salvante, prep. (do lat. salvante-m, part. 
presente de salvare). Exceto; tirante; 
tão-somente; salvo. Formas: saluante 
(TC, 10; HV, 1); saluãte (TC, 10; EE, 
1). Contextos: «Itẽ este sacramento 
nom o deue dar saluante clerigo de 
missa» (TC); «agoyro nom quer outra 
cousa dizer saluante apostita ydolatria 
enmigo de Deus» (TC); «mas senhor 
saluante vossa honrra eu nõ quero villas 
nẽ castellos» (HV); «das sete nõ pode 
auer remiimẽto saluãte per seu obispo» 
(TC); «Nõ pode bem fazer peẽdẽça 
saluãte aquele que spera na misericordia 

de Deus» (TC); «nom deue nehuũ pregar 
saluãte se he ẽuiado» (EE).

salvante 2, subs. (do lat. salvante-m, part. 
presente de salvare). Aquele que salva. 
Formas: saluãte (VC, 1). Contexto: 
«ella pois he madre da justificaçõ e 
justificãte e do saluãte e saluador» (VC).

salvar, vb. (do lat. eclesiástico salvare). 
Dar a salvação eterna; ganhar o paraíso 
através de uma vida santificada; livrar 
de perigo; saudar. Formas: salua (S, 2; 
VC, 10; EE, 3); saluã (S, 1; VC, 3; EE, 
1); salua las (VC, 1); salua me (VC, 3); 
salua nos (VC, 5; EE, 1); salua o (VC, 
1); salua te (VC, 1); saluadea (VC, 
1); saluãdo (VC, 1); saluallo (EE, 1); 
saluam (S, 1; VC, 3; EE, 4); saluame 
(S, 1; VC, 1); saluanos (VC, 5; EE, 1); 
saluao (S, 1); saluar (S, 12; TC, 3; VC, 
97; HV, 1; C, 1; EE, 24); saluar se ha 
(EE, 1); saluara (S, 1; TC, 1; VC, 3; 
EE, 9); saluarase (VC, 1); saluardes vos 
(VC, 1); saluarẽ (VC, 5); saluaria (VC, 
2); saluariã (VC, 1); saluarmos (VC, 2); 
saluarnos (EE, 1); saluarõ (VC, 3; EE, 2); 
saluarom (VC, 1); saluarse (S, 1; VC, 1; 
EE, 5); saluaruos ey (VC, 1); saluas (S, 
1); saluasse (VC, 5); saluassẽ (VC, 1); 
saluassem (VC, 1; EE, 1); saluassemos 
(VC, 1); saluassen (EE, 1); saluaua (VC, 
4); saluauã (VC, 1); salue (VC, 16; C, 
1; EE, 6); saluẽ (VC, 1; EE, 1); salue te 
(VC, 2); saluees (EE, 3); saluem (EE, 
2); salues (VC, 2; EE, 3); saluo (VC, 
1); saluou (S, 2; VC, 11; HV, 1; EE, 
1); saluouo (VC, 1); saluouse (EE, 1); 
salvar (VC, 1); seer saluados (VC, 1); 
seja saluada (EE, 1); ssaluar (S, 1); 
ssaluẽ (S, 1). Contextos: «e fora della 
nõ se salua alguũa criatura» (S); «e sem 
elle nehuũ se salua» (EE); «ca estes na 
ffe de sseus padrinhos se saluã» (S); «nõ 
vieste perder ou destroir as almas mas 
salua las» (VC); «O boo pastor salua me 
piadoso saluador» (VC); «senhor salua 
nos que perescemos» (EE); «e salua o 
cõ doestos e pallauras» (VC); «Se tu 
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es rey dos judeos como dizias. salua 
te e liurate» (VC); «Quãdo entrardes 
na pousada saluadea dizẽdo. paz seja 
em esta casa» (VC); «e buscando de 
cada lugar os que perdidos erã saluãdo 
per todas partes os que eram penitẽtes» 
(VC); «(que ha de vijr no mundo.) a 
saluallo» (EE); «ca poucos se saluam em 
respeito dos dãpnados» (EE); «E segũdo 
Sancto Agustinho, quer dizer: saluame 
señor» (S); «osana que quer dizer 
saluanos pedimos te» (VC); «O primeiro 
saluao, assy como foy dito a Madalena» 
(S); «Esta he a carreira para se saluar ho 
homẽ do pecado, depois que peca fazer 
peẽdẽça» (TC); «Ca em outra guisa em 
nenhũa maneira nom se pode saluar» 
(TC); «Filhae a pallaura emxertada 
que pode saluar vossas almas» (EE); 
«se alguũ emtrar por mim saluar se 
ha e emtrara e sayra e achara pastos» 
(EE); «horẽ sobre o ẽfermo e ungano 
co holio sãcto em nome do senhor e a 
oraçõ cõ fe saluara ao ẽfermo» (TC); 
«he elle e se quisera descendera da cruz 
e saluarase» (VC); «ca melhor vos he 
saluardes vos soos» (VC); «e aquestas 
avondã pera se saluarẽ» (VC); «nõ 
se saluaria toda carne» (VC); «nõ se 
saluariã quando visse que erã perdoados 
aquelles» (VC); «ou de o assy saluarmos 
ou saudarmos» (VC); «que pella sua 
graça possamos saluarnos» (EE); «em 
esta ffe e esperança se saluarõ» (EE); 
«e da outra parede tantos se saluarom» 
(VC); «ca sen elle pode ho christãao 
saluarse» (S); «Onde Crisostomo nõ 
disse solamẽte saluaruos ey» (VC); «Tu 
saluas os que esperam em ty» (S); «o 
qual studaria como saluasse sy e outros» 
(VC); «que os saluassẽ e lhes fallassem 
primeiro alta voz» (VC); «porque em 
sua ffe e mereçimento se saluassem 
sem mais descender ao inferno» (EE); 
«per que nos saluassemos delles» (VC); 
«porque veendo creessen e se saluassen» 
(EE); «Se a justa daquella serpente 

darame saluaua da morte corporal» 
(VC); «e a saluauã e beẽziã cõ quantas 
beẽçoões podiã» (VC); «Deos te salue 
Maria cõprida de graça» (C); «por que 
quer que se saluẽ todos» (EE); «Salue 
te deus Jesu rey inclito» (VC); «fazee 
oraçõ os huũs pellos outros porque vos 
saluees» (EE); «porque creendo nam se 
saluem» (EE); «rogamoste senhor que 
nos salues» (EE); «e que aquello que 
eu agora spero e saluo aade lõge filhe 
e tome e abraçe nos braços da alma» 
(VC); «por que elle saluou o seu pouoo 
dos seus pecados» (S); «Saluouo como 
discipollo. mas elle enculca era» (VC); 
«e depois chegou a Christo vergonhosa 
e com grãde contriçõ e ffe e saluouse» 
(EE); «se nam por salvar os pecadores» 
(VC); «ajnda que todo esto faças nõ stas 
tu no stado dos que hã de seer saluados» 
(VC); «ainda que segundo a verdade seja 
saluada» (EE); «e esta abasta pera sse 
ssaluar» (S); «E poys o pouoo cobyça 
que os ssaçerdotes bendigam e os ssaluẽ 
e ensinẽ» (S).

salvo, prep. (do lat. salvu-m). Exceto; 
tirante; salvante. Formas: saluo (SG, 
2; TC, 10; VC, 70; HV, 3; C, 4; EE, 
50); salvo (S, 2; VC, 1; C, 2); ssaluo 
(S, 34); ssalvo (S, 1). Contextos: «E 
este sacramento se de sempre em ieiũu, 
saluo em necesidade de morte» (TC); 
«porque impossiuel he fazersse eclipsy: 
saluo em a cõjunçom do sol e da lũa» 
(VC); «mandou matar todos os judeus 
saluo dez que se escõderõ» (HV); «que 
se nam dem cartas de seguro saluo 
aaquelles que amdam ãte do mallefiçio 
em abito e tonsura» (C); «nom tem ho 
homẽ cousa que pode dar a algũa mays 
saluo ho corpo e a alma ha fazenda» 
(EE); «Este medo nõ he saluo couardiçe 
de bem obrar» (EE); «entendiã que 
nõ erã defesos salvo os signaaes e 
mostrãças de fora» (VC); «ssaluo per 
grande neçesidade en quoatro maneiras» 
(S); «por quanto agora pouco vsam de 
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esposarse per palauras de futuro, ssalvo 
os que son mayores de sete anos e 
menores de ydade» (S).

salvo 2, subs., adj. (do lat. salvus, a, um). 
Que ou o que se salvou. Formas: salua 
(S, 3; VC, 20; C, 1; EE, 10); saluas (VC, 
4); saluo (S, 123; VC, 199; C, 1; EE, 22); 
saluos (S, 10; VC, 46; HV, 2; EE, 11); 
ssaluo (S, 2); ssaluos (S, 1). Contextos: 
«sera a minha alma salua» (S); «nehũa 
pessoa sem elles pode seer salua» (S); 
«sem morte mjnha tẽporal a geeraçom 
humanal sea salua» (VC); «tua ffe te 
fez salua» (EE); «e fazellas ha saãs e 
saluas» (VC); «Por quanto nẽnhuũ nõ 
pode seer saluo sse nom aquelle que 
creer e for bautizado» (S); «aqueste 
sera saluo» (VC); «Nem pode sem 
elle alguem seer saluo se nom faleçer 
com preposito de se bautizar podendoo 
fazer» (C); «Tua ffe te fez saluo» (EE); 
«Poys quẽ podera seer saluo» (EE); «a 
qual elle quer que todos homẽs sejam 
saluos» (VC); «a outros fez saluos e a 
sy non pode saluar» (EE); «Mostra nos 
teu rostro e seremos saluos» (EE); «e 
os dãpnados a gloria dos saluos» (EE); 
«nom poderia ser ssaluo» (S); «sen o 
qual nehuũ nõ pode seer ssaluo» (S); 
«os taees ssaluos ssom» (S).

salvo conduto, subs. (do lat. medieval 
salvu-m conductu-m). Livre trânsito; 
licença de passagem por qualquer 
lugar. Formas: saluo cõduto (VC, 1). 
Contexto: «enuiar mesagẽ ou percalçar 
paz ou saluo cõduto» (VC).

salvo que, loc. conj. Exceto se. Formas: 
saluo que (S, 2; VC, 8; HV, 1; EE, 11); 
ssaluo que (S, 1). Contextos: «e nõ 
podẽ seer asoltos, saluo que ho papa 
os asolua» (S); «Nem fazemos em esto 
outra cousa saluo que damos exemplo 
aos que ham de vijnr» (VC); «nõ anda 
ẽ treeuas: mas auera lume da vida. em 
aquestas pallauras nõ nos manda outra 
cousa saluo que nõ desejemos com rostro 
sem vergonha aquello que prometeo» 

(VC); «nẽ parede nẽ signal que homẽ 
podesse dizer que alli ouue estado casa, 
saluo que naquelle lugar se reuoluia a 
augoa em todo tẽpo» (HV); «A nenhũa 
cousa val de hy adiante: saluo que seja 
primeyro pisada pellos homeẽs vos 
outros sooes luz do mundo» (EE); «nen 
fazen cousa justa, ssaluo que lhes dam 
dinheiros» (S).

salvo se, loc. conj. Exceto se. Formas: 
saluo se (S, 46; TC, 2; VC, 80; C, 
1); saluo si (VC, 1); ssaluo se (S, 6). 
Contextos: «salvo se forem seus feitos 
propios» (C); «deue a ẽtregar aquell 
comtra que deu a sentença todo aquello 
que per ella perdeu saluo se fezese aa 
outra parte que lho ẽtregasse» (TC); «aas 
obras de sobre a roguaçõ nõ he alguẽ 
obriguado saluo se o prometeo per voto» 
(VC); «passar o caminho desta presente 
vida saluo se o remijdor e saluador nosso 
nõ nos mãteuer do seu gouerno por sua 
misericordia» (VC); «Nem pode sem 
elle alguem seer saluo se nom faleçer 
com preposito de se bautizar podendoo 
fazer» (C); «faça per que o mereça 
nẽhuũ he cõdẽpnado por ley saluo si 
elle per si conheçer o error» (VC); «non 
sse pode opoer, ssaluo se ao tempo que 
sse esposasem elle pemsou que ella era 
virgẽ» (S); «ssaluo se fosse çerto» (S).

sãmente, adv. (de são + -mente). Saudavel-
mente; de modo são. Formas: saamente 
(VC, 2); saãmente (VC, 3); saãmẽte 
(VC, 4). Contextos: «e deuemse enten-
der aquestas cousas saamente» (VC); 
«contra as vidas e dictos dos sanctos 
saãmente entendidos» (VC); «e vos 
cauidar saãmẽte e esquiuar ou escusar de 
todas estas cousas que hã de vijnr» (VC).

samexuga, subs. (do lat. sanguisuga-m). 
O mesmo que sanguessuga: parasita 
temporário da classe dos hirudíneos que 
chupa o sangue dos hospedeiros através 
de uma ventosa. Formas: samexuga 
(VC, 1). Contexto: «e estas cousas som 
as duas filhas de samexuga .s. o desejo 
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da carne e a cobijça da auareza» (VC).
sanctamente ,  adv. ,  O mesmo que 

santamente. Formas: sãctamente (TC, 
1); sãctamẽte (TC, 1; EE, 1); sanctamente 
(VC, 1); sanctamẽte (VC, 2; EE, 1); 
ssanctamẽte (S, 1). Contextos: «foylhe 
perdoado o pecado e ẽcima a filha do 
emperador que era morta foy resuscitada, 
e uiueo depois muy sãctamente» (TC); 
«e por eso os chamã dias sãctos por 
sãctamẽte uiuerẽ em eles nõ nos dias 
do ieiuũ» (TC); «orando pensando e 
sanctamente viuendo» (VC); «viuamos 
sãctamẽte e ho siruamos em sanctidade» 
(EE); «deue uiuer ssanctamẽte» (S).

sanctariamente, adv. (de santaria + -men-
te). Santamente. Formas: sanctariamẽte 
(VC, 1). Contexto: «moraua em elle 
reçebera reposta em suas deuotas ora-
çoões. e nom visiuelmẽte nẽ per voz. mas 
sanctariamẽte e per inspiraçõ apartada» 
(VC).

sanctidade, subs. O mesmo que santidade. 
Formas: sãctidade (VC, 4); samctidade 
(VC, 1); samctidades (VC, 2); samtidade 
(EE, 1); sanctidade (TC, 1; VC, 79; EE, 
13); sanctidades (VC, 2); ssanctidade 
(S, 1). Contextos: «renasça em my 
sãctidade de noua vida» (VC); «e 
enduzellos pera samctidade e pera 
virtude» (VC); «nom podiam seer 
vistas as samctidades do templo» (VC); 
«e ẽ elles se deuia mostrar: mays a 
sçiencia e samtidade» (EE); «Pequey 
ainda mostrãdo de mi sanctidade e 
honestidade e outros boos custumes os 
quais ẽ mi nom auia nẽ ha» (TC); «Nom 
por remedamento de sanctidade: mas 
por desçendençia da carne» (EE); «era 
obrigado a tanta continẽcia e abstinencia 
e reuerencia das sanctidades» (VC); «E 
por que este que he o corpo de Jhesu 
Christo he sobre todas as substãçias 
e todas as criaturas em gramdeza e 
ssanctidade» (S).

sanctificação , subs.  O mesmo que 
santificação. Formas: sãctificaçã (EE, 

1); sãctificaçõ (TC, 1); sanctifficaçõ 
(VC,  1) ;  sanc t i f icaçã  (EE,  1) ; 
sanctificaçam (EE, 5); sanctificaçõ (VC, 
8; EE, 3); sanctificaçom (VC, 2; EE, 3); 
sanctificaçon (EE, 1); sanctificaçoões 
(VC, 1). Contextos: «para que siruamos 
aa çugidade (e aa sãctificaçã)» (EE); 
«a tal sanctificaçõ he apropiada ao 
spiritu sancto» (EE); «em taes dias 
de sãctificaçõ se leuãtã ẽ cõtẽdas e 
ẽ aroydos» (TC); «Em o lugar da 
sanctifficaçõ stara» (VC); «a molher 
propia (na sanctificaçã e honrra)» 
(EE); «Sanctificaçam  aos çujos» 
(EE); «aquestes per sanctificaçõ desse 
meesmo spiritu sancto forõ vegetados 
e criados» (VC); «Eu pensso que mais 
auondossa beençom de sanctificaçom 
descendeo em ella» (VC); «Assy 
agora day vossos mẽbros a seruir aa 
justiça em sanctificaçon» (EE); «e per 
desuayradas ymageẽs e sanctificaçoões 
dos prophetas» (VC).

sanctificador, subs. (do lat. sanctificatore-
-m). O mesmo que santificador: aquele 
que santifica. Formas: sanctificador 
(VC, 2). Contextos: «Senhor deus 
sanctificador meu mandaste a my per a 
tua ley» (VC); «Alegradevos em Jhesu 
virgeẽs da quelle que sanctificador 
vosso» (VC).

sanctificamento, subs. (de sanctificar + 
-mento). O mesmo que santificamento: 
ato ou efeito de santificar; santificação. 
Formas:  sãctificamẽto (TC, 1) ; 
sanctificamẽto (VC, 1). Contextos: 
«Asy como uos destes os uossos corpos 
a seruiço do pecado asy o deuedes a dar ẽ 
iustiça e ẽ sãctificamẽto por Deus» (TC); 
«do pam e do vinho no sacramento da 
carne e sangue seu que se transforma per 
sanctificamẽto do spiritu sancto» (VC).

sanctificar, vb. O mesmo que santificar. 
Formas: forom sanctificados (VC, 1); 
fosse sactificado (VC, 1); fossem sancti-
ficados (EE, 1); foy sanctificado (VC, 1); 
sãctificados (VC, 1); sãctificasse (VC, 
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1); sanctifficaae (VC, 1); sanctifica (S, 
1; VC, 3); sanctificã (EE, 1); sanctificada 
(S, 1; VC, 1; EE, 1); sanctificadas (VC, 
1); sanctificado (VC, 6); sanctificado seja 
(VC, 1; EE, 1); sanctificãdoas (VC, 1); 
sanctificados (TC, 1; VC, 1); sanctificalla 
(VC, 1); sanctificando (VC, 1); sanctifi-
candoa (VC, 1); sanctificar (S, 2; VC, 
11); sanctificara (VC, 1); sanctificaras 
(VC, 2); sanctificarẽ (VC, 1); sanctificas-
ses (VC, 1); sanctificaua (VC, 2); sancti-
ficay (EE, 1); sanctificou (VC, 3; EE, 1); 
sanctificoua (VC, 1); sanctifique (VC, 1); 
seer sanctificada (VC, 1); seja sãctificado 
(VC, 1); seja sanctificada (VC, 1); seja 
sanctificado (VC, 1); sejaaes sanctifica-
dos (EE, 1); sera sanctificado (S, 1); som 
sanctificados (VC, 1). Contextos: «mais 
que nos outros que forom sanctificados» 
(VC); «e depois que fosse alimpado fosse 
sactificado» (VC); «porque aquelles 
fossem sanctificados» (EE); «Em esta 
pero nocte em que foy sanctificado ou 
sacrificado o cordeyro» (VC); «sooes 
lauados sãctificados» (VC); «a qual 
nom soo a nascẽça della sãctificasse» 
(VC); «Sanctifficaae o senhor Jhesu 
em vossos coraçoões» (VC); «por que 
sacrifica e sanctifica» (S); «se o sãgue 
dos cabroões e dos touros e a çinsa da 
bezerra espargida aproueitã e sanctificã 
os çujos» (EE); «bautismo he tãgimento 
en augua sanctificada por palauras de 
vida» (S); «nõ forom tangidas e sanc-
tificadas per o corpo do senhor» (VC); 
«e ajnda sanctificado no ventre de sua 
madre» (VC); «Padre nosso que estas 
nos çeos sanctificado seja teu nome» 
(EE); «mas sanctificãdoas em ty» (VC); 
«e fazendo nos esto seremos em eles e 
em nos sanctificados» (TC); «porque elle 
ouue de sanctificalla e cobrilla da sua 
soombra» (VC); «(sanctificando) em os 
coraçoões» (VC); «per muy pura limpe-
za sanctificandoa» (VC); «Significa que 
rreçebe ofiçio de sanctificar e ssacrifi-
car» (S); «por sanctificar o aar aquelle 

que sanctificara a terra andãdo em ella» 
(VC); «e he de saber que quãdo se diz 
sanctificaras os sabados que se pode em 
tres maneyras entẽder» (VC); «por se 
sanctificarẽ e alimparẽ per oraçoões e 
sacrifiçios» (VC); «por tal que per ellas 
sanctificasses a nos» (VC); «E finalmẽte 
quando sanctificaua aquelles preceptos 
ameude dizia» (VC); «sanctificay ao se-
nhor Jhesu em vossos coraçoões» (EE); 
«e o qual ja agora sanctificou» (VC); 
«porque ella çarrada no ventre da ma-
dre sanctificoua o spiritu sancto» (VC); 
«e nos sanctifique per sua presença» 
(VC); «A tua casa senhor perteẽçe seer 
sanctificada e emparamẽtada» (VC); «o 
teu nome seja sãctificado» (VC); «a tua 
noticia seja sanctificada e confirmada 
em nos per verdadeira ffe» (VC); «ou o 
teu nome per que es chamado padre seja 
sanctificado» (VC); «que sejaaes sanc-
tificados em virtudes» (EE); «creo pello 
spiritu sancto e ẽ a ygreja catholyca, que 
he ajũtamẽto dos ffiees christãaos, sera 
sanctificado» (S); «assi como per os 
sacerdotes som sanctificados os homẽs» 
(VC).

sanctíssimo, adj. O mesmo que santíssimo. 
Formas: sãctissimo (VC, 1); sanctissima 
(VC, 9; EE, 4); sanctissimas (VC, 1); 
sanctissimo (VC, 7; EE, 1); sanctissimos 
(VC, 2); sanctissyma (EE, 2). Contextos: 
«foy daly tirado o seu sãctissimo corpo» 
(VC); «Nõ he duuida algũa que o seu 
corpo e sanctissima alma fosse de raiz 
guardada cada dia» (VC); «e sua alma 
sanctissima foy reçebida no çentro da 
eternal claridade» (EE); «beẽzeo cõ 
suas maãos sanctissimas» (VC); «e 
que aquelle sanctissimo corpo fosse 
dado em mãjar aos vermeẽs» (VC); 
«porque possas beijar os sanctissimos 
pees do moço» (VC); «Domingo 
dezanoue depoys da festa da sanctissyma 
trijndade» (EE).

sancto grao, subs. (do lat. medieval 
sanctu-m gradale-m). O mesmo que 
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santo graal: vaso que foi utilizado na 
última ceia por Jesus Cristo. Formas: 
sancto grao (HV, 1). Contexto: «E em 
quanto esteue na presam tomou ante si 
o sancto grao cõtinuadamẽte» (HV).

sanctuário, subs. (do lat. sanctuariu-m). 
O mesmo que santuário: templo; lugar 
sagrado. Formas: sãctuario (VC, 1); 
sanctuario (VC, 7). Contextos: «Per 
elle cẽ vezes dez mil milheiros stã em o 
sãctuario do tẽplo vranico ou celestrial» 
(VC); «A terçeyra he a grãdeza da 
caridade. porque a caridade he o peso 
de sanctuario per o qual todallas cousas 
de sanctuario se pesauã» (VC).

sandalos, subs. (do grego σάνδαλον, pelo 
lat. sandaliu-m). Tipo de calçado de 
um sola com tiras que prendem ao pé; 
sandálias. Formas: sandallos (VC, 2). 
Contextos: «E por demostrar aquesto 
os chapijns ou sandallos pontificaaes» 
(VC); «e as luuas e os sandallos ou 
chapijns?» (VC).

sandeu, subs. adj. (do lat. sannio, onis, pelo 
cast. sandio). Idiota; estúpido. Formas: 
sãdeu (VC, 5); sãdeus (VC, 2); sãdia 
(VC, 3); sãdias (VC, 2); samdeu (TC, 
2); samdia (VC, 1); sandeos (VC, 15); 
sandeu (TC, 1; VC, 52; HV, 2; EE, 2); 
sandeus (TC, 1; VC, 24; EE, 1); sandia 
(VC, 27); sandias (TC, 1; VC, 14); 
sandya (VC, 1). Contextos: «se for 
açoutado o mallicioso e malfeitor e o 
sãdeu ou neycio farsea mais auissado» 
(VC); «O sãdeus a vossa malicia vos 
cegou» (VC); «Onde Greg. diz que sãdia 
ou neiçea he a queyxia do homẽ cõtra a 
bõdade de deus» (VC); «Todas as virgeẽs 
assi as sãdias como sesudas tomarom 
olleo» (VC); «Item se o samdeu matar 
outrem nõ lhe iaz hy pena nẽhũa» (TC); 
«A primeyra quẽ he aquel que pecou, 
scilicet, se homẽ o molher se mancebo 
se uelho se liure se seruo se ha alguum 
oficio ou dinidade, ou se he cordo se 
samdeu» (TC); «empero muy samdia 
cousa he que o nosso sollaz e esforço 

seja todo e de todo em ella» (VC); «os 
sandeos sanhudos teẽ demonio de ira» 
(VC); «e asy per nẽnhũ modo nõ he liure 
e he sandeu e filho do demo usãdo de 
agoiros pois que per ele nom he liure» 
(TC); «saluo aquelle que for mujto 
sandeu» (VC); «e poren lhe chamauã 
arrebatadiço e sandeu» (EE); «fazendo 
obras que mais perteecẽ a sandeus mais 
que a cordos» (TC); «elle lança fora do 
corpo e do mũdo as almas dos sandeus 
que nõ pensam nas cousas que ham 
de viuer» (VC); «A prosperidade dos 
sandeus os destrueẽ» (EE); «assi como 
cousa sandia e maa possa jamais seer 
sem sabedoria» (VC); «e auera vergonha 
de conheçer as virgeẽs sandias» (VC); 
«E asy como estultas e sandias me 
uĩgarei delas e a minha ira moy cruel 
se asanhara cõtra elas e ẽuialoei ẽ 
desterramẽto» (TC); «A põpa sandya e 
as companhas e ajuntamentos custosos 
das eyxequias» (VC).

sandiamente, adv. (de sandia + -mente; 
sandia, feminino de sandeu). Nesci-
amente; tresloucadamente. Formas: 
sãdiamẽte (VC, 1); sandiamente (VC, 2); 
sandiamẽte (TC, 1; VC, 8); sandijamente 
(VC, 1). Contextos: «nõ julguemos 
sãdiamẽte o proximo» (VC); «nõ he 
de entender que se nos sandijamente 
julgarmos que deus aja de julgar a nos 
per aquella guisa .s. neyciamente ou san-
diamente» (VC); «Item, quem iura san-
diamẽte nas maãos do bispo ou maãos 
sagradas tres anos faça peendença» (TC).

sandice, subs. (de sandeu + -ice). Idiotice; 
tolice; estupidez. Formas: sãdice 
(TC, 2); sãdiçe (VC, 2); sãdices TC, 
2); samdice (TC, 1); sandice (TC, 3; 
VC, 12); sandiçe (VC, 53; EE, 2); 
sandices (VC, 1). Contextos: «E som 
aprouados daqueles que nõ hã sentido 
nẽ conhicimẽto de Deus e por eso caeẽ 
em esta sãdice» (TC); «sãdiçe he ao 
homẽ poer ally o thesouro donde se ha de 
partir» (VC); «Ainda pequey em ueẽdo 
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muytas uaydades e loucuras do mũdo e 
muytas sãdices e dixi» (TC); «E sy estes 
pecados moyto som de grãde samdice 
aqueles que delles ussam» (TC); «nom 
hã os homeẽs a um por agoyro, e se o 
ham fazem sandice» (TC); «Que cousa 
pois he de mayor sandice que tu terra 
culpas para o ceeo e sejas aleuãtado 
per soberua?» (VC); «he contada por 
sandiçe acerca de ty» (VC); «grande 
sandiçe he escusar o pecado propio» 
(EE); «he agora desonrrado per as 
sandices e doestos dos falsos christaãos» 
(VC).

sangrado, subs. (do part. de sangrar). 
Aquele que foi submetido à sangria. 
Formas: sangrados (VC, 1). Contexto: 
«Em tres cousas som prouehudos os 
sangrados» (VC).

sangrar, vb. (do lat. sanguinare). Tirar, 
deitar ou verter sangue. Formas: foy 
sangrado (VC, 1); sangra (RP, 1); sangrar 
(VC, 2; RP, 2); sangre (RP, 3); sãgre 
(RP, 1); sangrese (RP, 1); seja sangrado 
(RP, 1). Contextos: «terceiramente per 
todo o seu corpo foy sangrado» (VC); 
«Item o homẽ que se sangra ou tenha 
pestenença ou nõ» (RP); «mãda sangrar 
por correger e curar os humores» (VC); 
«nõ cõuem dormir em aquelle dia que se 
sangrar e abrir a vea» (RP); «e se sangre 
atee esmoreçer» (RP); «sangre se em ho 
meo daquelle braço da vea meaã» (RP); 
«que se sãgre em o braço esquerdo do 
figado» (RP); «sangrese em ha vea meaã 
daquelle meesmo braço» (RP); «seja 
sangrado em a vea de çephalica» (RP).

sangre, subs. O mesmo que sangue. 
Formas: sãgre (TC, 1). Contexto: 
«quamdo dysser ha missa depoys que 
comsumir o corpo e o sãgre do senhor 
ãte que receba o uinho e agua que lhe 
deytaerem pelos dedos» (TC).

sangria, subs. (do cast. sangría). Ato 
ou efeito de sangrar; sangradura; 
flebectomia. Formas: sangria (VC, 
2; RP, 6). Contextos: «Oo quam mal 

curado e prouehudo foy Christo em 
sua sangria» (VC); «curou per sangria 
quãdo foy ferido cõ os clauos e chaguado 
cõ a lança» (VC); «façase a sangria de 
çephalica daquelle meesmo lado» (RP); 
«Sangria huũa vez em huũ mes se pode 
bem fazer» (RP).

sangue, subs. (do lat. sanguis, inis). Fluido 
avermelhado e viscoso que circula nas 
veias e artérias; progenitura. Formas: 
sãgue (S, 4; TC, 6; VC, 53; EE, 7); 
sãgues (VC, 1); samgue (S, 5; TC, 1; 
VC, 1; EE, 2); sange (S, 2; VC, 1; EE, 1); 
sangue (S, 78; TC, 2; VC, 373; C, 7; EE, 
87; RP, 8); sangues (S, 1; VC, 3); ssangue 
(S, 13). Contextos: «deue comungar e 
reçeber e tomar o corpo e sãgue que ha 
consagrado en na mysa» (S); «Na nossa 
homanidade que he a nossa carne se 
nẽbrou de nos o senhor Deus e nos remio 
pelo seu sãgue precioso» (TC); «do lado 
de Christo que ja dormia per morte na 
cruz sayo sãgue e augua» (VC); «mas 
ajnda per asumpçõ de carne dos teus 
mais puros sãgues» (VC); «o vinho sse 
muda e conuerte ẽ samgue por aquella 
vertude de Deus» (S); «o qual stãdo 
amtre os sacrificios cuydaua em trayçõ 
do samgue do senhor» (VC); «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); «e pello preço do seu sange nos 
conprou» (S); «O que come minha carne 
e bebe o meu sange auera vida eterna» 
(EE); «nos rremio por seu sangue 
preçioso do catiueiro» (S); «fez matar a 
Naboth e lhe uay posuir a uinha que ali 
onde ele foy apedrado os caães lãberã 
o seu sangue e a raynha dizelhe que 
na uinha sera comesta das aues» (TC); 
«Nam daquesta criaçom nen por sangue 
de cabrões ou bezerros» (EE); «saarou 
aa molher que auia doze ãnos que tijnha 
o fluxo de sangue» (EE); «logo naquelle 
meesmo dia mingue ho sangue» (RP); 
«mĩguaras o sangue cõ ventosas» (RP); 
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«foy formado dos sangues limpos e 
purus da virgem Maria» (S); «Dizẽdo 
no plural sangues significa segundo os 
gregos ajũtamẽto ou mestura de barõ e 
de femea» (VC); «E a outra parte que 
mesturou com ho ssangue signyfyca os 
que viuem em este mundo» (S).

sanguento, adj. (segundo uns, de sangue 
+ -ento; segundo outros do lat. vulgar 
sanguinentus, a, um). Com sangue; 
ensanguentado. Formas: sanguoentos 
(VC, 1). Contexto: Parauamentes aos 
pees que stauam muyto chaguados: secos 
e sanguoentos» (VC).

sanguinho, adj. (do lat. sanguineus, a, um). 
Da cor do sangue; vermelho. Formas: 
sãguinho (VC, 1); sanguinho (VC, 1). 
Contextos: «ẽ tal maneira que abertos 
os poros corresse o suor ruyuo e coor 
de sãgue sãguinho» (VC); «O fructo 
daquesta aruor sanguinho e vermelho he 
per o qual os martyres se entẽdẽ» (VC).

sanha, subs. (do lat. medieval sania-m, este 
talvez de insania-m, loucura). Fúria; ira; 
raiva. Formas: samha (VC, 1); sanha (S, 
14; TC, 8; VC, 173; HV, 2; EE, 3); ssanha 
(S, 2; VC, 2). Contextos: «porque sem 
samha e sem çugidade as aleuamte eu 
a ty» (VC); «assy como sse ofenssa e 
emjurya de palaura e he defẽdida a sanha 
da obra» (S); «Se se moueo a sanha 
contra seu proximo» (TC); «podemos 
tornar se quisermos lançãdo fora de nos 
a sanha e soberua e guabamẽto» (VC); 
«tinha grãde sanha cõtra Jacob» (HV); 
«a pallaura pesada desperta aa sanha» 
(EE); «nũca perco a ssanha» (S); «Se 
estas queixoso amãsas a ssanha dizẽdo 
leixa a jra» (VC).

sanhado, adj. (de sanha + -ado). O mesmo 
que sanhudo. Formas: sanhada (VC, 1). 
Contexto: «se ella for louca ou sandia 
ou gollosa ou sanhada ou andeja» (VC).

sanhoso, adj. (de sanha + -oso). Cheio de 
sanha; irado; raivoso; colérico. Formas: 
sanhosa (VC, 1). Contexto: «esta nũca 
alguẽ vio sanhosa» (VC).

sanhudamente, adv. (de sanhudo + 
-mente). Iradamente; raivosamente. 
Formas: sanhudamente (TC, 1; VC, 
2); sanhudamẽte (VC, 2). Contextos: 
«Se lãçaste a maão sanhudamente em 
alguẽ» (TC); «outros sanhudamente o 
filhauam por o coroar despinhas. outros 
o saudauam como rey» (VC); «os que se 
asanhã e que fallã sanhudamẽte ameude 
e cõ braados» (VC).

sanhudo, subs., adj. (de sanha + -udo). 
Sanhoso; irado; raivoso; colérico. 
Formas: sanhudas (TC, 1; VC, 1); 
sanhudo (TC, 3; VC, 23); sanhudos 
(VC, 8). Contextos: «palauras torpes e 
desonestas e hyrosas e sanhudas» (TC); 
«E as voõtades sanhudas e nom manssas» 
(VC); «Se por stares sanhudo leixaste de 
fazer alguum bem» (TC); «esto faz deus 
seer mais indignado e sanhudo mais 
que o pecado e mal que ante fezeste» 
(VC); «porque os mansos teẽ senhorio 
sobre sy meesmos. e os sanhudos nõ 
porque nõ subjugam a sensuallidade aa 
rrazõ» (VC); «estes toruã com braados 
sanhudos ou queixosos aos prouximos» 
(VC).

sano, adj. (do lat. sanus, a, um). O mesmo 
que são: saudável. Formas: sano (VC, 
1). Contexto: «quando o vee sano praz 
lhe» (VC).

santa trindade, subs. (do lat. sancta-m 
trinitate-m). Santíssima trindade: Pai, 
Filho e Espírito Santo. Formas: sancta 
trijndade (VC, 8; EE, 4); sancta trindade 
(S, 3; VC, 3; EE, 2); sancta tryndade 
(S, 1); santa trindade (S, 2); ssancta 
trindade (S, 1). Contextos: «segundo 
em elles reconhoçes a sancta trijndade 
de veer ser louuada» (VC); «e quẽ 
enjuriaste perdeste a amizade de toda a 
sancta trindade» (VC); «mas a võtade 
sse esforçe en a ffe da sancta tryndade» 
(S); «E elle anima por contenplaçom he 
chamada a presença da santa trindade 
por tres apropossyçõees» (S); «a 
significar a ssancta trindade» (S).
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santa unção, subs. (do lat. sancta-m 
unctione-m). Extrema unção: sacramento 
que se dá aos doentes em perigo de 
vida. Formas: ssancta ũçom (S, 2). 
Contextos: «Deus te perdoe os teus 
pecados e te de a ssancta ũçom saudauel 
ao corpo e a alma» (S); «E rrespõdera: 
pera que me dedes penitẽçia de meus 
pecados e me dees a ssancta ũçom» (S).

santamente, adv. (de santo + -mente). 
Com santidade; piedosamente. Formas: 
santamente (VC, 1; HV, 1). Contextos: 
«por que sabia que quanto a mais 
santamente guardasse. tanto mais 
altamente seria chegada aaquelle que 
he mais casto que todos» (VC); «e traga 
o pano que dizees muy santamente e 
ordenadamente assy como pertençe a 
tam santo profeta» (HV).

santidade, subs. (do lat. sanctitate-m). 
Qualidade do que é santo; retidão; 
pureza de corpo e de espírito. Formas: 
santidade (S, 3; TC, 1; VC, 19; C, 1; EE, 
5); sãtidade (S, 2; VC, 1); ssantidade 
(S, 1); ssãtidade (S, 1). Contextos: «e 
esta hõrra lhe derom por exçelençia 
de sua santidade» (S); «Outrosy creer 
pelos adiuinhadeyros he de pouco siso 
porque saber ho homem o que ha de 
uiinr he de gramde nobreza e santidade» 
(TC); «E aquesta ygreja tem a melhoria 
e auantagem de todollos loguares que 
aly ha de santidade e deuoçom» (VC); 
«as quaaes simulando santidade nõ sam 
santos» (C); «Remedando a santidade de 
sua conuersaçom» (EE); «nõ pedimos 
que sãtidade alguũa lhe venha de nouo» 
(S); «e seja em sãtidade per feruor de 
caridade» (VC); «e leixar louuandoos 
de gran cobijça e ssantidade» (S); «e 
ẽtendem a ssãtidade do seu nome» (S).

santificação, subs. (do lat. sanctificatio-
ne-m). Ato ou efeito de santificar; estado 
do que foi santificado. Formas: santi-
fficaçõ (VC, 1); santificaçõ (S, 1; VC, 
1); santificaçom (VC, 1); santificaçon 
(S, 1); sãtificaçam (EE, 1). Contextos: 

«Aquelle que jura no altar dõde proçede 
a santifficaçõ das cousas que lhe som 
offereçidas» (VC); «E pella santificaçõ 
diz» (S); «e mesturauãse aquellas cousas 
que ficauã do lauamento das carnes sa-
gradas cõ augua de santificaçõ e curaçõ» 
(VC); «da santificaçom da natureza na 
sua encarnaçom» (VC); «abrio a porta do 
paraiso por merito e santificaçon geeral» 
(S); «nos inclina e induze a limpeza e 
sãtificaçam» (EE).

santificar, vb. (do lat. sanctificare). Tornar 
digno de veneração e de respeito; 
tornar santo; bendizer. Formas: fomos 
santificados (S, 1); foy sãtificada (S, 1); 
he santificado (S, 1); he sãtifficada (VC, 
1); samtificas (S, 1); samtyficaras (S, 1); 
santiffica (VC, 1); santifica (S, 1; TC, 
1; VC, 1); santificado seja (S, 1; C, 1); 
santificar (S, 3; VC, 1; C, 2); santificara 
(VC, 3); santificas (S, 2); santificou (VC, 
3); sãtifficã (VC, 1); sãtifficaua (VC, 1); 
sãtifficou (VC, 1); seerem santificados 
(VC, 1); seja santificada (S, 1); seja 
sãtifficado (S, 1); seja sãtificado (S, 
2); sõ santificados (S, 1). Contextos: 
«por que asi como fomos santificados 
no bautismo» (S); «A premeira foy 
sãtificada» (S); «E asi como o seu nome 
he santificado no ceo, seja na terra» (S); 
«Samtificas, conssagrando esta materia 
por elle ffeyta» (S); «samtyficaras e 
gardaras o sabado» (S); «e guarda e 
santiffica o dia do domingo» (VC); «ca 
o spiritu sãcto emsina e santifica e faz 
viver» (S); «O terceyro mandamento 
era na ley uelha: Santifica o dia do 
sabbado» (TC); «nõ santifica o lugar o 
homẽ» (VC); «Padre nosso que es nos 
çeeos santificado seja o teu nome» (C); 
«Nenbrese te de guardar e santificar ho 
dia do sabado» (S); «lembrete de guardar 
e santificar o domingo» (C); «por que ja 
santificara a tera andãdo per ella trynta 
ãnos» (VC); «Quãdo diz: santificas, 
faz hũa cruz sobre a hostia e o calez» 
(S); «e de todallas virgeẽs que auia no 
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mundo a escolheo e a santificou» (VC); 
«porque o tẽplo e o altar ẽ algũa maneira 
sãtifficã as cousas offereçidas ẽ elles» 
(VC); «Mas errauã porque mayor cousa 
he aquella que sãtifficaua aquella que 
he sãtifficada» (VC); «ergo mujto mais 
pode seer chamado deus propriamẽte 
aquelle que o padre sãtifficou» (VC); 
«assy os daae agora que seruã aa justiça 
por seerem santificados» (VC); «E 
quando faz a cruz na augua, significa que 
seja santificada pello spiritu santo» (S); 
«nẽ por as oraçõees elle seja sãtifficado» 
(S); «ho teu nome seja sãtificado» 
(S); «E por este pan que he o corpo de 
nosso señor Jhesu Christo os sanctos sõ 
santificados e leuados a bem auenturãça 
da sua gloria» (S).

santíssima trindade, subs. (do lat. 
sanctissima-m trinitate-m). Pai, Filho 
e Espírito Santo. Formas: sanctissyma 
trindade (EE, 1); santissima trijndade 
(RP, 1); santissima trindade (EE, 1). 
Contextos: «Domingo .xx. despoys da 
festa da sanctissyma trindade» (EE); 
«Em louuor da santissima trijndade» 
(RP); «Domingo xvij. depois da festa 
da santissima trindade» (EE).

santíssimo, adj. (do lat. sanctissimus, 
a, um). Superlativo de santo: muito 
santo. Formas: sanctissymo (EE, 1). 
Contextos: «fezer reuerẽçia a este 
sanctissymo nome de Jhesu» (EE).

santo, subs., adj. (do lat. sanctus, a, um). 
Indivíduo canonizado pela Igreja; 
sagrado. Formas: sãcta (S, 7; TC, 24; 
VC, 9; EE, 3); sãctas (TC, 2; VC, 3); 
sãcto (S, 1; TC, 15; VC, 9; EE, 4); sãctos 
(S, 6; TC, 9; VC, 13; EE, 2); samcta (S, 
4; TC, 1; VC, 5); samcto (TC, 1; VC, 4); 
samctos (S, 1; TC, 1; VC, 4); samtos (S, 
1); sancta (S, 44; TC, 16; VC, 141; HV, 
7; C, 1; EE, 58; RP, 2); sanctas (S, 10; 
TC, 1; VC, 38; HV, 2; EE, 5); sancto (S, 
17; TC, 6; VC, 155; HV, 26; EE, 45); 
sanctos (SG, 2; S, 43; TC, 10; VC, 364; 
HV, 2; C, 2; EE, 123); sanctus (TC, 2); 

santa (S, 19; TC, 5; VC, 25; HV, 11; C, 
9; EE, 3); santas (S, 3; TC, 1; VC, 7); 
santo (S, 6; TC, 5; VC, 21; HV, 35; C, 
5; EE, 1); santos (S, 14; TC, 4; VC, 31; 
C, 16; EE, 9); santus (TC, 1); sãta (S, 6; 
TC, 2; HV, 2); sãtas (S, 2); sãto (VC, 2; 
HV, 8; EE, 1); sãtos (S, 4; VC, 1; EE, 2); 
ssamcta (S, 1); ssancta (S, 9); ssanctas 
(S, 1); ssancto (S, 2); ssanctos (S, 5); 
ssanta (S, 1); ssanto (S, 2); ssantos (S, 4); 
ssãta (S, 1). Contextos: «peço polla sua 
sãcta misericordia e polla sãcta paixõ 
que ele quis reçeber polos pecadores» 
(TC); «solamẽte fiquelhes a lãa a eles 
e os queyios e cõ a sãcta uara» (TC); 
«Se se aredou de ueer as cousas boas 
e sãctas e honestas» (TC); «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); «homẽ 
faz fornicio e o faz em dia de domĩgo 
ou doutro sãcto» (TC); «O terceiro he: 
Creer na pessoa do spritu sãcto» (TC); 
«ouerom spritu de Deus e seu sãcto 
conhicimẽto» (TC); «Rogo vos hirmaãos 
pella misericordia de deus que dees 
vossos corpos a sacrifiçio viuo sãcto 
plaziuel a deos» (EE); «Estas pallauras 
deste sãcto euãgelho» (EE); «aquel 
que bẽ quer gardar o domĩgo e os dias 
sãctos stabilicidos pella sãcta eigreia» 
(TC); «Se por yra disse mal de Deus 
ou dos seus sãctos» (TC); «aquestes 
sõ os sãctos martyres» (VC); «Creo na 
samcta ygreia catholica aiumtamento 
dos samctos» (TC); «asy como dizeem 
os doutores que agrauam o pecado ao 
qual se achegã e fazeno mayor asy 
como fornizio ou outro pecado que se 
faz no dia samcto ou em coresma esto 
faz o pecado mayor» (TC); «Creo na 
samcta ygreia catholica aiumtamento 
dos samctos» (TC); «e aprẽder a sancta 
doutrina da fe catholica» (TC); «Mas 
teelas sempre prestes para obrar cõ elas 
toda cousa sancta e as obras de caridade 
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e de misericordia aos proximos» (TC); 
«Segundo em ho dia da sesta feira sancta 
a ora da terça» (EE); «mestre em sancta 
theologia» (RP); «grãde remedio he em 
tẽpo da pestilẽçia a sancta penitencia» 
(RP); «por esto sõ chamados dias santos 
por se fazerem ẽ eles obras sanctas e 
uirtuosas» (TC); «e porque se mostrasse 
a deuoçõ das molheres sanctas que sayrõ 
a elle» (VC); «deuaçõ destas sanctas 
molheres» (EE); «Que foy concibido do 
spritu sancto e naceo de Maria Virgem» 
(TC); «seja sancto como querees» (EE); 
«Se iurou polos sanctos euãgelhos ou 
per outro modo» (TC); «A oytaua se o 
fez em dias sanctos ou de ieiuũs» (TC); 
«A quynta se blasfemou de Deus ou 
de Sancta Marya ou dos seus sanctos. 
A sexta se murmurou dos sanctos de 
Deus» (TC); «Pequey per muytas uezes 
murmurando contra Deus e contra os 
seus sanctus» (TC); «O .xxi. he os 
que doestã a Deus e a seus sanctus» 
(TC); «gardamos bem o domingo que 
quer dizer cousa santa ou dia santo» 
(TC); «comfesome a Deus e a virgem 
santa Maria sua madre e a todolos 
sanctos e santas da corte celistial» (TC); 
«gardamos bem o domingo que quer 
dizer cousa santa ou dia santo» (TC); «A 
primeira se iurou polo nome de Deus ou 
de sancta Marya ou de alguũ outro santo 
em uaão» (TC); «peço dello absoluiçõ, 
e restituçom aos santos sacramentos da 
sancta ygreia» (TC); «mas por esto sõ 
chamados dias santos por se fazerem 
ẽ eles obras sanctas» (TC); «O quinto 
he: Creer como criou o ceo e a terra e 
a ygreia catholica que he aiũtamẽto dos 
santos e remissõ dos pecados» (TC); 
«iuram par Deus e por Santa Maria e 
pelos seus santos e pola fe» (TC); «Em 
o comuũ dos santos dos confessores» 
(EE); «Pois aquel que no domingo e dias 
santus cesa de obra corporal e ouue e fala 
de boamente has cousas que de mal sõ» 
(TC); «bẽ podemos logo dizer que estes 

fornigã cõ a sãta igreia» (TC); «e de 
outras esscripturas sãtas que pude aver» 
(S); «que sera no sãto lugar» (VC); «e 
aremedar os boõs e sãtos homẽs» (VC); 
«E na sesta feyra ssamcta dizese alta 
voz» (S); «ou por que no altar tem obra 
ssancta» (S); «e em outras scripturas 
ssanctas» (S); «este nome nazarenus, 
que quer dizer ssancto ou limpo» (S); 
«Aquy se poeẽ alguũs ssanctos que 
forom na premitiua ygreja que se nom 
poseron naquela parte» (S); «e em outros 
muitos logares da ssanta escpritura se 
lee do proximo» (S); «E sse alguũa 
vigilia de algũa festa ou de ssanto que 
seja estabeleçido de jejũar» (S); «E teem 
os theolegos que os ssantos conheçen e 
saben as nossas oraçõees» (S); «manda 
gardar a madre ssãta ygreja» (S),

santo espírito, subs. (do lat. sanctu-m 
spiritu-m). Espírito Santo. Formas: 
sãcto spiritu (VC, 2); sancto spiritu (VC, 
24); santo spiritu (VC, 2). Contextos: 
«mas cheas do sãcto spiritu e de 
sabedoria» (VC); «porque o padre e 
sancto spiritu nũca se partirom da madre 
e do filho» (VC); «e a alma entẽdida per 
a graça do santo spiritu pode veer deus 
per figuras» (VC).

são, subs., adj. (do lat. sanus, a, um). 
Saudável; curado. Formas: saa (VC, 
5); saã (S, 4; VC, 37; HV, 4; C, 1; 
EE, 4; RP, 1); saam (VC, 1; EE, 1); 
saão (S, 6; TC, 2; VC, 66; HV, 22; 
EE, 10; RP, 3); saãos (S, 5; VC, 44; 
HV, 4; EE, 12; RP, 3); saas (VC, 1); 
saãs (VC, 3; C, 1); são (VC, 2); ssaãos 
(S, 2). Contextos: «per saa ensinãça 
tirãdoos e tragẽdoos ao caminho da 
saluaçõ» (VC); «rrespondeme ssegũdo 
tua saã conçiẽçia» (S); «cõuenhã aa 
saã ẽsynança» (EE); «Muyto saã cousa 
he que se laue a boca e os olhos e as 
maãos ameude cada dia» (RP); «Em 
a qual a fe ficou salua e saam» (VC); 
«trazendoos com saam emsinança aa 
vida eterna» (EE); «certamẽte mais 



185Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

saão seria aquestes cauar» (TC); «e 
missas dizer e saão cõselho dar e outro 
bem fazer» (TC); «e ẽ aquella hora seu 
page foy saão» (EE); «Ca veemos que 
o phisico mais familiarmẽte se ha com o 
doente: que o meestre cõ o saão» (EE); 
«qual cousa boõ he ao saão em tempo da 
pestilençia» (RP); «nẽ he saão andar pera 
villa ou çidade» (RP); «Sobre os doentes 
poeeram as maãos e seeram saãos» 
(EE); «por cõseruaçam dos saãos» 
(RP); «faz emfraqueçer os corpos assi 
dos saãos como dos enfermos» (RP); 
«assi saãos como aos enfermos» (RP); 
«Aquestas som as tuas primicias saas da 
bẽauẽturãça vijndoyra» (VC); «e fazellas 
ha saãs e saluas» (VC); «venha cõ suas 
sobrepelizias limpas e saãs» (C); «disse 
lhe queres seer são?» (VC); «ca sse da 
aos enfermos que estam açerqua da 
morte e nom aos ssaãos» (S); «a luz que 
he amada dos olhos que estam ssaãos he 
odiossa e aborreciuel aos enfermos» (S).

sapiência, subs. (do lat. sapientia-m). 
Sabedoria; ciência. Formas: sapiẽçia 
(S, 1; VC, 3; EE, 1); sapiencia (S, 2; 
VC, 11; EE, 1). Contextos: «o que tẽ 
sapiẽçia nõ pode estar soo» (S); «o que 
tẽ sapiẽçia nõ pode estar soo» (VC); «por 
esta sapiencia avemos o conheçymẽto 
de Deus» (S); «Sapiencia, sabedoria 
por que elle rreuela os sagredos da 
sabedoria» (VC); «em quanto sua 
sapiencia nam soo humana mas diuina 
se mostraua» (EE).

saquete, subs. (de saco + -ete). Pequeno 
saco. Formas: saquetes (VC, 1). 
Contexto: «os quaaes talleigos ou 
saquetes nom emuelheçeram nem se 
rõperã» (VC).

sarar, vb. (do lat. sanare). Curar; recuperar 
a saúde. Formas: auer saarados (EE, 
1); ha saarado (HV, 1); saã (S, 2); saade 
(VC, 1); saãme (VC, 1); saando (VC, 
3); saando vos (VC, 1); saãou (VC, 1); 
saar (S, 2; TC, 1; VC, 14; EE, 1); saãr 
(VC, 2); sãar (S, 3); saara (VC, 2; HV, 

1; EE, 2); saarãdo (EE, 4); saarados 
(EE, 1); saarando (EE, 2); saarar (EE, 
18); saarara (EE, 2); saararam (EE, 1); 
saararõ (EE, 1); saaras (VC, 1); saarasse 
(EE, 1); saarassem (EE, 1); saaraua (EE, 
3); saarauam (EE, 4); saarauan (EE, 1); 
saares (TC, 1; VC, 1); saarey (EE, 2); 
saarou (HV, 1; EE, 21); saas (VC, 1); 
sãas (VC, 1); saasse (VC, 2); saãsse (VC, 
1); saaste (VC, 1); saaua (TC, 1; VC, 4); 
saraar (HV, 1); sarar (HV, 1); sararya 
(HV, 1); sarasse (EE, 1); saraua (HV, 
2); sarou (EE, 1). Contextos: «Christo 
auer saarados os tolheytos» (EE); «vos 
ha saarado de tam forte enfermidade» 
(HV); «saã ha enfermidade, guarda 
ha ssaude» (S); «Saade os enfermos e 
lançaae fora os demonios. e resuscitaae 
os mortos» (VC); «e saãme  per 
perdoança do pecado» (VC); «e saando 
todas enfirmidades» (VC); «Saando 
vos e recriando e acharees folguança 
pera vossas almas» (VC); «Jhesu ergo 
saãou o paralitico do corpo aadefora 
e da voõtade aadedentro» (VC); «e 
asy nõ curã as ẽfirmidades per Deus 
nẽ per o diaboo ca ẽmigo he de todo 
o linagẽ humanal e mais lhe prazera 
matar que nõ saar» (TC); «non lhe 
pos a maão nem meezinha nenhuũa 
pera saar» (EE); «quis elle seer ferido 
em a cabeça por saãr e guareçer todas 
nossas maas entençoões» (VC); «e 
assy o fez louuando e exalçando deus 
que o saara» (VC); «e saarãdo toda 
doença e infirmidade em o pouoo» (EE); 
«(saarados) das doenças dos pecados» 
(EE); «saarando enfermos e resuçitando 
mortos» (EE); «a outro graça de saarar 
ẽ huũ spiritu» (EE); «O açipreste he hũa 
aruore apropiada para saarar os corpos» 
(EE); «mas dize soomente ha tua pallaura 
e saarara o meu page» (EE); «Sobre os 
doentes poeram as maãos e saararam» 
(EE); «(saararõ da doẽça) por oraçom 
e peendença» (EE); «porque crees que 
saaras se o guardares» (VC); «Amou os 
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enfermos, porque os saarasse» (EE); «E 
fincada em huũ paao por que os feridos 
da serpe olhando en aquella saarassem» 
(EE); «ca con sua pallaura saaraua os 
doentes» (EE); «ca por gramde cousa foy 
estimada que os doentes saarauam por 
tocar a ponta das vestiduras de Christo» 
(EE); «os outros apostollos saarauan 
aos enfermos tocandolhes» (EE); «esto 
te faço com cõdyçom que se morreres 
daquesta door que seias asolto mas se 
saares que tornes a myn pera te dar 
peẽdẽça segundo teus pecados»(TC); 
«Ca assy como eu saarey doentes e 
resucitei mortos» (EE); «e cõ aquelle 
signal de Jhesu Christo guaresçeo e 
saarou» (HV); «porque nõ saas cõ dãpno 
como sayo aquellee phariseu» (VC); 
«Tu es cura que sãas os enfermos. tu 
prazer que consollas os tristes» (VC); «e 
porque per meezinha celestrial saasse as 
enfirmidades do corpo e da alma» (VC); 
«porque guareçesse e saãsse a toda nossa 
vida e conuersaçom» (VC); «hyndo te 
aa sua pousada o saaste de todo viçio» 
(VC); «mas nõ obraua nẽ saaua» (VC); 
«Ca nos dias dos sabbados e das outras 
festas saaua os gafos e os paraliticos e os 
tolheytos» (TC); «atee que ache recado 
para saraar meu senhor» (HV); «para 
guareçer e sarar o emperador» (HV); 
«cõ a qual ella guareçeria e sararya 
o emperador» (HV); «e rogoulhe que 
deçendesse e sarasse seu filho que estaua 
aa morte» (EE); «saraua os enfermos 
de qualquer enfermidade que fosse» 
(HV); «quãdo Christo sarou ao sordo e 
muudo» (EE).

sárdio, subs. (do lat. sardiu-m, este 
de sardius lapis, pedra sarda). Pedra 
preciosa avermelhada e sem brilho. 
Formas: sardio (VC, 3). Contextos: «a 
qual se entẽde per o sardio. e aquesta 
pedra he de collor vermelha mas nõ 
muyto clara» (VC); «Itẽ o sardio stãqua 
o fluxo da sangue. e assy a correiçõ 
fraternal faz secar o fluxo do pecar. Itẽ 

o sardio açẽde o coraçõ a auer prazer e 
aguça o engenho» (VC).

sarna, subs. (do lat. tardio sarna-m). 
Doença de pele contagiosa que 
causa prurido. Formas: sarna (VC, 
4). Contextos: «e assy guareçia e se 
alimpaua de toda sua sarna e lepra» 
(VC); «Esta pedra val ajnda cõtra a tinha 
e sarna» (VC).

sarnoso, adj. (de sarna + -oso). Que tem 
sarna; sarnento. Formas: sarnosa (VC, 
1); sarnoso (VC, 1); sarnosos (VC, 1); 
sarnossa (VC, 1). Contextos: «E assy 
aquella face bẽta foy feita tam fea e 
auorreçida ou demudada como se fosse 
sarnosa e guaffa» (VC); «e em o rico 
vestido de purpura e ẽ Lazaro sarnoso e 
em o phariseu que se alleuãtou» (VC); 
«E alguũs som guaffos e sarnosos de 
luxuria» (VC); «ẽ foy feita sarnossa a 
maão de tocar a lepra» (VC).

sarvar, vb. O mesmo que salvar. Formas: 
saruarse (EE, 1). Contexto: «nõ leeo 
alguũ en fym de seus dias saruarse» 
(EE).

sassenta, num. O mesmo que sessenta. 
Formas: sasenta (VC, 1). Contexto: «e 
preegou per sasenta e oyto» (VC).

satenta, num. O mesmo que setenta. 
Formas: sateenta (VC, 1). Contexto: 
«acharom aly onze apostollos. e alguũs 
dos sateenta discipollos» (VC).

satisfação, subs. (do lat. satisfactione-m). 
Ato de pagar uma dívida; reparação de 
uma falta. Formas: satisfaçã (TC, 1; 
VC, 1); satisfaçam (C, 1); satisfacçõ 
(VC, 2); satisfaçõ (S, 9; VC, 32; EE, 2); 
satisfaçõees (S, 1); satisfaçom (S, 21; 
TC, 1; VC, 30; EE, 1); satisfaçon (S, 19; 
EE, 1); satisffaçom (S, 1); satysfaçom 
(S, 1); ssatisfaçom (S, 1); ssatisfaçon 
(S, 3); ssatysfaçom (S, 1). Contextos: 
«e se elles nom esteuerem ẽ tal estado 
que Deus as suas oraçoões satisfaçã 
a quẽ ore por eles e fazer esmolas por 
suas almas» (TC); «mas a satisfaçã 
ajnda a nõ mereçera» (VC); «nõ ha hy 



187Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

remedio de cõtriçã, nen de satisfaçam» 
(C); «pura cõfissom e digna satisfacçõ» 
(VC); «a vergonça que rreçebe ẽ se 
confesar he parte da satisfaçõ» (S); 
«lhe emcarregua ha satisfaçõ que ha 
de fazer» (EE); «lhes mande fazer 
outras satisfaçõees» (S); «E dizen que 
a satisfaçom he en duas maneiras» (S); 
«Contriçom de coraçom. Confissom pela 
boca. Satisfaçom per obra» (TC); «ca hy 
nõ ha logar de redẽpçon satisfaçon: mas 
de condẽpnaçom» (EE); «Mais se alguũa 
satisffaçom ha de fazer, deuea comprir» 
(S); «he fumdamemto de todas as outras 
vertudes e satysfaçom» (S); «E esta tal 
ssatisfaçon deue ha fazer outra vez» 
(S); «os que se dam por ssatysfaçom na 
pendença» (S).

satisfatório, adj. (do lat. eclesiástico satis-
factorius, a, um). Que causa satisfação; 
aceitável. Formas: satisfatoria (S, 1). 
Contexto: «E a esmola he mais satisfa-
toria que non ha oraçõ» (S).

satisfazer, vb. (do lat. satisfacere). 
Apresentar desculpas; remediar; obviar; 
contentar. Formas: satisfaça (S, 5; VC, 
4); satisfaçam (SG, 1; C, 1); satisfaçamos 
(S, 1); satisfaçan (S, 1); satisfaças (VC, 
1); satisfara (S, 1; VC, 1); satisfaz 
(VC, 1; EE, 1); satisfazẽdo (SG, 1; 
VC, 1; EE, 1); satisfazẽdolhe (VC, 1); 
satisfazem (S, 1); satisfazemos (VC, 1); 
satisfazendo (EE, 2); satisfazer (S, 22; 
TC, 1; VC, 17; C, 1; EE, 3); satisfazerẽ 
(VC, 1); satisfazerte (EE, 1); satisfez 
(S, 2; VC, 1; EE, 1); satisfezerẽ (SG, 
1); satisfezesem (S, 1); satisfiz (VC, 
1); ssatisfazer (S, 3); ssatisfizese (S, 
1). Contextos: «amte que satisfaça nẽ 
cumpra a pendença» (S); «e tal que 
lhes satisfaça aaos viços e delleytos 
carnaaes» (VC); «atee que satisfaçam ou 
se concertem com os dictos reis e seus 
socessores» (SG); «E lhes satisfaçam 
dos dapnos e jnjurias» (C); «porẽde 
he rrazon que satisfaçamos por tres 
coussas contrairas» (S); «apremer a seus 

herdeiros que satisfaçan de todo o que 
asi era obrigado ho que foy asolto» (S); 
«ou leixaste de bẽ fazer que satisfaças 
de voontade por ellas» (VC); «e propoer 
que satisfara sse Deus lhe der rriquezas» 
(S); «elle satisfara aaquesta que lhe fezer 
aquelle que açerca desto for pẽsoso» 
(VC); «satisfaz acreçentando conselhos e 
meus mandamentos» (EE); «Satisfazẽdo 
poderã seer abssoltos per a cruzada ou por 
hos meesmos juizes desta causa» (SG); 
«e deuello de trazer e recõciliar cõtigo 
em graça satisfazẽdolhe ou pedindolhe 
perdõ» (VC); «honde se som amoestados 
pollo bispo e non satisfazem» (S); «com 
todas forças o seruamos ajnda nõ somos 
soffiçientes nẽ satisfazemos» (VC); 
«por obras de peendença satisfazendo 
segũdo o poder» (EE); «porẽde deuemos 
satisfazer en estas tres maneiras dos 
beẽs temporaees» (S); «Itẽ se lhe alguũ 
confessar alguũ peccado que nom 
possa satisfazer asy como de roubo 
ou furtu que nõ posa emtergar por ser 
pobre delhe a peẽdemça e asoluao» 
(TC); «teẽ proposito de satisfazer ẽ 
tempo e logar conuinhauel» (EE); 
«porque os sacerdotes por satisfazerẽ 
aa sua auareza» (VC); «aparelhado 
som segundo me he possiuel poder 
satisfazerte» (EE); «e despois ho satisfez 
quãdo jejũou quoremta dias» (S); 
«quamdo do que dicto he satisfezerẽ aos 
dictos Reys e seus socessores» (SG); «e 
deuian seer rremouidos da administraçon 
que teen atee que satisfezesem» (S); 
«Atees ora eu satisfiz. e respõdi como 
cõpria aas vossas questoões» (VC); 
«Quando o cõfesor mãdar ssatisfazer 
pello jejuũ» (S); «E qual quer que 
depois do arrepẽdimento nõ se cõfesase 
e ssatisfizese» (S).

satisfeição, subs. O mesmo que satisfação. 
Formas: satisfeiçõ (VC, 1). Contexto: 
«A satisfeiçõ deue seer feita per obras 
pẽnosas» (VC).

satisfeito, adj. (do lat. satisfactus, a, 
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um, part. passado de satisfacere). Que 
se satisfez; farto; contente. Formas: 
satisfeito (VC, 1); satisfeyto (VC, 
1). Contextos: «Mas que fosse elle 
satisfeito dalguũa guysa daquello que 
lhe fez» (VC); «porque nom he certo 
se tem bem satisfeyto. e se ha paz com 
deus» (VC).

saturnado, adj. (talvez de Saturno + 
-ado). Taciturno; melancólico. Formas: 
saturnado (VC, 1). Contexto: «e se he 
callado e pacifico dizẽ que he saturnado 
e de maa cõuersaçõ» (VC).

saudação, subs. (do lat. salutatione-m). 
Ato ou efeito de saudar; cumprimento. 
Formas: sahudaçoões (VC, 2); saudaçã 
(EE, 1); saudaçam (EE, 1); saudaçõ 
(S, 2; VC, 12; EE, 6); saudações (S, 1; 
VC, 1); saudaçom (S, 1; VC, 12; EE, 
2); saudaçoões (VC, 1). Contextos: 
«a sabedoria nõ ste sobre a cadeyra de 
Moyses nẽ as sahudaçoões no mercado 
nẽ auerẽ nome de meestres ou de padres» 
(VC); «E porem pella ouuida da saudaçã 
me podees conheçer» (EE); «me disse 
ho criador de todallas cousas a angelical 
saudaçam» (EE); «E esta saudaçõ 
que o saçerdote faz ao pouo significa 
a saudaçõ que noso saluador Jhesu 
Christo fez aos seus diçipolos depois da 
rresurexçõ» (S); «E assy acabado o año 
teeras saudada ou dicta a cadahũa das 
dictas chaguas sua oraçõ ou saudaçõ» 
(VC); «Aue maria contem sete sagredos 
ou saudações» (S); «(no cõselho) e 
audiẽçia das demãdas (lhes dissessẽ) 
saudações» (VC); «Oo maldicto signal 
aquelle em que per paz se trautaua guerra 
e per beijo homicidio e per saudaçom se 
procuraua cõdãpnaçõ» (VC); «Mas da 
saudaçom non acustumada» (EE); «E 
as primeiras saudaçoões no mercado .s. 
que os saluassẽ e lhes fallassem primeiro 
alta voz» (VC).

saudade, subs. (do lat. solitate-m, solidão). 
Sentimento ligado à lembrança de um 
bem ou situação de que se está privado 

pela distância ou pelo tempo. Formas: 
saudade (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«nem ha saudade de seu padre» (VC); 
«mais deuemos desejar e buscar que a 
do corpo porque conserua a saudade 
eterna» (EE).

saudar, vb. (do lat. salutare). Cumprimen-
tar; desejar saúde a; felicitar; salvar. For-
mas: es saudada (VC, 1); foy saudada 
(S, 1; VC, 1); sahudallos (VC, 1); sauda 
(VC, 4); saudã (VC, 3); sauda os (VC, 
1); saudada (VC, 1); saudado (VC, 3); 
saudãdo (VC, 1); saudaho (S, 1); saudam 
(VC, 2); saudando (EE, 3); saudandoa 
(VC, 1); saudao (S, 1); saudar (S, 1; 
VC, 12; HV, 1; EE, 4); saudaram (EE, 
1); saudaras (VC, 3); saudardes (VC, 
1); saudarmos (VC, 1); saudaua (VC, 
3); saudauã (VC, 2); saudauam (VC, 2); 
saudauãno (VC, 2); sauday vos (EE, 1); 
saudemos (VC, 1); saudeo (S, 1); saudou 
(S, 6; VC, 8; EE, 4); saudouo (VC, 1); 
ssauda (S, 1); ssaudou (S, 1); teeras sau-
dada (VC, 1). Contextos: «Tãtas vezes 
senhora es beyjada quantas es saudada 
per este verso Aue Maria» (VC); «A 
segũda por que foy saudada do angeo» 
(S); «e se os acharẽ no caminho deuẽlhes 
fallar e sahudallos» (VC); «Item aque-
lle sauda maliciosamẽte e treedeira a 
Christo e o beija com Judas» (VC); 
«mistico aquellas adoram e saudã assy 
a Christo» (VC); «e sauda os e poõe ao 
collo aquelles que som maos de conuer-
ter» (VC); «e do angeo honrradamẽte e 
cõ reuerẽcia saudada» (VC); «e fosse 
della saudado» (VC); «E Judas saudãdo 
a Christo cõ maa ẽtẽçõ lhe chamaua 
meestre» (VC); «o saçerdote voluese aho 
pouo e saudaho dizendo» (S); «quando 
os homeẽs sanctos se saudam dizem 
deo gracias» (VC); «Ante do começo da 
presente escreue ho apostollo saudando 
aos Philipenses» (EE); «começou de a 
louuar saudandoa e dizendo» (VC); «e 
voluese ao pouoo e saudao dizendo» 
(S); «vos envia muyto saudar» (S); «e 
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cobijçando de te saudar ou saluar com 
gimido das entradanhas do coraçom» 
(VC); «e vosso vos ẽuia saudar» (HV); 
«todollos sanctos vos saudaram» (EE); 
«e asy saudaras a muy doçe Maria tua 
senhora» (VC); «Se vos saudardes 
soomẽte vossos jrmaãos» (VC); «ou de 
o assy saluarmos ou saudarmos» (VC); 
«em seus apareçimẽtos spiritualmẽte 
saudaua. pax vobis dizẽdo» (VC); «e 
a virgem ambas ja madres se abraçauã 
e como se saudauã» (VC); «outros o 
saudauam como rey» (VC); «e sau-
dauãno como rey que queria seer» (VC); 
«Sauday vos os huũs aos outros» (EE); 
«A sesta cousa que saudemos Elisabeth 
fugindo aas criaturas» (VC); «quando 
chegar ao emfermo, saudeo e pregũteo 
se quer comũgar» (S); «pella humildade 
temeeo quando o anjo a saudou» (EE); 
«e saudouo dizẽdo» (VC); «Sete vezes 
ssauda ho saçerdote aao pouo en a misa» 
(S); «Esta palaura foy tomada da ley ve-
lha quãdo ssaudou aos que colhiam seu 
pam» (S); «E assy acabado o año teeras 
saudada ou dicta a cadahũa das dictas 
chaguas sua oraçõ ou saudaçõ» (VC).

saudável, adj. (do lat. medieval salutabile-
-m). Bom para a saúde; que está bom 
de saúde. Formas: sahudauel (VC, 2); 
saudauees (VC, 3); saudauel (S, 2; VC, 
12; EE, 5). Contextos: «nõ he duuida 
que se fara sahudauel e meritoria» 
(VC); «Daqueste artigoo se tiram muytas 
ensinanças proueitosas e saudauees» 
(VC); «lhes den penitẽçia saudauel nen 
ho acostuman poeer fora da corte» (S); 
«Per entendimento mistico. comoueo 
elle o pouoo per comouimento saudauel 
ensinando o caminho da verdade» (VC); 
«o qual vestido se da aos que perseueram 
em vida de boo emxẽplo e ẽssynãça 
saudauel» (EE).

saúde, subs. (do lat. salute-m). Estado do 
que é saudável; ausência de doença; 
vigor. Formas: sahude (VC, 14); 
sahudes (VC, 1); saude (S, 47; TC, 1; 

VC, 272; HV, 17; C, 6; EE, 158; RP, 
2); saudes (VC, 2; RP, 1); ssaude (S, 7). 
Contextos: «deue seer o preeguador do 
euangelho da sahude spiritual de seu 
prouximo» (VC); «Nom o reprehendeo 
por demandar sahude para seu filho» 
(VC); «soo emçarra muytos millagres 
e sahudes» (VC); «nom podemos 
rrogar por nosa saude» (S); «eu nom 
te dou peemdença, mas esperote ataa 
que aias saude desta door» (TC); «e 
sõ lhes dados a guardar outrosi os beẽs 
do corpo meesmo que som a saude 
sua e fortalleza» (VC); «o emperador 
muyto mal da sua emfermidade e 
cubijçaua muyto sua saude» (HV); «cõ 
a boca se faz a cõfissam para a saude» 
(EE); «E tãbem a alegria do coraçõ he 
gram remedio pera a saude do corpo» 
(RP); «per aquestes som requeridas as 
saudes dos homẽs mortaaes» (VC); «por 
cõseruaçã de suas saudes e segurãça das 
pestinẽçias» (RP); «que da a ssaude a 
alma pera senpre» (S).

saudoso, adj. (de saudade + -oso). Que 
tem saudades; nostálgico. Formas: 
saudosa (VC, 1); saudoso (VC, 1); sau-
dossos (VC, 1). Contextos: «resurgisse 
e saysse hũa saudosa voz de louuor e 
de gloria» (VC); «paramentes aaquello 
que da queste saudoso nome de Jhesu 
diz Bernardo» (VC); «segũdo os teus 
saudossos amoestamentos» (VC).

savã, subs. (do grego σάβανον, pelo lat. 
medieval savana-m, pano). Lençol. 
Formas: sauaã (VC, 1). Contexto: «e 
leuaua cuberto huũ lençol ou sauaã» 
(VC).

sável, subs. (talvez do celta *sabolos, pelo 
cast. sábalo). Espécie de peixe que de-
sova nalguns rios portugueses. Formas: 
sauees (C, 4). Contextos: «pescar dos 
sauees aos dias santos» (C); «forom 
nesta çidade no tempo que os sauees 
veem morrer a este ryo do Doyro» (C); 
«custumarẽ dar liçẽça aos pescadores 
que pescã os ditos sauees» (C).
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sazão, subs. (do lat. accessione-m morbi, 
febre intermitente). O mesmo que sezão: 
febre ou enfermidade cíclica. Formas: 
sazom (VC, 1). Contexto: «A terçeira 
febre he quartaã: em a qual ha folgua de 
dous dias em que nom ha sazom» (VC).

sciência, subs. O mesmo que ciência. 
Formas: sciẽcia (TC, 1; VC, 42; EE, 
4); sciẽçia (VC, 2; EE, 5); sçiẽçia (S, 6; 
EE, 6); sciẽçias (S, 1; EE, 2); sciencia (S, 
2; VC, 33; EE, 10); sciençia (S, 4; VC, 
2; EE, 1); sçiencia (EE, 1); sçiençia (S, 
7; VC, 1; C, 1; EE, 6); sciencias (VC, 
4; EE, 1); sciençya (S, 1); sçiençya (S, 
1). Contextos: «Se uẽdeu a sua sciẽcia 
e o cõselho que deu aos pobres» (TC); 
«assi meesmo os sacerdotes tomã a 
sciẽcia da pallaura que preeguã per 
as scripturas de deus» (VC); «vaso 
escolheyto que especialmente cõtem 
graça e sciẽçia» (EE); «o qual nom he 
na sçiẽçia» (S); «A lingoa do sabedor 
arrea a sçiẽçia» (EE); «todolos secretos 
e todalas sciẽçias» (S); «hõde poõe ha 
glosa a differẽçia da scriptura sancta 
aas outras sciẽçias» (EE); «E este dom 
da sciencia he enderemçar ao homẽ suas 
obras aa regra e rrezom» (S); «onde 
hũa das chaues ajnda he sciençia que 
tem auctoridade de determinar» (VC); 
«mays a sçiencia e samtidade» (EE); «e 
me louuey falsamente de sçiençia e de 
rriquezas» (S); «assy he sçiençia pera 
emtẽder a santa escritura» (C); «porque 
os homẽs spirituaaes pouco tirã de taaes 
sciencias» (VC); «assy des entom foy 
Christo perfeyto de todallas sciencias 
e graças» (EE); «E esta sciençya naçe 
e proçede dos começos da ffe» (S); 
«nom poderia vsar daquesta chaue de 
sçiençya» (S).

scientemente, adv. O mesmo que ciente-
mente. Formas: sciente mente (VC, 1); 
scientemente (VC, 1); sciẽtemente (VC, 
1). Contextos: «por tanto aquelles que 
sciente mente tal elegem ou promouem» 
(VC); «mais leue cousa he cometer alguũ 

pecado cõ ignorãçia que scientemente» 
(VC); «E se alguẽ sciẽtemente ellege 
alguũ menos ydoneo e menos boo» 
(VC).

scisma, subs. O mesmo que cisma. 
Formas: scisma (VC, 6); scismas (VC, 
1). Contextos: «porque nom se fezesse 
scisma e diuisom» (VC); «que sejam 
em huũa verdadeira vniõ da ygreja. sem 
scisma e sẽ deuisõ» (VC); «E aly em 
aquelle outro loguar se rõpya a rede por 
significar os scismas» (VC).

scripção, subs. (do lat. scriptione-m). O 
mesmo que escrição: ato ou efeito de 
escrever; inscrição. Formas: scripçom 
(VC, 1). Contexto: «E assy se faz a 
escriptura e scripçom sobre os seus 
sepulcros» (VC).

se, conj. (do lat. si). Conjunção com valor 
condicional. Formas: se (SG, 1; S; TC, 
631; VC; HV; C; EE; RP, 35); sse (S; 
VC, 2; C, 1). 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); 
«Primeiramente lhe pregũte se pecou 
per soberba» (TC); «asy se perderia o 
galardõ como se o fezese de feyto» (TC); 
«Se o graão do trigo nõ for lançado ou 
cayr em a terra elle soo fica» (VC); «e 
por cadahuũ pregũtaua se era aquelle e 
o dyaboo respondia que nõ» (VC); «non 
se compoõ em bẽ se sse nõ lãça em elles 
do olyo da alegria» (VC); «se alguum 
vos disser alguũa cousa, dizeylhe que ho 
senhor os ha mester e logo vos leixaram» 
(EE); «e emtã se isto mujto durar he pera 
temer de vijr grande pestilençia» (RP); 
«se ho senhor Deus todo poderoso ho nõ 
quitar» (RP); «quãdo quer que ouuesen 
booa emtençom no casamẽto que nom 
fariam sse sse casasen pubricamẽte» 
(S); «e sse asumarom na nascença do 
senhor» (VC); «E sse aquelle que era 
puro e mais claro que o ceeo» (VC); «E 
sse pella ventura o capelam se nõ quiser 
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espedir como dito he» (C).
se 2, pron. pes. (do lat. se). A si; a ele; à 

sua pessoa. Formas: se (SG, 4; S; TC, 
171; VC; HV; C; RP, 74); sse (S; VC, 
32; C, 3; EE, 2). Contextos: «he pedra 
que nõ se pode quebrãtar» (S); «non se 
inclina mais da hũa parte que da outra» 
(TC); «Cõfesese deste pecado se se doẽ 
do bẽ alheo» (TC); «segundo en a ygreja 
se canta» (EE); «como se deue homẽ 
de guardar da pestilẽcia» (RP); «e por 
tãto se deue bem de guardar a casa» 
(RP); «per esta mesma causa se deue de 
euitar ho banho de cada dia» (RP); «em 
tal tempo se deue de euitar em quanto 
for possiuel» (RP); «tal desejo se deue 
reuogar e impedir» (RP); «Itẽ per esta 
meesma causa se euite e esquiue» (RP); 
«polmes, e potagios se euitẽ» (RP); «E 
quãdo assi for que cõpanhia e ajũtamẽto 
de pouoo se euite» (RP); «Isso mesmo 
se euitẽ todos os fructos» (RP); «quãdo 
quer que ouuesen booa emtençom no 
casamẽto que nom fariam sse sse casasen 
pubricamẽte» (S); «e por tanto he muy 
boo costume e de louuor de sse dizer este 
euãgelho sempre ẽ fim da missa» (VC); 
«E emtam sse dee a quem der mays por 
ella» (C); «e tanta sse ouuerom em seus 
ditos que ajnda o crijan» (EE); «em sua 
payxam sse emtristeçeeo» (EE).

sé, subs. (do lat. sede-m). Igreja principal 
de uma diocese; catedral. Formas: 
see (S, 1; C, 51); sees (SG, 1); ssee 
(SG, 1). Contextos: «por esto vijnr aa 
see apostolica» (S); «deuem todos hir 
da see cõ nosco» (C); «o auemos por 
condenado ẽ tres dobras douro pera as 
obras da nossa see por cada uez que 
for obrigado çelebrar» (C); «E nos 
tesouros e sãcristias de cada hũa das 
sees dos bispados destes regnos» (SG); 
«saluo daquelles que aa ssee apostolica 
soomente som reseruados» (SG).

seara, subs. (do latim ibérico senara-m). 
Campo de cereais. Formas: searas (C, 
1). Contexto: «assy das searas que forẽ 

semeadas per os deffuntos» (C).
sebar, vb. (de sebe + -ar). Cercar com 

arbustos, paus, espinhos ou ramos secos. 
Formas: sebou (VC, 1). Contexto: «a 
qual sebou darredor ou valadou poẽdo 
lhe tres guardas» (VC).

sebe, subs. (do lat. saepe-m). Cerca feita de 
arbustos, paus, espinhos ou ramos secos. 
Formas: sebe (VC, 5); sebes (VC, 3). 
Contextos: «e çercou a de sebe» (VC); 
«e a sebe he a regra e as cõstituçoões» 
(VC); «he como spinha de sebe» (VC); 
«faze sebe de spinhos aas tuas orelhas» 
(VC); «Per os caminhos e sebes se entẽde 
o chamamẽto dos gẽtios» (VC); «sõ assi 
como mõtesinhos nas carreiras e nas 
sebes da aduersidade» (VC).

sebedoria, subs. O mesmo que sabedoria. 
Formas: sebedoria (EE, 1). Contexto: 
«Os quaaes som dictos magos pella 
grãdeza da sebedoria e sçiençia» (EE).

secar, vb. (do lat. siccare). Tornar seco; 
perder ou fazer perder a humidade; 
murchar; definhar. Formas: seca (VC, 
11; EE, 1); secã (VC, 1); secãdo se (EE, 
1); secãdose (EE, 1); secame (VC, 1); 
secando se (VC, 1); secar (VC, 6); secar 
se ha (EE, 2); secarẽ (VC, 1); secarem 
(VC, 1); secarõ (VC, 1); secarom (VC, 
1); secasse (VC, 3); secou (VC, 3; EE, 
1); secou se (VC, 1); secouse (VC, 
1); secousse (EE, 1); seque (VC, 2); 
sequemos (VC, 1); ssecou (VC, 1). 
Contextos: «e alumea e seca e derrete» 
(VC); «o temor adelgaza e seca os ossos» 
(EE); «colhendo vyollas que nũca se 
secã» (VC); «secãdo se os homeẽs» 
(EE); «polla cõfusam do arroydo do 
mar e das ondas secãdose os homeẽs 
de medo e esperãça» (EE); «e secame 
do humor de cobijça» (VC); «secando 
se e muschando em my as cobijças 
humanaaes» (VC); «Onde he de saber 
que assy como o sol ha poderio e virtude 
de secar e de derreter e todo he huũ na 
rayz» (VC); «sera lançado fora como ha 
vara e secar se ha» (EE); «assy como se 
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dissesse das frores que som nascidas pera 
serẽ vistas e se secarẽ deus tẽ tã grãde 
cuydado» (VC); «som da terra per sua 
natureza e sentido se secarem pois que 
os poderios angellicos que som de sy 
meesmo seguros som mouidos» (VC); 
«de maneira que o mar e todallas cousas 
se secarõ e seram guastadas de todo» 
(VC); «e percalçaremos coroas que nũca 
se mucharom. nem secarom» (VC); 
«Oo se nunca se secasse no coraçom» 
(VC); «aa qual Christo maldisse e logo 
se secou» (EE); «(secou se) e perdeo a 
verdura da ffe» (VC); «a maão delrey 
Jeroboã a qual elle stendeo ao altar 
secouse» (VC); «e foy pisada e as aues 
a comerõ e outra cayo sobre a pedra e 
depois que naçeo secousse» (EE); «nem 
seja trilhada no caminho da husança nẽ 
se seque na pedra» (VC); «Sequemos a 
fonte dos males» (VC); «de maneira que 
o seu corpo pendẽdo na cruz se ssecou 
como huũ torresmo ou cousa torrada e 
esuayda» (VC).

seco, adj. (do lat. siccus, a, um). Privado 
de água ou humidade; enxuto. Formas: 
seca (VC, 28; EE, 1); secas (VC, 4); 
seccos (VC, 1); seco (S, 1; VC, 12; EE, 
1; RP, 1); secos (VC, 9; EE, 1); sequos 
(EE, 1). Contextos: «darredor delle 
ficaua exuta e seca» (VC); «o formẽto 
se muito esta na massa ante que façam o 
pam corrompe e muda toda a massa e a 
faz azeda e seca» (EE); «teendo as veas 
ja vazias e secas de tãto sangue quanto 
lhe sayo» (VC); «e todas as cousas secas 
som reguadas cõ o orualho da celestrial 
graça» (VC); «ou os neruos da coyxa 
seccos e a perna emcolhida» (VC); 
«Ca ho vinho he queẽte e humedo e 
ho vynagre he frijo e seco» (S); «onde 
he seco e enxuto» (VC); «esta ja seco 
o humor da velha caridade mundana» 
(EE); «nõ cõsinta emtrar ho aar seco» 
(RP); «Anda per lugares secos e sem 
angustia» (VC); «vay per logares secos» 
(EE); «vay por logares sequos buscando 

folgança» (EE).
secrestação, subs. (do lat. sequestratione-m, 

separação). O mesmo que sequestração: 
ato ou efeito de sequestrar. Formas: 
secrestaçom (VC, 1). Contexto: «E 
por alguũ soberbo no desprezar tal 
secrestaçom e excomunhom» (VC).

secretairo, subs. O mesmo que secretário. 
Formas: secretairo (VC, 1). Contexto: 
«como a seu secretairo o descobrio 
per certo signal e nõ o nomeãdo nem o 
descobrindo a todos» (VC)

secretamente, adv. (de secreto + -mente). 
Ocultamente. Formas: secretamente 
(S, 1; VC, 2; EE, 1); secretamẽte (S, 
1; VC, 6; EE, 1). Contextos: «todo 
aquele que ha de çelebrar a myssa se 
deue primeiramẽte confessar e purgar 
de seus pecados secretamente» (S); 
«podera secretamente lançar aquelles 
que o perseguiã» (VC); «E emtã Herodes 
chamados secretamente os magos cõ 
dilligençia soube delles ho tẽpo da 
estrella que lhes apareçeeo» (EE); 
«Ha virtude de Deus obra secretamẽte 
saude» (S); «E como entrarõ em casa 
os discipollos secretamẽte preguntauã o 
senhor Jhesu porque nõ poderõ tirar elles 
aquelle demonio» (VC); «e Joseph seu 
marido como fosse justo e nõ a quysese 
trazer a sua casa quis secretamẽte 
leixalla» (EE).

secretário, subs. (do lat. secretariu-m). 
O que guarda os segredos de outro; 
conselheiro particular; confidente. 
Formas: secretario (VC, 2); secretarios 
(VC, 2; EE, 1). Contextos: «E assy o 
muy cordial amigo e primo do senhor 
Jesu e o muy grãde secretario de deus» 
(VC); «fiel messageiro e secretario 
he aquelle que sabe bẽ o amor dãbas 
as partes» (VC); «assi como seus 
secretarios e grãdes familliares seus» 
(VC); «(E disselhes) como a secretarios 
e amigos (Olhay aqui nos sobimos a 
Jherusalem.)» (EE).

secreto, adj. (do lat. secretus, a, um). 
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Oculto; escondido. Formas: secreta (S, 
1; VC, 4; EE, 3); secretas (VC, 7; EE, 3); 
secreto (S, 1; VC, 8; EE, 1); secretos (VC, 
1; EE, 2); ssecreta (S, 5). Contextos: 
«Ha terçeira maneira de penitençia he 
secreta» (S); «E da preeguaçõ humanal 
ou da meditaçõ secreta (seja açẽdida)» 
(VC); «emtrou na camara secreta» (EE); 
«se teẽs as dictas tẽptaçoões muyto 
secretas e muyto scõdidas» (VC); «e 
que soubesse as cousas secretas» (EE); 
«ca en quãto mais secreto logar esteuer» 
(S); «a outro loguar mais escuso e mais 
secreto e seguro» (VC); «e buscou 
loguar secreto» (VC); «e poẽdoa ẽ logar 
secreto adorarõna» (EE); «e se apartou 
cõ elles a loguares secretos» (VC); 
«Pelos chamados das ruas se emtẽden os 
peccadores secretos» (EE); «Pero se esta 
defamaçon for ssecreta ou ha soubesse 
soo o saçerdote» (S).

secreto 2, subs. O mesmo que segredo. 
Formas: secreto (S, 13; VC, 2); secretos 
(S, 3; ssecreto (S, 2). Contextos: «E que 
secreto se diz haly adyante» (S); «a quall 
todo cristãao deue fazer em secreto ao 
seu saçerdote» (S); «e que buscassemos 
o secreto e assessego da voõtade» (VC); 
«ssoubesse todolos secretos e todalas 
sciẽçias» (S); «outrosi descobri sseu 
ssecreto» (S); «o que rreuela o ssecreto 
doutro mereçe morte» (S).

secta, subs. O mesmo que seita. Formas: 
secta (VC, 2; EE, 1); sectas (VC, 1). 
Contextos: «creendo que toda a secta de 
Christo per ally era acabada e apaguada» 
(VC); «em nenhuũa outra ffe ou secta 
se fazen millagres saluo en a nossa ffe 
cathollica» (EE); «menos vos empeeçã 
as sectas que teẽdes antevistas» (VC).

secular, subs., adj. (do lat. saeculare-m). 
Leigo; simples cristão; não religioso ou 
não regular; relativo ao mundo. Formas: 
secular (S, 2; VC, 8; C, 7; EE, 1); 
seculares (SG, 1; VC, 11; C, 5); secullar 
(VC, 7; C, 5); secullares (VC, 4; C, 2; EE, 
1). Contextos: «em officio eclesiastico, 

secular ou se he priuado» (S); «deseja 
e o senhorio secular» (VC); «O adro 
do sacerdote he o circuyto secular do 
mũdo» (VC); «nõ o poderio secular» 
(EE); «aos quaaes possam mandar quaes 
quer pessoas ecclesiasticas seculares e 
tambem regulares» (SG); «yguallãdosse 
em põpas e trajos aos principes seculares 
e terreaaes» (VC); «Em Pedro he a figura 
dos seculares e dos relligiosos» (VC); 
«ora somos emformado que muitos 
clerigos seculares de ordẽs meores 
asertos cometem muitos delictos» (C); 
«he acto de justiça que perteençe ao 
juiz secullar ou eccresiastico» (VC); 
«doutra pessoa poderosa ou de juiz 
secullar» (C); «E esto nom soomẽte 
se mostra em secullares» (VC); «e 
nõ teuesses a voõtade espargida e 
derramada aos feytos secullares e 
mũdanaaes» (VC); «Na meesma festa 
segundo os secullares» (EE).

secularmente, adv. (de secular + -mente). 
De modo secular. Formas: secularmente 
(VC, 1). Contexto: «e que huse mal de 
seu senhorio ecclesiastico secularmente 
e que o torne em mundanal ou sagral» 
(VC).

secundariamente, adv. (de secundário + 
-mente). Em segundo lugar. Formas: 
secũdariamente (VC, 1); secũdariamẽte 
(VC, 1). Contextos: «Secũdariamente 
por saluaçõ dos que os vijã curados 
que por aquello se cõuertessẽ» (VC); 
«Secũdariamẽte era israelita e que vija 
a deus per a cõfissom que fazia em 
respõder a Christo» (VC).

secura, subs. (de seco + -ura). Falta de 
água; seca; estiagem; sede. Formas: 
secura (VC, 3). Contextos: «por vijnr na 
desposiçõ do aar assi como da secura e 
da chuyua» (VC); «aly secura e sede. e 
fedor de enxofre» (VC).

seda, subs. (do lat. saeta-m). Tecido 
produzido com fio do bicho-da-seda. 
Formas: seda (S, 1; VC, 10; HV, 1; C, 
1; EE, 1); sedas (VC, 1). Contextos: 
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«poeerlhes en çima huũ pano branco 
de linho ou de seda» (S); «nõ fallara 
da pẽna que ouue o rico que se vestia 
de purpura e de seda» (VC); «deuẽ teer 
algũa cobertura deçima vermelha e de 
pano de seda» (VC); «todos os pãnos 
douro e de seda» (HV); «estabelleçemos 
que nehuũ nõ posa trazer vestidura 
de seda .s. gibam, capa, pelote nem 
mangas e collar» (C); «(Esto vos sera 
sinal, acharees o jnfante emburilhado 
em panos). nõ em seda» (EE); «Johã 
auia vestidura de pelles ou de sedas de 
camellos teçidas aa maneyra de rede ou 
çeliçio» (VC).

seda 2, subs. (do lat. sede-m). O mesmo que 
sede: cadeira; trono; morada. Formas: 
seda (VC, 1); seeda (S, 1; TC, 2; VC, 
50); seedas (VC, 16); sseeda (VC, 1). 
Contextos: «mas mysticamente quis 
entender qualquer dignidade na ygreja 
pera seda mais honrrada as dignidades» 
(VC); «o filho de Deus se asentara en 
a seeda da sua magestade» (S); «Nõ 
sobira no mõte do senhor nẽ stara na sua 
sãcta seeda o que iurar ao seo proximo 
engano» (TC); «porque he trepeça ou 
seeda de seus pees» (VC); «Nõ iuraras, 
disse Ihesu Christo, pelo ceeo que he 
seeda de Deus» (TC); «cõtou lhes os 
tristes lugares das penas e as seedas 
scuras» (VC); «aquelles que amã as 
seedas primeyras nas synagogas» (VC); 
«E ẽ a sseeda se entẽde a humilliaçõ e 
abaixamẽto» (VC).

sedar, vb. (do lat. sedare). Acalmar. 
Formas: seda (1). Contexto: E he de 
saber que o spiritu sancto seda ou enuya 
visiuelmẽte e invisiuel» (VC).

sede, subs. (do lat. site-m). Necessidade de 
beber; secura. Formas: sede (S, 8; VC, 
73; HV, 2; EE, 9); seede (VC, 2; EE, 6); 
ssede (S, 2; VC, 3). Contextos: «nõ dei 
de comer aos que auian fome nẽ de beber 
aos que avian sede» (S); «auer fame 
e sede e cansaço» (VC); «por mingoa 
daugoa lhes cõuem que moiram de sede» 

(HV); «Os sanctos nom aueram mais 
fame nem sede» (EE); «auia de nascer 
o copeiro cellestrial que daua agoa de 
graça a quẽquer que ouuesse seede» 
(VC); «dando a beber aos que auiam 
seede» (EE); «Vistesme que avija ssede 
e destesme a beber» (S); «E a terceyra 
se mereçeres a ella cheguar firma e mata 
a ssede da alma sequiosa e desejosa de 
a beber» (VC).

sedorento, subs., adj. (formado por ana-
logia com sudorento). Que ou o que 
tem sede; sedento. Formas: sedorenta 
(VC, 1); sedorentos (VC, 1); sedorẽto 
(VC, 1). Contextos: «pareçam doçes aa 
minha sedorenta alma» (VC); «e pam 
dos famijntos. e fonte dos sedorentos. co-
bertura dos nuus» (VC); «e dou beber ao 
sedorẽto. e de comer ao famijnto» (VC).

seduceu, subs. O mesmo que saduceu. 
Formas: seduceos (EE, 1); seduçeos 
(EE, 1). Contextos: «E estes seduceos 
chegarom a Jhesu e preguntaromlhe 
dizendo» (EE); «posto que os phariseus 
fossen cõtrairos aos seduçeos na opinion 
da immortalidade da alma» (EE).

seducio, subs. O mesmo que saduceu. 
Formas: seduçios (EE, 1). Contexto: 
«antre os judeus alguũs erã chamados 
seduçios os quaaes reçebiã por auctẽticos 
soomẽte os çĩquo liuros de Moyses» 
(EE).

segador, subs. (do lat. medieval secatore-m 
ou segatore-m). Ceifeiro. Formas: 
segadores (VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«do juizo direy aos segadores .s. aos 
angeos» (VC); «ẽ o tempo da çeifa .s. 
do dia do juizo, direi aos segadores» 
(EE); «ẽ ho tempo do segar dizee aos 
segadores colhee primeiro ho joyo» 
(EE).

segar, vb. (do lat. secare). Ceifar; cortar 
os cereais num campo. Formas: segã 
(EE, 1); segam (EE, 1); seguamos (VC, 
1); segar (EE, 2); segara (EE, 1); segou 
(EE, 1). Contextos: «non semeeam nem 
segã» (EE); «aquella terra he muy queẽte 
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e porẽ mays temporaão segam: que nos 
qua en nossas terras» (EE); «em huũ 
anno semeamos seguamos e colhemos 
estas cousas» (VC); «porvẽtura colhẽdo 
a maa herua tirarees jũtamẽte o trijgo 
leixay creçer o huũ e o outro atee o tempo 
do segar» (EE); «ca ho homem que aqui 
semeea: la segara» (EE); «Tomou o que 
non pos: e segou et cetera» (EE).

seglar, subs. O mesmo que sagral. 
Formas: seglar (S, 4); seglares (S, 1); 
sseglar (S, 4). Contextos: «se he seglar 
ou rrelegiosa» (S); «deuem trazer mayor 
coroa e mays redonda que os clerigos 
seglares pellas rrezões suso ditas» 
(S); «non deue ser costrãgido a dar 
testemunho diante ho juiz sseglar» (S).

segle, subs. O mesmo que segre. Formas: 
segle (VC, 2). Contextos: «E a justiça 
diuinal nom leixou outrossy alguũ mal 
que nõ ouuesse pẽna aqui ou em outro 
segle» (VC); «porque aqui he o regno de 
deus atees o acabamẽto do segle» (VC).

segral, subs., adj. O mesmo que sagral. 
Formas: segraaes (VC, 1); segral (S, 
2); segrales (S, 1). Contextos: «e assy 
dos relligiosos como dos segraaes e 
assy dos mayores como dos menores» 
(VC); «de grande estado ou degnidade e 
eclesiastico ou segral ou sen dignidade» 
(S); «Açerca dos clerigos segrales 
he de saber premeiramẽte da vida e 
honestidade do abito» (S).

segre, subs. (do lat. saeculu-m). O mesmo 
que século: período de cem anos; a 
vida terrena ou secular; o mundo. 
Formas: segre (VC, 33); segres (VC, 
19). Contextos: «E assy como no 
começo do mundo per molher prepose 
a morte ao segre» (VC); «agora ja som 
no outro segre em folguãça» (VC); «e 
sejam toruados ou embellecados no 
segre dos segres» (VC); «e sabedoria em 
os segres dos segres» (VC); «Per o qual 
fez os segres assy marauilhosos» (VC); 
«porque encuberto era aos segres» (VC); 
«que valentia era ao rey dos segres ou 

mũdos fazer se rey dos homẽs» (VC); 
«o todo poderoso assy ameude despreça 
em este mundo aquelles que tã altamente 
escolheo ante dos segres» (VC).

segredo, subs. (do lat. secretu-m). O que 
não pode ser conhecido; o que está 
oculto; mistério. Formas: segredo (VC, 
47; EE, 6); segredos (VC, 66; C, 1; EE, 
12). Contextos: «cõpli o segredo da 
minha ẽcarnaçõ» (VC); «no segredo do 
coraçom que deos ao coraçõ olha» (EE); 
«Outrosy peca em este precepto todo 
aquele que descobre os seus segredos ou 
as suas mingoas» (TC); «e lhes reuelar 
segredos escondidos» (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).

segũ, prep. O mesmo que segundo. For-
mas: segũ (VC, 2). Contextos: «porque 
segũ diz Bernardo» (VC); «os quaaes 
outrossy de mestura consollou cõ estes 
segũ que se adeante mostra» (VC).

seguidor, subs. (de seguido + -or). Aquele 
que segue; continuador. Formas: 
seguidor (VC, 10); seguidores (VC, 
22). Contextos: «por tal que seendo tu 
feyto seguidor e quinhoeiro e cõpanheiro 
das bestas feras sejas feito seguidor 
e quinhoeiro do dito teu meestre» 
(VC); «Os mõges arremedadores som 
ou seguidores dos apostollos nõ os 
podemos pois seguir» (VC); «assy como 
os baroões perfeitos e seguidores de 
Christo» (VC).

seguimento, subs. (de seguir + -mento). 
Ato ou efeito de seguir; continuação; 
consequência. Formas: seguimento 
(VC, 3; EE, 1); seguimẽto (VC, 10). 
Contextos: «E porquanto Pedro aa 
primeira se offereceo singullarmẽte 
aaquesta sequella ou seguimento» (VC); 
«Quãto qualquer studar de se conformar 
a elle per seguimento de virtudes» (VC); 
«pello seguimento daquellas e repairo se 
demouia a fazer millagres» (EE); «cõuẽ 
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de prepoer o seu seguimẽto leixãdo 
todallas accupaçoões» (VC); «e asi como 
sodes filhos per natureza e criaçõ que 
assy o sejades per graça e seguimẽto de 
bõdade» (VC).

seguinte, adj. (do lat. sequente-m, part. 
presente de sequere). Que está a seguir; 
imediato. Formas: seginte (S, 1); 
seguijnte (VC, 1); seguinte (S, 1; VC, 
45; C, 6; EE, 4); seguintes (S, 1; VC, 
21; C, 4; EE, 2); seguĩte (VC, 9; EE, 
3); seguĩtes (VC, 5; EE, 1); segujntes 
(VC, 3); sseguinte (S, 1). Contextos: 
«alguũs a çellebran o dia que foy 
martirizado e nõ morreo e outros o dia 
seginte que morreo» (S); «assy como 
per a sua presõ seguijnte se mostrou 
a fraqueza da humanidade sua» (VC); 
«hũa vez fasta ho outro dia seguinte aa 
ora das vesperas» (S); «e o outro o ãno 
seguinte» (VC); «Informarom a sua 
madre da seguinte demanda» (EE); «E 
ssete anos seguintes ssegũdo foy dyto da 
pendença pubrica» (S); «a este artigoo 
e aos sete seguintes dos escarnehos que 
forõ feitos de Christo» (VC); «e depojs 
daquelles sete dias esteuesse a molher 
.xxxiij. dias seguintes no alinpar do 
seu sangue» (EE); «mas o segundo 
dia do sabado seguĩte foy ajnda auyda 
por mais solempne» (VC); «Depois se 
segue a presente epistolla onde auees 
de saber que a somana seguĩte se chama 
mayor» (EE); «e .xxxvj. das duas noctes 
e huũ dia seguĩtes» (VC); «porque 
tijnham animo muy autentico aas cousas 
seguĩtes» (EE); «e per as segujntes nõ 
deuem preeguar o regno de deus se nã 
homeẽs virtuosos» (VC); «e na oraçom 
ssejam as condiçõees que sse diram no 
capitolo sseguinte» (S).

seguir, vb. (do lat. imperial sequere, por 
sequi). Ir atrás de; vir após; acompanhar; 
prosseguir; continuar. Formas: assigua 
(VC, 1); auemos seguido (EE, 1); auerẽ 
seguido (VC, 1); seer seguida (VC, 2); 
seer seguido (VC, 1); seer seguidos (VC, 

2); sege (S, 1); segẽ (VC, 1); segem (S, 
1); segindo (VC, 1); segindo me (VC, 
1); seguamos (VC, 2); segue (S, 17; TC, 
4; VC, 260; HV, 1; C, 4; EE, 222); seguẽ 
(S, 19; TC, 3; VC, 44; C, 3; EE, 3); segue 
a (VC, 1); segue me (VC, 1); segue se 
(VC, 17); seguem (S, 10; TC, 1; VC, 20; 
C, 3; EE, 9); seguem me (VC, 1); 
segueme (TC, 1); seguemse (TC, 2; VC, 
1; EE, 1); seguen (S, 7); seguẽno (VC, 
2); seguense (TC, 1; EE, 2); segueo (VC, 
1); segues (VC, 2); seguese (S, 7; TC, 
20; VC, 91; HV, 1; EE, 34); seguẽse (TC, 
2; VC, 3; EE, 1); seguesse (S, 12; VC, 
44; EE, 5); seguia (TC, 1; VC, 19; EE, 
7); seguiã (VC, 31; HV, 1; EE, 1); seguiã 
no (VC, 1); seguiam (VC, 3; EE, 2); 
seguiam no (VC, 1); seguian (S, 1); 
seguiãno (VC, 5; EE, 2); seguiao (VC, 
3; EE, 1); seguião (VC, 1); seguida (VC, 
1); seguidas (VC, 1); seguideo (VC, 1); 
seguido (VC, 1); seguĩdo (VC, 4; EE, 2); 
seguĩdo me (EE, 1); seguĩdoo (VC, 1; 
EE, 1); seguidos (VC, 1); seguijndo (EE, 
1); seguijo (VC, 1); seguilla (VC, 1); 
seguillo (VC, 8); seguilloha (VC, 1); 
seguillos (VC, 2); seguime (VC, 3); 
seguimos (VC, 2; EE, 1); seguimos te 
(VC, 1); seguimoste (VC, 1); seguindo 
(S, 1; VC, 9; C, 1; EE, 2); seguindo te 
(VC, 1); seguindoas (VC, 1; EE, 1); 
seguindoo (VC, 4; EE, 1); seguindosse 
(S, 1); seguio (VC, 17; EE, 4); seguios 
(VC, 1); seguiose (VC, 1); seguiosse 
(VC, 1); seguir (S, 7; VC, 161; C, 2; EE, 
9); seguir te (VC, 1); seguir te ha (VC, 
1); seguira (S, 1; VC, 5); seguirã (VC, 
2); seguiram (VC, 2); seguiras (VC, 1); 
seguirase (TC, 1); seguirdes (VC, 3); 
seguirẽ (VC, 10); seguirem (VC, 2); 
seguiremos (VC, 1; EE, 1); seguires 
(VC, 5); seguirey (VC, 4; EE, 1); 
seguiria (VC, 1); seguirmos (VC, 5); 
seguirõ (VC, 16; HV, 1; EE, 4); seguirõ 
no (VC, 1); seguirom (VC, 9; EE, 4); 
seguirom no (VC, 1); seguiromno (VC, 
3; EE, 1); seguiron no (EE, 1); seguirõno 
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(VC, 1; EE, 4); seguirsia (VC, 1); seguise 
(VC, 2); seguisse (S, 1; VC, 9); seguissẽ 
(VC, 1); seguissem (VC, 6); seguisses 
(VC, 1); seguistes (S, 1; VC, 2); seguja 
(VC, 1); segujram (VC, 1); segujres (VC, 
1); seguy (VC, 1); seguy me (VC, 1); 
seguya (VC, 2); seguyã (VC, 5; EE, 2); 
seguyam (VC, 2; EE, 2); seguyanno (EE, 
1); seguyao (EE, 1); seguyate (VC, 1); 
seguyho (EE, 1); seguymee (VC, 1); 
seguyndo me (VC, 1); seguyo (VC, 5; 
EE, 2); seguyr (VC, 7; EE, 1); seguyr te 
ey (VC, 1); seguyram (VC, 1; EE, 1); 
seguyrõ (EE, 1); seguyrom (VC, 2); 
seguyron (EE, 1); seguyrõna (EE, 1); 
seguyrõno (EE, 1); seguysse (VC, 1); 
seguyssem (VC, 1); segyndo (VC, 1); 
sejã seguidas (VC, 1); siga (VC, 1); 
sigamos (VC, 1); sigua (VC, 20; EE, 1); 
siguã (VC, 5); sigua me (VC, 10; EE, 3); 
siguaa (EE, 1); siguaaes (VC, 1); siguam 
(VC, 3); siguame (VC, 3); siguamollo 
(VC, 5); siguamos (VC, 30; EE, 1); 
siguãno (VC, 1); siguas (VC, 4); siguo 
(VC, 1); ssegem (S, 1); ssegue (S, 2; VC, 
2); sseguẽ (S, 2); sseguem (S, 3); 
sseguemse (S, 1); sseguese (S, 1); 
sseguesse (S, 2); ssiguaaes (VC, 1); 
sygaa (EE, 1); sygaaes (EE, 1); sygame 
(TC, 1); sygua (VC, 1; EE, 2); sygua me 
(VC, 1); syguame (EE, 1); syguamos 
(VC, 1). Contextos: «e porẽ o pecador 
arremede e assigua aquesta algũas 
vezes» (VC); «aqui nos auemos leixado 
todallas cousas e te auemos seguido» 
(EE); «e por nõ auerẽ por graue de 
leixarẽ todas cousas e o auerẽ seguido» 
(VC); «marauilhosa e digna de seer 
seguida» (VC); «e como Christo deue 
seer seguido leixãdo o mundo» (VC); 
«mas nõ deuẽ seer seguidos em sua vida» 
(VC), «E o que se sege» (S); «Oo 
quantos mizquinhos som oje em aqueste 
dia que segẽ as cortes dos principes» 
(VC); «E os que pertẽçem a dyuindade 
som estes que se segem» (S); «e segindo 
suas peguadas» (S); «e aturã cõmigo 

segindo me e ouuindo minhas pallauras» 
(VC); «Se nos vier perseguiçõ seguamos 
o ladrõ» (VC); «E primeyramente se 
segue das peendemças que o degredo 
mãda dar polos pecados da luxuria» 
(TC); «Estes tres mãdamẽtos suso 
escritos perteecẽ a Deus, e os sete que se 
seguẽ perteecem ao proximo» (TC); 
«nom aprouã nẽ ha seguẽ» (EE); «e 
qualquer cousa que cobijça segue a de 
toda parte que pode» (VC); «e por tãto 
diz e vẽ e segue me» (VC); «e porẽ segue 
se (ouçãnos)» (VC); «Segundo diz o 
apostolo e outros males que seguem a 
alma a estes taaes diz a escritura que o 
seu uentre he o deus deles» (TC); «onde 
se diz adiante e seguem me» (VC); «uay 
e uẽde todas as cousas que as e segueme 
e daas aos pobres seras perfeyto» (TC); 
«Seguemse as pregumtas que pertecem 
a morte spritual» (TC); «Muytos 
proueitos se seguen do bautismo» (S); 
«e seguẽno os seus discipollos» (VC); 
«Seguense as pregumtas que deuem 
fazer aos clerigos e som sete» (TC); 
«Mas a vida actiua perfeita e informada 
per exẽplo da paixõ de Christo segueo» 
(VC); «Tu segues o cordeiro pera onde 
quer que elle vay» (VC); «Seguese a 
confisom geeral que deue de fazer a 
todalas pesoas» (TC); «Seguẽse as 
pregũtas dos pecados mortaaes e das 
circonstãcias delles» (TC); «E seguesse 
logo: supra que propicius» (S); «E desto 
se seguia que aĩda que homẽ cobiiçase 
a molher ou a tãgese desonestamẽte nõ 
era pecado» (TC); «cõ muytos que o 
seguiã» (HV); «porque cõ os pees o nõ 
podiã seguir seguiã no cõ a voz» (VC); 
«e disse aaquelles que ho seguiam» (EE); 
«E seguiam no muytos» (VC); «Os que 
hyã diamte e os que ho seguian dauan 
vozes e dizian» (S); «as quaaes forõ tres 
que amarõ a Christo ẽ ha vida e seguiãno» 
(EE); «E alleuantandose Jhesu seguiao 
con seus discipollos» (EE); «seguião 
muyta cõpanha» (VC); «quãdo he 
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aremedada e seguida» (VC); «deuẽ seer 
aprendidas e seguidas» (VC); «E porẽ 
seguideo e jde vos aa dicta terra de 
Guallilea» (VC); «deue seer filhado e 
seguido» (VC); «fazemos procisoões 
seguĩdo a cruz do senhor» (VC); «e 
seguĩdo me quando no juyzo se assentar 
o filho da virgem» (EE); «aremedãdoo e 
seguĩdoo ẽ suas obras» (VC); «serem per 
nos seguidos» (VC); «acorrẽdo aas 
necessitades dos sanctos seguijndo ha 
ospitallidade» (EE); «Seguijo atees a 
casa em que entrar» (VC); «veer per a 
voontade e seguilla per obras» (VC); 
«mas outorguete que vaas com elle e 
seguillo aa morte o aa vida» (VC); «e 
companhalloa e seguilloha» (VC); 
«sempre teer antre os olhos e seguillos 
segundo minha possibilidade» (VC); 
«donde era Pedro e Andre: e disselhe. 
Seguime» (VC); «Eis aqui nos leixamos 
todallas cousas e te seguimos» (EE); «ex 
que nos leixamos todas cousas e 
seguimos te» (VC); «Ex que nos 
leixamos todas cousas e seguimoste que 
sera pois a nos?» (VC); «exalçã seguindo 
sua vontade» (S); «por tal que eu 
seguindo te cãte» (VC); «emtẽdẽdo as 
spiraçoões diuynaaes e seguindoas» 
(EE); «por que prouees nõ soomẽte ho 
boõ mas aynda o milhor seguindoo» 
(EE); «Christo moreo, seguindosse que 
os que viuem nõ viuẽ por sy» (S); 
«recebeo cõ obediẽcia as peegadas de 
Christo e as seguio» (VC); «Foy diãte o 
poboo dos judeos e seguios o poboo dos 
gẽtios» (VC); «mas apres esta tristeza 
seguiose logo o aparicimento da strella 
e adoramẽto dos magos» (VC); «em o 
carçer seguiosse a sua morte» (VC); 
«vontade de reteer ou de seguir o que a 
justiça veda e defende» (S); «aquelle rico 
disse elle nõ quis leixar todas cousas nẽ 
seguir te» (VC); «e se lhe fugires seguir 
te ha» (VC); «ẽtẽde que se seguira 
adiãte» (S); «porque tãta sera a multidom 
dos sanctos que o seguirã» (VC); «e das 

cousas que se depois seguiram» (VC); 
«sey meu discipollo e cada dia me 
seguiras» (VC); «e se Ihesu Christo nõ 
fezera perfeyto o mãdamẽto seguirase 
muyto mal» (TC); «pera o verdes ou 
seguirdes aremedãdoo per o bẽ» (VC); 
«De sy confortaos para seguirẽ o seu 
exemplo» (VC); «elle lhe lauou os pees 
por veerẽ e seguirem seu exenpl» (VC); 
«cuja medicina seguiremos» (EE); «e 
encaminhado a nõ seguires Christo» 
(VC); «Meestre eu te seguirey honde 
quer que fores» (EE); «ca entom se 
seguiria que o nouo testamẽto seria por 
razom do velho e por seu cõprimẽto» 
(VC); «curemos de o seguirmos em 
Bethania» (VC); «e deuotamẽte seguirõ 
a proçissam» (HV); «(E seguirõ no) nõ 
tãto cõ os pees como cõ virtudes» (VC); 
«fazendo oraçõ com as molheres deuotas 
que seguirom a Jhesu des Gallilea» (EE); 
«(seguirom no) nom de bestas ou caretas: 
mas trabalhando a pee» (VC); «em huũ 
nauio seguiromno seus discipollos» 
(EE); «seguiron no seus discipollos 
nauegãdo com elle» (EE); «E seguirõno 
muytas cõpanhas» (VC); «e em outra 
maneyra seguirsia que o homem 
temptaria deus» (VC); «E outrossy se de 
tal perdom se seguise a outros escãdallo» 
(VC); «ou se seguisse daly alguũ prijgo 
de morte ou nom» (S); «por tal que os 
discipollos seguissẽ o meestre» (VC); 
«Este pois denũciou a saude pera que a 
seguissem» (VC); «Que mandaste pois 
senhor deus nosso? disse te que 
seguisses» (VC); «vos que me seguistes 
quãdo o filho de Deus se asentara en a 
seeda da sua magestade» (S); «da qual 
se seguja a claridade da sua resureiçõ e 
ascensom» (VC); «seruo emtam o 
segujram muytas companhas» (VC); «se 
a segujres nõ erraras o caminho» (VC); 
«e seguy tu a sua mansidom e humildade» 
(VC); «(vem) e leixa todas as cousas (e 
seguy me)» (VC); «Seguya Jesu Symon 
Pedro e outro discipollo» (VC); «os 
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magos seguyã o que disse Ballaã» (EE); 
«e confirmando da preegaçom com os 
sinaaes que se seguyam» (EE); «e 
seguyanno grande multydom» (EE); «e 
seguyao ẽxalçando a deus» (EE); «e 
seguyate seendo tu ja homẽ» (VC); «por 
que nom a quys dentro ouuir seguyho no 
caminho» (EE); «Vijnde seguymee» 
(VC); «e seguyndo me em obra» (VC); 
«E alleuãtouse e seguyo» (EE); «amar a 
todos segundo as cousas eternaaes 
seguyr» (EE); «meestre seguyr te ey 
ondequer que fores» (VC); «Em aquelle 
tẽpo como descendesse Jhesu do monte 
seguyram no muytas gẽtes» (EE); «mas 
cruçificado que por seus diçipollos era 
visto os quaaes ho seguyrõ» (EE); «se 
tornarom e seguyrom a Christo» (VC); 
«E elles logo leixadas as redes o 
seguyron» (EE); «A emueja do diaboo 
foy morte que emtrou no mundo e 
seguyrõna os que som da sua parte» 
(EE); «E aquelles leyxadas as redes e o 
padre seguyrõno» (EE); «Aquelle que o 
chamou defora que o seguysse» (VC); 
«e de sy ajnda por prouuar a ffe dos que 
creessem se o seguyssem» (VC); «Nos 
nos partimos do nosso regno per soberba 
e desobediẽcia segyndo as cousas 
visiuees» (VC); «e que sejã seguidas 
ameude» (VC); «sigamos pois nõ o 
diaboo como fazẽ os enuejosos e 
soberbos» (VC); «Outorga me ajnda 
mais que eu te sigua andãdo per tuas 
peeguadas» (VC); «como quer que nom 
siguã o senhor como nos» (VC); «contra 
a qual diz e sigua me e nom siga ao fauor 
do mũdo» (VC); «tome sua cruz e sigua 
me» (EE); «e apartesse do mal e obre 
bem, e busque a paz e siguaa» (EE); 
«Leyxãdo exemplo a vos que siguaaes 
suas passadas» (VC); «Arremedẽ pois e 
siguam em a justiça» (VC); «traga a sua 
cruz e siguame» (VC); «sayamos nos a 
elle fora dos muros e siguamollo» (VC); 
«tenhamos a uerdade, siguamos a uida» 
(EE); «E os discipollos siguãno 

amedorentados» (VC); «por tal siguas 
as suas carreras e peeguadas» (VC); «Eu 
te siguo ẽ a paixõ e aqueste que eu amo 
como my meesmo» (VC); «Dos sete 
prymeiros ha estes uersos que sse 
ssegem» (S); «por tanto se ssegue que 
aquella voz foy formada per virtude e 
poder de deus» (VC); «sseguẽ de 
boamente a malquerẽça» (S); «os quaees 
ssom estes que sse sseguem» (S); 
«Despoys da coroa sseguemse as quatro 
ordeẽs que chaman menores» (S); 
«sseguese: hanc ygitur oblacionen» (S); 
«e sseguesse de ffe verdadeira» (S); «nẽ 
a ssiguaaes per o pee da voõtade» (VC); 
«(E sygaa) perfeitamẽte (sobre os 
justos)» (EE); «leyxando vos emxẽplo 
que sygaaes suas peegadas» (EE); «tome 
a sua cruz e sygame nõ pode seer meu 
discipolo» (TC); «non quero que elle me 
sygua pella cruz e paixon» (EE); «negue 
sy meesmo e tragua a sua cruz e sygua 
me)» (VC); «queyra seer meu verdadeyro 
criado e escrauo. (syguame)» (EE); 
«porque nos syguamos suas peeguadas» 
(VC).

segunda-feira, subs. (do lat. secunda 
feria). O segundo dia da semana. 
Formas: segũda feira (S, 2; VC, 1; EE, 
5); segunda feira (EE, 2); segunda feyra 
(EE, 1); ij. feyra (EE, 3). Contextos: 
«E dy fasta sete anos cõprydos cada 
somana jejuũe a segũda feira e a quarta 
e a sesta ẽ pan e augua» (S); «(No dia 
seguinte) .s. aa segũda feira logo depois» 
(VC); «Segũda feira do pĩthicoste» 
(EE); «A estoria deste euãgelho se fez 
no anno de Christo xxxiij. a xiiij. de 
março em segunda feira na iiij. luũa, 
na vj. Indiçon» (EE); «Segunda feyra 
da pascoa quãdo os dous discipollos 
forõ a Emaus» (EE); «Da ij. feyra do 
pinthicoste» (EE).

segundamente, adv. (de segundo + 
-mente). Em segundo lugar. Formas: 
segũdamente (VC, 2); segũdamẽte (VC, 
1); segundamẽte (VC, 2). Contextos: 
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«E segũdamente estes forõ entẽdidos e 
affiguradose» (VC); «Segũdamẽte por 
aquelles que ajnda auiã de teer per as 
palauras» (VC); «Segundamẽte declara 
a distinçom pessoal do padre e do filho» 
(VC).

segundariamente, adv. (de segundário 
+ -mente). O mesmo que secundaria-
mente: em segundo lugar. Formas: 
segũdariamente (VC, 16); segũdariamẽte 
(VC, 59; EE, 1); segundariamente (VC, 
25; EE, 1); segundariamẽte (VC, 17; 
EE, 1). Contextos: «e dessy o legado 
do emperador screpuia segũdariamente 
quantas çidades auia em cadahuũ reg-
no» (VC); «Deue segũdariamẽte tal 
alma morar em lugar florido» (VC); 
«Segũdariamẽte por que se auiltaria 
ou menos se estimaria» (EE); «E se-
gundariamente se diz saluador por 
seer ja em habito e disposiçõ em o qual 
poderia saluar» (VC); «Segundariamẽte 
por ensinar que no bauptismo» (VC); 
«Segundariamẽte he cousa cõuinhauel 
polla grande fundura do logar» (EE).

segundário, adj. (do lat. secundarius, a, 
um). O mesmo que secundário: o que 
está em segundo lugar; de pouco valor. 
Formas: segũdaria (VC, 1); segũdario 
(S, 1); ssegundaryo (S, 1). Contextos: 
«primeiramẽte (em Jerusalem) E 
segũdaria (em Judea) e desy em. 
(Samaria)» (VC); «Ho amor segũdario 
e nõ prinçipal, que he o bem fazer, he 
querer e cobiçar os beẽs temporaes» 
(S); «perteçẽ aa ordem spiritual que he 
ssegundaryo effecto» (S).

segundo, num. (do lat. secundus, a, um). 
Que ocupa numa série a posição dois. 
Formas: segũda (S, 125; TC, 5; VC, 
204; C, 2; EE, 21; RP, 1); segũdas (S, 
3; VC, 4); segũdo (S; TC, 6; VC, c. 43; 
C, 1; EE; HV, 1; RP, 2); segũdos (VC, 
6); segumda (S, 1; TC, 3); segumdo (S, 
3); segunda (S, 23; TC, 9; VC, 147; C, 
16; EE, 39 RP, 2); segundas (VC, 3); 
segundo (S; TC, 3; VC, c. 88; C, 6; 

EE); segundos (VC, 4); seguũda (S, 1); 
ssegũda (S, 38); ssegũdo (S); ssegumdo 
(S, 1); ssegunda (S, 5); ssegundo (S, 2). 
Contextos: «A primeira como cree ẽ 
Deus. A segũda se he sorteiro ou sortera» 
(TC); «Segũda questã he esta» (RP); 
«o clerigo que solepniza as segũdas 
vodas» (S); «cõsentirõ que se fezessem 
as segũdas vodas» (VC); «Segũdo sinal 
he quando ẽ tal estio muytas vezes 
escureçẽ» (RP); «O segũdo he: Como he 
padre todo poderoso» (TC); «Os segũdos 
fazẽ peendença propria e meritoria» 
(VC); «A segumda he alegrya» (S); 
«A segumda se deu tal conselho» 
(TC); «por esto nom deu a bemçom ho 
segumdo dia que criou as cousas» (S); «A 
segunda se ãda em algũa escominhom» 
(TC); «por onde oje se canta em o 
prefacio da segunda missa» (EE); 
«o clerigo que solepniza as segũdas 
vodas» (S); «A segunda questam digo 
que taaes infirmidades pestilençiaaes 
sam cõtagiosas» (RP); «E porque 
esta graça lãçamos de nos esperamos 
por as segundas riquezas» (VC); «ho 
primeiro anno primeira indiçom, ho 
segundo anno segunda indiçom» (S); 
«O segundo: Amaras teu proximo 
como ti meesmo» (TC); «forõ primas 
cojrmaãs no segundo graao» (VC); «os 
primeiros sam culpados e os segundos 
sem peccado» (VC); «A seguũda he 
comer e beber tenperadamẽte» (S); 
«Ha orden bispal he hũa preminençia 
e mayoria que sse da da ssegũda obra» 
(S); «E quanto ao ssegũdo effecto, 
quando disse» (S); «O ssegumdo que 
dan a entender que por fazer graça» (S); 
«A ssegunda que sseja honesto em seu 
habito» (S); «O ssegundo que non poẽe 
azeyte» (S).

segundo 2, prep. (do lat. secundu-m). 
Conforme; consoante; como. Formas: 
segũdo (SG, 2; S; TC, 26; VC, c. 1800; 
HV, 9; C, 3; EE; RP, 4); segumdo (S, 
3; TC, 2; VC, 2; C, 1; EE, 9); segundo 
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(S; TC, 14 VC, c. 1100; HV, 3; C, 35; 
EE; RP, 1); seguũdo (S, 1); ssegũdo (S; 
VC, 1); ssegumdo (S, 2); ssegundo (S, 
27). Contextos: os dictos Reis e seus 
socessores segũdo lhes bem parescer» 
(SG); «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); «o 
qual nome he grego segũdo Ysidoro» 
(VC); «E pagarlheã segũdo o preço 
que esteue o anno passado» (C); «e 
segũdo diz Aristoteles em os metauros» 
(RP); «Da rayz jnferior proçede segũdo 
nos veemos que da priuada que esta 
açerca da camera» (RP); «deues de 
notar que segũdo diz o grãde medico 
.s. Dauid» (RP); «e assi segũdo estas 
cousas he assaz manifesto» (RP); 
«ponhamos segumdo dize Aristotiles» 
(TC); «ẽtregasse e demais segumdo 
as leis dos emperadores he theudo a 
outras muitas penas» (TC); «aa parte do 
aguyam segumdo alguũs comtam» (VC); 
«boos e estimada segumdo custume» 
(C); «Ca segumdo diz ho meestre na 
Estoria Escolastica» (EE); «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); 
«segundo se diz que aquy foy» (VC); 
«Como se dissesse. segundo aqueste 
entendimento» (VC); «sejam ajudadas 
segundo foy sua tençam» (C); «mais 
fortemente esperta a peçonha segundo 
dicto he» (RP); «E esto nõ foy seguũdo 
a humanal natura» (S); «rrespondeme 
ssegũdo tua saã conçiẽçia» (S); «Como 
se dissesse ssegũdo Bernardo» (VC); «E 
o cõfesor deue dar a pemdẽça ssegumdo 
ho pecado» (S); «E ssegundo diz ssanto 
Agostinho» (S).

seguramente, adv. (de seguro + -mente). 
Com certeza; de modo seguro. Formas: 
seguramente (VC, 9; EE, 3); seguramẽte 
(S, 1; VC, 15; EE, 3; RP, 1). Contextos: 

«e aly cantarey eu seguramente» (VC); 
«ousamos pareçer seguramente em sua 
presença» (EE); «o que cõçiẽcia tẽ booa 
e limpa seguramẽte espera e sseguesse 
de ffe verdadeira nõ ficta» (S); «porque 
se cheguassem a elle mais seguramẽte 
e ousada» (VC); «Porem seguramẽte 
podemos hyr a elle» (EE); «e assi 
guardando estas cousas seguramẽte 
entraras em pouoo ou amtre gẽte» (RP).

seguramento, subs. (de segurar + -mento). 
Ato ou efeito de segurar. Formas: 
seguramẽto (VC, 1). Contexto: «Item 
he strella do mar em seguramẽto dos 
pecados» (VC).

segurança, subs. (de segurar + -ança). 
Ato ou efeito de segurar; estabilidade; 
firmeza. Formas: segurãça (VC, 21; 
RP, 1); seguramça (VC, 1); segurança 
(S, 2; VC, 12; C, 1). Contextos: «Grãde 
promessa e forte escudo de segurãça 
he dizer» (VC); «por cõseruaçã de suas 
saudes e segurãça das pestinẽçias» (RP); 
«em huũa folguamça e seguramça de sua 
comsciemcia» (VC); «ca o homẽ deue 
pidir cõ grãde segurança sem duuida 
nehũa» (S); «Em aquestas chaguas pois 
do saluador acharas tu nom pequena 
segurança e folgura» (VC); «dee tal 
segurança aaquelle que assy desafiou» 
(C).

segurar, vb. (do lat. medieval securare). 
Tornar seguro; defender. Formas: segura 
(VC, 1); segurara (HV, 1); segurares 
(HV, 1); segurasse (HV, 1; EE, 1); 
segurey (HV, 2); segurou (VC, 1; HV, 
1); tinha segurado (HV, 1). Contextos: 
«e desto te segura que o amaras mais» 
(VC); «Mas se o emperador me segurara 
da morte» (HV); «tu me segurares a 
vida» (HV); «nõ quis dizer atee que o 
nõ segurasse da morte» (HV); «a qual 
luyta foy por que Jacob se segurasse 
da vitoria cõtra Esau» (EE); Senhor eu 
segurey este judeu de morte» (HV); «por 
quanto acheguado he aos que o chamã 
em verdade logo os segurou» (VC); «E 
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o caualleyro segurou ao judeu de morte» 
(HV); «e trouxe cõ sigo o judeu que tinha 
segurado da morte» (HV).

seguridade, subs. (do lat. securitate-m). 
Segurança. Formas: seguridade (S, 
2; VC, 1; EE, 7); sseguridade (S, 1). 
Contextos: «alçaos con anbas as maãos 
por mayor rreuerença e seguridade» (S); 
«por tal que nõ sejamos apartados da 
refecçõ e mãtijmẽto de spiritual allegria 
.s. de paz e seguridade» (VC); «Quando 
vos disserem paz e seguridade emtom 
lhes sobre vijra prestes mẽte a morte» 
(EE); «toma ho calez com ambas as mãos 
pera mayor sseguridade e rreueremça» 
(S).

seguro, subs., adj. (do lat. securus, a, um). 
Livre de perigos; isento de cuidados. 
Formas: segura (S, 3; TC, 1; VC, 22; 
C, 1; EE, 2); seguras (EE, 1); seguro (S, 
16; VC, 59; HV, 2; C, 4; EE, 6); seguros 
(S, 1; VC, 30; EE, 2); sseguro (S, 1). 
Contextos: «ẽpero a vida destes he 
mais segura» (S); «Se nõ se ẽtender que 
he mais segura cousa pera o acusado, 
deueo a inuiar a outro iuiz mayor» 
(TC); «muyto milhor he e mais segura 
cousa e sem cõtradiçom que o façamos 
per nossas maãos» (VC); «ou mandem 
per pessoa segura os ditos rooles» 
(C); «non ha cousa mais segura que a 
caridade» (EE); «Empero estã seguras 
de percalçar sua benauẽturãça» (EE); 
«a outro loguar mais escuso e mais 
secreto e seguro» (VC); «que se nam 
dem cartas de seguro» (C); «O cuydado 
seguro he conuite continuo» (EE); «por 
que sejamos seguros de toda tribulaçon» 
(S); «por seerem mais seguros de os 
jmijgos e ladroões» (VC); «Enpero mais 
sseguro seria meter rroupa ou coussa ẽ 
que podese vijr augua e bautizala cõ o 
que daly espremesem» (S).

seio, subs. (do lat. sinu-m). Peito; colo; 
regaço. Formas: seeo (VC, 8; EE, 7); 
seo (VC, 14); seyo (VC, 7); seyos (VC, 
1); sseo (VC, 1). Contextos: «nõ soo 

aquelle que do seeo do padre vijndo no 
teu ventre te asoõbrou» (VC); «e foy 
leuado pellos ãjos ao seeo de Abraão» 
(EE); «do seeo do padre» (EE); «mas 
a todos abre o seo da sua misericordia» 
(VC); «emcostado em o seu seo ou 
peito» (VC); «posse a cabeça em seu 
reguaçom ou seo» (VC); «sayndo do 
seyo desse meesmo padre» (VC); «em 
os seus grandes e largos seyos reçebe os 
filhos estraguadores» (VC); «Mas agora 
o ceeo ĩpirio he o sseo de Habraã» (VC).

seis, num. (do lat. sex). Cinco mais um. 
Formas: seis (S, 7; VC, 35; C, 1; EE, 
14); seys (S, 11; TC, 2; VC, 5; HV, 1; 
C, 5; EE, 3); sseys (S, 5). Contextos: 
«en todolos outros seis dias segũdo se 
contem en as sentẽças» (S); «ja som 
seis meses que conçebeo filho» (VC); 
«A qual escreue Sam Joham no seu 
euangelho quanto a seis cousas» (EE); 
«ham de seer seys bispos» (S); «Seguese 
o quarto mãdamẽto em que lhe faça seys 
pregumtas» (TC); «E elle da a resposta 
e poõe seys razoões» (VC); «valẽ seys 
dinheyros» (HV); «aos seys ca. de 
Ysayas» (EE); «valẽ quatro clerigos pera 
dar testemunho como sseys leigos» (S).

seiscentos, num. (de seis + centos). Seis 
vezes cem. Formas: seis centos (VC, 1); 
seiscentos (VC, 1). Contextos: «tem seis 
mil e seis centos e sesenta e seis homẽs» 
(VC); «E Samguar com o arrado matou 
seiscentos homẽs» (VC).

seissagésimo, num. (do lat. sexagesimus, a, 
um). O mesmo que sexagésimo: que ocu-
pa numa série a posição sessenta. For-
mas: seyssagesimo (TC, 1). Contexto: 
«Ca nũca auera a uyuua mays o fruyto 
seyssagesimo a uirgem o cẽtesymo este 
tal deue ieiũar em mayor peẽdemça que 
por adulterio» (TC).

seista feira, subs. O mesmo que sexta-
feira. Formas: seista feyra (EE, 1). 
Contexto: «o qual en a quarta e seista 
feyra soomente huũa vez mamou» (EE).

seistamente, adv. O mesmo que sextamente. 
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Formas: seistamẽte (EE, 1). Contexto: 
«Seistamẽte veeo como vida pera nos 
fazer viuer» (EE).

seisto, num. O mesmo que sexto. Formas: 
seista (EE, 3); seisto (EE, 5); seysta (EE, 
2); seysto (VC, 2; EE, 4). Contextos: 
«na x. lũa, na seista jndiçõ» (EE); «na 
distinçam quorenta e quatro no capitollo 
seisto» (EE); «somos ja na seysta ydade» 
(EE); «Item foy concebido no seysto 
milhar» (VC); «E no seysto mes da 
cõçepçom do messyjeiro foy ẽuiado ho 
ãjo» (EE).

seita, subs. (do lat. secta-m). Doutrina 
ou sistema que se afasta da crença ou 
opinião geral. Formas: seitas (VC, 1); 
seyta (VC, 3; EE, 2); seytas (VC, 2; 
EE, 1); sseita (VC, 1); sseitas (S, 1). 
Contextos: «Das primeiras duas seitas 
se faz aqui mençõ» (VC); «e mais forte 
he lançar de sy a ffe ou a vida que 
morer em a seyta dos gentijos» (VC); 
«foy huũa seyta de hereticos» (EE); 
«querem julguar do começamento e do 
termo das leys e das seytas desuayrada» 
(VC); «esta seyta era a mays aprouada 
e honrrada antre as seytas dos judeus» 
(EE); «porque a sseita e doctrina que 
teẽ açerca de si ja a ouuerõ leixada» 
(VC); «inuidias, yras, discordias, sseitas, 
diuisonees, homeçidos» (S).

seitança, subs. (do lat. medieval sectantia-
-m). Exigência; mandado. Formas: 
seytãças (S, 1). Contexto: «Ca pedimos 
seer liurados das seytãças do diaboo» 
(S).

seitimamente, adv. (de seitimo + -mente). 
O mesmo que setimamente: em sétimo 
lugar. Formas: seytimamente (EE, 1). 
Contexto: «Seytimamente veeo como 
senhor todo poderoso» (EE).

seitimo, num. O mesmo que sétimo. 
Formas: seitima (S, 1; C, 3); seitimo 
(S, 3; TC, 1); seytima (VC, 1; EE, 
1); seytimo (TC, 3). Contextos: «a 
seitima por pecado cõtra natura» (S); 
«O seitimo he: Como os boos auerã 

gloria perdurauel e os maaos pena por 
sẽpre» (TC); «e a seytima perdom em 
as ofensas» (VC); «O seytimo mãdamẽto 
he: Nõ furtaras» (TC).

seituagésima, subs. O mesmo que septua-
gésima. Formas: seituagesima (S, 2). 
Contextos: «E desde a seituagesima 
fasta a uigilia de pascoa nõ diz alleluya» 
(S); «nẽ dizẽ a seituagesima fasta ho 
sabado da pascoa» (S).

seixo, subs. (do lat. saxu-m). Pedaço de 
rocha; pedra; calhau. Formas: seixo 
(VC, 7). Contextos: «e mais me praz 
desto cujo peito ajnda que seja de seixo 
nõ amollẽtarõ as lagrimas daquella 
molher pecador» (VC); «em o qual seixo 
ou penedo stã guardadas as peeguadas» 
(VC); «aaquelles que cayam em os 
mayores crimees aos quaaes atauam huũ 
grande seixo e lançauanos no fundo do 
mar» (VC).

sela, subs. (do lat. sella-m, cadeira). Peça 
de couro ou pano que se coloca nos 
cavalgaduras e que serve de assento 
ao cavaleiro; cadeira. Formas: seella 
(EE, 1); sellas (VC, 1); ssela (S, 1). 
Contextos: «nõ o leixarõ caualgar em 
em ousso mas ante em lugar de seella» 
(EE); «Nom forõ aquestas bestas grãdes 
de freos e sellas douradas» (VC); «por 
que ho çeeo he ssela de Deus» (S).

selar, vb. (do lat. sigilare). Carimbar; 
gravar; marcar com selo. Formas: estaua 
sellada (S, 1); seeladas (TC, 1); seelan 
(S, 1); seellada (VC, 1); seellado (VC, 
1); seellarom (VC, 1). Contextos: «por 
que foron significados por sete sellos 
con que estaua sellada a ley velha» (S); 
«a rainha escreueo logo cartas aa cidade 
õde moraua Naboth aos milhores da 
cibdade e erã escritas em nome delrey e 
seeladas do seelo que diziã» (TC); «com 
ho seelo do cabijdo seelan algũas cartas 
sem consentimẽto» (S); «e meterõ em 
hũa camara bẽ fechada e seellada» (VC); 
«o qual he liuro assijgnado e seellado. 
seja mais çarrado e concluso e acabado» 
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(VC); «E a pedra ou campaã que staua 
na boca do moymento seellarom» (VC).

seleiro, subs. (do lat. medieval sellariu-m). 
O que fabrica selas. Formas: selleiros 
(C, 1). Contexto: «Tosadores, Selleiros, 
Pintores» (C).

selmão, subs. (do lat. salmone-m). O 
mesmo que salmão: peixe fluvial de 
carne alaranjada. Formas: selmõ (VC, 
1). Contexto: «E segũdo se diz de 
muytos: mais studã em o selmõ mas que 
o liuro de Salomõ» (VC).

selo, subs. (do lat. sigilu-m). Sinete; 
carimbo. Formas: seelo (S, 3; TC, 1; 
EE, 1); seello (VC, 9; C, 1); seellos (VC, 
4; EE, 1); sello (S, 4); sellos (S, 1; TC, 
1); selo (S, 1); ssello (S, 1). Contextos: 
«Ho quarto que com ho seelo do cabijdo 
seelan algũas cartas sem consentimẽto e 
ssabedorya do cabijdo» (S); «erã escritas 
em nome delrey e seeladas do seelo que 
diziã» (TC); «cõ hũa pedra aa boca: e 
com a postura do seelo e con guarda de 
caualeiros» (EE); «E entom deue o teu 
coraçom de seer asellado e çarrado com o 
seello da paixom de Jesu Christo» (VC); 
«assynada e aseelada do nosso seello» 
(C); «sayo do sepulcro sem quebrar os 
seellos» (EE); «e desy nõ quebrãdo as 
fechaduras nẽ seellos tirouo daly saão e 
saluo» (VC); «Se alguũ disesse a outro 
alguũ secreto en maneira de penitẽçia 
e sob sello de pẽdença» (S); «por que 
foron significados por sete sellos con 
que estaua sellada a ley velha» (S); «O 
onzeno he os que falsã algũs sellos ou 
escripturas» (TC); «ca deste secreto 
e selo da pẽdẽça se seguẽ muytos 
proueitos» (S); «nõ dise meus pecados 
sub ssello de verdadeyra confison» (S).

selo 2, conj. + pron. pes. obl. (de se + lo). 
Se o. Formas: sello (VC, 1). Contexto: 
«O dia da sua morte nõ o sabe outrẽ se 
nõ sello deus reuellar» (VC).

sem, prep. (do lat. sine). Preposição que 
indica ausência, privação, falta ou 
exclusão. Formas: sẽ (S, 11; TC, 10; 

VC, 88; EE, 8); sem (SG, 2; S, 94; 
TC, 22; VC, 1260; HV, 24; C, 86; EE, 
226; RP, 3); sen (S, 113; C, 4; EE, 38); 
ssem (S, 31); ssen (S, 6). Contextos: 
«sem começo e sẽ fin e sẽ mudamẽto 
e medida» (S); Castidade sẽ obras nõ 
aproueita» (TC); «O .xxvi. he os que 
recebem ordeẽs fortiuilmẽte sẽ lecẽça 
de seu bispo» (TC); «som jnnoçẽtes 
e sẽ culpa» (VC); «Bem auenturado 
he o ryco que he achaado sẽ tacha» 
(EE); «Se trautou sem uergonha as 
partes uergonhosas» (TC); «se pecou 
em ueendo as cousas do mundo e sem 
proueyto» (TC); «me louue a ty cada 
dia sem fim» (VC); «estaram no juyzo 
sem os acusar» (EE); «se alleuãtara o 
rey sen vergonha» (EE); «mas porque 
muytos sem grãde perda nõ podẽ mudar o 
lugar» (RP); «que nẽguẽ nõ tema morte, 
sem teer infirmidade pestilencial» (RP); 
«cõ virtude e meezinha de nosso senhor 
Jesu Christo, sem o qual nõ ha hy saude» 
(RP); «por que segũdo a exçelẽçia da 
diuindade he ssem jrmãos» (S); «sen 
o qual todo homẽ he ssen sal que he 
sabedoria» (S).

semalhança, subs. O mesmo que seme-
lhança. Formas: semalhãça (VC, 1); 
semalhãças (EE, 1). Contextos: «Da 
cõsollaçõ dos escolhidos e de como 
se assegua a graça do remijmẽto e da 
semalhãça da figueyra» (VC); «Estas 
cousas vos falley em semalhãças» (EE).

semblante, subs. (do lat. similante-m, 
part. presente de similare, pelo cast. 
semblante). Rosto; fisionomia; aspeto. 
Formas: sẽblãte (VC, 1); semblante 
(VC, 1); semblãte (VC, 1). Contextos: 
«E se lhe mostrares triste sẽblãte. nõ 
teera elle boõ talhãte» (VC); «em seu 
lugar e tẽpo. com que semblante pedes 
a teu senhor tu que de teu padre nõ has 
conhoçimẽto» (VC); «E cõ huũ semblãte 
meesmo olhaua os que o louuauã e os 
que doestauã» (VC).

sembrante, subs. O mesmo que semblante. 
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Formas: sembrante (VC, 1); sembrãte 
(VC, 1). Contextos: «mostremos a 
nossos jmigos signal nẽ sembrante 
alguũ de fugida» (VC); «mas por deuaçã 
teuesse sempre os olhos ao sembrãte 
amergido aa terra» (VC).

sêmea, subs. (do lat. simia-m, flor de 
farinha). Resíduo dos cereais moídos. 
Formas: semea (VC, 1). Contexto: «O 
pã de trigo sem cijnza e sẽ farello e sẽ 
semea nẽ cobertura algũa» (VC).

semeada, subs. (do part. de semear). 
Sementeira; campo semeado. Formas: 
semeadas (VC, 3; EE, 1). Contextos: 
«Da passagẽ que fez o senhor e os 
discipollos pollas semeadas e agros» 
(VC); «(passãdo o senhor huum dia de 
sabado per as semeadas) .s. per os cãpos 
onde auia meses» (VC); «Andaua Jhesu 
em sabado pellas semeadas» (EE)

semeador, subs. (do lat. seminatore-m). 
Aquele que semeia. Formas: semeador 
(TC, 1; VC, 3; EE, 2). Contextos: 
«Se foi semeador de discordia ou de 
baralhas» (TC); «aquelle que tem officio 
de semeador» (VC); «Ca o euangelho 
diz do semeador que sayo a semear sua 
semente» (EE).

semear, vb. (do lat. seminare). Lançar 
sementes à terra; espalhar. Formas: era 
semeada (VC, 1); foj semeada (VC, 1); 
for semeado (VC, 1); forẽ semeadas 
(C, 1); foy semeada (S, 1); he semeada 
(VC, 1); seer semeado (VC, 1); semea 
(VC, 22; EE, 7); semeã (VC, 6; EE, 1); 
semeada (VC, 2; EE, 1); semeada fora 
(VC, 1); semeado (VC, 1); semeãdo (VC, 
2; EE, 2); semeam (VC, 4); semeamos 
(VC, 1); semear (S, 1; VC, 12; EE, 
5); semeara (VC, 1); semearã (EE, 1); 
semeassem (VC, 1); semeaste (VC, 2; 
EE, 2); semeaua (VC, 2); semeea (S, 1; 
EE, 7); semeeam (EE, 1); semees (VC, 
1); semeey (S, 1; EE, 1); semeo (VC, 2); 
semeou (VC, 16; EE, 9); semeou ho (VC, 
1); sõ semeadas (VC, 1); som semeadas 
(VC, 1). Contextos: «ouue enueja da fe 

que era semeada nos coraçoões dos fiees 
christaãos» (VC); «segũdo a desposiçõ 
da terra em que foj semeada» (VC); 
«por que nom fara fructo se nom for 
semeado» (VC); «assy das searas que 
forẽ semeadas» (C); «e foy semeada e 
alargada per quatro partes do mũdo» 
(S); «a alma que he semeada e çercada 
da fe» (VC); «per a qual o coraçõ se 
reuolue pera seer semeado de virtudes» 
(VC); «Per a manhaã semea tu a semente 
e aa tarde nom çesse a tua maão» (VC); 
«as aues nõ semeã nẽ colhẽ» (EE); «As 
aues do çeeo a comerõ .s. a semente 
semeada que he a pallaura de deus» 
(EE); «e deu a seu dono perda daquelle 
fructo que podera auer se semeada 
fora» (VC); «outrossy o graão do trigo 
semeado» (VC); «Aquelle que sayo a 
semear sua semente e semeãdo huũa 
parte cayo perto do caminho» (EE); 
«porque os que semeam as lagrimas 
colheram em allegria» (VC); «porque 
huũa vez em huũ anno semeamos 
seguamos e colhemos estas cousas» 
(VC); «Aquelle que sayo a semear sua 
semente e semeãdo huũa parte cayo 
perto do caminho; (EE); «os lauradores 
entom non poderam laurar nem semear» 
(EE); «aquelle que semeara em elle as 
cousas spirituaaes» (VC); «os beyços 
do sabedor semearã sçiẽçia» (VC); «e 
apanhassẽ as cousas carnaaes daquelles 
a que semeassem as spirituaaes» (VC); 
«senhor nom semeaste boa semente em 
teu campo» (EE); «ho que semeaua 
lançou hũa semẽte açerca do caminho» 
(VC); «ca ho homem que aqui semeea: 
la segara» (EE); «Paray mentes aas 
aues dos çeeos que non semeeam nem 
segã» (EE); «cõprite que tires as heruas 
empeciuees e que enxertes e semees 
as que som prestadias e boas» (VC); 
«semeey discordias e pose odyos ãtre 
os que eran amigos» (S); «sabias que 
colho onde nõ semeo» (VC); «Aqueste 
graão se semeou na emcarnaçõ» (EE); 
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«E semeou ho no seu agro» (VC); «as 
quaaes tẽptaçoões sõ semeadas per o 
diaboo» (VC); «assi som as heresias nas 
boas scripturas que som semeadas em 
çima dellas» (VC).

semedeiro, subs. (do lat. semitariu-m). 
Sendeiro; caminho estreito; atalho. 
Formas: semedeiro (VC, 2); semedeiros 
(VC, 3). Contextos: «a regla e mandado 
de bem viuer nõ he strada. mas semedeiro 
em o qual tem cuydado de se apartar 
aquelle que he sollicito» (VC); «E 
nos esso meesmo que andamos per o 
semedeiro e camjnho streito» (VC); 
«alguũs estauam nas ruas ou semedeiros 
ou azinhaguas» (VC); «e que a tẽptaçõ 
vos nom vença e tome antre os seus 
semedeiros» (VC).

semejança, subs. (do cast. semejanza). 
O mesmo que semelhança. Formas: 
semejança (S, 1). Contexto: «A terçeira 
nõ faras semejança, que quer dizer 
ymagẽ da alguũa cousa que seja no çeo 
de çima» (S).

semelha, subs. (do lat. similia, plural 
de simile, is). Aparência; ilusão; 
semelhança. Formas: semelhas (VC, 
1). Contexto: «nõ poderiã seer ẽganados 
per jllusioões e semelhas ou per engenho 
do diaboo» (VC).

semelhança, subs. (do lat. medieval 
semilancea-m). Qualidade do que 
é semelhante ou idêntico; figura; 
parecença. Formas: semeelhãça (VC, 
1); semelhãça (S, 12; TC, 1; VC, 155; 
EE, 18); semelhãças (S, 1; TC, 1; 
VC, 10); semelhamça (S, 2; EE, 2); 
semelhamças (EE, 1); semelhança (S, 6; 
VC, 89; EE, 33); semelhanças (VC, 6; 
EE, 2); ssemelhãça (S, 1); ssemelhança 
(S, 3). Contextos: «assy como sãgue ẽ 
semeelhãça da paixõ de Christo» (VC); 
«Imago, ymagẽ pella semelhãça jgoal ao 
padre» (S); «Coa lĩgua bẽdizemos a Deus 
amaldizemos ao proximo que he feyto 
a semelhãça de Deus» (TC); «he hũa 
semelhãça de afilhaçam diuina que he 

natural» (EE); «ca os soberbos honrram 
e adoran as semelhãças e as coussas que 
son sobre o çeo» (S); «E esto aparece 
per muitas razooẽs e semelhãças» 
(TC); «Hos dõees do bautismo sõ 
sete a semelhamça dos sete dõees do 
spiritu sancto» (S); «Vijnda he ha ora 
quando ja nom vos fallarey em figuras 
ou semelhamças» (EE); «E he dicta 
chaue a semelhança de chaue material» 
(S); «emmẽdaras teus custumes da 
semelhança da sua vida» (VC); «a drama 
se acha quãdo se repaira em ho homem 
ha semelhança do criador» (EE); «Estas 
cousas eu falley em semelhanças» (EE); 
«Aqui rroga ho saçerdote a ssemelhãça 
do saçerdote da ley velha que pedia 
misericordia pollos pecados do pouoo» 
(S); «E esta ordem foy estabeleçida a 
ssemelhança dos quatro porteyros que 
na ley velha guardauã as quatro portas 
do tẽplo» (S).

semelhante, subs., adj. (do lat. simulante-m, 
part. presente de simulare). Parecido; 
idêntico. Formas: semelhamte (S, 1; TC, 
1; EE, 1); semelhante (S, 3; VC, 21; HV, 
1; C, 3; EE, 83); semelhantes (S, 5; VC, 
62; C, 3; EE, 15); semelhãte (TC, 2; VC, 
32; HV, 1; EE, 39); semelhãtes (S, 4; TC, 
5; VC, 73; C, 1; EE, 5); ssemelhante (S, 
2); ssemelhãtes (S, 1). Contextos: «asi 
como sse visse que ha ygreja queria 
cayr ou outra coussa semelhamte» (S); 
«poemdo fogo ẽ algũa cousa ou outra 
semelhamte» (TC); «Isto mesmo sseja 
feyto se cayr ssobre tauoa ou en outro 
semelhante lugar» (S); «E porẽ per 
semelhante maneira em essa meesma 
ydade» (VC); «Seerey semelhante 
ao altissimo» (EE); «E destas cousas 
semelhantes deue pregũtar açerqua 
da enueja» (S); «per estas cousas e 
semelhantes acupasse tanto acerca dos 
feitos seus que lhe perteençẽ» (VC); «e 
os semelhantes que entẽdẽ de Christo 
nõ como he e como deuẽ» (VC); «vse 
bem das cousas liçitas como da molher 
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e semelhantes» (EE); «riquezas e cousas 
semelhantes» (EE); «E se o obispo iouuer 
cõ sua cõfessada .xv. anos faça peẽdẽça 
semelhãte» (TC); «assi adormeçeo 
e foy lhe semelhãte ou mostrado em 
sonho que fosse em huũ paaço» (HV); 
«asi como ho logar dõde estã as maas 
molheres e ẽ outros semelhãtes» (S); 
«Porque aqueles que per eles creẽ 
som semelhãtes aos angeos maos que 
apostetarõ» (TC); «E nõ soomẽte faz 
esmolla aquelle que da de comer ao 
famijmto e aos semelhãtes» (VC); «que 
daqui ẽ diante nom dem cartas de seguro 
a semelhãtes benefiçiados» (C); «Hoc est 
corpus meo ou meus, ou ssemelhante, 
sse farya ha comssagraçom» (S); «ou 
ssemelhãtes cousas que sejan de ffazer 
en pubrico» (S).

semelhantemente, adv. (de semelhante + 
-mente). De modo semelhante. Formas: 
semelhãtemẽte (VC, 1). Contexto: 
«item corregera aquello que mingua aos 
decepados. e semelhãtemẽte fallidos» 
(VC).

semelhar, vb. (talvez do lat. simulare). 
Parecer-se; ser parecido com; assemelhar-
se. Formas: semelha (S, 1; VC, 11); 
semelhã (VC, 1); semelhaaes (VC, 1); 
semelham (VC, 1); semelhamos (VC, 
1); semelhamse (VC, 1); semelhar (VC, 
6); semelhares (VC, 1); semelhasse (VC, 
2); semelhaua (VC, 3); semelhe (VC, 1); 
semelhẽ (VC, 1); som semelhados (VC, 
1). Contextos: «A rrezom que semelha 
contra esto por que ha defendido a madre 
samcta ygreja» (S); «pareçe que foy 
nascido aquelle que se nom semelha cõ 
seu padre» (VC); «e sem esta as outras 
nõ semelhã virtudes» (VC); «e vos nõ 
fazendo per obra aquello que semelhaaes 
per palaura sooes aruores que teendes 
folhas sem fructo» (VC); «Aquelles pois 
que agora semelham seedas e cadeiras ẽ 
çima das quaaes estã os soberbos entom» 
(VC); «Em tãto somos nos boos ẽ quanto 
nos semelhamos cõ deus» (VC); «porque 

nõ saaẽ aa geeraçõ de deus seu padre e 
semelhamse cõ o dyaboo cujos filhos som 
feitos» (VC); «Aquelle que o jmijgo fez 
semelhar morto. o saluador cõ tangimẽto 
da sua maão o alleuantou» (VC); «E 
primeiramẽte senhor por te semelhares 
em todo a teus jrmaãos» (VC); «porque 
nom semelhasse que elle o preguntaua» 
(VC); «nem semelhaua aquelle que 
era» (VC); «mas em aquesto somos sua 
jmagẽ que aquello que a elle pareçe bẽ 
e a nos bẽ semelhe» (VC); «como quer 
que semelhẽ razoadas as escusas» (VC); 
«e porem som semelhados aos cabritos» 
(VC).

semelhável, adj. (de semelhar + -vel). 
Semelhante; idêntico; parecido. Formas: 
semelhauees (S, 26; TC, 1; VC, 63; EE, 
1); semelhauel (S, 16; TC, 1; VC, 86; 
EE, 1); semelhaues (S, 10; TC, 1; VC, 
2); ssemelhauees (S, 8); ssemelhauel 
(S, 3); ssemelhaues (S, 4). Contextos: 
«os homẽs sejan semelhauees aos 
angeos» (S); «Se sabeo ou sĩpliz casado 
ou solteiro religioso ou leygo paremte 
ou cunhado, christaão ou pagaão e asy 
dos outros semelhauees» (TC); «e se 
ouuere paciẽcia e misericordia e piedade 
e as cousas semelhauees a estas» (VC); 
«na culpa seremos lhes semelhauees na 
pẽna» (EE); «Semelhauel he o regno 
dos ceos a huũ rey que quis auer conta 
cõ seus seruos» (TC); «E des aquella 
hora atees a outra hora semelhauel 
seguinte contauã o dia» (VC); «Por 
semelhauel apareçeo a Sam Pedro 
fogindo de Roma» (EE); «se em outra 
maneyra se furtou se fez simonia ou 
husura e asy dos outros semelhaues» 
(TC); «e que cõ razom som semelhaues 
ao pãno de ençujada» (VC); «e outras 
coussas ssemelhauees sanctas e booas 
pera o enduzir aa deuaçõ» (S); «quãdo 
a algũ recreçe enfermidade de gota ou 
paralitico, lepra ou outra ssemelhauel» 
(S); «quãdo algũas ssemelhaues andã 
sobre a terra» (S).
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semelhavelmente, adv. (de semelhável 
+ -mente). De modo semelhante. 
Formas: semelhauelmente (VC, 11); 
semelhauelmẽte (VC, 17). Contextos: 
«E semelhauelmente per esta maneyra 
em todos ditos e feitos que de Jesu 
Christo leeres ou ouuires» (VC); «e 
semelhauelmẽte acerca de nos o filho por 
a mançebia reporta ou representa mingoa 
de sabedoria» (VC).

semelho, adj. (regressivo de semelhar). 
Fantasioso; imaginativo. Formas: 
semelhas (VC, 1). Contexto: «tijnhã 
ẽ custume de ouuir fallar em semelhas 
hystorias e cõto» (VC).

semente, subs. (do lat. semente-m). Parte 
do fruto que contém o embrião de uma 
planta; causa; origem. Formas: seemẽte 
(VC, 1); sememtes (VC, 1); semente (S, 
2; VC, 34; HV, 1; EE, 37); sementes (VC, 
6; EE, 1); semẽte (VC, 23; HV, 1; EE, 
15); semẽtes (VC, 3; EE, 1); ssemente 
(S, 1); ssemẽte (S, 1). Contextos: «erã 
elles da seemẽte de Abrahã» (VC); 
«sememtes verdes e floridas de ffe e de 
virtudes» (VC); «E sse pagam, tyram dy 
ha semente e as soldadas dos seruidores» 
(S); «Per a manhaã semea tu a semente 
e aa tarde nom çesse a tua maão» (VC); 
«acreçeẽtarey tua semente como as 
estrellas do çeeo» (EE); «e enxertar 
virtudes como boas sementes» (VC); 
«Nom diz a suas sementes como em 
muitos» (EE); «elle he o que semea toda 
boõa semẽte em o orto da sua ygreja» 
(VC); «e que molher virgẽ podesse 
cõçeber sem corrõpimẽto e semẽte de 
homẽ» (HV); «Sam Paulo que semeou 
a semẽte da pallaura de deos por todo o 
mũdo» (EE); «e ẽxertãdo as virtudes assi 
como boas semẽtes» (VC); «nen cousa 
que deçenda de ssemente de carne» (S); 
«por que he de materia e ssemẽte de 
dous se engẽdra e se faz huũ filho ou 
hũa geraçon» (S).

sementeira, subs. (do lat. medieval 
sementaria-m). Ato ou efeito de semear; 

campo semeado. Formas: sementeira 
(VC, 1); semẽteira (VC, 1). Contextos: 
«a doctrina do qual he sementeira de 
prudẽcia» (VC); «reçebeo a semẽte pera 
semear na semẽteira» (VC).

semexuga, subs. (do lat. sanguisuga-m). 
O mesmo que sanguessuga: parasita 
temporário da classe dos hirudíneos que 
chupa o sangue dos hospedeiros através 
de uma ventosa. Formas: ssemexuga 
(VC, 2). Contextos: «Das quaaes cousas 
se diz nos Prouerbios que duas filhas 
tem a ssemexuga» (VC); «A ssemexuga 
he a madre da soberua a qual he causa e 
começo de todos males» (VC).

sempiterno, adj. (do lat. sempiternus, 
a, um). Eterno; que dura para sempre. 
Formas: sempiterna (VC, 3); sempiterno 
(EE, 1); sẽpiternas (VC, 1). Contextos: 
«Tu es consollaçom sempiterna» (VC); 
«do mesmo deos o qual he verdadeiro 
e sempiterno lume» (EE); «porque quẽ 
desprezar as cousas do segre mereçera 
auer as sẽpiternas nẽ podera guãçar 
alguũ o merito do regno dos çeeos» 
(VC).

semplezmente, adv. O mesmo que sim-
plesmente. Formas: semplezmẽte (S, 
1). Contexto: «mais de boa mẽte veẽ a 
confison e semplezmẽte se confesan» (S).

sempre , adv. (do lat. semper). Em 
todo o tempo; em todo o momento; 
constantemente; eternamente. Formas: 
sempre (SG, 3; S, 34; TC, 14; VC, 839; 
HV, 4; C, 13; EE, 76; RP, 10); senpre 
(S, 35; VC, 16; C, 1; EE, 5); sẽpre (S, 
4; TC, 7; VC, 13; EE, 3); ssenpre (S, 5). 
Contextos: «Deffende pera sempre a 
todalas pessoas do mũdo» (SG); «Mas 
teelas sempre prestes para obrar cõ elas 
toda cousa sancta e as obras de caridade 
e de misericordia aos proximos» (TC); 
«Creo no resurgimento da carne e na 
uida perdurauel pera sempre» (TC); 
«milhor he morrer por alguũ tẽpo e 
viuer pera sempre que viuer por algũa 
tẽporada e morrer perpetuamẽte» (VC); 
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«ca digo vos que os seus anjos sempre 
veẽ a façe do meu padre que esta nos 
çeeos» (EE); «em maneira que sempre 
se mingue o sangue per modo cõtrayro» 
(RP); «aquelles que sempre querẽ encher 
seus vẽtres» (RP); «seja gloria e louuor 
pera sempre Amen» (RP); «que os que 
hyan ao propheta ou ao saçerdote senpre 
leuauã algũa cousa que lhes dar» (S); 
«fazẽdonos em ello esmolla duradoyra 
pera senpre» (VC); «Outrosy ueemus per 
esperẽcia que os agoreyros tãbẽ homes 
como molheres que sẽpre a sua fim he 
maa e o acabamẽto peor e he sandice 
usar deles» (TC); «Como os boos auerã 
gloria perdurauel e os maaos pena por 
sẽpre» (TC); «por tal que possa abastar 
em todos años por sẽpre» (VC); «sẽpre 
fostes adversos ao spiritusãto» (EE); 
«guardãdo ssenpre o sustançial» (S).

senado, subs. (do lat. senatu-m). Conselho 
supremo da antiga Roma. Formas: 
senado (EE, 1). Contexto: «e a jurdiçã 
dos romaãos tãto aprouue ao senado que 
o honrrarõ como deus» (EE).

senador, subs. (do lat. senatore-m). 
Membro do senado. Formas: senadores 
(VC, 2; HV, 5; EE, 2). Contextos: «os 
que erã pera seer senadores terreaaes 
mas scriptos no branco dos senadores 
que som no çeeo» (VC); «e o emperador 
mandou que fezessem vijr os senadores 
de Roma» (HV); «quando se asentar cõ 
os senadores da terra» (EE).

senão, conj., adv. (de se + não). De outro 
modo; exceto; salvo. Formas: se nã 
(VC, 9); se nam (VC, 21); se nõ (S, 4; 
VC, 258); se nom (S, 5; VC, 94); se 
non (S, 2); senã (VC, 12; EE, 2); senam 
(VC, 7; EE, 2); senõ (S, 1; TC, 5; VC, 
35; EE, 2); senom (TC, 3; VC, 10; C, 
1); senon (EE, 1); sse nõ (S, 1); sse nom 
(S, 4). Contextos: «E que possa seer 
cõprida que pesada e que se nã possa 
soportar» (VC); «e porem nõ se deue 
amar outra cousa por sy meesma se nam 
deus» (VC); «ainda que hy nõ esteuese 

se nõ hũa ora» (S); «ao qual nõ pode 
alguũ vijnr se nõ andãdo e proueitãdo 
per esta vida do nosso reemijdor» (VC); 
«nõ fosse çelebrado se nom en sabado 
de pascoa» (S); «nõ usarom de materia 
algũa nen de forma neste sacramẽto se 
non soomẽte poeer as maãos sobre a 
cabeça» (S); «nam se auia de dar senã 
depois da sobida de Christo» (EE); 
«E ajnda que doutra maneyra senam 
deueriam scripuer se nom como per elles 
muy proueitosamẽte sam ditadas» (VC); 
«non quero senam cousa boõa e licita» 
(EE); «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 nõ quer 
senõ morte do homẽ» (TC); «ca nõ ha 
natureza sobre a dos anjos senõ a deuina» 
(EE); «he irregular e nõ pode seer absolto 
senom pollo papa de Roma segũdo diz 
a degratal» (TC); «e non pude achar em 
çinquo mil anos alguũ seer feito saluo 
em a fym, senon soo o ladron» (EE); 
«este non pode seer absolto sse nõ por ho 
bispo» (S); «nõ pode seer saluo sse nom 
aquelle que creer e for bautizado» (S).

senário, adj. (do lat. senarius, a, um). 
Composto por seis unidades; diz-se 
dos versos latinos compostos por seis 
pés jâmbicos. Formas: senarios (VC, 
1). Contexto: «A .xvij. foy a figura 
dos dous cõtos senarios que he cõto 
perfeito» (VC).

sengelo, adj. (do lat. tardio *singellus, 
a um, por singulus, a, um, um só). O 
mesmo que singelo: o que não é dobrado 
ou não está em dobro. Formas: sengelo 
(EE, 1). Contexto: «prouesse a deos que 
os onzeneiros e roubadores tornassem 
sengelo o que roubam» (EE).

senho, adj. (do lat. singulus, a, um). Um 
por um; a cada um. Formas: senhas 
(VC, 1); senhos (VC, 3; HV, 1; EE, 3). 
Contextos: «mãdou que trouuessem 
senhas varas e as offerecessem ẽ no 
altar» (VC); «senhos dinheiros .s. senhos 
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guallardoões ou jornaaes .s. a vida 
eternal segũdo aaveẽça» (VC); «todos 
reçeberã senhos dinheiros» (VC); «e 
reçeberom elles por semelhante senhos 
dinheiros» (EE).

senhor ,  subs.  (do lat .  seniore-m , 
comparativo de senex, velho). Pessoa 
distinta; proprietário; dono da casa; título 
de Deus ou de Jesus Cristo, senhores do 
céu e da terra. Formas: semhor (VC, 
1); senhor (S, 83; VC, 3709; HV, 151; 
C, 24; EE, 750; RP, 3); senhores (S, 
17; VC, 64; HV, 3; C, 3; EE, 12); señor 
(S, 69; C, 8); señores (S, 4); ssenhor 
(S, 9); ssenhores (S, 1). Contextos: 
«o semhor como principe dos ladroões 
es tu preso e leguado» (VC); «Item, 
quẽ matar seu senhor ou sua molher 
faça peẽdemça que nũca caualgue em 
besta nem em carro nem tome outra 
molher nẽ coma carne nem beba uinho 
.x. anos» (TC); «nosso senhor Deus» 
(TC); «resurreiçõ de nosso senhor 
Ihesu Christo» (TC); «por encobrir 
os membros do senhor que padescia» 
(VC); «Senhor os cachorrinhos comẽ 
das migalhas que caãe da mesa de seus 
senhores» (EE); «ho reuerendissimo 
Senhor dom Raminto bispo Arusiẽsi» 
(RP); «se ho senhor Deus todo poderoso 
ho nõ quitar e estoruar» (RP); «cõ 
virtude e meezinha de nosso senhor 
Jesu Christo» (RP); «se he uerdadeyro 
e fiel a Deus e aos senhores» (TC); 
«por nõ passar o mãdamento do senhor 
dos senhores que he Deus» (TC); «que 
sejã senhores das suas paixoões» (VC); 
«O spiritu do señor era trazido sobre 
as auguas» (S); «Se alguũs dos sobre 
ditos señores ou outra pessoa qual quer» 
(S); «em casa de ssenhor alguũ de seu 
padre» (S); «ajnda que nõ consintan e 
ho contradigan os ssenhores delles» (S).

senhora, subs. (feminino de senhor). Dona. 
Formas: senhora (S, 1; TC, 4; VC, 110; 
C, 5; EE, 25); senhoras (S, 1; VC, 2); 
señora (S, 1). Contextos: «por que quer 

seer mayor e senhora de todos» (S); 
«Porque esta he senhora dos reys e dos 
principes da terra e seruese deles e de 
todolos estados» (TC); «leuauã nossa 
senhora sua madre» (VC); «Maria. 
que quer dizer senhora em lingoagẽ 
de syriacha» (VC); «Em lingoagem de 
Syria quer dizer senhora» (VC); «Na 
festa da cõcepçõ da virgem Maria nossa 
senhora» (EE); «ha seus maridos a non 
querer seer sojusgadas a elles, ante seer 
senhoras» (S); «A cõcupiscẽcia carnal e 
a gulla som duas senhoras tuas e minhas 
escrauas» (VC); «Maria ẽ lingoajẽ de 
Syria quer dizer señora» (S).

senhorador, subs. (do lat. medieval 
senioratore-m). Dominador; governador. 
Formas: senhorador (VC, 1). Contexto: 
«Onde leesse de Diogenis philosopho 
que quando hũa ora Alixandre se 
chamasse senhorador do mundo elle 
disse nõ es senhor mas es seruo dos meus 
seruos» (VC).

senhorar, vb. (do lat. medieval seniorare). 
Senhorear; tornar-se senhor de; dominar; 
governar. Formas: senhora (VC, 1). 
Contexto: «O quarto demonio he aquelle 
que se senhora das çujas cuydações e 
rancores e emuejas e maas voontades» 
(VC).

senhorear, vb. (de senhor + -ear). Tornar-
se senhor de; dominar; governar. 
Formas: senhoream (EE, 2); senhorear 
(VC, 2; EE, 1); senhoreauam (VC, 
1); senhoreyar (VC, 2). Contextos: 
«todollos pecadores que lhe obedeciam 
e senhoream estam em paz» (EE); «forõ 
cheos de amor e desejo de senhorear e 
de auer as cousas terreaaes» (VC); «os 
soberbos cobijçã senhorear aos outros» 
(EE); «E porque os romaãos e ladinhos 
ja entom senhoreauam e tijnham jmperio 
sobre muytas ou quasi sobre todas as 
gentes» (VC); «ca os gentios e senhores 
terreaaes cubyçam de senhoreyar e som 
chamados magnificos» (VC).

senhoria, subs. (do lat. medieval senioria-
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-m). Qualidade ou autoridade de senhor 
ou senhora; forma de tratamento a 
pessoas importantes. Formas: senhoria 
(VC, 8; EE, 7); senhorya (EE, 1). Con-
textos: «quanto ao appetito vidal e sen-
sual seja sobjecto ao mãdado da razam e 
a senhoria della» (VC); «Todallas cousas 
tenhamos pera proueito dos proximos 
os marcos de cada huũ sõ a sua virtude 
ora seja em mayoria e senhoria ou ẽ 
dinheiros» (VC); «e toda a senhoria do 
mũdo» (VC); «vossa senhoria seja de 
seu tan arrayada e guarneçida de tantas e 
tam nobres inclinaçoões» (EE); «Porque 
em esta maneira vossa senhoria teera 
inteyro conheçimento de toda a doutrina 
euãgellica» (EE); «A senhorya em o 
regno de Egypto» (EE).

senhorio, subs. (do lat. medieval senioriu-
-m). Mando; posse; domínio. Formas: 
senhorio (SG, 1; S, 5; TC, 1; VC, 87; 
HV, 3; EE, 3); senhorios (VC, 14; C, 2); 
senhoryo (VC, 1; EE, 2); señorio (SG, 
1; S, 1). Contextos: «E Sixto quarto 
acerqua do senhorio terras ylhas portos 
tratos» (SG); «sobre todalas coussas amã 
e desegam teer senhorio» (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); «e que os judeos viuiã 
sob senhorio doutrẽ» (VC); «E agora me 
teẽs negado o senhorio» (HV); «tendo 
mãdo ẽ todas suas criaturas mais baixas 
cobrando o senhorio por graça» (EE); 
«em ornamentar estes vossos regnos e 
senhorios com muyta prosperidade e 
esclareçido nome» (VC); «dinheiro, terra 
e heranças e senhorios» (C); «Nom se 
tirara ho senhoryo de Juda» (EE); «ho 
señorio e conquista de Guinee com todas 
suas ylhas portos mares tratos resgates e 
terras descubertas» (SG); «non lho deron 
pera aver señorio nellas» (S).

senhoso, adj. O mesmo que sanhoso. 
Formas: senhoso (EE, 1). Contexto: «O 
euãgellista aquy falla de deus a custume 

do homem senhoso: ca em deus nom 
caae mouymento de yra» (EE).

senificar, vb. O mesmo que significar. 
Formas: seniffica (EE, 1); senificar 
(EE, 1). Contextos: «e ho sal seniffica 
a sabedoria ou discriçom» (EE); «dizlho 
duas vezes por senificar dobrada 
paternidade de deus» (EE)

sénio, subs. (do lat. seniu-m). Velhice; 
idade avançada. Formas: senio (VC, 
3). Contextos: «O senio he parte 
postumeira da velhiçe. E chamase senio 
em latim ou velhiçe» (VC); «ou na terça 
da mãçebia ou na sexta da velhyçe. ou 
na tarde. do senio vosso senhor ha de 
vijnr» (VC).

sensabor, subs. (de sem + sabor). Que não 
tem sabor; insípido; insensível. Formas: 
sem sabores (VC, 1). Contexto: «crues 
e sem sabores juizes nõ veemos as 
traues que tragemos metidas nos olhos 
nossos» (VC).

sensaboria, subs. (de sensabor + -ia). 
Insipidez; dissabor; desgosto. Formas: 
sẽ saborias (VC, 1). Contexto: «nõ 
auorreçeste de gostar os dãnos e sẽ 
saborias da pobreza» (VC)

sensitivo, adj. (do lat. medieval sensitivus, 
a, um). Relativo aos sentidos; sensível. 
Formas: sensitiua (VC, 10); sensitiuo 
(VC, 2); sẽsitiua (VC, 1). Contextos: 
«mas a aficada paixam e door que he 
na parte sensitiua que janda» (VC); «de 
todo teu apetito sensitiuo» (VC); «Aqui 
se toma a alma por a sẽsualidade .s. 
per o apetito sensitiuo em a qual som 
as paixões» (VC); «tocada he quanto 
aa sẽsitiua das paixões do temor da 
tristeza» (VC).

sensível, adj. (do lat. sensibile-m). Sujeito 
aos sentidos; que tem sensibilidade; 
evidente; manifesto. Formas: sensiuees 
(VC, 4); sensiuel (VC, 9; EE, 1); 
sensiues (VC, 1); sẽsiuel (VC, 1). 
Contextos: «leyxa os sentidos teus e 
todas as obras intellectuaaes e as cousas 
sensiuees e intelligiuees e acheguate 
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a seer vnido aaquelle que he sobre 
toda sustancia» (VC); «Sallmõ: que 
quer dizer homẽ sensiuel ou sessudo» 
(VC); «(nõ era vijndo) .s. en synal 
sensiuel» (EE); «per semelhanças de 
cousas palpauees e sensiues de que elles 
ouuessem conhoçimẽto» (VC); «e lhes 
outorguar ordem e poderio ou actoridade 
episcopal sem algũ bafeiamẽto ou signal 
sẽsiuel» (VC).

sensivelmente, adv. (de sensível + 
-mente). De modo sensível. Formas: 
sensiuelmẽte (VC, 1). Contexto: «Per 
aquesto que lhe falaua sensiuelmẽte e 
rrazoadamẽte» (VC).

sensual, adj. (do lat. sensuale-m). Relativo 
aos sentidos; sensitivo; lúbrico. Formas: 
sensual (VC, 2; C, 1); sẽsual (VC, 1). 
Contextos: «agora a minha alma sensual 
toruada he» (VC); «o corpo quanto ao 
appetito vidal e sensual seja sobjecto 
ao mãdado da razam e a senhoria della» 
(VC); «Outro se chama sensual, o 
qual pode seer peccado se nelle leuarẽ 
delectaçõ determinada» (C); «mas o 
appetito sẽsual recusaua» (VC).

sensualidade, subs. (do lat. tardio sensua-
litate-m). Qualidade do que é sensual; 
propensão para os prazeres dos sentidos; 
volúpia; lubricidade. Formas: sensua-
lidade (VC, 31); sensuallidade (VC, 
2); sẽsualidade (VC, 3); ssensualidade 
(VC, 2). Contextos: «foy posto em a 
cõtenda que auia a sensualidade cõtra 
a razom» (VC); «a qual sensuallidade 
segũdo Agustinho he significada per a 
serpente» (VC); «a sẽsualidade do qual 
reuela aa razõ» (VC); «vençer e sobjugar 
duuidamẽte a ssensualidade» (VC).

sensualmente ,  adv. (de sensual + 
-mente). De De modo sensual. Formas: 
senssualmẽte (RP, 1). Contexto: «emtãto 
que senssualmẽte pareçe aos homẽs 
mudança do aar» (RP).

sentar, vb. (do lat. *sedentare, formado a 
partir de sedens, entis, part. presente de 
sedere). Tomar lugar sentado. Formas: 

see (S, 3; TC, 2; VC, 17; C, 1); seẽ (VC, 
1); seem (VC, 1); seentarteas (VC, 1); 
seentate (VC, 1); sees (VC, 1); sej (VC, 
1); ssee (S, 1); sija (VC, 1); sijam (VC, 
2); sya (VC, 2). Contextos: «E see a 
destra parte do padre» (S); «E sobio aos 
ceos e see a deestra parte de Deus padre 
todo poderoso» (TC); «Que sobre as 
lĩguas dos maldizẽtes e sobre aqueles 
que os ouuẽ de boamẽte see o diaboo» 
(TC); «E aly see aa deestra de deus 
padre» (VC); «sobio aos çeeos e see aa 
destra de deus padre todo poderoso» (C); 
«e vijnra sobre todos aquelles que seẽ 
sobre a façe de toda a terra» (VC); «e 
por tãto se diz que seem sobre a cadeira 
de Moyses» (VC); «e seentarteas aly 
acerca delle ao moymẽto» (VC); «vay 
e seentate no postumeyro lugar» (VC); 
«e que te va veer como sees aa deestra 
do padre em a gloria» (VC); «tu aueras 
poder sobre dez çidades e ao outro tu sej 
sobre çinco çidades (VC); «Credes que 
sobio aos çeeos e ssee a destra parte de 
seu padre» (S); «procederiam daquelle 
que sija na cadeira aa deestra do padre» 
(VC); «e dos doze que cõ elle sijam aa 
mesa» (VC); «a qual sya açerca dos pees 
do senhor» (VC).

sentença, subs. (do lat. sententia-m). 
Decisão de um juiz ou tribunal; resolução 
no âmbito da justiça religiosa ou civil. 
Formas: seentença (VC, 1); semtẽça (S, 
1); semtemça (TC, 1); semtença (S, 1; 
TC, 2); sentẽça (SG, 1; S, 9; TC, 1; VC, 
84; HV, 8; C, 10; EE, 11); sentẽças (S, 
5; VC, 8; C, 1); sentemça (S, 1; VC, 2); 
sentença (SG, 1; S, 11; TC, 3; VC, 75; 
HV, 4; C, 6; EE, 5); sentenças (S, 2; VC, 
6); sẽtẽça (S, 2; TC, 3; VC, 3); sẽtẽças 
(HV, 1); sẽteença (TC, 1); sẽtença (S, 
1; TC, 2; VC, 1; C, 1; EE, 1); ssentẽça 
(S, 5); ssentẽças (S, 1); ssentença 
(S, 2); ssentenças (S, 2). Contextos: 
«entẽdessemos aquelle que sta seentença 
verdadeira e spantosa nũciou e dictou» 
(VC); «tomãlhes sseus beẽs sem dar 
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semtẽça» (S); «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); «Se por alguũ 
algo deu algũa semtença em seemdo iuiz 
dalguũ preyto ou se fez agrauo alguũs 
seus suditos» (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); «cõdempnado por diuinal 
sentẽça» (EE); «dey sentẽças por preço 
ou por yra ou por rrancor ou odeo» (S); 
«seẽdo pessoas simgulares emcorram em 
sentença descumunham» (SG); «deue a 
ẽtregar aquell comtra que deu a sentença 
todo aquello que per ella perdeu» (TC); 
«e ante que sejam çertos dam suas 
sentenças» (S); «se algũa sẽtẽça da 
contra dereito por algũa destas cousas ou 
por outra quallqueer que ẽtende, deue a 
ẽtregar aquell comtra que deu a sentença 
todo aquello que per ella perdeu» (TC); 
«Çesar Agustus estabelleçeo que todas 
as sẽtẽças criminaes fossem outorgadas 
e dadas em Roma pollos senadores» 
(HV); «Outrosy faz mester a sẽteença 
no coraçõ» (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); «no que for 
ordenado caay en ssentẽça descomunhõ 
mayor» (S); «Ha hy alguũs prelados que 
ante que façã as ordeẽs põe ssentẽças 
descomunhom» (S); «O .xxxv. que 
por pequenas culpas põoe ssentença 
dexcomynhon, a qual non se deue 
poeer en alguũ homen» (S); «Ou em 
outra maneira ssegũdo o mestre das 
ssentenças» (S).

sentência, subs. O mesmo que sentença. 
Formas: sentencia (S, 1). Contexto: 
«deue o juyz pronũciar e dar sua 
sentencia» (S).

sentenciar, vb. (do lat. medieval senten-
tiare). Pronunciar sentença; decidir 

no tribunal; condenar. Formas: foy 
sentẽçiado (VC, 1); sentenciado (VC, 
1); sentenciar (VC, 1). Contextos: «E 
como foy sentẽçiado aa morte» (VC); «e 
finalmẽte sentenciado e condẽpnado aa 
morte» (VC); «ẽmendada e bem corre-
gida em ho modo de sentenciar» (VC).

sentido, subs. (do lat. medieval sentitu-m). 
Cada um dos cinco sentidos; sentimento; 
ideia; entendimento; razão. Formas: 
semtido (VC, 1); semtidos (TC, 2; VC, 
1); sentido (TC, 1; VC, 107; EE, 18); 
sentidos (S, 3; TC, 2; VC, 88; C, 5; 
EE, 4); sentydos (EE, 1); sẽtido (VC, 
6); sẽtidos (TC, 2; VC, 4). Contextos: 
«ãte tenha semtido de honrrar todos 
aquelles que tu senhor teueste por 
bẽ» (VC); «Item uaase logo aos cinco 
semtidos que som estes: Veer. Ouuir. 
Gostar. Cheyrar. Palpar» (TC); «E som 
aprouados daqueles que nõ hã sentido 
nẽ conhicimẽto de Deus e por eso caeẽ 
em esta sãdice» (TC); «e esto quanto aa 
penna do sentido» (VC); «reformay vos 
na nouidade de vosso sentido» (EE); 
«Pequey pelos cinco sentidos nõ usãdo 
delles ẽ aquelo para que mos Deus deu» 
(TC); «Orelhas pera ouuir som as orelhas 
do coraçom e os sentidos de dentro» 
(VC); «que todollos çinquo sentidos 
estem ocupados em deos» (EE); «e 
alleuantay os sentydos aos prazeres da 
patria çellestrial» (EE); «perque o nosso 
coraçõ e sẽtido he curado de qualquer 
ẽfermidade que ha» (VC); «Seguemse as 
preguntas que deue fazer dos sẽtidos do 
corpo» (TC); «a qual maneira de fallar 
he asy vsada que quasi a vista se toma 
por todos os sẽtidos» (VC).

sentimento, subs. (do lat. medieval senti-
mentu-m). Ato ou efeito de sentir; dispo-
sição para se comover ou impressionar; 
sensibilidade. Formas: sentijmẽto 
(VC, 1); sentimento (VC, 11; EE, 1); 
sentimentos (VC, 3); sentimẽto (VC, 11; 
EE, 1); sentimẽtos (VC, 7). Contextos: 
«ameaça os cõ pẽna de sentijmẽto» 
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(VC); «tam marauilhoso sentimento 
damor e doçura» (VC); «cõ delleyte e 
cõ sentimento» (EE); «auorreçe os e as 
suas visoões ou visitaçoões e sentimen-
tos aue por sandeos» (VC); «mas por 
amor sumese o sentimẽto» (VC); «em 
o sentimẽto pensara a prouidençia de 
deus» (EE); «ajnda que piadosa cousa 
seja cõsentir aas visioões e sentimẽtos 
de taaes pessoas» (VC).

sentir, vb. (do lat. sentire). Ter a sensação 
de; perceber através dos sentidos. 
Formas: auia sẽtido (VC, 1); fosse 
sentido (VC, 1); he sentida (VC, 2); 
seente (VC, 1); seentemse (EE, 1); seer 
sentida (VC, 1); seer sentidos (VC, 1); 
seẽte (VC, 1); semteo (VC, 1); semtia 
(VC, 1); semtio (VC, 1); semtir (EE, 1); 
semtisse (VC, 1); senta (VC, 9); sentã 
(VC, 3); sentam (VC, 1); sentamos (VC, 
1); sentas (VC, 3); sente (VC, 37; EE, 
2; RP, 3); sentẽ (VC, 10; EE, 2); sentem 
(VC, 5; C, 1); sentes (VC, 5); senteste 
(VC, 1); senti (VC, 3); sentia (VC, 7); 
sentiã (VC, 6; EE, 1); sentida (VC, 2); 
sentĩdoas (VC, 1); sentij (EE, 4); sentija 
(VC, 2); sentijam (EE, 1); sentijde (EE, 
1); sentijes (VC, 1); sentijs (VC, 1; EE, 
2); sentijvos (VC, 1); sentilloemos (VC, 
1); sentimos (VC, 6); sentindo (VC, 8); 
sentindo me (VC, 1); sentindo se (VC, 
1); sentindome (VC, 1); sentindosse 
(VC, 1); sentindote (VC, 1); sentio (VC, 
10; HV, 1; EE, 1); sentir (VC, 32; EE, 5; 
RP, 5); sentir se ha (VC, 1); sentira (VC, 
6; EE, 1; RP, 1); sentirã (VC, 2); sentiram 
(EE, 2); sentiras (VC, 1); sentirdes 
(VC, 1); sentirem (VC, 1); sentires 
(VC, 2); sentiria (VC, 1); sentirias (VC, 
2); sentirmos (VC, 4); sentirõ (VC, 
1); sentirom (VC, 1); sentirõno (VC, 
1); sentirsea (VC, 1); sentise (VC, 2); 
sentisse (VC, 4); sentissem (VC, 3); 
sentisses (VC, 2); sentiste (VC, 1); 
sento (VC, 7; EE, 1); sentya (VC, 1); 
sentyo (VC, 3; EE, 4); sera sentido (VC, 
1); sẽte (VC, 2); sẽtir (VC, 2); sẽtiras 

(VC, 1); sẽtirmos (VC, 1); sẽtyaas (VC, 
1); sintamos (VC, 1); symta (VC, 1). 
Contextos: «por a qual ãte auia sẽtido e 
ẽtẽdido que o seu filho» (VC); «prepose 
lhes huũ exemplo de humildade que 
fosse sentido e justo ao olho» (VC); 
«Assi como rosa ante que seja vista he 
sentida» (VC); «elle as ajũta e seente 
os segredos dos corações dos homẽs» 
(VC); «Ca seentemse (fornicaçom)» 
(EE); «O muy alta virgem madre de 
deus que cousa pode mais humildosa 
seer sentida» (VC); «os quaaes podiam 
seer sentidos» (VC); «e seẽte sempre 
aa deestra do padre» (VC); «E semteo 
homẽ doçe e vntado de mel» (VC); «mas 
por a grande e enorme cousa e malicia 
que semtia que cometera» (VC); «nem 
semtio as deshonrras» (VC); «pello 
semtir com as alimarias» (EE); «E ajnda 
que aquelle corpo nom semtisse alguũa 
pẽna nem door por emtom» (VC); «por 
tal que a nossa alegria e prazer nom senta 
alguũ embargo ou toruaçõ do corpo» 
(VC); «sentã tua ajuda todos aquelles 
que celebram a tua sancta comemoraçõ» 
(VC); «por que tanto sentam a sua 
virtude» (VC); «ajnda que nollas digã nõ 
as sentamos» (VC); «E esto sentas em 
ty de coraçõ e de verdade» (VC); «Em 
quãto ha espeçia se sente he sacramẽto» 
(EE); «e sente de bayxo de frio grãde 
quẽtẽtura» (RP); «sentẽ as cousas que 
som do spiritu» (EE); «quando sentem 
ou sabem que os visitadores ham de 
hyr aa ygreja» (C); «porque nõ sentes 
door quãdo pecas» (VC); «mas senteste 
endurado em aueres questa memoria 
delle» (VC); «Tirarõme arrastrãdo e 
nõ o senti» (VC); «porque se sentia 
curada cõ temor do coraçõ e tremor do 
corpo» (VC); «assi porque se sentiã 
ẽuorilhados» (VC); «porque em esto seja 
declarada e vista ou sentida a virtude do 
nome de Christo» (VC); «e fortificase 
outrossi a alma fiel cõ as auersidades e 
tribullações. Sentĩdoas» (VC); «Sentij 
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em vos o que sentijs» (EE); «e nõ sentija 
pejo» (VC); «os apostollos mais sentijam 
ha vertude do nome de Jhesu Christo 
que ante» (EE); «Porem o apostollo nos 
amoesta ao arremedar de Christo dizẽdo 
(sentijde)» (EE); «este sentido auee 
em vos que sentijes que ha em Christo 
Jesu» (VC); «Aquesto sentijvos em vos 
meesmos que sentijs que ha em Christo 
Jesu» (VC); «sentilloemos star cõ nosco» 
(VC); «quãto sentimos mais que elle 
nõ sabe chorar» (VC); «A qual cousa 
sentindo outro frade daquelle meesmo 
moesteyro» (VC); «sentindo se por 
culpado de alguũ pecado que cometesse 
cõtra elle» (VC); «porque sentindome 
eu per a tua misericordia saluo» (VC); 
«e sentindosse quebrãtadas porque erã 
jdas em vaão» (VC); «tu aueras prazer 
sentindote bẽauẽturada de tantos e tã 
ĩmutauees beẽs» (VC); «por door que 
por ty sentio na carne» (VC); «se pella 
ventura sentir chagas despois de dormir, 
emtõ ha de menuyr o sangue» (RP); «e 
sentir se ha huũ soõ de confusom» (VC); 
«e logo sentira apostema de bayxo dos 
braços» (RP); «paixõ pungitiua e aguda 
por a penna que sentirã» (VC); «E aa 
meea noyte sentiram vozes» (EE); «tu 
nõ sentiras alguem desacordar daquello 
que for certo» (VC); «nõ serees dignos 
que o spiritu sancto venha a vos em 
quanto sentirdes o amor carnal» (VC); 
«quando sentirem que chegua a visom 
do juyz» (VC); «e quãdo quer que em 
algũa cousa te sentires agrauado logo 
te acorreras ao piedoso padre» (VC); 
«nom sentiria pẽna nẽ dampno alguũ» 
(VC); «que proueito sentirias aver 
sijdo senhor delles?» (VC); «se no 
começo sentirmos Jhesu no coraçom» 
(VC); «Como o senhor foy crucificado 
elles sentirõ a virtude da cruz» (VC); 
«e senta aquella experiemcia que 
sentirom» (VC); «e sentirõno ante 
que viesse a sua dignidade» (VC); «e 
esforçara e sentirsea mais aleuiado e 

descarreguado» (VC); «e que se sentise 
que fezera o que lhe diziam» (VC); «E 
como quer que elle nom sentisse a door 
daquesta chagu» (VC); «e o tirara que 
o nõ sentissem os caualleyros que stauã 
por guardas» (VC); «quando sentisses 
na tua voõtade e no teu vẽtre a presença 
de tã grãde magestade» (VC); «mas nõ 
os sentiste?» (VC); «e assy o sento e 
assy o creeo» (VC); «E sentindo nom 
sentya e vendo nom vija» (VC); «gostou 
e sentyo que era boa a sua mercadoria» 
(EE); «e por aquesto o prazer dos boõs 
sera mayor e mais sera sentido» (VC); 
«quando o homẽ sẽte a graça seer tornada 
a elle e presente» (VC); «sandiçe he 
sẽtir algũa cousa e conhoçella de deus 
nom dereitamente» (VC); «sẽtiras que 
aquesto que fazes por deus he nẽhũa 
cousa» (VC); «em quanto nos sẽtirmos 
alguũs pecadores star em mizquindade» 
(VC); «Todo o poboo vija as vozes .s. 
sẽtyaas e ouuia» (VC); «fazendo que 
nos nom o saibamos nem sintamos que 
fruyto homẽ dara atees a fim» (VC); 
«nom symta nem sayba outra cousa se 
nõ a ty» (VC).

septa, subs. O mesmo que seita. Formas: 
septa (VC, 1). Contexto: «Em quanto 
os judeos e os gentios nom embarguãdo 
que per geeraçom e relligiom ou septa 
sejam desuayrados e cõtrayros» (VC).

septe, num. O mesmo que sete. Formas: 
septe (VC, 3). Contextos: «E ajnda elle 
quis cellebrar e fazer aquelle cõuite cõ 
aquelles septe discipollos que andauã a 
pescar» (VC); «Em septe dias se reuolue 
aqueste tẽpo todo» (VC).

séptemo, num. O mesmo que sétimo. 
Formas: septema (VC, 3); septemo (S, 
1). Contextos: «e guareçesse ou curasse 
o filho aa hora septema na virtude do 
verbo de deos» (VC); «A septema he 
que nom confiam em si» (VC); «Ho 
septemo que sse poẽe cõtra seus bispos 
nõ deuidamẽte, dos quaees deuen seer e 
sson olhos» (S).
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septenário, subs. (do lat. septenariu-m). 
O que contém sete; período de sete 
anos. Formas: septenarios (VC, 1); 
septenaryos (S, 1). Contextos: «E 
refrescados cõ os dous septenarios de 
paães susoditos» (VC); «ca fasta este 
tempo por que cresçẽ os homẽs en os 
tres septenaryos da ydade que som vinte 
e huũ ano nom som obligados aos jejũus 
estabeleçidos polla ygreja» (S).

septenta, num. O mesmo que setenta. 
Formas: septemta (VC, 1). Contexto: 
«Onde segundo a tralladaçom dos 
septemta enterpretadores era scripto» 
(VC).

septentrião, subs. (do lat. septentrione-m). 
O mesmo que setentrião: norte; vento 
norte. Formas: septentriom (VC, 2). 
Contextos: «o qual valle vay do septen-
triom pera o abergo» (VC); «e outra ao 
ouriente. E outro ao septentriom» (VC).

septimamente, adv. (de séptimo + -mente). 
O mesmo que setimamente: em sétimo 
lugar. Formas: septimamente (VC, 
1); septimamẽte (VC, 2). Contextos: 
«Septimamente demostra Christo aquesto 
meesmo per exẽplo dos sepulcros» 
(VC); «septimamẽte adoça per dõ de 
sabedoria» (VC).

séptimo, num. O mesmo que sétimo. 
Formas: septima (S, 22; TC, 2; VC, 
37; C, 1); septimo (S, 36; TC, 1; VC, 
24; C, 3; EE, 4); septyma (S, 1; TC, 5; 
VC, 1); septymo (S, 1); sseptima (S, 8); 
sseptimo (S, 12). Contextos: «A septima 
por ygaldade» (S); «A septima se ferio 
alguem a torto» (TC); «A septima que 
veja a gloria que desmereçeo» (VC); 
«A septima he ẽ que maneira .s. ha de 
cõfessar nos pecados da luxuria» (C); 
«O septimo e deradeiro que ha de vijnr 
a julgar os viuos e os mortos» (S); 
«Seguese o septimo mandamento eno 
qual lhe faça .xvi. preguntas» (TC); «O 
septimo he de ministrar as cousas de 
fora» (VC); «Septimo se responde que 
vijra em tempo de ypocresia» (EE); «A 

septyma hacabada a oraçom» (S); «A 
septyma se fez alguũs encantamentos» 
(TC); «a septyma por seer a doaçõ justa 
ou dereita» (VC); «O septymo que todos 
han de resurgyr em corpo e em alma» 
(S); «A sseptima he presupçom de coussa 
noua» (S); «O sseptimo hy honde faz 
çinquo quando diz» (S).

septuagésima, subs. (do lat. septuagesima-
-m). Domingo em que se celebram os 
setenta dias antes da Páscoa. Formas: 
septuagesima (S, 1; EE, 5); septua-
gessyma (S, 3); septuajesima (S, 1); 
sseptuagessyma (S, 1). Contextos: «E 
por que des a septuagesima fasta ha 
pascoa este tempo significa tristeza pello 
catiueiro dos judeus» (S); «Domĩgo ẽ a 
septuagesima do que sayo ẽ amanheçẽdo 
a colher obreiros» (EE); «pera saber 
quando he a septuagessyma e a pascoa» 
(S); «Por quanto em na septuajesima nõ 
se canta aleluya» (S); «nẽ o domjngo da 
sseptuagessyma» (S).

sepulcro, subs. (do lat. sepulcru-m). 
Túmulo. Formas: sepulchros (VC, 
2); sepulcro (S, 13; VC, 133; HV, 1; 
EE, 11); sepulcros (VC, 11); ssepulcro 
(S, 3). Contextos: «Os corpos dos 
pecadores sõ chamados sepulchros de 
mortos» (VC); «quedãdo o corpo cõ 
a humanidade no sepulcro» (S); «Aly 
outrossy sta o sepulcro de Dauid e 
Salamon» (VC); «e o poserõ no santo 
sepulcro» (HV); «jouue no sepulcro tres 
dias» (EE); «e os louuar hedifficauam os 
sepulcros e memorias dos prophetas» 
(VC); «alçarom da terra pera poer no 
ssepulcro» (S).

sepultar, vb. (do lat. sepultare). Pôr 
no sepulcro; enterrar. Formas: for 
sepultado (VC, 1); fora sepultado (VC, 
3); forõ sepultados (VC, 1); fossem 
sepultados (VC, 1); foy sepultada (VC, 
1); foy sepultado (VC, 9; EE, 9); foy 
ssepultado (S, 1); he sepultado (VC, 1); 
seer sepultado (VC, 3); seer sepultados 
(VC, 2); seja sepultada (VC, 1; EE, 1); 
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sejam sepultados (VC, 1); sepulta (VC, 
1); sepultado (S, 5; TC, 1; VC, 10; C, 
1; EE, 4); sepultados somos (EE, 2); 
sepultallos (EE, 1); sepultao (VC, 1); 
sepultar (S, 1; VC, 6; EE, 1); sepultarẽ 
(VC, 1); sepultarem (VC, 1; EE, 1); 
sepultarom (VC, 3); sepultarõno (EE, 
1); sepulte (VC, 2); ssepultado (S, 1). 
Contextos: «e mayormẽte que fora 
sepultado tam pouco auya» (VC); «E por 
tãto se diz em muytos loguares fallando 
dos reys de Judea que forõ sepultados 
no moymẽto de Dauid» (VC); «Os 
que descenderem do linhagem sancta 
e que fossem sepultados» (VC); «em a 
qual se preegua per todos que ella foy 
sepultada» (VC); «E tãbem morreo ho 
rico e foy sepultado no ĩferno» (EE); 
«E significa que, despois que Jhesu 
Christo foy ssepultado, poseron a pedra 
en çima do muymento e ho enterrarom» 
(S); «Aquelle que depois que Christo 
he sepultado» (VC); «pera demostrar 
que auia de seer sepultado» (VC); 
«O sepulcro em que aqui deuemos 
seer sepultados he a relligiõ» (VC); 
«nom embarguãdo que a sua carne soo 
seja sepultada» (EE); «porque sejam 
sepultados os peregrinos e nom os de 
Israel» (VC); «mas cõ todo desejo o 
sepulta e sobterra em o sepulcro do 
teu coraçõ» (VC); «morto e sepultado 
rresuçitou e sobio aos çeeos» (S); 
«padeçeo morte e foy cruçificado e 
sepultado» (S); «Amdre disse: E recebeo 
payxom em poder de Pilato e foy 
crucifigado e morto e supultado» (TC); 
«foy cruçificado, morto e sepultado» 
(C); «sepultados somos em huũ cõ elle 
pello baptismo na morte» (EE); «Depoys 
de aquesto vierõ a sepultallos» (EE); «e 
sepultao cõ speciarias e confeiçoões de 
boa comuersaçom e vida» (VC); «Ha 
septima he sepultar os mortos» (S); «E 
des aqueste tẽpo ouue costume antre os 
christaãos de sepultarẽ os seus defunctos 
aaquesta maneyra» (VC); «e leixa os 

mortos sepultarem seus finados» (EE); 
«e que elles a sepultarom em meo do 
valle de Josephat» (VC); «e sepultarõno 
homeẽs que temiã a deus» (EE); «e aly o 
ponha e sepulte e choreo depois que for 
sepultado» (VC); «a quem demãdaua 
Sam Lazaro esmola ssepultado he no 
inferno» (S).

sepultura, subs. (do lat. sepultura-m). 
Túmulo. Formas: sepultura (S, 5; VC, 
44; EE, 3); sepulturas (S, 2; VC, 5; C, 
1; EE, 2). Contextos: «Sepultura sse 
diz em quatro maneyras. A prymeira 
sepultura he de dereyto proprio que 
alguũ ha pera se ẽterrar» (S); «nẽ 
aquella cõ que foy vngido na sepultura» 
(VC); «quen nos reuoluera a pedra 
da sepultura» (EE); «por que ajan de 
ẽleger sepulturas em feeos mosteiros en 
prejuizo das ygrejas parrochiaees» (S); 
«Cijnza e poo. e sepulturas e vermeẽs» 
(VC); «A seitima he soterrar os mortos 
e acõpanhallos ẽ suas exsequias e 
sepulturas» (C); «sooes semelhantes 
aas sepulturas embranqueçidas» (EE).

sequela, subs. (do lat. sequela-m). Ato 
ou efeito de seguir; seguimento; 
consequência. Formas: sequella (VC, 
1); ssequella (VC, 1). Contextos: «E 
porquanto Pedro aa primeira se offereceo 
singullarmẽte aaquesta sequella ou 
seguimento» (VC); «e por quanto ham a 
entẽçom reuessada por tanto a ssequella 
que vem he dãpnosa» (VC).

sequência, subs. (do lat. sequentia-m). 
Oração que se diz na missa a seguir 
à epístola. Formas: sequẽçia (S, 1); 
sequençia (S, 2). Contextos: «e en 
alguũs luguares chamona sequẽçia, que 
he como acabamẽto de alleluya» (S); 
«E sequençia dise em simgular» (S); «E 
dyta a alleluya dizẽ a prossa e ẽ alguũs 
lugares se chama sequençia» (S).

sequer, adv. (de se + quer). Pelo menos; 
quanto mais não seja. Formas: se quer 
(VC, 7; HV, 1; C, 1; EE, 2); sequer 
(VC, 4). Contextos: «quem o podera 
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congeiturar se quer per o pensamento» 
(VC); «Senhor vende nos se quer huũ 
por huũ dinheyro» (HV); «rezam he que 
os clerigos se cõfessem e comunguen 
se quer duas» (C); «seede sometidos a 
toda humana criatura por deus. Se quer 
ao rey como a mais excellente. Se quer 
aos duques: como enuiados por elle pera 
vingãça dos maaos» (EE); «por tal que 
sequer em aquella façã fruyto alguũ 
ao senhor» (VC); «que os demouesse 
sequer per aquella significaçom» (VC).

sequioso, subs., adj. (do lat. medieval 
sequiosus, a, um). Sedento. Formas: 
sequiosa (VC, 1); sequiosos (VC, 1). 
Contextos: «mata a ssede da alma 
sequiosa e desejosa de a beber» (VC); 
«O senhor chama aquelles sequiosos 
que som mingoados do amor do mũdo» 
(VC).

ser, vb. (do lat. sedere, estar sentado, e esse, 
ser). Estar; existir. Formas: asseer (TC, 
1); auer sydo (VC, 1): aver sydo (EE, 1); 
aver sijdo (VC, 1); ees (EE, 1); era (S, 
188; TC, 28; VC, 1792; HV, 64; C, 2; 
EE, 320); erã (S, 15; TC, 4; VC, 371; 
HV, 13; C, 1; EE, 53); eralhes (VC, 1; 
EE, 1); eram (S, 16; TC, 2; VC, 201; HV, 
7; C, 2; EE, 61); eramos (S, 1; VC, 10; 
EE, 8); eran (S, 9; C, 1; EE, 9); eras (TC, 
2; VC, 20; EE, 1); erees (EE, 4); ereys 
(HV, 1); erõ (HV, 1); es (S, 21; TC, 10; 
VC, 317; HV, 1; C, 6; EE, 67); ffor (S, 
5); fforen (S, 1); fforom (S, 2); ffose (S, 
2); ffosse (S, 1); ffoy (S, 6); foe (VC, 
16); foi (S, 22; TC, 6; VC, 6; HV, 1; C, 
1; EE, 13); foilhes (EE, 1); foj (S, 1; VC, 
14); fomos (VC, 5; HV, 1); for (S, 130; 
TC, 24; VC, 190; HV, 6; C, 34; EE, 33; 
RP, 10); fora (S, 1; TC, 1; VC, 124; HV, 
6; EE, 19); forã (S, 1; VC, 23); foram (S, 
2; VC, 13; HV, 1; C, 1; EE, 1); foramos 
(VC, 1); foras (VC, 3); fordes (VC, 3; 
HV, 1; EE, 1); forẽ (S, 7; TC, 1; VC, 45; 
HV, 1; C, 13; EE, 2; RP, 2); forem (SG, 
1; S, 7; TC, 2; VC, 15; C, 23; EE, 1; RP, 
2); foren (S, 3); fores (TC, 2; VC, 30; 

EE, 1); formos (VC, 23; C, 3; EE, 2); 
forõ (S, 39; TC, 4; VC, 213; HV, 45; C, 
7; EE, 70); forom (S, 34; TC, 4; VC, 114; 
HV, 7; C, 5; EE, 76); foron (S, 18; EE, 
14); foronlhe (VC, 1); fose (S, 77; TC, 
4; VC, 3; EE, 1); fosẽ (S, 4); fosem (S, 
6; TC, 1; EE, 2); fosen (S, 9); foses (S, 
1; HV, 1); fosse (S, 61; TC, 3; VC, 480; 
HV, 19; C, 4; EE, 108); fossẽ (VC, 25; 
EE, 2); fossees (VC, 3; EE, 6); fosseis 
(HV, 2); fossem (S, 4; TC, 3; VC, 143; 
HV, 14; C, 1; EE, 31); fossemos (VC, 
15; EE, 4); fossen (S, 1; EE, 5); fosses 
(TC, 1; VC, 15; HV, 1; EE, 1); foste (S, 
7; VC, 26; EE, 5); fostes (VC, 5; HV, 1; 
EE, 10); foy (S, 401; TC, 51; VC, 1447; 
HV, 103; C, 17; EE, 540); foy lhes (VC, 
1); foy nos (VC, 1); foysse (TC, 1); fue 
(VC, 3); fuesse (VC, 2); fuilhes (TC, 1); 
fuy (S, 3; VC, 5; EE, 12); he (S, 2513; 
TC, 393; VC, 8797; HV, 48; C, 197; EE, 
1870; RP, 48); he o (VC, 1); hes (VC, 4); 
sã (VC, 16; C, 2; RP, 3); sam (VC, 238; 
C, 69; EE, 14; RP, 12); san (C, 7; EE, 1); 
sea (VC, 6); seam (VC, 3); sede (S, 8; 
VC, 1; EE, 1); sẽdo (S, 4); seede (TC, 1; 
VC, 17; EE, 23); seẽdo (SG, 1; S, 10; 
TC, 6; VC, 94; C, 3; EE, 16); seello ey 
(VC, 1); seelloemos (VC, 1); seemdo (S, 
2; TC, 5; VC, 7); seemos (VC, 1); seendo 
(S, 8; TC, 3; VC, 169; C, 13; EE, 14); 
seendo lhes (VC, 1); seendo te (VC, 1); 
seendolhes (VC, 1); seer (S, 270; TC, 49; 
VC, 1700; HV, 5; C, 27; EE, 348); seer 
lhe (VC, 1); seera (VC, 8; HV, 1; EE, 
190); seerã (EE, 8); seeram (EE, 17); 
seeras (VC, 1; EE, 10); seerdes (VC, 2); 
seerẽ (S, 1; VC, 58); seeredes (TC, 1); 
seerees (EE, 5); seerem (S, 1; VC, 17; 
EE, 2); seeremos (VC, 1; EE, 3); seeres 
(VC, 18; EE, 4); seerey (VC, 2; EE, 8); 
seeria (VC, 4; EE, 10); seeriam (EE, 1); 
seerlhes (EE, 1); seermos (VC, 20; EE, 
1); seerom (EE, 1); seerya (EE, 1); sees 
(VC, 1); seey (EE, 1); sei (VC, 2); seia 
(S, 1; TC, 40); seiã (TC, 5); seiam (S, 1; 
TC, 3); seiamos (VC, 1); seja (SG, 2; S, 
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217; VC, 887; HV, 27; C, 65; EE, 164; 
RP, 7); sejã (SG, 1; S, 12; VC, 163; HV, 
5; C, 7; EE, 12); sejaaes (VC, 20; EE, 
25); sejaamos (EE, 1); sejades (VC, 1); 
sejaees (S, 1); sejaes (VC, 1; HV, 2); 
sejam (SG, 2; S, 16; VC, 87; C, 39; EE, 
25; RP, 1); sejame (VC, 1); sejamos (S, 
9; VC, 104; C, 1; EE, 20); sejan (S, 24; 
C, 1; EE, 6); sejas (VC, 53; EE, 4); sejate 
(VC, 1); semdo (S, 1); sendo (S, 18; VC, 
5; EE, 1); ser (S, 292; TC, 18; VC, 42; 
C, 16; EE, 7; RP, 6); sera (S, 32; TC, 15; 
VC, 469; HV, 7; C, 2; EE, 59; RP, 1); 
serã (S, 6; TC, 1; VC, 82; C, 2; EE, 6); 
seraa (HV, 3); seram (S, 6; TC, 1; VC, 
32; C, 8; EE, 20); seran (S, 2); seras (S, 
2; TC, 1; VC, 38; HV, 1; EE, 1); serẽ (S, 
3; VC, 34; C, 2; RP, 2); seredes (TC, 1; 
VC, 1); serees (VC, 13; HV, 4; C, 1; EE, 
9); serei (VC, 3); serem (S, 1; VC, 15; 
C, 10); seremos (TC, 2; VC, 26; HV, 1; 
EE, 4); seremus (TC, 1); seren (S, 1); 
seres (VC, 7); serey (S, 1; VC, 14; HV, 
1; EE, 1); seria (S, 72; TC, 7; VC, 149; 
HV, 3; C, 2; EE, 5); seriã (S, 6; TC, 2; 
VC, 9); seriam (S, 4; VC, 11); seriamos 
(VC, 8); serian (S, 2); serias (VC, 3); 
series (HV, 1); serlhes ha (VC, 1); sermos 
(VC, 2); serõ (S, 1; VC, 1); serom (S, 1; 
VC, 1; EE, 2); serya (S, 5; EE, 1); sey 
(TC, 2; VC, 84; EE, 4); seya (VC, 1); sõ 
(S, 36; TC, 57; VC, 337; HV, 1; C, 3; EE, 
21; RP, 1); sodes (VC, 4); soees (HV, 2); 
soes (HV, 2; VC, 2); som (SG, 4; S, 316; 
TC, 69; VC, 2201; HV, 23; C, 34; EE, 
502; RP, 3); somos (S, 21; TC, 1; VC, 
246; HV, 4; C, 24; EE, 78); son (S, 236; 
VC, 1; C, 4; EE, 80); soo (S, 5; TC, 2); 
soõ (S, 1; VC, 19; EE, 3); soodes (VC, 
1); sooes (VC, 97; C, 1; EE, 77); soões 
(VC, 3); soom (VC, 19; EE, 2); soon 
(VC, 1); soys (VC, 1); sseer (S, 5; VC, 
3); sseja (S, 36); ssejam (S, 10); ssendo 
(S, 2); sser (S, 1); ssera (S, 2); sserẽ (S, 
1); sseremos (S, 1); sseres (1); sseria (S, 
5); sserya (S, 4); ssõ (S, 1); ssom (S, 
102); sson (S, 34). Contextos: «nom 

deua asseer a peendemça muyto aspera» 
(TC); «a mayor he auer sydo bẽauẽturado 
e nõ o seer» (VC); «pareçe aver sydo 
mais medroso» (EE); «que proueito 
sentirias aver sijdo senhor delles?» 
(VC); «poderoso ees senhor saluar de 
todos» (EE); «A terceyra se scarneceo 
de alguem mayormente se era pobre» 
(TC); «Pequey que presumi que as 
minhas obras erã praziuees e aceptas ãte 
Deus» (TC); «e eralhes obediente» (EE); 
«e em otra tauoa eram .vii. que perteceem 
ao proximo» (TC); «ca eramos seruos 
a lheos» (S) ;  «E nos  porque as 
particularidades deste caso eran muitas 
e defeculdade grande de poermos preço 
per nos a todas as ditas cousas» (C); 
«Eras sacristã e tãgias o syno e cayo o 
badalo e matou huũ home» (TC); «Em 
verdade te digo quãdo eras mãçebo te 
çigias e andauas onde querias» (EE); «Ca 
erees assy como ouelhas sem pastor 
perdidas» (EE); «cõtra o emperador vos 
nõ ereys ygual» (HV); «e disserõ que erõ 
prestes e aparelhados» (HV); «Mais por 
que es enfermo» (S); «E se fazias cousa 
iusta e boa e nõ poseste em elo boa 
diligẽcia e mataste es omecida» (TC); 
«E se ffor por emfermidade, sete dyas» 
(S); «pero se fforen filhos adoptiuos» (S); 
«donde fforom mortos os de Egipto» (S); 
«quãdo ffose de outra lingua» (S); «ou 
fosse rrustico ou boo e ffosse maao» (S); 
«por que ffoy sancto em seu falar» (S); 
«Nũca o padre foe sem filho» (VC); «e 
se foi venial ou criminal» (S); «Se foi 
semeador de discordia ou de baralhas» 
(TC); «foilhes como mãta de dia e ẽ a 
noite como luz de strellas» (EE); «ou 
com a molher que foj de seu hyrmão» 
(S); «e daquello foj delle filhada vĩguãça» 
(VC); «nunca eu nem meu padre fomos 
contra vos atee agora» (HV); «E se 
grande neçessydade for, toda obra se 
pode fazer en os domjngos e en as 
ffestas» (S); «E se for leygo sete anos de 
peẽdemça» (TC); «e se for neçessario 
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que saya este em casa atee que saya o 
sol» (RP); «e se asy perseuerar milhor 
lhe fora nõ seer nado» (TC); «mas ante 
forã virtuosas» (VC); «en esta maneira 
despois de San Pedro foram estes» (S); 
«e foram por conto quarẽta mill pessoas» 
(HV); «os seruidores foram obedientes» 
(EE); «porque se nos nom foramos 
pecadores deus nõ tomara carne» (VC); 
«E paramẽtes cadahũas dellas como se 
tu foras presẽte» (VC); «e depois que 
fordes senhor saão poderees melhor 
coroar o vosso nobre filho Titus 
emperador» (HV); «se euitẽ todos os 
fructos se nõ forẽ azedos» (RP); «e 
potagios se euitẽ, se nõ forem azedos» 
(RP); «se os que han de cassar foren 
presentes» (S); «Quando fores sempre 
uay rezando ou cuydando em Deus» 
(TC); «em quanto nos formos bispo do 
Porto» (C); «os outros en cujo poder forõ 
son liurados de a rrestytujr» (S); «e forõ 
de  ydade  da lguũ  t ẽpo»  (VC) ; 
«pregumtelhe quantas forom as molheres 
casadas ou uirgens» (TC); «Ca pela ffe 
facti sunt fortes in belo, que quer dizer 
que foron fortes na batalha» (S); «E 
foronlhe  aques tas  duas  cousas 
offerecidas» (VC); «per qualquer guisa 
que fose peço dello absoluiçõ» (TC); 
«fosẽ sospectosos ẽ a ffe» (S); «yso 
meesmo e das cruces e dos outros 
ornamentos que fosem tantos e tam 
n o b r e s »  ( T C ) ;  « e  c o m  l e t r a s 
comendatiçias do bispo cujos subditos 
fosen» (S); «se tu foses saão» (S); «asy 
como se foses meu jrmão» (HV); «Se 
comiste na coresma ou nos outros dias 
de ieiuũ uiamda que nom fosse de 
coresma» (TC); «mas depois que fossẽ 
mais firmes e renouados per o spiritu 
sancto» (VC); «bem como se fossees 
seruos do pecado» (EE); «tãto que vos 
fosseis saão e tornasseis de Jherusalẽ» 
(HV); «domeẽs asy como se estes dias 
fossem mays soltos que os outros» (C); 
«se fossem hũa pessoa dissera som em 

singular» (VC); «e elle quis que nos 
todos fossemos despenseiros dellas» 
(VC); «asi como estando enfermo que 
fossen sinaees de morte» (S); «Mais se 
tu fosses certo que cada hũa destas 
cousas cesaua» (TC); «E quis que fosses 
adiantado e gouernador por elle de toda 
esta terra» (HV); «O boõ criado pois que 
no pouco foste leal» (EE); «mas rogo vos 
que me dees o pano cõ que fostes saão» 
(HV); «en maneira que non entẽdan quen 
foy o que fez ho furto» (S); «o teu 
proposyto nõ foy de o matares» (TC); «e 
foy lhes neçessario de çessarem de sua 
pregũta» (VC); «foy nos defesso que 
nom tornassemos per o caminho per 
onde viemos» (VC); «E se foysse cousa 
cõuinhabel que alguũ ouuese dadiuinhar» 
(TC); «e meestre Arnoldo que depois fue 
bispo ambionense» (VC); «e porque 
fuesse mais fiel para ao diãte» (VC); 
«Pequey nõ seẽdo karidoso cõtra meus 
proximos mais fuilhes  cruu e sẽ 
misericordia» (TC); «Confesso que fuy 
quebrantador dos .x. mandamẽtos» (S); 
«tal iuiz como este nõ he dereito iuiz» 
(TC); «aquelle he mays desposto aa 
morte que aqueloutro» (RP); «E esto he 
o porque disse Beda que Christo he 
vnigenito na sustancia da diuijndade» 
(VC); «e quã grãde hes per caridade» 
(VC); «As sete corporaes sã estas» (C); 
«Signaes pronosticos da pestilẽcia quãto 
ao presente pertẽçe, sã sete» (RP); «taes 
vẽtosidades sam muyto çujas e muyto 
velhacas» (RP); «nõ soomẽte san 
cõtentes de pecar cõ alguũs homẽs 
solteyros» (C); «Porque qualquer graça 
por grãde que sea ajnda tem sobre sy 
outra mayor» (VC); «que nõ seam 
perseguidores de Christo» (VC); «ouuide 
a ẽsynãça e sede sabedores» (EE); «sobio 
aos ceos sẽdo presẽtes e vendo os 
apostolos» (S); «se nõ perdoardes aos 
homes, seede certos que nosso padre que 
he nos ceeos nõ perdoara a uos os uosos 
pecados» (TC); «Mas vos seede em a 
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cidade» (VC); «Seede misericordiosos 
assy como vosso padre çellestial he 
misericordioso» (EE); «seẽdo pessoas 
simgulares emcorram em sentença 
descumunham» (SG); «Se nõ fez o bem 
que podera fazer seẽdo a el theudo» 
(TC); «por que se ey de seer saluo seello 
ey» (VC); «segũdo diz o apostollo se 
formos cõpanheiros das paixoões 
seelloemos das cõsolaçoões» (VC); «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); «em 
a çidade çertas seemos se dentro das 
nossas voõtades nos costrãgemos e nos 
apartamos como se steuessemos em 
claustras» (VC); «Pequey em seendo 
tibo e frio no seruiço de Deus» (TC); «e 
seendo lhes subjeto e obediente» (VC); 
«Escolhe pois quaaes escolheras ante se 
aquelles que seendo te carregosos te 
ajudã» (VC); «e seendolhes gracioso bẽ 
fallãte domestico e benigno» (VC); 
«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); «e pediam ante Barrabas 
o ladrom seer lhe solto e entregue» (VC); 
«e toda esta pestelẽça seera  em 
Jherusalem» (HV); «e seerã grandes 
terremotus pellos logares» (EE); «porem 
elles seeram vossos juizes» (EE); «per 
que seeras prestes de poeres a tua alma 
por teus jrmãaos» (VC); «auede fiuza de 
seerdes liures contra aa tribulaçõ da 
desesperaçõ» (VC); «por nom seerẽ 
sufiçientes ou por negligẽçia» (S); «e 
mays seeredes ẽ odio a todolos homes 
polo meu nome» (TC); «e seerees em 
auorrecimento a todos os homeẽs» (EE); 
«e reputoas seerem maas» (S); «Ca os 
falsos apostollos se gabauam dizendo 
seerem filhos d’Abraham» (EE); «e onde 
nos seeremos emcorruptiuees» (VC); 

«seeres minhas testimunhas» (EE); «Eu 
seerey cõtra o aguyã» (VC); «ho qual 
seeria impotẽcia e fraqueza pera resistir» 
(VC); «e as outras virtudes seeriam em 
elle obras vacuas» (EE); «julgauam 
seerlhes de mays jnfiees» (EE); «Que na 
epistolla doje nos prepoõe seermos pera 
sempre saãos» (EE); «e grandes sinaaes 
seerom» (EE); «Assy seerya mintyroso 
se affirmasse nom ho conheçer» (EE); 
«Oo senhor Jesu como sees assy tam 
menos preçado e desollado?» (VC); «Oo 
deos seey misericordioso a mym 
pecador» (EE); «E tu pois sei aazo aos 
anjeos de allegria» (VC); «o que he 
gardador da vida alhea seia mereçedor 
da sua» (S); «Se macho fezer este pecado 
cõ besta que seia outro macho, iaiũe .
xxiiii. coreesmas» (TC); «E este 
sacramento tenham sempre em lugar 
limpo que nõ seiã hy outras cousas» 
(TC); «As molheres ainda que seiam 
dordem nom deuem de ouuir confissooẽs 
nem dar peemdenças» (TC); «nõ seiamos 
ergo pigriçosos em perdoar a outros» 
(VC); «posto que seja das ordeẽs dos 
mẽdigãtes» (SG); «posto que de dereito 
nom sejã deffesas» (SG); «porque 
sejaaes çegos nõ auẽdo conhoçimẽto de 
vos meesmos» (VC); «que nas aduersas 
sejaamos quietos» (EE); «que assy o 
sejades per graça e seguimẽto de 
bõdade» (VC); «Quãdo jejũaees non 
sejaees asi como os ypocritas tristes» 
(S); «por tal que aly onde eu som sejaes 
vos na gloria eternal» (VC); «cõtanto que 
nom sejam ferramẽtas madeiras cordas 
nauios» (SG); «sejame deus testimunha» 
(VC); «por que sejamos çertos de suas 
neçessidades» (C); «E sejan çertos que 
se no exame nõ forẽ achados autos e 
ydoneos ẽ ydade e calidade» (C); «e 
sejas cheo do spiritusancto» (EE); 
«sejate o mundo velhaco» (VC); «pero 
pode consagrar semdo hy a materia» (S); 
«que sendo  accessores no juyzo 
derradeiro elles aprouarom minha 
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sentẽça» (EE); «madre Eua cobiiçou de 
ser asy como Deus» (TC); «se he 
raçoeiro logo queria ser priol ou 
coonego» (TC); «tal apostema lança o 
mal de fora e faz o homẽ ser muyto saão» 
(RP); «Se sabe que per ell sera liure e se 
nõ peca» (TC); «anda e guarda os 
caminhos iustos e asy pasaras a terra hu 
sẽpre uiuẽ e os maaos serã dela lãçados» 
(TC); «E em esta geeraçõ seraa tã grãde 
careza e tam grande fame que a madre 
comera seu filho de fame» (HV); «Nom 
cõto estas storias todas porque seram 
lõgas de comtar» (TC); «Neste juizo 
seran quatro hordens» (S); «ca seras 
madre e virgẽ e madre de Deus» (S); «e 
daas aos pobres seras perfeyto» (TC); 
«por serẽ mais graçiossos e melhores que 
eu» (S); «e por serẽ assi podres causam 
tal fedor e doẽça que muyto empeçe» 
(RP); «Vos seredes meus amigos se 
fezerdes o que uos eu mando» (TC); 
«segundo o prometimento que feito he 
erdeiros seredes» (VC); «e creendo que 
serees daquelles que Sam Tomas diz 
terem o mays alto graao» (C); «Entõ nõ 
serei cõfuso ou vẽçido» (VC); «alguũs 
se dizen cryminaees por serem mais 
graues» (S); «uirtuosas e fazendo nos 
esto seremos  em eles e em nos 
sanctificados» (TC); «deuemus desforçar 
quanto podermos pera gardar os 
mandamẽtus de Deus, e asi seremus seus 
amigos» (TC); «ou se casan sen seren 
presentes» (S); «Boõa cousa he de tu 
aqui seres onde stas mas quer que sayas» 
(VC); «Eu por que desespero senpre 
serey sen esperança» (S); «serey como 
vos outros mẽtirosos» (EE); «ca seria 
gramde prigoo se o detardase» (TC); «a 
comfissom nom seria uerdadeyra nẽ 
cõprida» (TC); «melhor seria ao homem 
morrer corporalmẽte» (EE); «e estes 
iuramẽtos licitos nõ se guardãdo seriã 
pecado» (TC); «e nom aaqueles que 
ssabem que seriam proueitosos aa 
ygreja» (S); «e conhoçeriamos de 

quantos e quã grandes malles seriamos 
mereçedores» (VC); «E yso mesmo 
serian sse fose muy açerqua dos ssete 
annos» (S); «per peendença serias tal 
como arame ou bacio que sooa» (VC); 
«tanto que vos senhor a uyseis logo 
series saão» (HV); «antre os maaos 
serlhes ha em tormento» (VC); «e 
conhoçẽdo que elle he justo cõtẽdamos 
nos de sermos justos» (VC); «Bem 
auenturados serõ os que me nõ uirom e 
me crerom» (S); «mas julgarõ e serom 
saluos» (S); «e prestes serom para fugir» 
(VC); «Estes serom os synaaes» (EE); 
«serya duuida ssegundo ho de suso dyto 
sse a poderia asoluer» (S); «He de notar 
que grãde prazer serya a todo pouoo 
christaão do naçimento do filho de deus» 
(EE); «Sey forte e nõ tomes noio por tã 
pouco» (TC); «Sey obediente a Deus e a 
teu pralado» (TC); «Oo deus sey 
misericordioso a mym peccador» (EE); 
«E que outrosy nõ seya tã emuolto 
destẽperadamẽte em o cujdado dos 
prouximos que leixe dauer cujdado da 
cõtẽplaçom» (VC); «Per uentura sõ eu 
garda de meu irmaão» (TC); «muytos sõ 
saãos polla sua fee e creẽça» (HV); «assi 
como sõ pigmẽta e alhos» (RP); «vos 
amigos meus sodes se fezerdes as cousas 
que vos eu mãdo» (VC); «Eu vos rogo 
que me digaes dõde soees e como vos 
chamã» (HV); «e soes saão cõ toda vossa 
gẽte» (HV); «e os gaffos som lĩpos» 
(EE); «todos os mantijmentos quãto som 
de mais leue digestam tãto som milhores» 
(RP); «todos somos irmaãos ẽ Ihesu 
Christo» (TC); «os quaaes son gomos da 
vinha do senhor» (EE); «Credeme que 
eu soo tã grande e sey tanto como o que 
fez os dereytos» (S); «eu soo çerto que 
deuo non ho pagey» (S);  «Mas 
emuoluẽdome ẽ elle e mays soo solicito 
nas cousas terreaẽs que nas sprituães» 
(TC); «que nõ soo paciẽte nẽ sofrido» 
(TC); «Eu soõ pam viuo que desçendy 
dos çeeos» (EE); «se filhos de Abraham 
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soodes» (VC); «mas ante auee delle 
vergonha porque sooes filhos delle» 
(VC); «outros que nõ soões da gẽte 
popullar mas soões meus discipollos» 
(VC); «nom temaaes eu soom o que vos 
prometi» (EE); «a qual soon aas orelhas 
de Christo jgnoscente» (VC); «e pois que 
soys maas aruores nõ podees dar boo 
fructo» (VC); «Ha oraçom nõ pode sseer 
cõtinua» (S); «ajmda que nom sseja por 
palaura» (S); «para que ssejam fyees 
christaãos» (S); «e ssendo rrico cobijçey 
mais do que tynha» (S); «nõ poder sser 
todo bautizado na augua» (S); «e ssera 
contente cõ ella» (S); «por sserẽ poucos 
clerigos» (S); «Señor, demostranos a tua 
façe e sseremos saluos» (S); «e assy 
como aquelle que pera ty es abastante de 
sseres em teu coraçõ» (VC); «Esto sseria 
as i  como he es tabeleçido ẽ  os 
parrochianos» (S); «esta molher que aja 
conheçydo por ffornicaçom sse sserya 
comadre» (S); «como ssõ  os .x. 
mãdamẽtos da ley que Deus deu a 
Moysẽ» (S); «nẽ das que som ẽ as auguas 
sub a terra que ssom os peixes» (S); «e 
que cousas sson neçesarias nelle» (S).

serafim, subs. (do hebraico seraphim, 
pelo lat. eclesiástico seraphin). Anjo da 
primeira hierarquia. Formas: seraphijns 
(VC, 1); seraphijs (VC, 1); seraphim (S, 
1; VC, 2); seraphins (S, 1). Contextos: 
«serã contados em a nouena ordem e 
graao dos seraphijns» (VC); «nẽ os 
angeos nẽ a hordẽ dos seraphijs que mais 
cheguada nõ virõ ja mais a essencia de 
deus» (VC); «dominaçiones, virtutes, 
prinçypatus, potestates, cherubim e 
seraphim» (S); «ẽuiares cherubim ou 
seraphim ou alguũ dos angeos» (VC); 
«os seraphins cramauãho huũ ao outro» 
(S).

serão, subs. (do lat. vulgar *seranu-m, este 
de serum, tarde). Tempo que decorre 
entre a ceia e a hora de dormir. Formas: 
seraão (VC, 2). Contextos: «E em 
aquelle dia que era terça feira ao seraão 

em o monte Oliuete» (VC); «Pedro que 
ao seraão negou a Christo ao Gallicãto. 
fez dello peendença» (VC).

serea, subs. (do grego σειρήν, pelo lat. 
sirene-m). O mesmo que sereia: ser mi-
tológico metade mulher e metade peixe. 
Formas: sereas (VC, 2). Contextos: 
«passemos per os cantares mortaaes das 
sereas cõ as orelhas çarradas» (VC); 
«por tal que nõ podesse seer enguanado 
per os cãtos das sereas» (VC).

sereníssimo, adj. (do lat. serenissimus, a, 
um, muito calmo). Forma de tratamento 
dado a personalidades da monarquia, 
que significa muito sereno, muito 
calmo. Formas: serenissima (VC, 6); 
serenissimo (VC, 3); serenissimos (VC, 
1). Contextos: «nem menos a serenis-
sima prinçesa e senhora Raynha» (VC); 
«Primeiramente hũa prohemial epistola 
ao serenissimo Rey Dom Joham» (VC); 
«a emveterada gloria e honrra muy 
antiguamẽte per os serenissimos reys 
vossos predeçessores» (VC).

sermão, subs. (do lat. sermone-m). Dis-
curso sobre assunto religioso que se 
pronuncia no púlpito da igreja; pregação. 
Formas: sermõ (S, 2; VC, 51; HV, 9; EE, 
9); sermõees (S, 1); sermom (S, 1; TC, 
1; VC, 12; HV, 1); sermon (VC, 8; EE, 
2); sermoões (VC, 20). Contextos: «dizẽ 
sermõ ou preegaçom ãte ho pouoo» (S); 
«o senhor fez primeiro huũ sermõ aos 
discipolos» (VC); «segundo Agostinho 
ẽ o sermõ do primeiro dia de Janeiro» 
(EE); «ham de pregar a palaura de Deus 
fazendo sermõees» (S); «Como assy foy 
acabado o sermom ho senhor descendeo 
do monte» (VC); «e quãdo acabou seu 
sermom disse ao emperador» (HV); «Se 
se affrigio com noio pola solenidade da 
missa ou pollo sermom seer grãde» (TC); 
«e esto por o seu sermon. por que assi 
nunca fallou homẽ» (VC); «porque em 
o principio do sermon pedimos a graça e 
jmuocaçon dos sanctos» (EE); «nõ cura-
rõ das vossas palauras e sermoões» (VC).
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serôdio, adj. (do lat. serotinus, a, um). 
Tardio. Formas: serodeas (C, 1). 
Contexto: «todallas fruitas temporaãs 
e serodeas que ouuerẽ» (C).

serpe, subs. (do lat. medieval serpe-m, 
por serpens, entis). Serpente; cobra. 
Formas: serpe (EE, 1); serpes (VC, 1). 
Contextos: «por que os feridos da serpe 
olhando en aquella saarassem» (EE); 
«Se a caminheiro te achar no deserto e 
em loguar despouoado daqueste mundo. 
ou os dragos e serpes cõ lingoas de fogo 
veerẽ cõtra ty pera te morderẽ» (VC).

serpente, subs. (do lat. serpente-m). Cobra 
grande. Formas: serpente (TC, 1; VC, 
18; EE, 5); serpentes (S, 1; VC, 5; EE, 
5); serpẽte (S, 2; TC, 1; VC, 18; EE, 3); 
serpẽtes (VC, 10; EE, 5). Contextos: 
«Ca a serpente cõ sua poçonha ẽçuia 
o ar e mata o homẽ na terra» (TC); 
«A serpente infernal tem por cabeça 
o requirimẽto e offereçimẽto pera 
mal fazer» (VC); «leuantou Moyses 
ha serpente no deserto» (EE); «e en 
serpentes e artes magicas» (S); «emuiou 
contra elles serpentes de fogo e ao que 
mordiam logo morria» (EE); «Serpens, 
serpẽte pella morte e pella sabedoria 
ssua» (S); «a lingua destes he poçoẽta 
mais que da serpẽte» (TC); «se for 
mordido da serpẽte» (VC); «atee que 
Moyses por mandamento do senhor 
aleuantou huũa serpẽte de metal» (EE); 
«Seede pois auisados ou discretos como 
serpẽtes» (VC); «E emuiou ho senhor 
serpẽtes de fogo que matauã» (EE).

serpilo, subs. (do lat. serpillu-m). O mesmo 
que serpil ou serpão: planta medicinal 
e culinária. Formas: serpillo (RP, 1). 
Contexto: «e outro que chamã serpillo 
que acharas ao boticairo» (RP).

serra, subs. (do lat. serra-m). Instrumento 
de cortar madeira. Formas: seerra (EE, 
1); serra (VC, 3). Contextos: «serrou 
com hũa serra de madeira per meyo» 
(VC); «porque elle mãdou serrar Ysayas 
cõ serra de madeira» (VC); «(serrados) 

como Isayas cõ seerra de fusta» (EE).
serrar, vb. (do lat. serrare). Cortar madeira 

com serra. Formas: foy serrado (VC, 
1); serrados (EE, 2); serrar (VC, 1; C, 
2); serrarem (C, 1); serrou (VC, 1). 
Contextos: «porque Jsaias em sua terra 
foy serrado ou espostejado» (VC); «e 
forom apedrejados e serrados e tẽtados 
e degollados» (EE); «porque elle mãdou 
serrar Ysayas cõ serra de madeira» 
(VC); «e dos toros que tomarẽ pera 
serrar lhe dem rezoado conheçimẽto» 
(C); «Se os serrarem pera vender o 
tauoado» (C); «o qual a gente e poboo 
dos judeos serrou com hũa serra de 
madeira per meyo» (VC).

serva, subs. (do lat. serva-m). Escrava. 
Formas: serua (S, 16; VC, 32; EE, 4); 
seruas (S, 1; VC, 1). Contextos: «Ho 
seruo nẽ serua nẽ outro homẽ nẽ molher 
liure» (S); «a soberba he tua senhora 
e minha serua» (VC); «Ex a serua 
do senhor seja feito a mĩ segũdo tua 
pallaura» (EE); «senhor nẽbrese te dos 
teus seruos e seruas» (S); «a tua graça e 
pyedade sobre as almas dos teus seruos 
e seruas» (VC).

serventia, subs. (do lat. medieval servien-
tia-m). Servidão; sujeição; escravidão. 
Formas: seruentia (VC, 1); seruẽtia 
(VC, 1). Contextos: «e vos fara liures 
porque no presente liura da subjecçom 
e seruentia da culpa» (VC); «e depois 
vos liurara da seruẽtia da miseria» (VC).

serviçal, adj. (do lat. medieval servitiale-m). 
Diligente; solícito. Formas: seruiçaaes 
(VC, 1). Contexto: «e vẽça o per 
obras seruiçaaes se o quer vençer per 
sanctidade» (VC).

servício, subs. O mesmo que serviço. 
Formas: seruicio (VC, 2); seruiçios (VC, 
1). Contextos: «por seruicio de Christo» 
(VC); «que todo despẽdamos em seruicio 
de Christo» (VC); «despẽdamos em 
seruicio de Christo» (VC); «fossẽ tirados 
aos offiçios e seruiçios de deus» (VC).

serviço, subs. (do lat. servitiu-m). Ato ou 
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efeito de servir; trabalho; obrigação. 
Formas: seruiço (S, 25; TC, 8; VC, 
190; HV, 3; C, 8; EE, 35); seruiços (S, 
4; VC, 43; C, 2); seruyço (S, 2); serviço 
(C, 2); sseruiço (S, 1). Contextos: «he 
deputado e sinalado ẽ parte do seruiço 
de Deus» (S); «A segũda que obra fez 
se foy ẽ seruiço de Deus aiudãdo alguũ 
lazerado» (TC); «Os judeos no sabado 
nom faziã obra de seruiço» (VC); 
«cansada do trabalho do seruiço andãdo 
por toda a casa» (EE); «e o angeo que 
staua aos pees he aquelle que nos ẽsina 
os seruiços da sua humanidade» (VC); 
«e pagas suas diuidas e seruiços» (C); «O 
sexto sse deu ordens aos que o seruirõ 
por rremuneraçõ de seruyço» (S); «e 
pouca deuaçam perderem o que seus 
antijgos por serviço de Deus e honrra 
de sua ordẽ ganharõ» (C); «Ho seruo nẽ 
serua nẽ outro homẽ nẽ molher liure que 
esten en sseruiço dalguũ señor nõ podẽ 
fazer esmola dos beẽs delle ssem seu 
mandado» (S).

serviçoso, adj. (de serviço + -oso). 
Serviçal; diligente; solícito. Formas: 
seruiçosa (VC, 1). Contexto: «Consira 
aqui a senhora como andaua seruiçosa e 
sollicita em todas aquellas cousas que se 
deuiam dereitamẽte fazer» (VC).

servidão, subs. (do lat. servitudine-m). 
Escravidão; dependência; submissão. 
Formas: seeruidom (EE, 1); seruidõ 
(VC, 29; EE, 6); seruidõe (S, 1); seruidoẽe 
(S, 1); seruidõee (S, 5); seruidom (VC, 
13; EE, 16); seruidon (S, 1; EE, 2); 
seruidoões (VC, 1). Contextos: «Segũdo 
Gorram da temporal seeruidom dos 
romaãos» (EE); «qual seja a asoluçom da 
seruidõ do Egipto» (VC); «subjugados 
aa seruidõ  da ley» (EE); «deue 
perdoarlhes algũa cousa de seruidõe sse 
lhe deuẽ» (S); «E as obras de seruidoẽe 
determina a ygreja que som as obras 
mecanicas» (S); «auaricia he seruidõee 
dos ydollos» (S); «e mingua de boo 
preposito. seruidom. e doença» (VC); 

«tãto mais sem empedimẽto pequees 
quanto menos sooes apremados do jugo 
da seruidom» (EE); «deue ser posto en 
seruidon daquelle que aparelha os ofiçios 
publicos» (S); «Entõ seremos liures de 
todas seruidoões» (VC).

servidor, subs. (do lat. servitore-m). 
Aquele que serve; servente; criado. 
Formas: seruidor (S, 2; VC, 54; HV, 2; 
C, 2; EE, 12); seruidores (S, 3; TC, 1; 
VC, 103; C, 1; EE, 17; RP, 1); seruydor 
(S, 1). Contextos: «ministro em latim, 
e em nosa lingoa seruidor» (S); «a 
qual he significada per Obeth que quer 
dizer seruidor» (VC); «se nam o fisico 
ou algũa seruidor que se nam possa 
escusar» (C); «mandou seu seruidor 
a dizer aos conuidados que viessem» 
(EE); «como aquesçe aos seruidores 
dos senhores» (S); A septyma se pagou 
bem as soldadas aos mancebos e asy aos 
outros seruidores» (TC); «E a outra ao 
templo e seruidores do templo» (VC); 
«pera pagamẽto de seus seruidores» 
(C); «os seruidores ho sabiam» (EE); «e 
assi ho deuẽ de fazer os seruidores dos 
enfermos» (RP); «tomaria aquela mesma 
do seruydor çujo e desonesto» (S).

servidora, subs. (feminino de servidor). 
Aquela que serve; servente; criada. 
Formas: seruidora (VC, 1). Contexto: 
«nõ era sua senhora nẽ sua seruidora» 
(VC).

servil, subs., adj. (do lat. serville-m). 
Próprio da condição de servo ou 
escravo. Formas: seruil (VC, 12; EE, 5). 
Contextos: «mas aquella que era seruil e 
maa» (VC); «O qual se entende de temor 
seruil, em quanto he seruil» (EE); «por 
temor de seruil sobmetidos» (EE).

servinte, subs., adj. (do lat. serviente-m, 
part. presente de servire). O mesmo que 
servente: servidor. Formas: seruinte 
(EE, 1); seruintes (EE, 1); seruĩte (EE, 
1). Contextos: «Pedro foy mais seruinte 
e porem veeo primeiro a Jhesu» (EE); 
«non preguiçosos na cura no spiritu 
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seruintes seruindo ao senho» (EE); 
«Assy meesmo a fundo tomãdo forma 
de seruĩte» (EE).

servir, vb. (do lat. servire). Estar na 
dependência de; colocar-se ao serviço 
de; obedecer. Formas: auia seruido 
(VC, 1); he seruida (TC, 1); seer seruida 
(VC, 2); seer seruido (VC, 5; EE, 1); 
seer seruidos (VC, 1); seerẽ seruidos 
(VC, 1); seja seruido (VC, 1; C, 1); serua 
(TC, 1; VC, 11); seruã (VC, 9); seruam 
(VC, 1); seruamos (VC, 8); seruas (TC, 
1; VC, 2); serue (S, 3; TC, 3; VC, 37; 
EE, 9); seruẽ (S, 2; TC, 1; VC, 28; C, 
1; EE, 5); serue os (VC, 1); seruem (S, 
1; TC, 1; VC, 12; EE, 1); seruen (S, 2; 
EE, 1); serueriam (TC, 1); serues (VC, 
1); seruese (TC, 1); serui (TC, 1; VC, 
1); seruia (VC, 12; EE, 1); seruiã (VC, 
18; EE, 1); seruiãlhes (VC, 1); seruiam 
(VC, 6; EE, 2); seruiamno (VC, 1); 
seruiãno (VC, 2; EE, 2); seruiãnos 
(VC, 1); seruida (S, 1); seruide (VC, 
1); seruido (VC, 3; C, 1); seruĩdo (VC, 
1; EE, 1); seruĩdoo (TC, 1); seruĩdoos 
(VC, 2); seruidos (VC, 1); seruij (EE, 
1); seruijndo (VC, 1); seruijs (VC, 1); 
seruila (VC, 1; EE, 1); seruilhos ha (VC, 
1); seruillo (VC, 3); seruillos ha (VC, 
1); seruimos (VC, 3); seruindo (VC, 9; 
EE, 8); seruindo te (VC, 1); seruindoo 
(VC, 2; EE, 2); seruio (S, 2; TC, 1; VC, 
4); seruios (VC, 1); seruir (S, 6; TC, 11; 
VC, 102; HV, 2; C, 4; EE, 24); seruir nos 
(VC, 1); seruira (EE, 2); seruirã (VC, 3); 
seruiras (VC, 2; EE, 1); seruirdes (VC, 
1); seruirẽ (VC, 3); seruirem (VC, 3; C, 
1); seruiria (VC, 1); seruiriã (VC, 3); 
seruirõ (S, 1; VC, 5); seruirom (VC, 3; 
EE, 2); seruirse (VC, 1); seruise (VC, 1); 
seruisen (S, 1); seruisse (VC, 6; EE, 4); 
seruissẽ (VC, 3); seruissem (VC, 5; HV, 
1); seruiste (VC, 1); seruistes (VC, 2); 
serujndo (VC, 1); seruyo (S, 1); servilla 
(VC, 1); servir (C, 1); sirua (S, 1; TC, 1; 
VC, 2; EE, 1); siruaaes (EE, 1); siruamos 
(VC, 1; C, 1; EE, 4); siruan (S, 1); 

siruo (VC, 1); sseruiron (S, 1); syruem 
(EE, 1). Contextos: «Em hũa hjnstoria 
se diz que Joseph auia seruido cinco 
annos a Pillatus» (VC); «des a mayor 
criatura ataa meor de todos he seruida 
e de todos he senhora» (TC); «pera 
auer solaz de companhia .s. do marido 
seer seruida e acõpanhada mayormente 
quando fugio ao Egypto» (VC); «nõ 
veeo a seer seruido mas a seruir» (EE); 
«e nõ querẽ ministrar ou seruir. mas seer 
seruidos» (VC); «ẽ que auerã temor de 
seerẽ seruidos das augoas» (VC); «e 
pera que Deus seja seruido de muitos» 
(C); «deue de mãteer saluo nos tempos 
cõuinhauees e certos e cõ ẽtẽçõ de fazer 
fruito que serua a Deus e nõ nos dias das 
festas e sãctos» (TC); «que assy o serua 
per peẽdẽça» (VC); «e os faze auer tal 
dignidade que assigna ãgeos do ceeo que 
os seruã e guardem» (VC); «e tu ergo 
se queres que os ãgeos te seruam fuge 
das consollaçoões do mundo» (VC); 
«nẽ seruamos mais aos pecados» (VC); 
«Se teu padre carnal te estoruar que nõ 
seruas a Deus» (TC); «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); «porque aqueles que os seruẽ 
pagãnos coas eigreias» (TC); «teẽ ho 
regno dos çeos para os boos que neste 
mũdo ho seruẽ lealmẽte» (EE); «e serue 
os quando os nõ engana nẽ vẽçe» (VC); 
«Outrosy nõ me trabalhey de syguir o 
caminho dos sãctos e de aqueles que 
dereytamente seruem a Deus mais todo 
faço pelo cõtrairo» (TC); «meu e de 
todos aquelles que te seruen» (S); «Ca 
moytas uezes acõtece que muytos filhos 
serueriam a Deus e por cõstrãgimẽto de 
seus padres nõ no fazẽ» (TC); «e quãdo 
tu es viciado cõ as paixões da carne e 
serues ao vẽtre» (VC); «Porque esta he 
senhora dos reys e dos principes da terra 
e seruese deles e de todolos estados» 
(TC); «Pequey nõ amando a Deus sobre 
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todalas cousas como deuera nõ o timy 
nem o serui nem o louuey como deuera» 
(TC); «e o que a auia mester o dia que 
se seruia della lhe daua de comer» (EE); 
«como que elles seruiã a deus mais que 
os leigos» (VC); «e seruiãlhes porque 
a sensualidade reformada per a virtude 
moral serue e obedeçe aa razõ» (VC); «as 
quaaes o seruiam de sua fazẽda» (EE); «e 
cheguarõse a elle e seruiamno» (VC); «E 
entõ deixou o diaboo e logo chegarõ os 
anjos e seruiãno» (EE); «forã hũas gẽtes 
no mũdo que temiã a deus e adorauã os 
ydollos e seruiãnos» (VC); «A terceira 
que seja muy seruida da deuaçom» (S); 
«seruide a deus por medo da pẽna do 
jnferno» (VC); «ẽ maneira que Deus 
seja delles seruido» (C); «seruĩdo dia 
e noyte» (EE); «e seruĩdoo asy sera em 
nos comprido o precepto que dito he» 
(TC); «trabalhãdo e seruĩdoos cõ affliçõ» 
(VC); «E porque ouujndo elles aquestas 
cousas e seruidos com tristeza» (VC); 
«(huũ senhor) ao qual seruij» (EE); 
«stam seruijndo o seu criador» (VC); «A 
elle seruẽ os reys que vos seruijs» (VC); 
«como foy aa montanha a Elisabeth a 
seruila» (EE); «(seruilhos ha) porque 
da claridade da sua luz e da cõtẽplaçõ 
da sua diuindade fartara os fiees» (VC); 
«e seruillo de seu officio dando exẽplo 
a nos homẽs» (VC); «(e seruillos ha) 
ante elles poẽdo manjares spirituaaes» 
(VC); «ao qual nom seruimos per temor 
como seruos. mas por amor como filhos» 
(VC); «nõ seruindo ao olho com falssa 
afeiçam» (EE); «per tua graça de ti 
reçebi seruindo te lealmente com ellas» 
(VC); «(som filhos de deus) seruindoo» 
(EE); «A quinta se os seruio ou lhes 
deu aquelo que auiam mester quãto em 
si foy quamdo os uio em necesidade» 
(TC); «E tu vayte cõ elles e ajuda a leuar 
o moço Jhesu e seruios em as cousas 
que poderes» (VC); «Aparelhade os 
uossos coraçoões para seruir a Deus 
e liuraruosha das maãos dos uossos 

ẽmiigos» (TC); «mas ministrar e seruir 
nos fez seus deuidores» (VC); «e 
passando os seruira» (EE); «nẽ o seruirã 
por aquesta razõ» (VC); «ao senhor teu 
adoraras e a elle soo seruiras» (EE); «e 
viuerdes pera o seruirdes» (VC); «sejam 
mester çertas cousas e officiaaes pera o 
seruirẽ» (VC); «nẽ se despõe a çelebrar 
nẽ seruirem a Deus no ofiçio pera que 
os escolheo» (C); «e de outra guisa nõ 
seruiria ally» (VC); «porque muytos 
seruiriã de palauras que nõ despẽderiã 
das fazẽdas» (VC); «O sexto sse deu 
ordens aos que o seruirõ por rremuneraçõ 
de seruyço» (S); «seruirom e obedeçerõ 
a deos non como filhos: mas como 
captiuos» (EE); «Pera seruirse desuestio 
e alçou» (VC); «por tal que todo aquello 
seruise a deus em penitẽcia» (VC); «que 
seruisen e administrasen aos saçerdotes» 
(S); «tomãdo a humanidade na qual nos 
seruisse» (EE); «(os obreyros) .s. justos 
que o seruissẽ e notificassem o seu 
nome» (VC); «nõ no ouuessem nẽ se 
seruissem delle» (HV); «Nõ te guabes 
se bẽ seruiste» (VC); «Nom vos guabees 
que seruistes bem» (VC); «mayor he 
aquelle que sta asentado que aquelle 
que anda ministrando e serujndo» (VC); 
«ou detiue a soldada ou ho jornal a quẽ 
me seruyo» (S); «e queria a hir veer 
por a esforçar e servilla» (VC); «ho 
servir e uiuer segundo ha ordem em 
que sam posto» (C); «dagora quẽ quiser 
auer beneficio na eygreia de Deus sirua 
aos senhores tẽporaes» (TC); «porque 
siruaaes a deus pellas obras que fazees 
ao proximo» (EE); «para que siruamos 
aa çugidade» (EE); «e non põee nellas 
clerigos que as siruan» (S); «eu nom 
valho nada e mal te siruo» (VC); «non 
querem pagar nen rremunerar ho que 
prometeron a seus vogados e aos que os 
sseruiron» (S); «pera que mais liuremẽte 
syruem a deus segundo Lyra» (EE).

servo, subs. (do lat. servu-m). Escravo; 
servente; criado. Formas: seruo (S, 28; 
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TC, 10; VC, 213; EE, 20); seruos (S, 8; 
TC, 2; VC, 100; EE, 15); servo (VC, 
1). Contextos: «Ho seruo nẽ serua nẽ 
outro homẽ nẽ molher liure» (S); «e se 
for seruo .iii. anos de peemdẽça» (TC); 
«nem se possa exergar em teu seruo 
signal de tanto mal» (VC); «Agora 
leixas senhor a teu seruo em paz» (EE); 
«ca antre os seruos christaãos ben ten 
ho matrimonio» (S); «Semelhauel he o 
regno dos ceos a huũ rey que quis auer 
conta cõ seus seruos» (TC); «deuemos 
nos que somos seruos cõ grande sentido 
vijnr cedo aas solẽpnidades das boas 
obras» (VC); «e non sera contado antre 
os seruos de deos» (EE); «Agora leixas 
o teu servo senhor em paz» (VC).

sessagésimo, num. (do lat. sexagesimus, 
a, um). O mesmo que sexagésimo: que 
ocupa numa série a posição sessenta. 
Formas: sessagesimo (VC, 4). Contex-
tos: «Os meãos fazem fructo sessagesi-
mo» (VC); «auerã fructo sessagesimo 
.s. sessenta» (VC); «e outra fez fructo 
sessagesimo .s. nas viuuas» (VC).

sessegar, vb. O mesmo que sossegar. 
Formas: sessegue (VC, 2). Contextos: 
«dõde sessegue algũas vezes que tiram 
sangue de error» (VC); «a qual ajnda 
que caesse ou morresse nõ sessegue 
que a deuijndade ouuesse alguũ caso ou 
fallimẽto» (VC).

sessego, subs. O mesmo que sossego. 
Formas: seseguo (VC, 2); sessego 
(VC, 1); ssessego (VC, 1). Contextos: 
«e leua me ao seseguo e segurãça da 
praya» (VC); «quantos hi ha que em o 
sessego nõ forõ cõtẽtes de seer pobres» 
(VC); «e nũca stam de ssessego em alguũ 
loguar» (VC).

sessenta, num. (do lat. sexaginta). Seis 
vezes dez. Formas: sescẽta (TC, 1); 
seseenta (VC, 1); sesenta (VC, 1; C, 
1; EE, 2); sessenta (VC, 8; EE, 1). 
Contextos: «e este ha cem graaos o 
casto fazẽdo esto meesmo ha sescẽta» 
(TC); «E preeguarom mil e duzentos e 

seseenta dias .s. tres ãnos e meyo» (VC); 
«e tem seis mil e seis centos e sesenta e 
seis homẽs» (VC); «E as pessoas leigas 
que nas ditas cousas forem culpados 
paguaram sesenta reaaes» (C); «Outros 
sesenta por huũ como som os viuuos 
castos» (EE); «de sessenta e outra de 
trinta» (VC); «(sessenta estadios) Auees 
de saber que estadio se diz por estarẽ» 
(EE).

sesta, subs. (do lat. hora sexta, meio dia). 
Tempo de descanso depois do almoço. 
Formas: seesta (EE, 3). Contextos: 
«passamos o trabalho do dia e da 
seesta» (EE); «leuamos o trabalho do 
dia e seesta» (EE); «e a seesta do carnal 
apetito» (EE).

sesta feira, subs. O mesmo que sexta-
feira. Formas: sesta (S, 2; VC, 3; C, 
1); sesta feira (S, 1; VC, 18; EE, 3); 
sesta feyra (S, 8; TC, 2; VC, 11; HV, 1); 
sestas feiras (TC, 4); sestas feyras (TC, 
15). Contextos: «jejuũe a segũda feira 
e a quarta e a sesta ẽ pan e augua» (S); 
«E porque aa quarta feyra o senhor foy 
vẽdido asy como aa sesta crucificado» 
(VC); «E assy a quinta feira de laua pees 
e a sesta seguinte atee o ofiçio» (C); «na 
sesta feira ãte da domingua da paixõ» 
(VC); «a xxv. de março em sesta feira» 
(EE); «asy o prymeiro dia que he sesta 
feyra» (S); «outrẽ deue ieiũar hũa sesta 
feyra a pam e agua» (TC); «E deue fazer 
camtar cada sesta feyra hũa missa da 
trindade» (TC); «iaiũe .xv. sestas feiras 
a pã e agua» (TC); «Comeste carne a 
sesta feyra ou ao sabado ou outros dyas» 
(S); «Este deue ieiũar .xv. sestas feyras 
por cada hũa uez que hy parar mentes» 
(TC); «deue ieiũar hũa sesta feyra a pam 
e agua» (TC); «ieiũe .xiiii. anos as sestas 
feyras a pam e agua» (TC).

sesteiro, subs. (de sexto + -eiro). Tipo de 
medida que corresponde à sexta parte 
de um moio. Formas: sesteiros (VC, 
1). Contexto: «som hũas medidas que 
cadahũa leua seis sesteiros» (VC).
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sesto, num. O mesmo que sexto. Formas: 
sesta (VC, 2; EE, 2); sesto (TC, 3). 
Contextos: «A sesta cousa he que deue 
seer de deus confortada per dom de 
forteleza do spiritu sancto» (VC); «em 
ha quatorze lũa, em ha sesta jndiçom» 
(EE); «o sesto he cõ suas maãos» (TC); 
«e ia dise ẽcima no sesto mãdamẽto 
que dissera Ihesu Christo se aquel que 
cobiiça a molher ia fornigou ẽ seu 
coraçom» (TC).

sestra, subs. (do lat. sinistra-m). Esquerda; 
mão esquerda. Formas: seestra (VC, 37; 
EE, 10); seestras (VC, 2; EE, 2); sseestra 
(S, 1; VC, 1). Contextos: «A seestra he 
o desejo de auer louuor dos homeẽs ou 
o desejo do proueito terreal» (VC); «Sua 
seestra sob minha cabeça sua deestra 
me abraçara» (EE); «e nas seestras da 
miseria carnal aquelles que cobijçarõ as 
cousas presẽtes» (VC); «Em virtude de 
deos pellas armas de justiça a deestras e 
seestras» (EE); «asy como pella sseestra 
se ẽtende a miseria e a pena perpetua 
que sera dada aos maoos» (S); «que 
Christo homẽ seja a deestra. e o padre 
aa sseestra» (VC).

sestro, adj. (do lat. sinister, sinistra, 
sinistrum). Esquerdo. Formas: seestra 
(S, 1; TC, 1; VC, 7; RP, 1); seestro (VC, 
15; RP, 1); seestros (VC, 1); sestra (S, 2); 
sestro (S, 2); ssestra (S, 1). Contextos: 
«E a parte que ficou na maão seestra 
partea outra vez» (S); «Quẽ te quiser ferir 
na parte deestra paralhe tu a seestra» 
(TC); «Pois se a maão destra scandaliza 
e a boõa obra que fara a maão seestra e 
a obra malliciosa?» (VC); «Façase ergo 
a sangria em a vea destra ou seestra» 
(RP); «o olho seestro he aquelle que da 
cõselho nas cousas terreaaes» (VC); «Se 
de bayxo do braço seestro ou esquerdo» 
(RP); «porque os doões que hã de passar 
sõ chamados seestros ẽ respecto dos 
eternaaes e aos eternaaes ẽ deestra» 
(VC); «toma da parte sestra» (S); «e 
alçar a maãoo a parte do hõbro sestro» 

(S); «foy cruçificada a maãoo dereita de 
Jhesu Christo que a ssestra» (S).

sestro 2, subs. (do grego σε‹στρον, pelo 
lat. sistru-m). O mesmo que sistro: 
instrumento musical com lâminas que 
retinem ao ser agitado; espécie de 
marimba. Formas: seestros (VC, 1). 
Contexto: «e as outras molheres que a 
seguiã cantauã ao senhor em pandeiros 
e seestros» (VC).

sesudamente, adv. (de sesudo + -mente). 
O mesmo que sisudamente: sensata-
mente. Formas: sesudamente (EE, 1); 
sesudamẽte (EE, 1). Contextos: «De 
todo teu coraçom .s. sesudamente de toda 
tua alma» (EE); «E louuou ho senhor 
ao moordomo da maldade que fezera 
sesudamẽte» (EE).

sesudo, subs., adj. (de seso + -udo; seso, 
do lat. sensu-m). O mesmo que sisudo: 
sensato; sério; prudente. Formas: sesuda 
(VC, 2); sesudas (VC, 9; EE, 3); sesudo 
(TC, 3; VC, 9); sesudos (VC, 1; EE, 
2); sessudo (VC, 1). Contextos: «esto 
he melhor e mais sesuda cousa a deus» 
(VC); «porque segũdo diz Jeronimo 
a sancta ygreja cõta por sesudas as 
virgeẽs que obram bem por deus» 
(VC); «donde se põe ho exẽplo das 
çĩco virgẽs doudas e das çĩco sesudas» 
(EE); «Quem se bem quyser cõfessar 
demande clerigo sesudo que lhe sayba 
dar peemdença uerdadeira» (TC); «E seu 
esguardamento era simprez e sesudo os 
olhos de collores e claros» (VC); «fazem 
booas obras estes sandeus som ajnda 
que sesudos pareçam» (VC); «escõdeste 
estas cousas aos sesudos e emtẽdidos» 
(EE); «Sallmõ: que quer dizer homẽ 
sensiuel ou sessudo» (VC).

seta, subs. (do lat. sagitta-m). Flecha. 
Formas: seeta (VC, 10; EE, 3); seetas 
(VC, 10; EE, 3); sseeta (VC, 2). 
Contextos: «sem dardo e sem seeta 
alguũa» (VC); «por a qual teueste por 
bẽ morrer com seeta muy forte de fogo 
de caridade muy poderosa» (VC); «Na 
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soombra do seu poderio me defendeo, 
e pos me como seeta escolheyta» (EE); 
«Aa qual as seetas peçonhẽtas deste 
mũdo malicioso nõ podẽ chegar saluo 
por nossa culpa e sandice» (VC); «no 
qual todallas seetas de fogo malino» 
(EE); «nõ abasta pera curar a chagua 
tirar a sseeta sollamẽte» (VC).

sete, num. (do lat. septe-m). Seis mais um. 
Formas: seete (EE, 1); sete (S, 133; 
TC, 42; VC, 162; HV, 7; C, 15; EE, 49; 
RP, 1); ssete (S, 21). Contextos: «Seete 
vezes no dia caae o justo» (EE); «porque 
ãdou sete anos ẽ pees e ẽ maãos comẽdo 
das eruas pelos mõtes» (TC); «E alguũs 
dizẽ que fee se entende pello credo e 
ainda se diz por huã das sete virtudes» 
(VC); «nõ me enuiou o trebuto de sete 
annos» (VC); «E destes mandamẽtos 
ha hy tres afirmatiuos e sete negatiuos» 
(HV); «estaua çujo sete dias» (EE); 
«Signaes pronosticos da pestilẽcia 
quãto ao presente pertẽçe, sã sete» 
(RP); «Porẽde dicto e trautado dos ssete 
pecados mortaees» (S).

setecentos, num. (de sete + centos). Sete 
vezes cem. Formas: sete çẽtas (HV, 1); 
sseteçẽtos (S, 1). Contextos: «E morrerõ 
em esta peleja da parte de Pilatus quatro 
mill e sete çẽtas pessoas» (HV); «que 
foy sseteçẽtos e trinta anos despoys da 
naçença de Jhesu Christo» (S).

setembro, subs. (do lat. Septembre-m). 
Nono mês. Formas: septembro (EE, 
1); setẽbro (EE, 3); setembro (VC, 3; 
C, 1; EE, 5). Contextos: «aos xxvj. de 
septembro en sabado na xij de luũa v. 
indiçõ» (EE); «a xxij. de setẽbro, ẽ terça 
feira» (EE); «em o mes de setembro 
que he o septimo» (VC); «a xxiiij. de 
setembro, e ho naçimento do senhor» 
(EE).

seteno, num. (do lat. septenus, a, um). 
Sétimo. Formas: setena (VC, 2); 
seteno (EE, 1). Contextos: «a setena 
propriedade he que teẽ ardor de sede» 
(VC); «e per aquesta se entẽde a setena» 

(VC); «Mostrase o emxẽplo no dialogo 
de Sam Gregorio no terçeiro liuro no 
seteno capitollo» (EE).

setenta, num. (do lat. septuaginta). Sete 
vezes dez. Formas: setenta (S, 4; VC, 
5; HV, 1; C, 1; EE, 8); setẽta (S, 4; VC, 
8; EE, 1). Contextos: «Se clerigo ou 
monje ou preste ou diachono, setenta 
dias» (S); «Que deua seer perdoado ao 
prouximo que pecar e nõ soomẽte sete 
vezes: mas setenta vezes sete. ou setẽta e 
sete vezes» (VC); «tijnha setenta e dous 
discipollos que andauã cõ elle» (HV); 
«pellos quaaes se emtẽdẽ os setenta 
diçipollos» (EE); «E se for desde os 
setẽta anos fasta os oytenta» (S); «deuiã 
perdoar setẽta e sete vezes» (VC); «nom 
dos dos apostollos mas dos setẽta e dous 
dicipolos» (EE).

setim, subs. (do hebraico setim, pelo 
lat. setim). Nome de uma espécie de 
madeira. Formas: sethim (VC, 1). 
Contexto: «A archa era feita de madeira 
de sethim que nõ apodricia» (VC).

sétimo, num. (do lat. septimus, a, um). Que 
ocupa numa série a posição número sete. 
Formas: setima (VC, 1); setimo (EE, 
1). Contextos: «A setima cousa he o 
gemido. nõ porque ouuesse mester do 
padre pera si cousa porque gemesse» 
(VC); «e por semelhante o segundo e 
terçeyro atee o setimo» (EE).

setuagésima, subs. O mesmo que septua-
gésima. Formas: setuagessima (C, 1). 
Contexto: «mandamos a todollos curas 
de nosso bispado que tanto que chegar a 
setuagessima façam huum rool em cada 
freiguesia» (C).

seu, pron. pos. (do lat. seus, sua, suum). 
Pronome possessivo da 3.ª pessoa do 
singular: que pertence à pessoa de quem 
se fala; dele. Formas: aseus (SG, 2); 
asseu (TC, 2); asseus (EE, 1); sa (TC, 
1); saa (S, 1); seo (TC, 2; VC, 1); seos 
(VC, 9); seu (S, 356; TC, 127; VC, 2460; 
HV, 93; C, 70; EE, 582); seus (SG, 8; S, 
199; TC, 63; VC, 1491; HV, 27; C, 104; 
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EE, 446; RP, 3); seuus (S, 2); sseu (S, 
83); sseus (S, 27); ssua (S, 49); ssuas 
(S, 10); su (TC, 1; VC, 4; HV, 1); sua 
(S, 312; TC, 76; VC, 3651; HV, 102; C, 
96; EE, 729; RP, 4); suaas (VC, 1); suas 
(SG, 2; S, 74; TC, 32; VC, 771; HV, 
22; C, 67; EE, 167; RP, 1); sus (TC, 1). 
Contextos: «e concederom pera sempre 
aos reis de Purtugal e aseus herdeiros 
e socessores» (SG); «toda molher que 
der a comer ou a beber asseu marido 
ou asseu amigo algũa cousa por bem 
querer» (TC); «Christo disse asseus 
diçipollos» (EE); «O homem que muyto 
iurar sera conprido de maldade, e da sa 
casa nũca sayra praga» (TC); «e decrarar 
as almas cõ saa parte» (S); «Nõ sobira 
no mõte do senhor nẽ stara na sua 
sãcta seeda o que iurar ao seo proximo 
engano» (TC); «E aĩda que o opapa 
de seo rey nõ quiser todo he debalde» 
(TC); «Esperã a sua promesa em a qual 
cousa se mostra a sua cõstãcia e o seo 
feruor» (VC); «Em as cousas proprias 
veo e os seos nõ o reçeberõ» (VC); 
«Preguntar deue o clerigo ou sacerdote 
a seu confessado se foy soberboso contra 
Deus» (TC); «se roubam se apremam 
os pobres ou lhes tomã o seu» (TC); «e 
teẽ por seu deuedor o prouximo» (VC); 
«e ganhon remissõ de seus pecados» 
(S); «E esto asy feito liexea dizer seus 
pecados e nõ lhe fale mais ataa que a 
pessoa calle» (TC); «deue de leyxar 
seus clerigos e hirse confessar a outros 
saluo se hos seus lhe nõ souberem dar 
peẽdẽça» (TC); «chegarom a ele os seus 
discipollos e acordaromno» (EE); «ha de 
cõfessar seus pecados» (RP); «abreuiã 
seus dias e tẽpos da sua fim» (RP); «e 
alguũs dizẽ que vizinho a seu vizinho e 
o parẽte a seuus parentes» (S); «e sayo 
de sseu costado sangue e augua» (S); 
«ca estes na ffe de sseus padrinhos se 
saluã» (S); «e o bautizasem per força e 
contra ssua uontade» (S); «nem en ha 
çyncuesma, nem en ssuas octauas» (S); 

«Bem asy como huũ rey ẽ su reyno põe 
ley e mãdamẽto» (TC); «e começa de 
pẽsar em su pecado» (VC); «alimparsse 
sua cõçiẽçia per lagrimas de pẽdença» 
(S); «Amar os proximos seu padre e 
sua madre» (TC); «ca fazem de cote 
sua vontade» (EE); e assy escapou de 
suaas maãos» (VC); «Se pecou con 
suas parentas» (TC); «por cõseruaçã 
de suas saudes» (RP); «Outro auemos 
de obedecer a nosos padres sprituaes 
asy como religiosos a sus prelados e os 
clerigos» (TC).

sevição, subs. (do lat. medieval saevitione-
-m). Sevícia; mau trato; crueldade. 
Formas: seuyçom (VC, 1). Contexto: 
«nom subjuga per seuyçom a carne sua 
ao spiritu» (VC).

sexagésima, subs. (do lat. sexagesima-m). 
O penúlt imo domingo antes  da 
quaresma. Formas: sexagesima (EE, 
3). Contextos: «Em ho domĩgo da 
sexagesima donde ho apostolo conta 
as persecuçoões e tribullaçoões» (EE); 
«Domĩgo ẽ a sexagesima» (EE).

sexo, subs. (do lat. sexu-m). Género. 
Formas: sexu (VC, 1). Contexto: «Toda 
hidade .s. velhos e mançebos e de todo 
sexu .s. de homẽs ou molheres» (VC).

sexta, subs. (do lat. hora sexta, meio 
dia). Entre o meio dia e as três horas 
da tarde. Formas: sexta (VC, 8; EE, 
3). Contextos: «E era açerca de hora 
de sexta» (VC); «vees como atees a ora 
de sexta padeceo longua e dura pelleja» 
(VC); «e sayo outra vez açerqua de hora 
de sexta e noa» (EE); «A ora de sexta foy 
des Abraham atee Moyses» (EE).

sexta-feira, subs. (do lat. sexta feria). O 
sexto dia da semana. Formas: sexta feira 
(VC, 3); vj. feira (EE, 5). «e em a sexta 
feira e na ora sexta avia de vijnr remijr 
o mundo» (VC); «a primeiro de dezẽbro 
em vj. feira» (EE).

sextamente, adv. (de sexto + -mente). 
Em sexto lugar. Formas: sextamente 
(VC, 3); sextamẽte (VC, 6). Contextos: 
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«Sextamente porque este foy o primeiro 
que preegou a peendẽça e a entrada do 
regno dos ceeos» (VC); «Sextamẽte ou 
a sexta cousa he que a doçura çellestrial 
he gostada» (VC).

sexto, num. (do lat. sextus, a, um). Que 
ocupa numa série a posição número seis. 
Formas: sexta (S, 36; TC, 9; VC, 90; C, 
4; EE, 3); sexto (S, 43; TC, 6; VC, 30; C, 
4; EE, 1; RP, 1); ssexta (S, 8); ssexto (S, 
7). Contextos: «A sexta hũa ordenaçõ 
e disposyçom de Deus perdurauel, 
dõde diz do começo do mũdo» (S); «A 
sexta se lhes foy obediemte assi como 
deuia» (TC); «A sexta razõ he por auer 
conhoçimento da magestade do padre» 
(VC); «A sexta perdoar a quem nos 
errou» (C); «A sexta apareçeo a todollos 
discipollos presente Thomas» (EE); 
«Seguese o sexto mandamento, scilicet, 
nom fornigaras, no qual lhe faça .xvi. 
pregũtas» (TC); «Esta bem aventurança 
se poõe bem no sexto lugar» (VC); 
«Sexto quãdo o vyo pella muita door 
deitar lagrimas» (EE); «Sexto sinal he 
quãdo veẽ muytos vẽtos do meo dia» 
(RP); «A ssexta quando alguũ delles 
cometese fornicaçom» (S); «O ssexto 
pecado he yra» (S).

si, pron. pes. (do lat. sibi). Que diz respeito 
à sua pessoa. Formas: si (S, 84; TC, 7; 
VC, 270; HV, 4; C, 13; EE, 7; RP, 3); sii 
(TC, 1); sij (SG, 2); ssi (VC, 25; C, 1); 
ssy (S, 19; VC, 55; C, 6; EE, 9); sy (S, 
12; TC, 30; VC, 791; HV, 11; EE, 107; 
RP, 3). Contextos: «por que a todos 
chama pera si e os achega ẽ hũ» (S); 
«ca cõtem en si muy grãde mesterio» 
(S); «A terceira se quer fazer peemdẽça 
e partirse dos pecados quãto em si for» 
(TC); «porque nom hã em si temor de 
Deus» (TC); «eram ditos mudos por 
quanto por si ou de sy nõ podiam fallar» 
(EE); «traz em si muytos vapores» (RP); 
«que soruesse em si toda a triaga» (RP); 
«teem em si duas causas» (RP); «Ha hy 
outro iuramẽto que chamam a sii Deos 

que se traze ameude na boca» (TC); 
«nem façã cousa per sij nem por outrẽ» 
(SG); «de creerem em ssi meesmo» 
(VC); «de a ganhar e teer pera ssy» (S); 
«hã mayor cuydado de ssy meesmos» 
(VC); «A segũda por que he muy breue 
en sy» (S); «ca a caridade ordenada a sy 
mesmo deue começar» (S); «Se iurgou 
outrẽ e nom sy meesmo» (TC); «Se tem 
que ha em sy algũas uondades as quays 
em sy nom ha» (TC); «e sem contriçom 
husam mal de sy» (VC); «deuẽ de euitar 
e de sy esquiuar as causas de tal podridõ» 
(RP); «pode muyto bem euitar e de sy 
lançar andãdo ou espaçãdo» (RP).

si 2, adv. (do lat. sic). O mesmo que sim: 
deste modo. Formas: si (S, 20; TC, 
2); sy (S, 2; TC, 7; HV, 1); ssy (S, 1). 
Contextos: «desque elle diser que si» 
(S); «E rresponda elle: si creeo» (S); 
«rresponda: si quero de grado» (S); 
«E ella deue dyzer si» (S); «ca si crece 
o mũdo peiorãdo todauia» (TC); «E 
se diser que ssy ouuido, como e ẽ que 
maneira» (S); «Responda: sy creo» (S); 
«emxemplo teemus de Ihesu Christo 
dizer por sy si e por nom nom» (TC); «a 
uossa palaura seia por sy sy, e por nom 
nom» (TC); «se diser que sy mandelhe 
que hos torne aquel que lho deu» (TC); 
«Se por auer boas casas e sy de todalas 
outras riquezas» (TC); «E se diser que 
ssy ouuido, como e ẽ que maneira» (S).

si 3, conj. O mesmo que se. Formas: si 
(VC, 1); sy (RP, 1). Contextos: «He 
ergo gramde remedio sy se alguẽ sentir 
apeçonhẽtado ou ẽ tẽpo de pestilẽcia 
sentir estas cousas que escuse o sõno» 
(RP).

siclo, subs. (do hebraico shekel, pelo lat. 
siclu-m). Antiga moeda de prata que 
circulava em Israel. Formas: siclo (VC, 
1). Contexto: «dous dinheiros mehudos 
de cobre que valiã a quarta parte de 
huũ siclo .s. que valia çinco mealhas 
as quaaes guãçara cõ suores pera seu 
mãtijmẽto» (VC).



233Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

sicómoro, subs. (do grego συκόμορος, pelo 
lat. sycomoru-m). Espécie de figueira do 
Oriente Médio; o fruto dessa figueira. 
Formas: sicomoro (VC, 20); sicomorus 
(VC, 1). Contextos: «e sobio se ẽ hũa 
aruor de sicomoro por veer Jhesu Christo 
que passaua por hy» (VC); «Sicomoro 
he hũa aruor semelhauel nas folhas aa 
morreira» (VC); «Sicomorus outrosi 
se chamã huũs pomos semelhauees a 
figos» (VC).

sidra, subs. (do hebraico schechar, através 
do lat. sicera-m, pelo cast. sidra). Bebida 
feita de sumo fermentado de maçã. 
Formas: sydra (EE, 1). Contexto: «e nõ 
bebera vinho nem sydra» (EE).

signadamente, adv. O mesmo que assina-
damente. Formas: sijgnadamẽte (VC, 
1). Contexto: «E sijgnadamẽte diz antre 
os nascidos e nõ nascidas porque nõ se 
entendese que elle auia auantagẽ» (VC).

signado, subs. O mesmo que sínodo. 
Formas: signado (C, 1). Contexto: 
«esto façam des o dia do çellebramento 
deste nosso signado a huum anno» (C).

signagoga, subs. O mesmo que sinagoga. 
Formas: signagoga (S, 1; VC, 7); 
signagogas (VC, 2); signagogua (VC, 2); 
signagoguas (VC, 1); sygnagogua (VC, 
2). Contextos: «Ho primeyro foy a filha 
do primçipe da signagoga que rresuçitou 
dẽtro na cassa» (S); «por o nom lãçarem 
fora da signagoga» (VC); «açoutar 
vosham em suas signagogas» (VC); 
«Este he o dia em que a signagogua 
se acabou. e a ygreja foy começada e 
nascida» (VC); «se nas signagoguas 
ou ygrejas ou ruas e praças alguem faz 
smolla ou outra boõa obra» (VC); «e 
ensinaua na sygnagogua delles» (VC)

signal, subs., O mesmo que sinal. Formas: 
signaaes (VC, 221; HV, 2; RP, 2); 
signaees (S, 1; VC, 1); signaes (VC, 4; 
RP, 3); signal (S, 18; VC, 328; HV, 3; 
EE, 3); signales (VC, 1); signall (S, 1; 
VC, 1); sijgnaaes (VC, 1); ssygnal (S, 1); 
sygnal (S, 4; VC, 1; EE, 2). Contextos: 

«nem por creerdes a my nem aos 
meus signaaes» (VC); «Ergo per estes 
signaaes se sente homẽ apeçonhẽtado» 
(RP); «e por signaees de olhos» (S); 
«Signaes pronosticos da pestilẽcia quãto 
ao presente pertẽçe» (RP); «Sacramẽto 
he, segũdo diz o mestre das Sentenças, 
signal de cousa sagrada» (S); «as doẽças 
que som curadas som signales que os 
spiritus erã enfermos» (VC); «deuemos 
signar do signall da cruz» (S); «as quaaes 
cousas eram sijgnaaes de morte» (VC); 
«E este ssygnal da cruz que ho saçerdote 
ffaz com ha patena» (S); «e se partirõ 
deste mũdo com sygnal de ffe» (S)

signar, vb. (do lat. signare). Fazer o sinal 
da cruz; persignar. Formas: signamonos 
(S, 1); signar (S, 1); signã se (VC, 1); 
signase (S, 1); signasse (S, 2); signou 
(S, 1); sygnase (S, 1). Contextos: 
«Signamonos de cõse» (S); «deuemos 
signar do signall da cruz» (S); «aquelle 
que lee o euangelho e aquelles que o 
ouuẽ e signã se do signal da cruz» (VC); 
«quamdo dizen: ab omni perturbacione 
securi, signase» (S); «signasse e faz 
outro signal de cruz ãte sua façe» (S); 
«do judeu que sse signou da cruz e nom 
lhe poderom enpeçer os diaboos» (S); 
«E o saçerdote sygnase con ha patena 
e beyjaa» (S).

significação, subs. (do lat. significatione-m). 
Ato ou efeito de significar; significado; 
sentido. Formas: significaçam (S, 1); 
significaçõ (S, 3; VC, 9); significações 
(S, 1; VC, 1); significaçom (S, 5; 
VC, 3; EE, 1); significaçon (S, 1); 
significaçoões (VC, 7); signyficaçom (S, 
1); sygnificaçom (EE, 1); ssygnificaçõ 
(S, 2); sygnificaçõ (S, 1); sygnificaçon 
(S, 1); sygnyficaçon (S, 1). Contextos: 
«o credo he palaura do Evãgelho quanto 
a significaçam e ẽtẽdimẽto» (S); «que 
fique a significaçõ das palauras» (S); «do 
misterio e significaçõ desta hystoria diz 
assy Beda» (VC); «E este nome amen 
ha duas significações» (S); «por outra 
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significaçom que as pallauras pareçẽ 
soar» (EE); «Outras vezes dizen tres a 
significaçon do misterio da trindade» 
(S); «saybamos e diguamos aqui as suas 
significaçoões» (VC); «e ẽ a primeyra 
signyficaçom sse entende aqui» (S); 
«sygnificaçom de dous testamẽtos o 
velho e o nouo» (EE); «da ssygnificaçõ 
e declaraçom de cada hũa das cousas 
que sse fazẽ no bautismo» (S); «ca 
lhe foy posto pello angeo, e segũdo a 
sygnificaçõ» (S); «E nomeanse aqui 
tres apostolos, aa sygnificaçon dos 
tres dias que o corpo de nosso senhor 
Jhesu Christo esteue no muymẽto» (S); 
«rrespondan hao que se fazia ẽ sua figura 
e sygnyficaçon en a ley velha» (S).

significado, subs. (do lat. significatu-m). 
Significação; sentido. Formas: signifi-
cado (VC, 4). Contextos: E aquesto se 
solue segũdo Agustinho .s. que aquesto 
se deue entẽder per maneira de prophecia 
e per outro significado» (VC); «e eu pen-
so que aquello tem aqueste significado e 
aqueste entendimento» (VC).

significar, vb. (do lat. significare). Querer 
dizer; exprimir; mostrar; fazer conhecer. 
Formas: era significada (VC, 2); era 
significado (VC, 1); forõ sygnificados 
(S, 1); forom sygnificados (S, 1); foron 
significados (S, 1); fosse significado 
(VC, 2); foy significada (VC, 1); foy 
significado (S, 1; VC, 1); he significada 
(VC, 22); he significado (VC, 21); he 
sygnificado (EE, 1); sam significadas 
(VC, 1); signiffica (VC, 2; EE, 1); 
signifficar (S, 2); signiffyca (S, 1); 
signiffycam (S, 1); significa (S, 126; 
VC, 214; EE, 11); significã (S, 1; 
VC, 18; EE, 2); significada (VC, 6); 
significada he (VC, 1); significadas (VC, 
3); significãdo (VC, 3); significãdolhe 
(EE, 1); significam (S, 4; VC, 9); 
significan (S, 8); significando (VC, 
3; EE, 1); significar (S, 21; VC, 15); 
significarã (VC, 1); significaron (S, 
1); significasse (EE, 1); significaua 

(VC, 16; EE, 3); significauã (VC, 5); 
significauam (VC, 1); significou (S, 1; 
VC, 8; EE, 3); signifyca (S, 8); signifycã 
(S, 2); signifycam (S, 1); signyfica (S, 6); 
signyficam (S, 1); signyfyca (S, 1); som 
significadas (VC, 1); som significados 
(VC, 3); ssygnifica (S, 6); ssygnifican 
(S, 1); sygniffica (S, 1); sygnifica (S, 7; 
EE, 2); sygnificam (S, 1); sygnificar (S, 
1; EE, 2); sygnificaua (EE, 1); sygnificou 
(S, 1). Contextos: «E comendar daly 
adeãte a nos a circũcisom do spiritu 
que por aquella outra era significada» 
(VC); «E esto era significado no liuro 
dos Reys» (VC); «os saclamẽtos forõ 
sygnificados pellas sete tronpas» (S); 
«Outrossy forom sygnificados pellas 
sete estrelas que tijnha en sua destra» 
(S); «por que foron significados por 
sete sellos» (S); «e cõpria que assy per 
todas linguageẽs fosse significado o 
spiritu sancto» (VC); «e esta proçissom 
foy significada na arca da preitesia da 
ley» (VC); «E ysto foy significado en 
no Mar Vermelho» (S); «a voontade 
enferma que he significada per a molher 
se filhar a contriçom do coraçõ» (VC); 
«e o segundo perteençe ao sacramẽto do 
baptismo que he significado per a augua» 
(VC); «que he sygnificado pella captiua 
Agar» (EE); «per estas tres cidades sam 
significadas tres cousas em os homeẽs» 
(VC); «a virgijndade signiffica a vyda 
contẽplatiua» (EE); «Dizendo te ygitur, 
incrinase, a signifficar que Sam Pedro 
sse ynclinou quamdo acatou em no 
induymento» (S); «O qual signiffyca 
o que Jhesu Christo disse a sseus 
diçipolos» (S); «signiffycam que huũ 
ao outro sse deuẽ amar» (S); «e este 
significa os louuadores dos sanctos» 
(VC); «e significa os christaãos lauados 
com a agua do bauptismo amassados 
em caridade de graça» (EE); «e os 
sacrificios significã as booas obras» 
(VC); «A cousa pois sagrada e contheuda 
e significada em aqueste sacramento» 
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(VC); «o qual he significado per Jacob. 
e confissam per boca a qual significada 
he per Juda» (VC); «porque a elle conuẽ 
todallas cousas significadas per as 
interpretaçoões dos nomes sobredictos» 
(VC); «e significãdo que per muytas 
tribulaçoões auiamos de percalçar os 
gualardoões» (VC); «E outro te çĩgira e 
trazera onde non querras e aquesto disse 
significãdolhe» (EE); «e significam as 
octo benauenturanças» (S); «E as duas 
vestiduras significan quãdo a alma sse 
hapartou da carne de Jhesu Christo» (S); 
«E ysto dizia significando que morte auia 
de morrer» (EE); «E dizeo en sacreto, 
a significar que Deus quer que seja 
occulto e escõdido ao pouoo» (S); «E 
aly em aquelle outro loguar se rõpya a 
rede por significar os scismas» (VC); «(e 
daram signaaes.) que significarã cousa 
grãde algũa» (VC); «e sseus sacrefiçios 
mais spiritualmente significaron este 
ssacramento do corpo de Jhesu Christo» 
(S); «porque significasse que a agua 
do baptismo ha virtude do sangue da 
paixõ de Christo» (EE); «(E filhou o 
calez) com vinho mesturado cõ augua 
que significaua a sua paixom» (VC); 
«e asy como no velho testamẽto os 
prophetas significauã algũas cousas per 
palauras e outras per obras» (VC); «a 
qual stauam sete allampadas ardentes 
que significauam em Maria sete obras 
de misericordia» (VC); «E ho sacrefiçio 
de Melchesedech tam propiamente 
significou este sacrefiçio que ao filho 
de Deus foy dicto» (S); «E signifyca 
ho prazer que ouueron os diçipolos da 
rressurreiçon e apareçença de Jhessu 
Christo» (S); «e que signifycã cada hũa 
das coussas que dizẽ en ella» (S); «e que 
signifycam as cousas que se fazẽ neste 
sacramento» (S); «O que oferesçe deue 
beyjar a maão do saçerdote e signyfica 
ffe con obra» (S); «as quaees signyficam 
ho ofiçio» (S); «E a outra parte que 
mesturou com ho ssangue signyfyca os 

que viuem em este mundo» (S); «per 
as quaaes som significadas as obras» 
(VC); «em os quaaes se entendẽ e som 
significados tres stados de pecadores» 
(VC); «por que ssygnifica o sabado 
folgança» (S); «Ca estas tres cruzes 
ssygnifican os tres dias que o corpo de 
noso señor Jhesu Christo» (S); «ferese 
nos peytos e alça a voz huũ pouco e ysto 
sygniffica a contriçom e confisom do 
ladrom» (S); «Assy que a terçeira se faz 
callãdo sygnifica a demostraçõ e apariçã 
feyta a Pedro» (EE); «quer dizer que 
forom dados en ffigura que sygnificam 
outra coussa do que esta escripto» (S); 
«E beijaa, a sygnificar que pede paz do 
corpo e da vontade e da alma ha Deus» 
(S); «que sygnificaua a paixõ que auia 
de vijr de Christo» (EE); «sygnificou en 
si a ymagem e grandeza sem medida do 
padre» (S).

significativo, adj. (do lat. significativus, 
a, um). Que significa; que exprime com 
clareza; expressivo. Formas: significa-
tiuo (VC, 1). Contexto: «(e disse lhes 
Jhesu. Moyses deu pã feiteiço do aar) e 
significatiuo doutro (e nõ pã verdadeyro) 
que descendesse do çeeo» (VC).

signistro, adj. O mesmo que sinistro. 
Formas: signistra (S, 3). Contextos: 
«tornasse aho altar pola parte signistra» 
(S); «E aa destra parte signyfica 
prosperidade e benauẽturãça deste mũdo 
e a signistra ou contrairo» (S); «se pasa 
a destra parte do altar significa que Jhesu 
Christo primeiramẽte veo aos judeus 
e os quaes signifycã a destra pella ley 
que tinhã e os gentijos a signistra pollos 
ydolos que adorauan» (S).

signo, subs. (do lat. signu-m). O mesmo 
que sino: instrumento metálico em forma 
de campânula colocado geralmente na 
torre das igrejas que dá um sinal sonoro. 
Formas: signos (VC, 1). Contexto: «sõ 
taaes como os signos que soã e tangẽ» 
(VC).

signodal, adj. O mesmo que sinodal. 



236 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

Formas: signodaaes (C, 1). Contexto: 
«e se ponha no liuro das nossas 
constituições signodaaes que fezemos 
este anno» (C).

sígnodo, subs. O mesmo que sínodo. 
Formas: signodo (C, 1). Contexto: 
«E que esta primeira vez lhes sejam 
pobricadas todas, do dia que forem 
pobricadas ẽ este signodo taa Pascoa 
seguinte» (C).

s iguimento ,  subs .  O mesmo que 
seguimento. Formas: siguimento (S, 
1). Contexto: «por meu aqueyxamento 
e siguimento algũas molheres cayrõ en 
este pecado» (S).

siguinte, adj. O mesmo que seguinte. 
Formas: siguinte (S, 1). Contexto: 
«non comer mais fasta ho outro dia 
siguinte» (S).

siguir, vb. O mesmo que seguir. Formas: 
sigue (VC, 9); siguẽ (VC, 1); sigue 
a (VC, 1); sigue me (VC, 3; EE, 1); 
sigueme (TC, 1; VC, 3; EE, 4); sigueo 
(VC, 3); sigueres (VC, 1); siguessemos 
(VC, 1); siguiã (C, 1); siguiao (VC, 
1); siguilos (VC, 1); siguime (VC, 2); 
siguindo (S, 1); siguio (VC, 1); siguir 
(VC, 3; EE, 1); siguiras (EE, 1); siguirey 
(VC, 2); siguirõ (S, 1); sigujas (VC, 1); 
siguyo (VC, 1); siguyr (VC, 2); sygue 
(VC, 2; EE, 1); sygue me (VC, 1; EE, 
2); sygueme (EE, 2); syguia ho (EE, 1); 
syguir (TC, 1); syguiras (EE, 1); syguirõ 
(VC, 1); syguyssem (VC, 1). Contextos: 
«leixa todas cousas do mũdo e sigue a 
Christo» (VC); «se deue leixar de todo 
em aquelles que siguẽ a Christo» (VC); 
«O homẽ arremeda a cananea e sigue a 
ca molher era» (VC); «mas anda em pos 
my e sigue me as peeguadas» (VC); «veẽ 
e sigue me» (EE); «Veemde o que teẽs 
e da aos pobres e uem e sigueme» (TC); 
«Elle vaae adeãte e tu sigueo» (VC); «se 
pero nom auorreçes nem te escusas de 
sigueres as passadas do teu senhor que 
padeçeo por ty» (VC); «porque ẽsinou 
nos que aremedassemos e siguessemos 

a sua paixõ.» (VC); «se siguiã gastos e 
discordias aos ditos letigãtes» (C); «E 
alleuãtou se Jesu e siguiao e hyã se cõ 
elle seus discipollos» (VC); «nõ queria 
seer e este significa os louuadores dos 
sanctos que nõ querẽ siguilos em suas 
vidas» (VC); «Per Pedro a que foy 
dicto siguime se da a entẽder o trabalho 
da vida actiua» (VC); «siguindo ho 
enxenplo de nosso saluador Jhesu 
Christo» (S); «auer elle mais amor que 
os outros porquãto mais o siguio que 
elles» (VC); «Em o qual senhor non quis 
siguir o erro de muytos que pallaura por 
pallaura trelladã» (EE); «mas depoys 
me siguiras» (EE); «a ti seerey leuado 
e a ty siguirey» (VC); «deue rrestitujr o 
vogado todos os dapnos que se siguirõ 
ao eversairo daquele a quẽ ajudaua» (S); 
«e consirando a maneyra per que som 
feitas com dilligencia amaras aquelle 
que as fez e arremedaas ou sigujas» 
(VC); «do qual se siguyo tanta virtude» 
(VC); «e me siguyr nõ he digno de 
my» (VC); «se alguũ me ama tome sua 
cruz e sygue a my» (EE); «E disselhe. 
Sygue me» (EE); «E disselhe cõçerta 
tua vistidura e sygueme» (EE); «E 
saydo syguia ho» (EE); «Outrosy nõ me 
trabalhey de syguir o caminho dos sãctos 
e de aqueles que dereytamente seruem 
a Deus mais todo faço pelo cõtrairo» 
(TC); «assy como tu me syguiras» 
(EE); «Syguirõ o senhor andãdo per 
suas peeguadas arremedando as obras 
e teẽdo as virtudes» (VC); «prometeste 
aaquelles que leyxassem todas cousas e 
te syguyssem» (VC).

sigurança, subs. O mesmo que segurança. 
Formas: siguramça (S, 1); sigurança 
(S, 2). Contextos: «quer dizer que por 
saude e siguramça do corpo venhamos 
a bemaventurança dos beẽs temporaees» 
(S); «se segue por rredençon de suas 
almas e sperança de ssaude e sigurança» 
(S)

sílaba, subs. (do grego συλλαβή, pelo 
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lat. syllaba-m). Conjunto de sons de 
uma palavra formados por vogais e/
ou consoantes. Formas: silabas (C, 
1); sillaba (VC, 1); syllabas (VC, 1). 
Contextos: «nõ errem nas palavras, 
nem nas silabas que han de dizer» (C); 
«segũdo alguũs assi auia nome seu padre. 
mas era o nome mudado e desuayrado 
per tiramento de hũa sillaba. asy como 
em alguũs lugares Nicolao he chamado 
Colino» (VC); «asaz de peque na he a 
sentẽça quanto aas letras e aas syllabas» 
(VC).

silêncio, subs. (do lat. silentiu-m). Ausência 
de ruído; sossego. Formas: silẽcio 
(VC, 2); silẽçio (VC, 3); silemcio (VC, 
1); silemçio (S, 1); silencio (S, 1; VC, 
9); silençio (S, 4; C, 1); sillẽcio (VC, 
5); sillencio (VC, 6); sillençio (VC, 
1); ssilẽcio (VC, 1). Contextos: «mas 
cõ silẽcio e muyta reuerẽcia e temor 
sijã teendo mẽtes e esguardãdo em 
elle» (VC); «viuem em cõgreguaçõ 
teẽdo çarrada a porta de silẽçio a ssy 
meesmo» (VC); «e portanto Sodoma he 
interpretada silemcio: ou muda» (VC); 
«diga oraçõees e tenha silemçio» (S); 
«O primeiro gardar silencio, callar e nom 
falar» (S); «deue seer ouuida en folgãça e 
ẽ silençio» (S); «nõ passees sub silençio» 
(C); «aproueita auer sillẽcio nas moradas 
e nos moradores» (VC); «Pois delle 
studa tu de callar e teer sillencio por que 
quem de todas cousas se calla de todas 
ha paz» (VC); «aa mesa seja guardado 
e manteudo sillençio» (VC); «porque nõ 
fosse toruado o ssilẽcio que tijnha» (VC).

silha, subs. (do lat. sella-m, pelo cast. silla). 
Cadeira; assento. Formas: silha (VC, 
1). Contexto: «Assi como daua silha 
aquello que saae primeyro he o mais 
limpo licor» (VC).

sílica, subs. (do lat. silica-m, este de silex, 
icis, seixo). Fragmento de pedra; resto. 
Formas: siliquas (VC, 1). Contexto: «E 
cobijçaua encher o ventre .s. a voõtade da 
alma das siliquas ou relleu que fiquaria 

da quelle comer dos porcos» (VC)
silício, subs. O mesmo que cilício. 

Formas: silicio (EE, 1); sillicios (VC, 
1). Contextos: «O sol foy feito negro 
como saco de silicio» (EE); «era feito 
aa maneira que fazẽ as luuas ou barretes 
dagulhas ou algũas vestiduras para 
sillicios teçidas deçima todas em huũa 
obra ou em hũa peça» (VC).

siligem ,  subs. (do lat. siligine-m). 
Farinha de trigo. Formas: siligẽ (RP, 
1). Contexto: «e ysso mesmo toma 
chãtagem e siligẽ» (RP).

silogismo, subs. (do grego συλλογισμός, 
pelo lat. syllogismu-m). Raciocínio 
dedutivo constituído por duas premissas 
de que resulta uma conclusão. Formas: 
sillogismo (VC, 2); syllogismo (VC, 
1). Contextos: «E aquesta cõclusom 
proua elle per seu testimunho. cõtando 
os feitos daquelle homẽ. e formando 
huũ tal sillogismo» (VC); «e tras hũa 
razõ e huũ sillogismo per a aprouar» 
(VC); «e entendea prouar per tal razõ e 
syllogismo» (VC).

silva, subs. (do lat. silva-m, floresta). 
Planta silvestre espinhosa da família 
das rosáceas. Formas: siluas (VC, 1; 
EE, 2). Contextos: «O senhor proua 
per exẽplo aquello que proposera porque 
as siluas e os cardos e a vide e a 
figueira se conheçẽ stremadamẽte per 
os desuayrados fruytos» (VC); «Colheu 
por vẽtura dos espinhos vuas: e das siluas 
figos» (EE).

símbolo, subs. (do grego σύμβολον, pelo 
lat. symbolu-m). Sinal; signo; o credo 
católico. Formas: simbollo (VC, 3); 
simbollos (VC, 1); simbulo (S, 5); 
sinbulo (S, 2); ssymbulo (S, 1); symbollo 
(VC, 1); symbolo (S, 1); symbulo (S, 
4); symbulos (S, 1); synbulos (S, 1). 
Contextos: «E as cousas que por ffe 
som de creer som auydas per o simbollo. 
esto he o credo in deũ» (VC); «E som 
tres simbollos. O primeiro he o dos 
apostollos. o segundo he do cõcelho de 
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Niça. o terceiro o de Atanasyo» (VC); 
«E por isto he dicto simbulo» (S); «do 
credo que he dicto sinbulo e como som 
tres symbulos e que quer dizer ssymbulo» 
(S); «e o loguar onde os apostollos 
cõposerõ o symbollo do credo in deũ» 
(VC); deue creer o que sse contẽ en no 
symbolo que he o credo jn deũ» (S); «e 
asi conposerom o credo in hunũ deum 
que he dicto symbulo» (S); «E ẽ cada 
huũ destes synbulos estã os artigos da 
fee» (S).

simonia, subs. (do lat. eclesiástico si-
monia-m, este do antropónimo Simon, 
nome do mágico que ofereceu din-
heiro aos Apóstolos para deles obter 
certos poderes através da imposição 
das mãos). Venda de bens espirituais, 
como os sacramentos, as dignidades e 
os benefícios eclesiásticos. Formas: 
simonia (S, 11; TC, 3; VC, 3; C, 1); 
simonya (S, 4; TC, 1); symonia (TC, 1; 
VC, 5); symonya (TC, 1). Contextos: 
«A quarta he simonia» (S); «Dos clerigos 
da simonia se forom e som rogados ou 
lapidadores ou iogadores ou caçadores» 
(TC); «tirẽ estas cousas das suas obras 
e çessem dos negocios da auareza e da 
simonia» (VC); «E assy comẽ e roõe os 
ditos fructos mesturados cõ sangue de 
simonia» (C); «asi como no ofiçio como 
nos sacramentos cometi simonya» (S); 
«per promissões louuaminhas afaagos 
simonya ameaças destas cousas se cayo 
em ellas se cõfese quãto ha o pecado da 
soberba et cetera» (TC); «Se cometeu 
symonia dãdo ou emprestãdo cousas 
sprituaaẽs por tẽporaẽs» (TC); «Onde 
segũdo a glosa a symonia dos sacerdo-
tes foy causa da destroyçõ dos judeus» 
(VC); «A primeyra se tomou ordeẽs per 
symonya ou furtiuelmente ou per boa 
palaura» (TC).

simoníaco, subs. (do lat. simoniacu-m). 
O que pratica a simonia. Formas: 
simoniaco (S, 1); simoniacos (VC, 1); 
symoniaco (VC, 2); symoniacos (VC, 

5). Contextos: «O .xxviij. he de todo 
simoniaco en qual quer maneyra que 
sseja, ytẽ se for vsorario» (S); «Aqueste 
phariseu seruẽ os simoniacos e os que 
som cobijçosos na ygreja de deus» 
(VC); «nẽ vem per fundamẽtos da de 
graça o symoniaco» (VC); «Ouçã os 
symoniacos aquesto e ouçã no aquelles 
que nõ reçeam de cõprar e vender as 
cousas spirituaaes» (VC); «o senhor he 
trahido dos symoniacos e he escarneçido 
dos ypocritas» (VC).

simoniaticamente, adv. (simoniático + 
-mente). De modo simoniático. Formas: 
simoniaticamente (VC, 1). Contexto: «e 
lho nõ vẽda por dinheiro simoniatica-
mente .s. per cobijça tẽporal ou louuor 
humanal» (VC).

simoniático, subs. (do lat. simoniaticu-m). 
Simoníaco; o que pratica a simonia. For-
mas: simoniaticos (C, 1); simoniatyco 
(S, 1); symoniaticos (VC, 3). Contex-
tos: «como antre os ditos jntitullados 
sam simoniaticos» (C); «Ho .xiiij. que 
nom seja simoniatyco na ordem nem no 
benefiçio» (S); «a qual cousa he cõtra os 
symoniaticos e cõtra aquelles que som 
cobijçosos de auer beneficios» (VC).

simplecidade,  subs.  O mesmo que 
simplicidade. Formas: simpleçidade 
(VC, 1). Contexto: «e que a estes e aos 
que ouuessẽ jnnoçẽcia e a semelhãtes e 
que teuerẽ tal simpleçidade he prometido 
o regno dos çeeos» (VC).

simples, subs., adj. (do lat. simplice-m). Só; 
isolado; elementar; ingénuo. Formas: 
simples (S, 5); sinples (S, 2); symples 
(S, 1). Contextos: «todos os christãos 
sabedores e simples hã de saber outrosi 
aue maria» (S); «Ca deuemos ẽsynar 
aos sinples que nõ sabẽ ho que fazen 
e nõ deuemos ser escassos de ẽsynar o 
que sabemos» (S); «todos os christãos 
sabedores e symples hã de saber o credo 
e pater noster» (S).

simplesmente, adv. (de simples + -mente). 
Com simplicidade; de um modo simples; 
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sinceramente. Formas: simplesmente 
(VC, 1) ;  s implesmẽte  (VC, 2) . 
Contextos: «Nom he demostratiuo do 
seu corpo simplesmente» (VC); «ouçã 
quaaes quer que assy como porcos 
simplesmẽte comẽ» (VC).

simplez subs., adj. O mesmo que simples. 
Formas: simplez (S, 9; TC, 1; VC, 26; 
EE, 2); simplezes (S, 2; VC, 28; EE, 5); 
sinplez (S, 4; TC, 2); sinplezes (VC, 
1); synplez (TC, 1). Contextos: «E se 
nõ souber esta forma ou for simplez 
que non sse sabe ben confesar» (S); 
«Item fornizio simplez he cõ molher 
solteyra» (TC); «Esto he per adoraçom 
e honrra simplez do sacramento sem 
duuida algũa» (VC); «E se teu olho 
for simplez todo teu corpo seera claro» 
(EE); «e menospreçam aos que non 
son letrados e aos simplezes» (S); «por 
simplezes sobjugou o mũdo aa ffe» (EE); 
«escolheo simplezes» (EE); «A segumda 
que pecado he aquelle que fez se he 
fornizio sinplez se adulterio se morte 
de homem» (TC); «vos que sooes (assi 
como ouelhas) sinplezes e jnoçẽtes» 
(VC); «Item por synplez fornizio sete 
anos de peemdẽça pero nom deua asseer 
a peendemça muyto aspera» (TC).

simpleza, subs. (de simples + -eza). 
Simplicidade; ingenuidade. Formas: 
simpleza (S, 1; VC, 13); sĩpleza (VC, 1). 
Contextos: «se ho fezese con ynorançia 
e simpleza» (S); «seja a voõtade simplez: 
e a simpleza seja pura» (VC); «e a sĩpleza 
he necessaria no fazer dos beẽs» (VC).

simpliza, subs. O mesmo que simpleza. 
Formas: simpliza (VC, 1). Contexto: 
«a villeza do habito seu e a simpliza da 
cara e conuersaçõ da sanctidade» (VC).

simplezidade,  subs.  O mesmo que 
simplicidade. Formas: simplezidade 
(VC, 5). Contextos: «Deuemos nos 
pois tornar aa simplezidade e paruoyçe 
dos meninos» (VC); «Cõsijra pois 
agora quanto ama deus a simplezidade 
e a jnnoçencia dos paruoos e meninos» 

(VC).
simplezmente ,  adv.  O mesmo que 

simplesmente. Formas: simplez mente 
(VC, 1); simplezmente (TC, 1; VC, 9); 
simplezmẽte (VC, 18); sinplezmente (S, 
1); symplezmente (TC, 1); synplezmente 
(TC, 1). Contextos: «Ajnda que tu setẽta 
e sete vezes e simplez mente todos os 
pecados perdooes a teu prouximo» 
(VC); «Quẽ prometeo simplezmente de 
entrar em hordẽ e depois leixou o uoto 
que fez tomãdo molher deue de fazer 
peendença tres anos» (TC); «como se 
dissessẽ melhor he simplezmẽte manteer 
castidade de todo em todo que soportar 
o pesado carrego das molheres» (VC); 
«E segũdo a ffe que o home deue teer, 
sinplezmente abasta creer que tal he 
Deus qual ha elle aprouue e tal qual o 
ele soube» (S); «ca ia nom auondaria 
pera seruir Deus nas eygreias feytas 
symplezmente» (TC); «Outrosi quãdo 
alguũ fala synplezmente a outro asy 
como a molher a seu marido ou filho ao 
padre» (TC).

simplicidade, subs. (de simplicitate-m). 
Singeleza. Formas: simplicidade (VC, 
2); simpliçidade (VC, 1; EE, 1). Con-
textos: «aquelle que he mayor de vos 
outros ou per mereçimẽto de simplici-
dade ou per dignidade do officio sera 
assi como vosso ministro ou seruidor» 
(VC); «as quaaes som jnnoçẽcia limpeza 
obediencia simpliçidade humildade ver-
dade esqueeçimẽto dos males passados» 
(VC); «Escrauos obedeçee a uossos 
senhores carnaaes com todo temor em 
simpliçidade de vosso coraçom» (EE).

simplicíssimo, adj. (do lat. simplicissimus, 
a, um). Superlativo de simples: muito 
simples. Formas: simplicissimo (VC, 
2). Contextos: «he huũ sacramẽto 
simplicissimo» (VC); «porque elle he 
simplicissimo e nom ha em elle algũa 
desuayrança» (VC).

simpliz, subs., adj. O mesmo que simples. 
Formas: simpliçes (VC, 1); simpliz 



240 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

(VC, 2); simplizes (TC, 1; VC, 6); sĩpliz 
(TC, 1); symplizes (TC, 1). Contextos: 
«e de quaaes quer pessoas Christo possa 
seer achado e nõ o pode seer se nom dos 
puros e simpliçes» (VC); «cuja alma he 
simpliz e sem magoa» (VC); «Pequei nõ 
ẽsynãdo os simplizes e que meos sabia 
que mi» (TC); «Se sabeo ou sĩpliz casado 
ou solteiro religioso ou leygo paremte ou 
cunhado» (TC); «Asy como sõ as outras 
que som symplizes» (TC).

simplizidade ,  subs.  O mesmo que 
simplicidade. Formas: simplizidade 
(VC, 15).  Contextos:  «e por a 
simplizidade que ha no cordeiro he 
Christo chamado cordeiro» (VC); «E 
outorgua me seguir a simplizidade da 
ovelha e a sua ygnoçencia» (VC).

simplizmente, adv. O mesmo que simples-
mente. Formas: simplizmente (VC, 1); 
simplizmẽte (VC, 3). Contextos: «Ca a 
deus cõuẽ seer propriamente e simpliz-
mente em todo loguar» (VC); «nem se 
achegarõ a elle simplizmẽte mas braadã-
do grandes braados» (VC).

simpres, subs., adj. O mesmo que simples. 
Formas: simpres (VC, 1). Contexto: «E 
toda doctrina simpres he chamada leyte 
porque deleyta» (VC).

simprez, subs., adj. O mesmo que simples. 
Formas: simprez (S, 3; VC, 12; C, 1; 
EE, 6); simprezes (S, 2; VC, 11; EE, 2); 
sinprez (S, 2); sinprezes (EE, 1); sĩprez 
(EE, 1); symprezes (EE, 1). Contextos: 
«E se he simprez e de booa conçiençia 
deuelhe a madre tomar juramẽto» (S); 
«podẽ seer feitas cõ puro e simprez 
coraçõ» (VC); «E depoys fornicaçam 
simprez» (C); «esta pregunta era simprez 
logo a engeytou» (EE); «E estes taees 
mesejeyros sse eran maliçiossos ou 
sabedores ou simprezes» (S); «porque 
entõ mujtas vezes os fiees christaãos 
que nõ eram leterados eram simprezes» 
(VC); «assy pollo voto sinprez sse parten 
os esposoyros» (S); «cõ que ẽganã aos 
sinprezes» (EE); «E por acreçẽtamẽto da 

sua mallicia ẽganarõ ao pouoo sĩprez» 
(EE); «(E marauilharonse as gentes) .s. 
as symprezes e meudos» (EE).

simpreza, subs. O mesmo que simpleza. 
Formas: simpreza (VC, 1); sinpreza 
(VC, 1); sympreza (S, 1). Contextos: 
«mas cõ simpreza de coraçõ deuemos 
obrar bẽ» (VC); «pode homẽ enguanar 
saluo seer temperada com sinpreza» 
(VC); «A deçima por booa sympreza ou 
jgnorãçia» (S).

simprezidade, subs. O mesmo que 
simplicidade. Formas: simprezidade 
(VC, 2). Contextos: «tal asy como he a 
humildade e a simprezidade dos sanctos 
homẽs» (VC); «sobre todas as outras 
virtudes era em humildade e pureza de 
simprezidade auantajado mais que outro 
homẽ» (VC).

simprezmente, adv. O mesmo que simples-
mente. Formas: simprezmente (VC, 7); 
simprezmẽte (VC, 8); sinprezmente (S, 
2); sinprezmẽte (S, 1). Contextos: «nõ 
nõ afirmando simprezmente a verdade 
e negãdo a falsidade» (VC); «ca tal 
maneira de julgar simprezmẽte nõ he 
pecado alguũ» (VC); «A primeira he 
quando alguũ promete a algũa sinprez-
mente e sem juramento» (S); «que o 
ouça sinprezmẽte e non queyra muyto 
escoldrinhar» (S).

simpriz, subs., adj. O mesmo que simples. 
Formas: simpriz (VC, 1); simprizes 
(VC, 2). Contextos: «O graão da 
mostarda cousa simpriz he» (VC); 
«muytos forom sem leteras e simprizes 
que conhoçerom grandes e profundas 
cousas de deos» (VC).

simprizidade,  subs.  O mesmo que 
simplicidade. Formas: simprizidade 
(VC, 2). Contextos: «porque por mujta 
simprizidade nõ caaaes per enguano ẽ 
ho laço» (VC); «por tal que dellectaçom 
do louuor jnclinẽ pouco e pouco os 
coraçoões dos homẽs aa simprizidade 
de se cõfessarẽ» (VC).

simulação, subs. (do lat. simulatione-m). 
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Fingimento. Formas: simulaçõ (S, 1); 
simulaçon (S, 1). Contextos: «ou se 
arrepẽde ou o faz por simulaçõ» (S); 
«Pequey por ypocrisia e simulaçon» (S).

simuladamente , adv. (de simulado 
+ -mente) .  De modo simulado; 
fingidamente. Formas: ssymuladamẽte 
(S, 1). Contexto: «fficta quer dizer nõ 
ssymuladamẽte» (S).

simular, vb. (do lat. simulare). Fingir; 
aparentar. Formas: simulando (S, 1; 
C, 2); symulada (S, 1). Contextos: 
«simulando que fazen piadade, encobrẽ 
sua maldade» (S); «as quaaes simulando 
santidade nõ sam santos» (C); «A 
prymeira symulada, que pareçe ser 
resurreçom e nom he asy» (S).

sinado, subs. O mesmo que sínodo. 
Formas: sinado (C, 10); synado (C, 1). 
Contextos: «como os abades e priores 
beẽtos venhã ao sinado cõ mitras e 
bagos» (C); «quãdo quer que forem 
chamados pera sinado» (C); «quisemos 
çelebrar este santo synado pera que nelle 
me visees e conheçesees e vos decrarasse 
minha tençam» (C).

sinagoga, subs. (do grego συναγωγή, pelo 
lat. eclesiástico synagoga-m). Lugar 
de culto onde se reúnem os judeus. 
Formas: sinagoga (VC, 24; EE, 6); 
sinagogas (VC, 7; EE, 2); sinagogua 
(VC, 6); sinagoguas (VC, 2); synagoga 
(VC, 27; EE, 15); synagogas (VC, 
5; EE, 10). Contextos: «E depois 
do bauptismo entrou na sinagoga e 
confundia aos judeus» (EE); «Mas antes 
de todo jsto vos deytaram a maão e vos 
perseguirã trazẽdovos aas sinagogas» 
(EE); «e hyasse aa sinagogua ou a 
ygreja» (VC); «E hya aas sinagoguas 
dos dictos moradores em Guallilea» 
(VC); «(sayose) da casa da synagoga 
para a ygreja» (VC); «porque cada dia 
preeguaua no tẽplo. e nas synagogas e 
andaua de çidade e de terra em terra» 
(VC).

sinal, subs. (do lat. signale-m). Tudo o 

que representa e está em vez de alguma 
coisa; indício; gesto, símbolo. Formas: 
sinaaes (TC, 1; VC, 6; C, 1; EE, 11); 
sinaees (S, 10); sinaes (S, 1); sinal (S, 
18; VC, 33; C, 2; EE, 24; RP, 4); sinhal 
(S, 1); ssynal (S, 3); synaaes (EE, 39); 
synaees (S, 1); synal (S, 3; TC, 2; EE, 
60). Contextos: «Item em esta maneyra 
diga dos beiios e abraços falas sinaaes 
de maão» (TC); «e prezam as marauillas 
e sinaaes que faço» (VC); «peccam 
todos aquelles que sospeitam sem 
sinaaes evidentes alguum erro e pecado 
de seu prouximo» (C); «e confirmando 
da preegaçom com os sinaaes que se 
seguyam» (EE); «o qual consentimẽto 
pode demostrar por sinaees» (S); «per 
sinaes e per alomeamẽto das cousas que 
leemos na escretura» (S); «ho carater 
sinala ao homẽ de sinal de noso señor 
Deus» (S); «o dobramento e repetiçõ 
do nome he sinal de amor ou sinal de 
mouer aquella pessoa» (VC); «Segũdo 
sinal he quando ẽ tal estio muytas vezes 
escureçẽ» (RP); «A terçeira maneira he 
quando lhe da ho anel ẽ sinhal» (S); «E 
ho saçerdote cõ o dedo pollegar faz huũ 
ssynal de cruz con oleo nos pectos» (S); 
«se non vijrdes synaaes e marauilhas non 
creeres» (EE); «E se dãdolhe synaees 
çertos e ho senhor pareçesse, deuelho 
rrestituyr» (S); «Primeyramẽte faça seer 
a pessoa e façalhe fazer o synal da cruz» 
(TC); «Itẽ se alguũ prometeo a Deus 
castidade a outrẽ e filhou ia synal dordẽ 
se se depois casar .x. anos faça peẽdẽça» 
(TC); «dan sobre o pouoo ha beençom 
assynalandoos com ho synal da sancta 
cruz» (EE).

sinalar, vb. (de sinal + -ar). O mesmo que 
assinalar: indicar; designar; distinguir. 
Formas: sinala (S, 1); sinalado (S, 1). 
Contextos: «ho carater sinala ao homẽ 
de sinal de noso señor Deus» (S); «Coroa 
he huũ sinal pelo qual algũ he deputado e 
sinalado ẽ parte do seruiço de Deus» (S).

sinceridade, subs. (do lat. sinceritate-m). 
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Qualidade do que é sincero; franqueza. 
Formas: sinceridade (VC, 1). Contexto: 
«a sinceridade fingida he maldade 
dobrada» (VC)

sindéresi, subs. O mesmo que sindéresis. 
Formas: sinderesy (VC, 1). Contextos: 
«Assy como a razõ de baixo he 
encaminhada per a mais alta sinderesy. 
bem assi a contẽplatiua per a actiua» 
(VC).

sindéresis, subs. (do grego συντήρησις, 
conservação, pelo lat .  medieval 
synderesis). O mesmo que sindérese: 
capacidade inata para apreender os 
princípios morais; bom senso. Formas: 
sinderesis (VC, 2). Contextos: «a 
nossa mais alta razõ que he chamada 
sinderesis. a qual nos reprende quãdo 
pecamos» (VC); «porque nas forças 
da alma superiores que som dictas 
sinderesis» (VC).

sinédoche, subs. (do grego συνεκδοχή, 
pelo lat. synecdoche-m). O mesmo que 
sinédoque: tropo em que se emprega a 
parte pelo todo ou vice versa. Formas: 
sinedoche (VC, 1); sinodoches (VC, 2). 
Contextos: «E aqui se toma a carne per 
figura sinedoche .s. que se põe aa parte 
do homem que he a carne por todo o 
homẽ e tanto he. o verbo he feito carne. 
como se disesse. he feito homem» (VC); 
«E aquesto que dizemos tres dias se filha 
a qui per figura sinodoches onde se pone 
a parte por o todo» (VC); «porque per 
hũa figura que se chama sinodoches se 
pousa a parte por o todo» (VC).

singel, subs. (de singelo). Não dobrado; 
ímpar. Formas: singees (VC, 1). 
Contexto: «E porẽ diz cinco pares de 
bois ou singees de bois» (VC).

singelo, adj. (do lat. tardio *singellus, 
a, um, por singulus, a, um, cada um). 
Simples; único. Formas: singella (VC, 
1). Contexto: «O rey deus vem com sua 
doblada hoste contra nos que a temos 
singella» (VC)

singular, adj. (do lat. singulare-m). 

individual; único; especial. Formas: 
simgular (S, 1); simgulares (SG, 1); 
singular (S, 3; VC, 18); singulares 
(VC, 5); singullar (S, 1; VC, 44; EE, 
2); singullares (VC, 8); syngular (S, 1; 
VC, 1). Contextos: «O bautysmo abre 
a do paraysso por causa simgular» (S); 
«seẽdo pessoas simgulares emcorram 
em sentença» (SG); «Por sua singular 
potençia rresuçitou na carne» (S); «e 
esto por a singular dignidade destes 
tres» (VC); «Johã ajnda foy dotado de 
priuillegio do amor singular de deus» 
(VC); «nẽ em as obras singulares que 
entenderes fazer» (VC); «por mãdado 
de algũa pessoa singullar» (S); «e o 
remedio singullar que teemos» (VC); 
«por singullar graça de deus se fez que 
cõçebesse o saluador» (EE); «alguũ 
maao fezesse alguũ destes beẽs por 
mãdado de algũa pessoa singullar que 
esteuesse en caridade e fosse viuo ou 
morto» (S); «muyto he ajnda outorguado 
a algũas pessoas singullares» (VC); 
«por graça de Deus syngular» (S); «Oo 
syngular prazer meu» (VC).

singular 2, subs. (do lat. singulare-m). 
Flexão gramatical que indica uma só 
pessoa ou coisa. Formas: simgular 
(S, 1); singolar (S, 1); singular (VC, 
2); singullar (VC, 2); symgular (S, 
1); syngular (S, 1). Contextos: «E 
sequençia dise em simgular» (S); «E asi 
como ha oraçom que homẽ faz ẽ singolar 
cada huũ por si» (S); «se fossem hũa 
pessoa dissera som em singular» (VC); 
«e depois fala adeante no singular onde 
diz. Et presta» (VC); «por tanto falla de 
huũ no singullar» (VC); «se entẽde aqui 
per o nome de dia em singullar» (VC); 
«Diz in Deũ no symgular por que nõ 
deuẽ creer em muytos deosses» (S); «por 
que pello seu syngular e soo poderyo fez 
todas as cousas» (S).

singularidade, subs. (do lat. singularitate-
-m). Qualidade do que é singular; indi-
vidualidade. Formas: singularidade (S, 
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1); singularidades (VC, 1); singullari-
dade (VC, 3). Contextos: «ella naçeo 
verdadeiro deus e verdadeyro homẽ de 
alma raçional e carne ẽ singularidade 
de persoa» (S); «trazẽdo por exẽplo 
algũas singularidades e exçessos» 
(VC); «como se apartou de todos gabos 
e de toda mostrança de singullaridade» 
(VC); «nem derramados per a cobijça 
de cousas terreaaes nem apartados per 
stremamento e singullaridade» (VC).

singularmente, adv. (de singular + -men-
te). Separadamente. Formas: simgullar-
mente (VC, 1); singularmente (C, 1; 
VC, 4; EE, 1); singularmẽte (VC, 14); 
singullar mẽte (VC, 1); singullarmente 
(VC, 7); singullarmẽte (VC, 6). Con-
textos: «o qual daly auante simgullar-
mente della ouue» (VC); «amoestados 
perantoriamente e singularmente pera 
todolos dias» (C); «(aquesta amey.) sin-
gularmente» (EE); «E foy denũciada a 
Pedro singularmẽte e em special» (VC); 
«oje e de manhaã se deue repartir cada 
hũa singullar mẽte cõ suas pallauras» 
(VC); «e nom poserom singullarmente 
e particular o conto delles» (VC); «E 
apareçeo a Pedro soo e singullarmẽte 
porque este soo o negou» (VC).

sinhorio, subs. O mesmo que senhorio. 
Formas: sinhorio (VC, 1). Contexto: 
«e em cada huũ da questes lugares 
queriã teer sinhorio e auer hõrra em 
praça» (VC).

sinificação, subs. O mesmo que significa-
ção. Formas: sinificaçõ (S, 1); sinifi-
caçon (S, 1). Contextos: «hũa he booa 
sinificaçõ» (S); «Signamonos de cõse. 
di. v. c. ij. quid jn glo. cõ os tres dedos 
a sinificaçon da sancta Trindade» (S).

sinificar, vb. O mesmo que significar. 
Formas: sinifficã (EE, 1); sinifica (S, 6; 
VC, 1; EE, 3); sinificã (S, 1); sinificam 
(EE, 1); sinificar (S, 2); sinyfica (S, 
1); synifica (EE, 1); synificaua (EE, 
1). Contextos: «e sinifficã as vodas 
espirituaaes que Christo teem cõ a alma 

fiel» (EE); «porque a nocte sinifica e 
perteençe ou cõcorda cõ o pecado» 
(VC); «e com deuaçom aas coussas 
çelestiaees que sinificã ha destra» (S); 
«a gafidade foy alĩpada em tres maneyras 
que sinificam tres maneiras de perdoar 
os pecados» (EE); «Per omnia secula 
seculorum, a sinificar que despois da 
rresurexçon de Jhesu Christo preegou 
abertamẽte e pubricamente» (S); «E 
leesse o Evãgelho a sinistra parte e 
sinyfica que permeiramẽte foy preegada 
a ffe aos judeus» (S); «E synifica esta 
aruore a cruz de Christo a qual os gentios 
estimam seer doudiçe» (EE); «Synificaua 
pello spiritusanc[t]o a fame grande que 
auia de seer per todo o mũdo» (EE).

sinificativo, adj. O mesmo que significativo. 
Formas: sinificativo (C, 1). Contexto: 
«o matrimonio he sinificativo do 
ajuntamẽto de Christo» (C).

sinistra, subs. (do lat. sinistra-m). Mão 
esquerda; lado esquerdo. Formas: 
sinistra (S, 4). Contextos: «Outrosi que 
Jhesu Christo pasou da sinistra quãdo 
tomou vida temporal» (S); «tornãdose a 
sinistra entẽde que non he perfecto para 
ho sacrifiçio. E pella sinistra se emtẽde 
coussa que nom he acabada» (S); «ou 
leuita sse dise de leua, que quer dizer 
sinistra ou ezquerda» (S).

sinistro, adj. (do lat. sinistrus, a, um). 
Esquerdo. Formas: sinistra (S, 7); 
sinistro (S, 1). Contextos: «passase 
a sinistra parte do altar» (S); «E elle 
deue hyr aa parte dereita e ella aa parte 
sinistra» (S); «e põlhe a estola ssobre o 
honbro sinistro dizẽdo» (S).

sino, subs. (do lat. signu-m). Instrumento 
metálico em forma de campânula 
colocado geralmente na torre das igrejas 
que dá um sinal sonoro. Formas: sino 
(VC, 1; C, 1); sinos (C, 1); syno (TC, 2; 
EE, 2). Contextos: «tal como arame ou 
bacio que sooa ou como sino que tange» 
(VC); «tãto que repicarem o sino venham 
todos aa ygreja pera saberem o que lhes 
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mandam fazer» (C); «Nem tanguã sinos 
nem campaãs» (C); «Eras sacristã e 
tãgias o syno e cayo o badalo e matou 
huũ home» (TC); «som como cobre que 
sooa: ou syno que retinne» (EE).

sino 2, subs. (do lat. signu-m). O mesmo 
que signo: sinal; signo do zodíaco. 
Formas: synos (TC, 1). Contexto: 
«A quinta se tyrou por synos em que 
nascese» (TC).

sinodal, adj. (do lat. eclesiástico synodale-
-m). Relativo ao sínodo. Formas: sino-
daees (S, 2); sinodal (S, 1). Contextos: 
«sse non gardou os mandamẽtos da sua 
ygreja e os statutos sinodaees» (S); «nen 
contra custume do luguar nen contra 
constituyçon sinodal» (S).

sínodo, subs. (do grego σύνοδος, pelo 
lat. synodu-m). Assembleia clerical 
convocada por um bispo. Formas: sinodo 
(S, 1); synodo (VC, 1). Contextos: «A 
sseptima çelebrar sinodo» (S); «Huũ 
clerigo estãdo ẽ huũ synodo era afficado 
que fezesse huũ sermõ» (VC).

sintido, subs. O mesmo que sentido. 
Formas: sintidos (VC, 2). Contexto: 
«O conto de cinquo dezenas e de cinquo 
vnidades se cõpara ou referre aos cinquo 
sintidos» (VC).

sintimento, subs. O mesmo que sentimento. 
Formas: sintimẽtos (VC, 1). Contextos: 
«Onde deues saber que as verdadeiras 
reuellaçoões e sintimẽtos spirituaaes dos 
segredos de deus» (VC); «se entendẽ os 
religiosos que tem çarradas as portas dos 
cinquo sintidos» (VC).

sintir, vb. O mesmo que sentir. Formas: 
sinte (VC, 1; RP, 1); sintindo (EE, 
1); sintira (RP, 1); sintiriã (EE, 1). 
Contextos: «Quanta quer perfecçom 
que ajas e percalçes sempre sinte e dize 
senhor meu Jhesu Christo» (VC); «nõ 
sinte sy ser ferida nẽ emferma» (RP); «e 
como o benauẽturado Antonio sintindo 
a tam amara tentaçom esteuesse em 
oraçom» (EE); «como sintira homẽ que 
esta apeçonhẽtado e ferido da pestilẽçia» 

(RP); «nenhuũa tristeza sintiriã» (EE).
siquer, adv. O mesmo que sequer. 

Formas: si quer (VC, 2). Contextos: 
«Enuiando aas gẽtes aquello que tijnha 
prometido por tal que os judeus a que a 
promessa fora dada si quer corressem ou 
ouuessem enueja dos ditos gentijos e se 
conuertessem» (VC); «Aquelle pois que 
nõ quis vigiar na primeira vigie si quer 
na segunda» (VC).

siquioso, subs., adj. O mesmo que sequioso. 
Formas: siquioso (VC, 4); siquiosos 
(VC, 2). Contextos: «faça prestes de 
beber ao siquioso» (VC); «dam a beber a 
Christo siquioso das almas saluar» (VC); 
«soporta sede aquelle que he fonte dos 
siquiosos» (VC); «Christo nos famijntos 
ha fame em os siquiosos ha sede» (VC).

sirgo, subs. (do lat. sericu-m, de seda). 
Tecido de lã sem pelos; serguilha. 
Formas: sirgo (VC, 18). Contextos: 
«porque nom foe vestido de sayos 
molles ou de sirgo. nẽ husou de cousas 
delleitosas» (VC); «som vestidas de 
boõs pãnos molles e de sirgo» (VC); 
«e os lẽçoões molles e de sirgo deuense 
cõpẽsar cõ a aspereza de cillicio» (VC).

sisa, subs. (do francês assise). Imposto; 
t r ibuto.  Formas:  sysa (VC, 1) . 
Contexto: «nẽ aquelle que staua aa 
tauolla da portajẽ ou sysa nẽ o pubricano 
que soplicaua» (VC).

siseiro, subs. (de sisa + -eiro). Cobrador de 
sisas. Formas: siseyro (VC, 1); siseyros 
(VC, 1). Contextos: «como çessou o 
requeredor ou siseyro que tirando as 
neçessidades aos outros pareçia que os 
despectaua» (VC); «taaes como estes 
que os demoões nõ lhes arrebatẽ as almas 
cõ os requeredores e siseyros» (VC).

siso, subs. (de seso, este do lat. sensu-m). 
Juízo; tino; senso. Formas: siso (S, 7; 
TC, 5; VC, 17; EE, 3); sisos (S, 1; TC, 
2; VC, 1; EE, 1); syso (VC, 1; EE, 13). 
Contextos: «estando en ssua deuaçon 
e siso demostrou deuaçon de fee» (S); 
«digo primeyramente que a um agoiro 
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aos spirros que pouco siso por razoões 
suficiẽtes» (TC); «O formento ajnda que 
na escriptura muytas vezes se tome em 
maao siso ou em maa parte» (VC); «O 
siso da letera chaão he misteriosamente» 
(EE); «Andar de conuite em comuite, he 
aligria desordenada lixo das uistiduras e 
de sy muyto falar dessornado e demais 
faz todos os sisos dos homeẽs botos pera 
aprenderem alguũ bem» (TC); «nom 
que nos ajamos de tornar aas queedas 
da meniniçe: e aos poucos sisos» (VC); 
«Domĩgo ẽ a mea coreesma donde põe 
a glosa iiij. sisos da scriptura» (EE); 
«e per ventura a vnçõ põtifical lhe deu 
syso e entẽdimẽto de prophetizar» (VC); 
«segũdo ho syso ao pee da letera açerca 
das concordanças dos euangelistas» 
(EE).

sisteiro, subs. O mesmo que sesteiro. 
Formas: sisteyro (VC, 1); sisteyros (VC, 
1). Contexto: «o sisteyro leua duas liuras 
e dous sisteyros he hũa medida a que 
chamam bilibris» (VC).

situação ,  subs.  (do lat .  medieval 
situatione-m). Localização; posição; 
estado ou condição. Formas: ssituaçõ 
(VC, 1); sytuaçõ (VC, 1). Contextos: 
«leuou os a Bethania por razõ da ssituaçõ 
da dicta villa» (VC); «por a qual sytuaçõ 
he entẽdida a vida spiritual» (VC).

situar, vb. (do lat. situare). Colocar; 
construir; assentar. Formas: era situada 
(VC, 1); forem situadas (C, 1); seja 
situada (VC, 1); situamse (VC, 1); sõ 
situadas (VC, 1); ssituassem (VC, 1); sta 
situada (VC, 1). Contextos: «Esta era 
muyto menor e fora criada nouamente no 
aar e ally era situada» (VC); «pobrique 
em as ygrejas honde forem situadas as 
casas» (C); «A primeira cousa he que 
seja situada em alto» (VC); «e conuem 
de se dizer em tal lugar e liuro situamse 
adiante os dictos euangelhos» (VC); 
«nõ do lugar onde sõ situadas» (VC); 
«e em o cellestrial lume a ssituassem e 
alojassem» (VC); «a qual sta situada em 

o costado do dito mõte» (VC).
so, prep. O mesmo que sob. Formas: so 

(TC, 2; VC, 30; C, 1; EE, 5). Contextos: 
«quẽ receber as ordens so tal condiçom he 
sospenso das ordens ataa que despẽsem 
con ele» (TC); «Aos judeus todas as 
cousas erã so figura» (VC); «escõdida 
so especia do pam» (VC); «padeçeo so 
poder de Pilatos, foy cruçificado, morto 
e sepultado» (C); «Nom ha outro homẽ 
so o çeeo» (EE).

só, adj., adv. (do lat. solus a, um). Único; 
sozinho; somente; apenas. Formas: 
so (VC, 16); soo (S, 47; TC, 3; VC, 
648; HV, 3; C, 3; EE, 95; RP, 1); soos 
(S, 1; VC, 39; C, 1; EE, 6); ssoo (S, 9; 
VC, 1). Contextos: «Aqueste dia pois 
so scripuamos a nos ẽ cada huũ dos 
dias» (VC); «o que tẽ sapiẽçia nõ pode 
estar soo» (S); «creria alguũ que asy 
poderia o saçerdote dizer a missa soo, a 
qual nõ deue dizer sem dous que sejan 
presentes» (S); «me alongey fugindo e 
fiquey soo» (S); «E ajnda alguũs diseron 
que o ssaçerdote soo pode çelebrar» (S); 
«Porque nom ha no mundo homẽ nem 
molher que possa ueer o que ha de seer 
saluante soo Deus» (TC); «hum soo 
Deus adoraras» (TC); «Mas a principal 
cousa seia soo por Deus» (TC); «nõ 
soo de fora no corpo, mas de dẽtro no 
pensamẽto» (EE); «melhor me pareçe 
soo a cousa amargosa que queẽtura» 
(RP); «depois da cea e de nocte stãdo 
no orto cõ elles soos» (VC); «E nom 
soomẽte emçugẽtam a elles soos, mas 
aynda a todos aquelles que lhes ẽ ello e 
pera ello derõ cõselho» (C); «acharon o 
sepulcro vazio e soos os lençooes» (EE); 
«Este mandamento ssoo era na ley de 
natura» (S); «E se non ouuo herdeyro se 
non elle ssoo» (S); «Este mandamento 
ssoo era na ley de natura» (VC).

soalheiro, subs. (talvez de soalho + -eiro). 
Lugar exposto ao sol. Formas: soalheiro 
(TC, 1). Contexto: «Item se garde o 
sacerdote de seer parleyro nẽ se asẽte con 
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homeẽs ao soalheiro nẽ cõ as molheres 
na rua» (TC).

soamente, adv. O mesmo que solamente. 
Formas: soamente (VC, 3); soamẽte 
(VC, 1). Contextos: «E porque o filho de 
deus se deue aqui defijnir ou descripuer 
nõ soamente em comparaçõ do padre» 
(VC); «era asaz de desejar que elles 
soamente nom fossem atormentados 
das pẽnas ĩfernaaes» (VC); «E foy cousa 
cõuinhauel que elle nõ apareçesse a 
todos. mas soamẽte aas testimunhas 
preordenadas» (VC).

soar, vb. (do lat. sonare). Produzir som; 
ecoar; tocar. Formas: soa (VC, 3); soã 
(VC, 3); soãdo (VC, 1); soam (VC, 1); 
soando (VC, 1); soar (S, 1; VC, 5; EE, 
1); soara (VC, 1); soasse (VC, 1); soassẽ 
(VC, 1); soassem (VC, 2); soaua (VC, 
2; EE, 1); soauã (VC, 1); sohou (VC, 
1); sooa (VC, 2; EE, 2); soõa (EE, 2); 
sooã (VC, 1); sooar (VC, 2); sooaua (S, 
1); soõe (EE, 2); soou (VC, 2); ssoauam 
(S, 1). Contextos: «sempre me pareçe 
que soa aas minhas orelhas aquella 
voz spãtosa» (VC); «as quaaes soã em 
clemencia e em saluaçõ e remissom dos 
pecados» (VC); «soãdo e dãdo vozes» 
(VC); «Todas aquestas cousas eu ouço e 
me soam quãdo eu ouuir nomear aqueste 
nome Jesu» (VC); «Cada dia soando a 
pallaura de deus em nossas orelhas todo 
homo he vençido» (VC); «nom deue 
auer lume nem soar cãpaynha» (S); 
«soara sobre aquella salla ou casa da 
cea» (VC); «como se nas nossas orelhas 
soasse sempre aquella pallaura» (VC); 
«doçemẽte soassẽ dignos louuores» 
(VC); «as quaaes se cõtinuadamẽte 
soassem ẽ nossas orelhas» (VC); «ca 
ouuio a fama que soaua de cada parte de 
Jhesu» (EE); «Entendamos que todollos 
outros mandamẽtos que erã na dicta ley 
e soauã carnalmente» (VC); «Entom 
sohou o senhor Jhesu Christo per dictos 
e per feytos e per voz» (VC); «se non 
tenho caridade som como cobre que 

sooa» (EE); «se pouco: pouco soõa: se 
medeanamente: doçemente soõa» (EE); 
«Todos pois aly cantã e sooã» (VC); 
«Onde mõge tanto quer sooar como soo 
e triste» (VC); «Escandallo em grego 
tanto quer dizer sooar em ladinho como 
cousa contraira» (VC); «e a palaura nẽ 
a voz non sooaua» (S); «soõe tua voz» 
(EE); «porque huũ arroydo soou» (VC); 
«forõ sygnificados pellas sete tronpas cõ 
que os angeos ssoauam» (S).

sob, prep. (do lat. sub). Por baixo de. 
Formas: asob (VC, 1); sob (S, 2; 
VC, 156; C, 13; EE, 52); ssob (S, 1). 
Contextos: «e toda cousa que se ama se 
deue amar asob deus. e por deus» (VC); 
«en maneira de penitẽçia e sob sello 
de pẽdença» (S); «se alguũ diz a outro 
sob sello de pendẽça alguũ secreto sse 
ho pode descobrir» (S); «demostra sob 
poderio de qual regedor serue» (VC); «E 
assy mandamos sob pena descomunhõ» 
(C); «ho mẽbro bẽauenturado he o que 
viue neste corpo sob esta cabeça» (EE); 
«teer en lugar muy limpo e honesto ssob 
boa guarda e chaue» (S).

sob borralho, loc. adv. Sob cinza. Formas: 
sob borralho (VC, 1); soboralho (VC, 1); 
soborralho (VC, 1). Contextos: «Pã sob 
borralho pois he. pã de sob cijnza» (VC); 
«Pã de soboralho. ẽ a encarnaçõ» (VC); 
«se nõ pã de soborralho» (VC).

sob cinza, loc. adv. Por debaixo da cinza 
ou brasido. Formas: sob cijnza (VC, 
1); sobcijnza (VC, 1). Contextos: «pã 
de sob cijnza esto he deus sob o homẽ 
e aqueste era Christo ãte da resurreiçõ» 
(VC); «pã de sobcijnza. he deus homẽ» 
(VC).

sobcorrer, vb. O mesmo que socorrer. 
Formas: sobcorrer (VC, 1); sobcorreres 
(VC, 1). Contextos: «como eu presumo 
de me sobcorrer e chamar a ella» (VC); 
«cõtinuando em fazeres graça a qual 
ouueste em sobcorreres ao mundo» 
(VC).

sobdicto, subs. O mesmo que súbdito. 
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Formas: sobdicto (VC, 1); sobdictos 
(VC, 2; EE, 2). Contextos: «que aja 
de fazer o sobdicto quãdo for corregido 
per seu mayor» (VC); «aprendesse 
daver compayxam das queedas dos seus 
sobdictos» (EE).

sobdito, subs. O mesmo que súbdito. 
Formas: sobdito (S, 1); sobditos (S, 
2; VC, 2; EE, 2); sobdytos (S, 2). 
Contextos: «sse era sobdito e deçipolo 
desobediẽte» (S); «ssaluo ho que por 
postura e cõuemça poseron cõ seus 
sobditos» (S); «as quaaes erã pesadas e 
emsoportauees aos sobditos» (VC); «deu 
juizo antre sseus sobdytos» (S).

sobegidão, subs. (de sobejo + -idão). 
O mesmo que sobejidão: excesso; 
demasia. Formas: sobegidõ (VC, 9); 
sobegidom (VC, 5); sobegidoõ (C, 
1). Contextos: «nẽ se dãpnaua cõ 
sobegidõ sem proueito» (VC); «Ex aqui 
a sobegidom nas vestiduras e a soberba 
da vida» (VC); «mas por sobegidoõ 
de qual quer cousa que tenhamos pera 
nossas pessoas e casas» (C).

sobejamente ,  adv.  (de  sobejo  + 
-mente). De modo sobejo; demasiado; 
excessivamente. Formas: sobejamente 
(TC, 1; VC, 2); sobejamẽte (VC, 2; RP, 
1). Contextos: «Mas despendi e despẽdo 
estes dias en trabalhos corporaees e 
em comer e em beber sobejamente e ẽ 
muito falar e jugar e reneguar e fazendo 
e dizẽdo outros muitos peccados» (TC); 
«As lagrimas de nocte sobejamente 
vallem mais que qualquer orualho» 
(VC); «todo esto aperfia deuudamẽte 
e sobejamẽte» (VC); «mas ajnda tã 
sobejamẽte se agraua ha natureza» (RP).

sobejar, vb. (de subejo + -ar). Abundar; 
exceder; sobrar. Formas: auia sobejado 
(EE, 1); ham sobejado (EE, 1); sobege 
(VC, 1); sobeia (VC, 1); sobeja (S, 3; 
VC, 33; EE, 12); sobejã (VC, 2; HV, 
1; EE, 2; RP, 1); sobejãdoa (EE, 1); 
sobejan (S, 1; EE, 1); sobejar (S, 1; 
VC, 5); sobejarã (VC, 1); sobejarem 

(VC, 1); sobejarõ (VC, 3; EE, 1); 
sobejarom (VC, 1; EE, 1); sobejaron 
(EE, 1); sobejase (S, 1); sobejasse (VC, 
2); sobejaua (VC, 3; EE, 7); sobejauam 
(EE, 1); sobeje (VC, 2); sobejou (VC, 
6; EE, 3); ssobeja (S, 1); ssobejar (S, 2). 
Contextos: «do que auia sobejado dos 
pedaços» (EE); «colhede os pedaços 
que ham sobejado que non se percam» 
(EE); «e que o amor da proueza e da 
mingoa sobege e veença a auondança» 
(VC); «Onde Jeronimo diz. que sobeia 
cousa fora responder aaquelles que o 
feriam» (VC); «O que vos sobeja dayo 
em esmolla» (EE); «onde se lançã 
verças e caldos podres que sobejã em 
taaes casas» (RP); «ajudando vos por 
que a tentaçom venha acreçentamento 
de mereçer sobejãdoa» (EE); «E digo 
que as cousas que sobejan deuem seer 
dadas em esmola de mãdamento» (S); 
«e do que sobejar deuẽ fazer largas 
esmolas» (S); «os quaaes se entẽdẽ per 
os .vij. canistees que sobejarã» (VC); 
«por tal que aquella yguaria ou vianda 
e outras cousas que a nos sobejarem 
ou que tolhemos a nos jejũando que 
partamos e demos aos pobres» (VC); 
«sobejarõ aos que tijnhã comido» 
(EE); «comerom quãto lhes prougue 
e sobejarom ajnda muytos pedaços» 
(VC); «e aynda sobejaron sete alcofas» 
(EE); «saluo se fosse estabeleçido que 
o que sobejase» (S); «mas ouueo em 
singullar perrogatiua e tanta auondança 
que sobejasse e se entornasse sobre 
os pecadores» (VC); «quis que elles 
alleuãtassem o que sobejaua» (EE); «que 
o vyrõ fazer millagres que sobejauam a 
virtude de toda criatura» (EE); «Nom 
nos deu a natureza o tempo tã benigno 
largo nem liberal que alguũ sobeje para 
perder» (VC); «que mays sobejou do 
que ao prinçipio lhe pos diante» (EE); 
«alguũ poderia dizer que o proue poderia 
demandar esmola do superfluo e do que 
ssobeja» (S); «e do que ssobejar acorrer 
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aos pobres» (S).
sobejo, adj., adv. (talvez do lat. vulgar 

*superculu-m, pelo cast. sobejo). Que 
resta; excessivo; demasiado; muito. 
Formas: sobeio (TC, 2); sobeja (EE, 
1); sobejas (VC, 33); sobejo (S, 1; 
VC, 25; EE, 1); sobejos (VC, 5; EE, 
1). Contextos: «tomey prazer sobeio e 
desordenado» (TC); «Se bebeo sobeio» 
(TC); «Que nõ soomente o reçeberom 
em abastança, mas ainda ha sobeja 
auondança que a sanctidade que o 
spiritusancto derramou nos apostollos 
auondaua ẽ toda a ygreja» (EE); «e as 
riquezas e auõdãças sobejas» (VC); 
«mais que o tenha sobejo e nõ soomẽte 
pera si» (S); «e aquello que teẽ sobejo 
de o ao que for minguado» (VC); «onde 
esta o sobejo prazer» (EE); «assy como 
em os que tem mẽbros sobejos» (VC); 
«e as cousas dos pobres tornãnas ẽ trajos 
sobejos e illicitos» (VC); «guardayvos 
cõ dilligẽcia que nõ sejaaes sobejos» 
(EE).

soberba, subs. (do lat. superbia-m). 
Orgulho; arrogância. Formas: soberba 
(S, 46; TC, 14; VC, 145; C, 4; EE, 27); 
soberua (TC, 1; VC, 110); sobreba (S, 
1); ssoberba (S, 7); suberba (VC, 1). 
Contextos: «O premero pecado mortal 
he soberba» (S); «Primeiramente lhe 
pregũte se pecou per soberba querẽdose 
leuãtar sobre os outros no coraçom» 
(TC); «toda elaçõ da soberba de seer 
de grande linhagẽ» (VC); «Ha soberba 
emgeita as booas obras» (EE); «Se 
soberua alguũ fezeste» (TC); «se te 
derribã as tormẽtas da soberua ou da 
cobiça» (VC); «Irmaão por ventura tu nõ 
sabes que cousa he sobreba» (S); «Destas 
e doutras coussas muytas ssemelhauees 
deue preguntar da ssoberba» (S); «Nõ 
ha hy cousa cõtra que deus mais seja que 
cõtra a suberba» (VC).

soberbamente, adv. (de soberbo + -mente). 
De modo soberbo; com arrogância. 
Formas:  soberbamẽte (VC, 2) . 

Contextos: «auorreçiã muy soberbamẽte 
as enjurias» (VC); «nõ queiraaes obrar 
soberbamẽte cõtra elle» (VC)

soberbecer, vb. (de soberbo + -ecer). 
O mesmo que ensoberbecer: tornar-
se soberbo; envaidecer. Formas: 
soberbeça (EE, 1). Contexto: «Segundo 
pella humildade de alguũ que non se 
soberbeça» (EE).

soberbo, subs., adj. (do lat. superbus, a, 
um). Orgulhoso; arrogante; insolente. 
Formas: soberba (VC, 3); soberbas 
(S, 1; EE, 1); soberbo (S, 8; TC, 1; VC, 
24; EE, 1); soberbos (S, 5; VC, 42; EE, 
6); ssoberbo (S, 1). Contextos: «Nõ 
veyo caualguãdo sobre besta soberba 
mas humildosa e mansa» (VC); «A 
segũda que som soberbas» (EE); «sse 
era nobre ser soberbo» (S); «Outrosy 
pequey que nõ soo paciẽte nẽ sofrido 
mais tãto que me alguẽ quer fazer ou 
dizer logo me acho soberbo e nom o 
posso sofrer cõ paciẽcia» (TC); «e assj o 
soberbo teẽ o eleuãtamento do coraçom. 
segũdariamente tem as potencias dos 
spiritus aprimidas» (VC); «Ao soberbo 
segue a baixeza» (EE); ca os soberbos 
honrram e adoran as semelhãças e as 
coussas que son sobre o çeo» (S); «do 
qual os soberbos som menos prezados 
e bayxos» (VC); «esto he contra os 
soberbos que desprezam aos seruidores» 
(EE); «A quarta he hypocrita, pella qual 
o ssoberbo e o vaãoglorioso quer pareçer 
boo e gloriosso a todos» (S).

soberbosamente, adv. (de soberboso + 
-mente). De modo soberboso; soberba-
mente; insolentemente; vaidosamente. 
Formas: soberbosamente (S, 1; VC, 1); 
soberbosamẽte (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«Pequey por soberba da obra andãdo 
soberbosamente ho pescoço dereyto os 
olhos alçados e con vesteduras fremo-
sas» (S); «Se assi pois he reprehẽdido 
e doestado aquelle que soberbosamente 
fazia graças a deus» (VC); «diseste 
pallauras soberbosamẽte ou ẽjuriosas» 
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(S); «E aquelle primeiro filho em seu 
pensamẽto respondeo soberbosamẽte» 
(VC).

soberboso, subs., adj. (de soberbo + -oso). 
Soberbo; arrogante; vaidoso. Formas: 
soberbosa (VC, 2); soberbosas (VC, 1); 
soberboso (TC, 4; VC, 4); soberbosos 
(EE, 2; VC, 8). Contextos: «vẽçe e 
passe per a soberbosa justiça» (VC); 
«som mais açeptos e mais praz a deus 
delles que todas as soberbosas obras 
dos judeos» (VC); «A primeyra se he 
soberboso» (TC); «Preguntar deue o 
clerigo ou sacerdote a seu confessado 
se foy soberboso contra Deus» (TC); 
«Nõ ama deus a soberboso nẽ o amador 
de vaã gloria» (VC); «porque nõ 
somos humildosos mas soberbosos e 
cobijçosos» (VC); «Tambẽ cõ os fariseus 
soberbosos» (EE); «aos que se ẽxalçã 
sobre os outros, como os soberbosos» 
(EE).

sobervado, adj. (do part. de soberbar, 
este de soberba + -ar). O mesmo que 
assoberbado: dominado pela soberba; 
altivo. Formas: soberuado (VC, 1). 
Contexto: «tirãdo os de auerẽ desejo do 
soberuado senhorio e da mayoria» (VC).

sobervo, subs., adj. O mesmo que soberbo. 
Formas: soberuas (VC, 1); soberuo 
(VC, 13); soberuos (VC, 21). Contextos: 
«cõ a boca fallara alguũas cousas 
soberuas» (VC); «E o mundo como 
ladrom soberuo» (VC); «lhe ofereçera 
ella que o phariseu soberuo em aquelle 
conuite que lhe deu» (VC); «e os 
soberuos com os outros soberuos e assy 
os outros maaos com seus semelhantes» 
(VC).

sobervosamente, adv. O mesmo que so-
berbosamente. Formas: soberuosamẽte 
(VC, 3). Contextos: «por tal que se nõ 
exalçe alguẽ soberuosamẽte» (VC); «o 
qual desejou soberuosamẽte o demo» 
(VC).

sobervoso, subs., adj. O mesmo que 
soberboso. Formas: soberuosa (VC, 

2); soberuoso (VC, 2); soberuosos (VC, 
4); soberuossa (VC, 1). Contextos: 
«nunca ouue virgindade soberuosa nem 
humildade corrupta» (VC); «vencia 
o mundo soberuoso» (VC); «Gollias 
gigante teue a forma do soberuoso 
Lucifer» (VC); «Nõ fazẽ assy os 
soberuosos» (VC); «tẽ comeo cõ os 
phariseos soberuosos por abaixar a sua 
soberua» (VC); «e nõ em ordenança ou 
procisam pomposa e soberuossa» (VC).

sobgeito, adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sobgeito (VC, 1). Contexto: 
«se nom fosse sobgeito ao emperador 
que moresse» (VC).

sobida, subs. O mesmo que subida. 
Formas: sobida (EE, 10); sobidas (VC, 
1); sobyda (VC, 2). Contextos: «des 
da hora da resurreixõ atee a sobida aos 
çeeos» (EE); «E em a sobida quãdo 
elles veendo sobio ao çeeo» (EE); «As 
sobidas diz elle em o teu coraçom o 
em ho valle de choro sam o qual tem 
humildade» (VC); «por nos demostrar 
e ensinar a sobyda ao ceeo» (VC); «e 
que nõ ha hy outra sobyda alla se nõ per 
mereçimento de obediẽcia» (VC).

sobido, adj. O mesmo que subido. Formas: 
sobida (2). Contextos: «e saber ajnda a 
exçelẽte e sobida sçiẽçia da caridade» 
(EE); «A exçellẽte e sobida sçiençia, 
etc.» (EE).

sobigidão, subs. (de sobejo + -idão). O 
mesmo que sobejidão: excesso; demasia. 
Formas: sobigidoẽ (TC, 1); sobigidõe 
(TC, 1); sobigidom (VC, 1). Contextos: 
«Se fez uomito per sobigidõe de comer 
ou de beber» (TC); «A segunda iurou 
per sobigidoẽ ou por algo que lhe 
desem por dar maao testimunho» (TC); 
«o quarto enchimento ou comprimento 
he de acabamento ou excellencia da 
sobigidom» (VC).

sobir, vb. O mesmo que subir. Formas: 
foy sobido (HV, 1; EE, 1); sobia (VC, 
1); sobiã (VC, 1; HV, 1; EE, 1); sobian 
(EE, 1); sobiasse (VC, 1); sobida (EE, 1); 



250 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

sobido (EE, 2); sobĩdo (VC, 1); sobĩdo se 
(VC, 1); sobimos (VC, 4; EE, 3); sobindo 
(VC, 15; EE, 10); sobio (S, 4; TC, 2; VC, 
40; HV, 2; C, 1; EE, 6); sobio se (VC, 2); 
sobiose (VC, 2); sobiou (VC, 1); sobir 
(TC, 4; VC, 55; EE, 4); sobira (TC, 1; 
VC, 2; EE, 3); sobirã (VC, 1); sobiram 
(VC, 1); sobires (VC, 1); sobirey (VC, 
1; EE, 1); sobirõ (VC, 2; HV, 1; EE, 2); 
sobirom (VC, 3; HV, 1; EE, 2); sobirõse 
(VC, 1); sobisse (VC, 5); sobissem (HV, 
1; EE, 1); sobissen (EE, 2); sobiste (VC, 
2); sobisti (TC, 1); soby (VC, 1); sobya 
(VC, 4); sobyndo (VC, 1); sobyo (S, 1; 
VC, 18; EE, 9); sobyose (VC, 1); sobyr 
(VC, 3; EE, 2); sobyra (VC, 1); sobysse 
(VC, 2); soubir (VC, 1); staua sobido 
(VC, 1). Contextos: «e depois a cabo de 
dez dias que foy sobido aos çeeos» (HV); 
«per hõrra do que sobia» (VC); «aquelles 
que sobiã as pedras per o muro» (HV); 
«perto dos muros do templo honde 
sobian os saçerdotes para preegar ao 
pouoo» (EE); «e de nocte sobiasse ao 
monte» (VC); «E resprãdeçeeo como a 
luũa: oje sobida ao çeeo resprãdeçeeo 
como o sol» (EE); «e tornado dos 
infernos e sobido aos çeeos» (EE); «pera 
alj hiã sobĩdo» (VC); «sobĩdo se ao çeeo 
empiryo» (VC); «Sabey que sobimos a 
Jherusalem» (EE); «Oje a bemauẽturada 
virgen sobindo aos çeeos achou a 
folgança que buscou» (EE); «O sexto he: 
Creer que sobio aos ceeos e esta a deestra 
parte de Deus seu padre» (TC); «E assy a 
naue em que Christo sobio se entẽde por 
a cruz» (VC); «sobiose elle soo ao mõte» 
(VC); «e sobiou ou entrou outra vez em a 
barca cõ seus discipollos» (VC); «E asy 
duũ grao em outro ataa sobir ao ceeo» 
(TC); «Nõ sobira no mõte do senhor nẽ 
stara na sua sãcta seeda o que iurar ao 
seo proximo engano» (TC); «Desy em 
este dia aquelles ãgeos de que he feita 
mençõ sobirã ao ceeo cõ alegria» (VC); 
«E outros forom que daquy sobiram 
ao ceeo e aas strellas» (VC); «em por 

bẽ de sobires na barca do meu peito» 
(VC); «Como quẽ diz manifestamẽte 
sobirey ao padre» (EE); «se sobirõ no 
muro ambos de dous sem armas» (HV); 
«e sobirom no muro per aquella parte» 
(HV); «por a gẽte muyta sobirõse per 
o telhado» (VC); «quando sobisse ao 
tẽplo» (VC); «e que sobissem pedras 
por çima do muro» (HV); «e sobissen 
a Jherusalẽ Joseph e Maria» (EE); «na 
tua paixõ sobiste na naueta do lenho da 
cruz» (VC); «Do lecto em que sobisti, 
nõ descemderas» (TC); «e assy como 
eu soby em a cruz que asy subas tu e 
padeças aquella morte que eu padeçer» 
(VC); «Entom a madre e os outros que 
o virõ e stauam parandomentes como 
sobya ao ceeo» (VC); «outorgua a my 
mysquinho que sobyndo eu agora a alteza 
da tua perfeyçõ» (VC); «carregandose a 
Jhesu muita gẽte aa beira do mar sobyo 
ẽ hũa naue» (EE); «E sobyose ao ceeo 
por leuar os coraçoões apos sy» (VC); 
«quando eu sobyr aos çeeos entom non 
me verees» (EE); «sabyã que sobyra 
aos ceeos» (VC); «e sobysse açima da 
alteza dos ceeos» (VC); «como se per 
tal viuenda ouuessem de soubir ao çeeo 
ou aas estrellas» (VC); «staua sobido na 
aruor» (VC).

sobitamente, adv. O mesmo que subita-
mente. Formas: sobitamente (VC, 1). 
Contexto: «mas ou se aleuanta sobita-
mente» (VC).

sobitâneo, adj. (do lat. subitaneus, a, um). 
O mesmo que subitâneo: repentino; 
súbito. Formas: sobitanea (VC, 1). 
Contexto: «e das pẽnas infernaaes e 
da morte sobitanea e da eternal» (VC).

sobjeção, subs. (do lat. subjectione-m). 
O mesmo que sujeição: submissão; 
vassalagem. Formas: subjeçõ (VC, 1); 
subjeçom (VC, 1). Contextos: «E aque-
lles que cõ reuerencia e cõ toda subjeçõ 
humildosa se inclinã aa magestade de 
deus» (VC); «som liures alguũs de grãde 
subjeçom e catiueiro» (VC).
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sobjecção, subs. (do lat. subjectione-m). 
O mesmo que sujeição: submissão; 
vassalagem. Formas: sobjecçõ (VC, 1). 
Contexto: «steue so aquesta sobjecçõ e 
veyo depois a scapar» (VC).

sobjecto, subs., adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sobiecta (VC, 1); sobjecta (VC, 
1); sobjecto (S, 1; VC, 2); sobjectos (VC, 
1). Contextos: «e da terra sobiecta a 
Herodes tetrarcha» (VC); «Assi por teer 
muytos filhos e jeeraçom por sobjecta 
como por a pena e graueza de parillos» 
(VC); «ho abade ou prior que he sobjecto 
ao bispo deuese cõfessar a elle ou ha 
outro de sua liçença» (S); «Porende 
ho abade ou prior que he sobjecto 
ao bispo deuese cõfessar a elle» (S); 
«desejando os senhorios e poderios sobre 
os sobjectos» (VC).

sobjeição, subs. (do lat. subjectione-m). 
O mesmo que sujeição: submissão; 
vassalagem. Formas: sobjeiçõ (VC, 2); 
sobjeiçom (VC, 3; EE, 1). Contextos: 
«largueza de poboo. e sobjeiçõ da 
voõtade a deus a qual significa Abias» 
(VC); «fugir dos arroydos do mũdo 
como das vozes e sobjeiçom do Egipto» 
(VC); «em o çeeo regna por sobjeiçom 
vniuersal dos bemauẽturados» (EE).

sobjeito, subs., adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sobjeita (VC, 1); sobjeitas 
(EE, 1); sobjeito (VC, 1); sobjeitos 
(VC, 1); sobjeyta (S, 1); sobjeyto (EE, 
1); sobjeytos (EE, 1). Contextos: «Em 
verdade nõ ha hy duuida que a alma que 
for sobjeita e posuyda dos dilleitos da 
conuersaçõ» (VC); «Que todallas cousas 
por criaçom som a elle sobjeitas: as 
quaaes de nẽhũa cousa sõ feitas» (EE); 
«seẽdo agora a ti sobjeito de meu grado 
que me allegre depois cõ tigo» (VC); 
«Sobjeitos pois somos aos tormẽtos 
da malicia do spiritu» (VC); «faz ser 
sobjeyta a carne a alma» (S); «ca o don 
da sabedoria faz ao que o teem seer 
sobjeyto aos mãdamẽtos de deus» (EE); 
«E nã vos queyraaes allegrar em que hos 

espiritos vos som sobjeytos» (EE).
sobjeto, adj. O mesmo que sujeito. 

Formas: sobjetas (VC, 1). Contexto: 
«e som sobjetas a ella e regem se per 
seu conselho» (VC).

sobjugar, vb. O mesmo que subjugar. 
Formas: he sobjugada (EE, 1); seeram 
sobjugados (EE, 1); sobjugã (VC, 1); 
sobjugar (VC, 1; EE, 2); sobjugou (EE, 
3); sobjuguã (VC, 1); sobjuguãdoos 
(VC, 1). Contextos: «Ca a criatura 
he sobjugada aa vaydade nõ por sua 
voõtade» (EE); «seeram sobjugados 
a Christo» (EE); «Em aquelles que 
sobjugã os vicios regna Christo» (VC); 
«O primeiro passara do dellecto das 
cousas carnaaes a vençer e sobjugar 
duuidamẽte a ssensualidade» (VC); 
«cõ a qual possa sobjugar assy todallas 
cousas» (EE); «que por simplezes 
sobjugou o mũdo aa ffe» (EE); «ẽ quãto 
se lhe sobjuguã per pecado» (VC); 
«som sofreados açerca do prouximo 
mandandoos e sobjuguãdoos» (VC).

sobornado, adj. (do part. de subornar, este 
do lat. subornare). Aliciado para maus 
fins; corrompido. Formas: sobornado 
(VC, 1). Contexto: «(buscauãno falso) 
e sobornado (e nom o achauã)» (VC).

sobradado, adj. (do part. de sobradar, 
este de sobrado + -ar). O mesmo que 
assobradado: assoalhado. Formas: 
sobradada (VC, 1). Contexto: «na quella 
salla solhada e sobradada» (VC).

sobrado, subs. (do lat. superatu-m). Piso 
de cima. Formas: sobrado (VC, 1). 
Contexto: «Deus mora no sobrado 
emçima» (VC).

sobrancelha, subs. (do lat. supercilia-m). 
Pelos na testa por cima das vistas. For-
mas: sobrãçelha (VC, 1); sobrançellas 
(VC, 1). Contextos: «esto procede da 
sobrãçelha alleuantada dos phariseos» 
(VC); «as aues çarrã os olhos com as 
pestanas e sobrançellas defundo» (VC).

sobre, prep. (do lat. super). Por cima de; 
em cima de; acerca de. Formas: sobre 
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(SG, 3; S, 148; TC, 16; VC, 879; HV, 13; 
C, 41; EE, 256; RP, 2); ssobre (S, 27). 
Contextos: «comtratos sobre quaes quer 
cousas» (SG); «Amar a Deus sobre todas 
as cousas» (TC); «E o sacerdote aia .xl. 
dyas peemdença e se caer sobre o altar 
aia dous dyas e se pasar dous panos aia 
quoatro dias» (TC); «E algũas vezes 
por meriçimẽto daquelle sobre que se 
nomea» (VC); «sobre a real cadeyra» 
(EE); «vijrom aos egypçiaãos mortos 
sobre o porto do mar» (EE); «Era 
Moyses homẽ mansso sobre quãtos 
homeẽs morauã no mũdo» (EE); «suba 
huũ boõ espaço sobre o nosso orizonte» 
(RP); «E se for em o espinhaço mingua 
sobre a vea» (RP); «Ho ũdeçimo ssobre 
o que faleçe da satisfaçom» (S); «e façan 
oraçom ssobre elle» (S).

sobre abondança, subs. O mesmo que so-
breavondança. Formas: sobre abõdança 
(VC, 1). Contexto: «nõ he de nos mas 
de sobre abõdança da bõdade diuinal» 
(VC).

sobre assinar, vb. Escrever sobre. Formas: 
seja sobre asignado (VC, 1). Contexto: 
«que seja sobre asignado nome da cara 
do senhor» (VC).

sobre celestial, adj. Sobreceleste; divinal. 
Formas:  sobre celestial (RP, 1). 
Contexto: «Da parte do agẽte quando 
aquella jnfluençia sobre celestial mays 
dereytamente fere e sguarda aquelle ou 
aqueloutro» (RP).

sobre dar, vb. Acrescentar; adicionar. 
Formas: sobre dado (VC, 1). Contexto: 
«O quarto he em adido ou sobre dado» 
(VC).

sobre enader, vb. Acrescentar; sobrepor. 
Formas: som sobre enadidos (VC, 
1). Contexto: «som sobre enadidos e 
sobrogados aa ley» (VC).

sobre excelência, subs. Superioridade; 
elevação. Formas: sobre excellẽcia 
(VC, 1). Contexto: «Da sobre excellẽcia 
daquelle lume a nos prometido» (VC).

sobre excelente, adj. Sublime. Formas: 

sobre excellẽte (VC, 1). Contexto: «mas 
a tua sobre excellẽte bondade» (VC).

sobre natural, adj. (do lat. medieval 
supernaturale-m). Maravilho; fora das 
leis naturais; divino. Formas: sobre 
natural (VC, 2). Contextos: «aquelle 
braado era sobre natural e marauilhoso» 
(VC); «nom podya seer feyto sem 
virtude diuinal e sobre natural» (VC).

sobre sustancial, adj. O mesmo que 
sobre-substancial: que alimenta em 
excesso. Formas: sobre sustancial (VC, 
1); sobresustãcial (VC, 2). Contextos: 
«o pã sacramẽtal e o vinho que todo he 
sobre sustancial e sobrepoja e val mais 
que toda cousa criada» (VC); «desejaua 
o pam sustancial e material: mas e 
sobresustãcial .s. Jesu» (VC); «o qual 
pã chama sam Matheu sobresustãcial» 
(VC).

sobreavondança, subs. (de sobre- + 
avondança). Abastança; excesso de 
fartura. Formas: sobre auõdança (VC, 
2); sobre auondãça (VC, 1); sobre 
auondança (VC, 2); sobre avõdança 
(VC, 1); sobre avondãça (VC, 3); 
sobre avoõdãça (VC, 1); sobreauõdãça 
(VC, 2); sobreauõdança (VC, 1); 
sobreauondãça (VC, 1); sobreauondança 
(VC, 1); sobreavõdãça (VC, 1); 
sobreavondança (VC, 1). Contextos: 
«ouue sobre auõdança da graça» (VC); 
«esto he de sobre auondãça quanto aos 
prelados» (VC); «Depois que o senhor 
foy bauptizado. partiosse. tornandosse 
de Jurdam comprydo do spiritu sancto 
de comprimẽto de sobre auondança 
da qual nos todos reçebemos» (VC); 
«mas fora de necessidade he sobre 
avõdança» (VC); «ouue som de 
conselho e de sobre avondãça» (VC); 
«nom auera depois hy mesa nẽ fartar 
nẽ sobre avoõdãça» (VC); «mas he de 
sobreauõdãça» (VC); «E marauilhoso 
excesso e sobreauõdança de caridade e 
amor mostrou» (VC); «Onde Crisostomo 
vees a sobreauondãça da prophecia e 
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o ajuntamento da sabedoria» (VC); «e 
mouimento da terra. e muytas angustias 
em sobreauondança» (VC); «a sexta 
por a sobreavõdãça de honrra» (VC); 
«aqui ẽ graça per toda sobreavondança 
de virtudes» (VC).

sobreavondante, adj. (de sobreavondar 
+ -ante). Que existir em abundância. 
Formas: sobre auondãte (VC, 1); sobre 
avondãte (VC, 1); sobreauondante (VC, 
1). Contextos: «e de sobre auondãte 
piedade por consollaçõ de todos os 
mizquinhos» (VC); «e correndo a elle 
cõ sobre avondãte alegria» (VC); «ou 
toda justiça .s. toda sobreauondante 
humildade porque a mayor parte da 
justiça he humildade» (VC).

sobreavondar, vb. (de sobre- + avondar). 
O mesmo que sobreabundar: existir em 
abundância; sobejar. Formas: sobre 
auõda (VC, 1); sobreauõdou (EE, 1). 
Contextos: «ẽ aquella folguança onde 
sobre auõda sempre tãta alegria» (VC); 
«Honde auõdou o peccado sobreauõdou 
a graça» (EE).

sobreavondosamente, adv. (de sobreavon-
doso + -mente). Em excesso; em grande 
quantidade. Formas: sobreauõdosamẽte 
(VC, 1). Contexto: «acharemos que forõ 
cõpridas sobreauõdosamẽte» (VC).

sobreavondoso ,  adj .  (de sobre- + 
avondoso). Muito abundante; excessivo. 
Formas: sobre auõdosa (VC, 1); sobre 
auondoso (VC, 2); sobre avondosa (VC, 
1); sobreauondosa (VC, 1). Contextos: 
«E onde o pecado foy avõdoso a graça 
foy sobre auõdosa» (VC); «ou quanto 
ao estado que he sobre auondoso» (VC); 
«mais avondosa e sobre avondosa he a 
graça e a misericordia do senhor» (VC); 
«A perfeita e sobreauondosa humildade 
he subjuguarse homẽ ao menor» (VC).

sobrechegar, vb. (de sobre- + chegar). 
Sobrevir; chegar inesperadamente. 
Formas:  sobre chegou (VC, 1); 
sobrechegou (VC, 1). Contextos: «E 
onde sam Gabriel que a sooya de visitar 

sobre chegou» (VC); «sobrechegou 
Anna prophetissa» (VC).

sobredito, subs., adj. (de sobre- + dito). 
Dito acima ou atrás; já mencionado. 
Formas: sobre dicta (S, 1; VC, 4; EE, 
1); sobre dictas (S, 6; VC, 14; EE, 2); 
sobre dicto (S, 1; VC, 5; EE, 2); sobre 
dictos (SG, 1; S, 4; VC, 7; EE, 1); 
sobre dita (S, 1); sobre ditas (S, 3; TC, 
1; C, 1); sobre ditos (S, 4; C, 1); sobre 
dyctas (S, 1); sobre dytas (S, 1); sobre 
dytos (S, 4); sobredicta (VC, 8; EE, 2); 
sobredictas (VC, 32; EE, 1); sobredicto 
(VC, 12); sobredictos (VC, 19; EE, 2); 
sobredita (VC, 1); sobreditas (VC, 10); 
sobredito (VC, 1); sobreditos (VC, 10; 
C, 1); sobredjtos (S, 1); sobredytos (S, 
1); ssobre dicto (S, 1); ssobre dyta (S, 
1); ssobre dytas (S, 2). Contextos: «a 
nõ pode leixar se nõ per a maneira sobre 
dicta» (VC); «Cõsijrãdo pois as cousas 
sobre dictas soportemos aquellas cousas 
que nos anojam» (VC); «E nõ passarõ 
muytos dias depois que ao sobre dicto 
frade foy reuellado que aquelle outro 
frade era do cõto dos que se auiã de 
saluar» (VC); «Onde hos sobre dictos 
possam estar todolos dias de suas 
vydas» (SG); «Acerca destes sobre 
dictos ẽfermos se nota a desuayrãça 
da ẽfermidade» (VC); «Se o que sse 
confessar ssouber a forma desta cõfison 
sobre dita» (S); «dormir com algũas 
destas pessoas sobre ditas» (TC); «como 
dos sete pecados sobre ditos naçem 
outros muytos» (S); «Hos homẽs jejuũan 
ẽ muitas maneiras alem destas sobre 
dyctas» (S); «dan as penas sobre dytas» 
(S); «E como quer que nos casos sobre 
dytos se pode cõfessar a outro saçerdote 
que non seja seu propio» (S); «Domingo 
vij. depois da festa sobredicta» (EE); 
«assy como as sobredictas fazem 
perfeyto o homẽ» (VC); «a reigada no 
spiritu e na carne segundo a causa que 
sobredicto he» (VC); «a qual cousa se 
mostra per os sobredictos testimunhos» 
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(VC); «ca nenhuũ dos sobredictos pode 
seer absoluto» (EE); «e de taaes se 
entende a palaura sobredita» (VC); «E 
emadeo hũa protestaçõ. por affirmar as 
cousas sobreditas» (VC); «O sobredito 
loguar do inferno mais alto chamado 
limbo» (VC); «E qualquer dos sobreditos 
que esto nõ comprir» (S); «alguũ bem 
destes sobreditos nom se segue da penna 
dalguũ» (VC); «todos estes pecados 
sobredjtos embarguẽ» (S); «E ẽ todos 
estes ẽbargos sobredytos porque se deue 
fazer o apartamẽto do matrimonio» 
(S); «quãtas vezes quer que casem con 
dereyto segũdo ssobre dicto he» (S); 
«nõ se quisese confesar por algũas das 
rrazõees ssobre dytas» (S).

sobreguisa, adj. (de sobre- + guisa). 
Sobremaneira; excessivamente. Formas: 
sobreguissa (VC, 1). Contexto: «Esta 
consolaçõ he muy graciosa e desejada 
sobreguissa» (VC).

sobrenome, subs. (de sobre- + nome). 
Apelido. Formas: sobrenome (EE, 1). 
Contexto: «Estabelleçerom dous .s. a 
Joseph que se chamaua Barsabas o qual 
ouue por sobrenome justo» (EE).

sobrepeliza ,  subs.  O mesmo que 
sobrepelízia. Formas: sobrepeliza (VC, 
1). Contexto: «lãçou fora a vestidura ou 
sobrepeliza da ley que tijnha vestida» 
(VC).

sobrepelízia, subs. (do lat. eclesiástico 
superpellicea vestis). O mesmo que 
sobrepeliz: espécie de mantelete branco, 
fino e sem mangas usado pelos clérigos. 
Formas: sobre pellizyas (VC, 1); 
sobrepelizia (S, 2; C, 2); sobrepelizias (S, 
1; C, 4); sobrepellizia (C, 1). Contextos: 
«Aquestas stollas sobre pellizyas fazẽ 
agora ajnda muytos fingimẽtos» (VC); 
«lauarse as maãos e vestirsse hũa 
sobrepelizia e tomar ha estola» (S); «ou 
os ajude a emterrar sem sobrepelizia 
vestida» (C); «em tal guisa que pareçam 
os avetos e sobrepelizias que trouuerẽ» 
(C); «ou os ajude a enterrar sem 

sobrepellizia vestida» (C).
sobrepujamento, subs. (de sobrepujar + 

-mento). Ato ou efeito de sobrepujar; 
excesso. Formas: sobrepojamẽto (S, 1). 
Contexto: «luxuria he toda superfluida-
de e eceso e sobrepojamẽto de toda cousa 
honesta» (S).

sobrepujar, vb. (do cast. sobrepujar). 
Exceder; ir além de. Formas: sobre 
poja (VC, 1); sobrepoge (VC, 1); 
sobrepoja (VC, 7); sobrepojã (VC, 1); 
sobrepojadas (VC, 1); sobrepojado 
(VC, 1); sobrepojam (VC, 1; EE, 1); 
sobrepojando (VC, 1); sobrepojandoos 
(VC, 1); sobrepojar (VC, 2); sobrepojas 
(VC, 1);  sobrepojasse (VC, 1); 
sobrepojaua (VC, 1); sobrepojẽ (VC, 
1); sobrepojou (VC, 2). Contextos: 
«a diuinal cõsollaçõ sobre poja a 
humanal tristeza» (VC); «possiuel 
cousa he que ajnda elle sobrepoge 
os que som majores»(VC); «(aquello 
que me deu o meu padre mayor he de 
todas cousas) sobrepoja infijndamẽte» 
(VC); «E aquelles que em sabedoria 
e conhoçimẽto sobrepojã os outros e 
que cõ singular bẽauenturãça veẽ deus 
de façe a façe cõ a voõtade alumyada» 
(VC); «depois vençidas e sobrepojadas 
as jmijzades dos judeos» (VC); «como 
foste assy vençido. sobrepojado e 
sobuertido e enguanado» (VC); «aqui 
reçebera beẽs de graça, os quaaes 
assy sobrepojam aos beẽs tẽporaaes» 
(EE); «algũa forçosa sobrepojando e 
vencẽdo o medo e temor» (VC); «e 
ajnda sobrepojandoos» (VC); «os meus 
pecados nom a podem vençer nem 
sobrepojar» (VC); «Tu sobrepojas todo 
prazer e todo desejo» (VC); «e desejo 
que a rrenouaçõ daqueste louuor ameude 
feyta per sua infijndeza sobrepojasse 
todallas specias dos contos» (VC); «ella 
sobrepojaua todallas outras» (VC); 
«ajnda que ajam tristeza e receo dos 
tormentos e marteiros. mas que a uençã 
e sobrepojẽ» (VC); «Onde Leo papa diz. 
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que sobrepojou e muyto mayor foy a 
trayçõ e maldade dos judeos que a culpa 
de Pillatus» (VC).

sobrescrever, vb. (do lat. superscribere). 
Escrever sobre. Formas: sobre scripue 
(VC, 1). Contexto: «onde em alguũs 
titollos de psalmos se sobre scripue por 
oytauo» (VC).

sobrescrição, subs. (do lat. medieval 
superscriptione-m). Ato ou efeito de 
sobrescrever; título; inscrição. Formas: 
sobre scripçõ (VC, 1); sobrescripçom 
(VC, 1). Contextos: «(Disse lhes. De quẽ 
he esta tal ymagem?) quanto aa fegura (e 
cuja he aquesta sobre scripçõ?)» (VC); 
«Daqueste artigoo da sobrescripçom do 
tytollo se ha ensinança» (VC).

sobrescrito, subs. (do lat. superscriptu-m). 
Inscrição; título. Formas: sob rescripto 
(VC, 1); sobre escripto (VC, 1); 
sobrescripto (VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«quiseste seer escarneçido per titollo e 
sob rescripto de vençimẽto de escarneho» 
(VC); «a qual teem a ymagem del rrey e 
o seu sobre escripto» (VC); «de quẽ he 
aquesta ymagẽ e aqueste sobrescripto» 
(VC); «E elles trouuerom lhe huũ real de 
prata. E disselhes. Cuja he esta figura e 
este sobrescripto» (EE).

sobressair, vb. (de sobre- + sair). Dis-
tinguir; destacar; sobrelevar. Formas: 
sobre saya (EE, 2). Contexto: «E porque 
nõ sobre saya alguum nem engane em 
alguũ trauto a seu proximo» (EE).

sobretudo, adv. (de sobre- + tudo). 
Principalmente. Formas: sobre todo 
(VC, 4). Contextos: «E sobre todo aue 
temor do perijgo dalma» (VC).

sobrevir, vb. (do lat. supervenire). Ocorrer; 
chegar inesperadamente. Formas: sobre 
veẽ (VC, 1); sobre veem (EE, 1); sobre 
veo (EE, 1); sobre vierom (EE, 1); sobre 
vĩjdo (EE, 1); sobre vijndo (EE, 2); 
sobre vijnra (EE, 2); sobre vijra (EE, 2); 
sobre vĩjra (EE, 1); sobre vijram (EE, 
1); sobre vinra (EE, 1); sobreuẽ (VC, 
1); sobreueerõ (VC, 1); sobreuem (EE, 

1); sobreuenha (VC, 1); sobreueo (S, 1; 
VC, 1); sobreueyo (VC, 1); sobreuier 
(VC, 1); sobreuindo (EE, 1); sobreveerõ 
(VC, 1); sobrevem (EE, 1); sobreveyo 
(VC, 1). Contextos: «Os ospedes que 
sobre veẽ sõ as delectaçoões da carne 
do mũdo» (VC); «Empero se outro mais 
forte sobre veem e o vençer, tirarlhe 
ha todallas armas» (EE); «Domĩgo 
iiij. do que semeou trigo e sobre veo 
o seu ĩmigo» (EE); «E em estes dias 
sobre vierom de Jherusalem prophetas 
a Antiochia» (EE); «e esta sobre vĩjdo 
na meesma ora» (EE); «e aquesta sobre 
vijndo na meesma ora» (EE); «adoeçe e 
sobre vijndo huũa febre pequena morre» 
(EE); «e sobre vijndo huũa febre pequena 
morre subitamente o homem» (EE); 
«A virtude do spiritu sancto que sobre 
vijnra em vos» (EE); «e esperãça que 
sobre vijra a todo o mũdo» (EE); «o 
spiritusancto sobre vĩjra» (EE); «medo 
esperança. (sobre vijram) .s. dos çeeos» 
(EE); «ho spiritu sancto sobre vinra ẽ ty» 
(EE); «aquelle prazer que sobreuẽ sorue 
e tolhe toda a tristeza e door passada» 
(VC); «porque depois sobreueerõ 
tantas festas de sanctos que era gram 
carregua de as guardar e cellebrar» 
(VC); «ho prazer que sobreuem tira pera 
sy a tristeza» (EE); «e sem çugidade de 
pecado que sobreuenha» (VC); «despois 
que forõ esposados sobreueo enbargo de 
cunhadez» (S); «Christo que sobreueyo 
ao mũdo tirou lhe todas as suas armas 
sobredictas» (VC); «cometasse aa 
võtade do padre e aquello que sobreuier 
deuotamẽte ho reçeba» (VC); «Empero 
se outro mays forte sobreuindo» (EE); 
«(de toda nasçom que de sob o ceeo 
seja) que sobreveerõ e vijnhã de todas 
partes» (VC); «e a quẽtura natural passa 
aas partes de fora e apartase do coraçom 
e sobrevem a morte» (EE); «porque nõ 
stando eu ally sobreveyo a morte» (VC).

sobrevista, subs. (do part. de sobrevestir, 
este do lat. sobrevestire). Vestimenta 
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que se coloca sobre as outras roupas; 
manto. Formas: sobreuista (VC, 1). 
Contexto: «Nom te mingou a ty em tua 
gloria. boffetada. nem vestidura brãca e 
vermelha por escarneho. nẽ sobreuista. 
nẽ falleçeo a ty pelleja» (VC).

sobrinha, subs. (do lat. sobrina-m). Filha 
do irmão ou irmã. Formas: sobrinha (S, 
1; TC, 1); sobrjnha (S, 1). Contextos: 
«ou filha ou tia ou sobrinha» (S); «Item 
quem por nõ saber iouuer com duas 
irmaãs ou cõ comadre e filha ou com 
emteada ou com sobrinha sete anos de 
peẽdemça» (TC); «ou cõ sua nora ou 
sobrjnha» (S).

sobrinho, subs. (do lat. sobrinu-m). Filho 
do irmão ou irmã. Formas: sobrinho 
(VC, 3; HV, 5); sobrinhos (VC, 5). 
Contextos: «Jafel senhor do castello e 
seu sobrinho cõ elle» (HV); «dizẽdo que 
elles som netos ou sobrinhos. da quelle 
tal rico ou poderoso» (VC).

sobrino, subs. O mesmo que sobrinho. 
Formas: sobrino (VC, 1). Contexto: 
«e deulhe o sobrino. por o filho que 
era todo seu prazer e sua alegrya e seu 
sollaz» (VC).

sóbrio, adj. (do lat. sobrius, a, um). Contido; 
comedido; temperado. Formas: sobrio 
(VC, 1). Contexto: «nomeo huũ homẽ 
manso e humildoso de coraçom muy 
benigno ou temperado. sobrio» (VC).

sobrisso, prep. + pron. dem. (de sobre + 
isso). O mesmo que sobre isso. Formas: 
sobrisso (SG, 1). Contexto: «que os 
dictos papas sobrisso concederam se 
conthem» (SG).

sobrogar, vb. (do lat. medieval subro-
gari). Sobrepor; acrescentar. Formas: 
sobrogados (VC, 1). Contexto: «per 
os cõselhos que som sobre enadidos e 
sobrogados aa ley» (VC).

sobscripção, subs. (do lat. subscriptione-m). 
O mesmo que subscrição: ato ou efeito 
de subscrever; compromisso. Formas: 
sobscripçõ (VC, 3).  Contextos: 
«a segũda se faz pregũta cuja he a 

sobscripçõ daquelle dinheiro que alli foy 
tragido» (VC); «e a sobscripçõ quanto ao 
feito de fora» (VC); «e a sobscripçõ he 
a cõuersaçõ de fora» (VC).

sobtão, subs. (do lat. tardio subtanu-m, que 
está debaixo de). O mesmo que sótão: 
cave. Formas: sobtam (VC, 1); sobtom 
(VC, 1). Contextos: «E acharom os 
outros discipollos em o monte de Syon 
ençarrados no sobtam defundo dõde 
ceara o senhor» (VC); «e enfũdo no 
sobtom dormiam» (VC).

sobterrar, vb. O mesmo que soterrar. 
Formas: fora sobterrado (VC, 1); fosse 
sobterrado (VC, 1); foy sobterrada 
(VC, 1); foy sobterrado (VC, 3); seer 
sobterradas (VC, 1); seer sobterrado 
(VC, 1); seer sobterrados (VC, 1); seja 
sobterrado (VC, 1); sobterado (VC, 1); 
sobterar (VC, 1); sobterarlho (VC, 1); 
sobterra (VC, 2); sobterraae (VC, 1); 
sobterrado (VC, 6); sobterrados (VC, 
2); sobterram (EE, 1); sobterrar (VC, 
6); sobterrara (VC, 1); sobterrarẽ (VC, 
1); sobterraromno (VC, 1); sobterrauam 
(VC, 1); sobterre (VC, 1); sobterremos 
(VC, 1); sobterrou (VC, 1); som 
sobterradas (VC, 1); somos sobterrados 
(VC, 1). Contextos: «Resurgio o senhor 
per a manhãa do moymẽto em o qual 
fora sobterrado aa tarde» (VC); «que 
o corpo de Christo fosse sobterrado 
em a terra» (VC); «E aquesta sancta 
cruz apres da paixom e resurreiçom 
do senhor foy sobterrada e escondida» 
(VC); «Per vẽtura por o grãde amor que 
auia se diz que algũas vezes morou ella 
aly onde elle foy sobterrado» (VC); 
«porque mereçam seer sobterradas 
per sua payxom e resurgir com elle» 
(VC); «se Christo nos nossos coraçoões 
ouuer de seer sobterrado» (VC); «Aqui 
he agora de veer como deuemos cõ 
Christo seer sobterrados» (VC); «De 
sy seja sobterrado em o segredo da 
tua voontade e guardado de todallas 
vaydades» (VC); «eu jouue sobterado 



257Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

no sepulcro» (VC); «em outra maneyra 
nom podera elle bẽ sobterar em elle nem 
dignamente a Christo» (VC); «(de tirar 
da cruz o corpo de Jesu) e sobterarlho 
honrradamente» (VC); «no coraçom da 
peendẽça e compaixom o sobterra e 
recolhe em sy» (VC); «nom queyraaes 
meus amigos tolherme tam aginha o 
meu filho ou me sobterraae com elle» 
(VC); «e aly foy elle sobterrado» (VC); 
«que sejamos esso meesmo sobterrados 
cõ Christo» (VC); «Jheronimo conta 
de huũa terra onde as molheres cõ os 
maridos se sobterram escolhendo ante 
morrer que viuer em proueza» (EE); 
«da qual husa em sobterrar os mortos» 
(VC); «porque sempre o speraua aly veer 
ou achar onde o sobterrara» (VC); «foy 
cõprado o agro do oleyro pera sobterrarẽ 
os pellegrijns» (VC); «E sobterraromno 
aly acerca» (VC); «e porque o vngirom 
e sobterrauam» (VC); «E sobterre ajnda 
sy meesmo cõ elle em aquelle sepulcro» 
(VC); «que assy nos o sobterremos e 
guardemos na voontade fortemẽte» 
(VC); «e logo ẽ aquella tarde em que 
o elle sobterrou o prenderõ e meterõ 
em hũa camara bẽ fechada e seellada» 
(VC); «as cousas susodictas forom e som 
sobterradas» (VC); «Onde o apostollo 
diz. que nos somos sobterrados cõ 
Christo per o baptismo na morte» (VC).

sobtil, adj. O mesmo que subtil. Formas: 
sobtil (VC, 1). Contexto: «porque 
sam Johã era mais sobtil e viuo do 
entẽdimẽto» (VC).

sobverter, vb. (do lat. subvertere). O 
mesmo que subverter: perverter; 
depravar. Formas: sobuertido (VC, 
1); sobuerter (VC, 1). Contextos: 
«como foste assy vençido. sobrepojado 
e sobuertido e enguanado» (VC); «O 
antechristo outrossy per quatro maneiras 
se armara pera enganar e sobuerter os 
homẽs» (VC).

sobvertido, subs. (do part. de subverter). O 
mesmo que subvertido: indisciplinado; 

revoltado. Formas: sobuertidos (VC, 1). 
Contexto: «por refrigerio dos sanctos e 
por peendẽça dos sobuertidos» (VC).

socavar, vb. (do lat. subcavare). Cavar 
por baixo; escavar. Formas: so cauar 
(VC, 1); socaua (VC, 1); socauarõ (VC, 
1). Contextos: «e nõ leyxaria so cauar 
e furar a sua alma» (VC); «nõ sabẽdo 
o padre das cõpanhas o ladrõ socaua a 
casa» (VC); «Se o sepulcro em a terra 
fora cauado poderam fizer os judeos que 
seus discipollos o socauarõ e furtarõ» 
(VC).

soceder, vb. O mesmo que suceder. 
Formas: socçedeo (VC, 1); socçedesse 
(VC, 1); socede (VC, 3); soçede (VC, 
1); soçedẽ (EE, 2); soçedem (EE, 1); 
socedeo (VC, 3); soceder (VC, 2); 
soçeder (S, 1; VC, 3); socederõ (VC, 
1); soçedesse (VC, 3); socedia (VC, 3); 
socedya (VC, 1); soscedera (VC, 1). 
Contextos: «pareçe que per voontade 
de Sathanas socçedeo e veyo a turba 
e companha dos sobrinhos que agora 
tem» (VC); «e quando este morresse 
que o socçedesse outro» (VC); «a qual 
matinada socede logo aa nocte da vida 
presente assy como luz da manhaã» 
(VC); «Onde diz Agustinho. que aa ffe 
soçede a sperança a qual nos veeremos» 
(VC); «ca em elle non soçedẽ a vezes o 
bem e o mal» (EE); «Todallas cousas 
soçedem bem» (EE); «Aquelle graao que 
fez Matheu na ordẽ de como socedeo a 
geeraçõ real» (VC); «foy aqueste que 
mais lhe pesou de soceder aaquelle que 
se queria delle vingar» (VC); «mais ao 
que soçeder en seu loguar» (S); «e correo 
toda geeraçõ dos que a elle socederõ 
per ordẽ atees Joseph» (VC); «assi 
como se elle soçedesse em elles» (VC); 
«e huũ socedia ao outro» (VC); «nom 
soomente nom socedya a filho» (VC); 
«mas aa caridade nom soscedera cousa 
algũa» (VC).

socessor, subs. O mesmo que sucessor. 
Formas: socçessor (VC, 1); socçessores 
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(VC, 1); soçesores (VC, 1); socessor (EE, 
1); socessores (SG, 8; VC, 4); soçessores 
(VC, 1; C, 1; EE, 1). Contextos: «pois 
auia de seer socçessor daquelle morto» 
(VC); «quãdo virdes) cõ os olhos 
corporaes ẽ vossos socçessores» (VC); 
«E pois que os bispos som soçesores 
dos apostollos se lhes apraz de auerẽ a 
hõrra apostollical» (VC); «depois que 
Judas se ẽforcou Mathias foy socessor 
seu no apostollado» (EE); «concederom 
pera sempre aos reis de Purtugal e 
aseus herdeiros e socessores» (SG); 
«E nõ enbarguando todo esto ajnda 
muytos vigayros e socessores de Christo 
ẽsoberuecẽ cõ Lucifer» (VC); «no 
mõte demostrou que os bispos que sam 
soçessores dos apostolos stam no mais 
alto graao da ygreja» (VC); «e assy de 
seus soçessores» (C).

socorrer, vb. (do lat. succurrere). Acorrer 
ao apelo de; ajudar; auxiliar; prover. 
Formas: seer socoridos (EE, 1); seja 
socorrido (VC, 1); socorer (TC, 1); 
socorra (EE, 1); socorraaes (VC, 
1); socorras (VC, 1); socorrẽ (C, 1); 
socorremos (VC, 1); socorrendo lhes 
(EE, 1); socorrer (S, 1; VC, 4; C, 4; 
EE, 1); socorrerem (EE, 1). Contextos: 
«auiã mester de seer socoridos dos 
outros catholicos» (EE); «e como aquelle 
que pereçe per culpa seja socorrido 
per castigo e correcçom fraternal» 
(VC); «e despois que delas uyermos 
socorer aos pobres mingados» (TC); «nõ 
soomẽte donde uiua mas aimda donde 
socorra ao que esta em neçessidade» 
(EE); «porque prouejaaes e socorraaes 
aa vossa fraqueza e reçeo» (VC); 
«Ora pois nos te roguamos que nos 
socorras» (VC); «e acatam e assy nõ 
socorrẽ em suas neçessidades e mĩguas 
a seus pays naturaaes» (C); «quando 
secretamẽte nos socorremos aos malles 
que fezemos» (VC); «dos que moram 
cõ vos outros socorrendo lhes cõ vossos 
beẽs tẽporaaes» (EE); «nos auemos de 

socorrer aa sua ajuda» (S); «da qual nos 
nõ podemos escusar de socorrer estando 
em nos fazello» (C); «se fielmente se 
socorrerem a elle» (EE).

socorro, subs. (do lat. medieval succur-
ru-m). Ajuda; auxílio. Formas: socorro 
(EE, 2). Contexto: «E porque falleçendo 
o socorro humano sooe vijr o diuino» 
(EE); «se mostra çheeo e comprydo 
socorro» (EE).

sodairo, subs. O mesmo que sudairo, 
ou sudário. Formas: sodayro (S, 1; 
VC, 2). Contextos: «põee sobre ho 
callez significa ho sodayro con que foy 
cuberta a cabeça de nosso senhor» (S); 
«Este Johane era vestido de huũ soo 
lenço ou sodayro delguado e sem outro 
forramento» (VC).

sodemítico, subs. O mesmo que sodomítico. 
Formas: sodemitico (TC, 1). Contexto: 
«Imcesto he com parẽta. Sodemitico he 
cõtra natura» (TC).

sodito, adj. O mesmo que súbdito. Formas: 
soditas (C, 1). Contexto: «deuemos teer 
em dado que a dita ygreja e outras a ella 
soditas sejam honrradas e theudas em 
reuerençia» (C).

sodomia ,  subs.  (do lat .  medieval 
sodomia-m, este de Sodoma, cidade a 
que se refere o livro do Génesis e que 
foi destruída por Deus por ter caído na 
luxúria). Coito anal. Formas: sodomia 
(S, 1; C, 1). Contextos: «A septima he 
pecado contra natura ou de sodomia» 
(S); «O segundo sodomia que he peccar 
na alhea» (C).

sodomítico, subs., adj. (do lat. sodomiticus, 
a, um). Que ou o que pratica a sodomia; 
que ou aquele que pratica o coito anal; 
relativo ao pecado da sodomia. Formas: 
sodomitico (TC, 4); sodomiticos (S, 
1). Contextos: «Outrosi macho que 
este pecado sodomitico ẽ sy leyxar 
fazer, de outro qualquer macho que 
seia, iaiũe uyente e oyto coresmas» 
(TC); «se macho cõ macho fezerẽ 
pecado sodomitico» (TC); «O .xv. dos 
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sodomiticos e dos que fazem pecado 
comtra natura, hasi como con bestas» 
(S).

sodorento, subs., adj. O mesmo que 
sedorento. Formas: sodorento (VC, 1); 
sodorentos (S, 1); sodorẽtos (TC, 1). 
Contextos: «por o qual staua dedentro 
todo desecado. e sodorento e adusto» 
(VC); «Fons, fonte por que elle he 
naçimẽto de todas as coussas ou por que 
abasta e farta aos sodorentos» (S); «Dar 
de beuer aos sodorẽtos» (TC).

soer, vb. (do lat. solere). Ser costume; 
costumar. Formas: soẽ (TC, 1; VC, 1); 
soee (S, 1); soẽe (S, 1); soem (EE, 1); 
soemos (VC, 1); soese (EE, 1); sohyam 
(EE, 1); sooe (VC, 21; EE, 6); soõe (S, 
3; TC, 1; VC, 3; EE, 3); sooẽ (VC, 17); 
sooem (VC, 5; EE, 1); sooen (S, 2); 
sooya (VC, 1); sooyan (S, 1); soy (S, 
1; VC, 1); soya (VC, 8; HV, 4); soyã 
(VC, 7); soyam (VC, 2; C, 1); soyas 
(HV, 1); soyo (S, 1); soyrã (VC, 1); 
ssooem (S, 1); ssoyo (S, 1). Contextos: 
«polas quaes cousas se soẽ acõtecer que 
em taes dias de sãctificaçõ se leuãtã ẽ 
cõtẽdas e ẽ aroydos» (TC); «A quinta 
cõ molher prenhada que esta de parto ou 
em mẽstruo que no tempo soee acontecer 
as molheres segũdo sua natureza» (S); 
«saluo se esta ẽ custume que os prelados 
ho soẽe desimular» (S); «e nõ na plaça 
nem en o jogo como se soem achar os 
mançebos» (EE); «Cõ razõ podemos em 
aquestes sanctos dias pois occuparmonos 
mais que soemos ẽ mayores louuores 
de deus» (VC); «assy meesmo soese 
preguntar porque Maria pos ante sy a 
Joseph dizendo teu padre e eu cõ door 
te buscamos» (EE); «Ca os corpos dos 
mortos sohyam de seer huntados com 
mirra» (EE); «Como se sooe fazer no 
toruom e rayo» (EE); «Se uarõ se poser 
com molher, cõ aquele stormento que 
soõe a fazer as molheres para comprir 
sua maldade» (TC); «como soõe estar 
os pescadores na agua» (EE); «em como 

nas cousas animadas sooẽ dauer mayor 
ligeyrice que nas cousas sem alma» 
(VC); «quanto som mais exalçados 
per louuores tãto sooem auer mayor 
vergonha e temer» (VC); «ou tomando 
leytoairo ou espeçias que sooen tomar» 
(S); «E onde sam Gabriel que a sooya de 
visitar sobre chegou» (VC); «Hos frades 
preegadores e menores sooyan aver 
priuilegio de huũ papa Benedyto pera 
ouuir cõfissõees» (S); «asi como se soy 
acostumar nos furtos» (S); «Nem soy eu 
fallido de mereçimento» (VC); «Quando 
o dia foy craro e o sol saydo o emperador 
nõ quis adorar os ydollos como soya» 
(HV); «nõ tal como aquella em que o 
soyã de veer» (VC); «mas pagam per huũ 
ãtiquissimo custume que soyam pagar no 
tempo que corria a moeda antijga dos 
Affonsijs» (C); «enuiaste me o trebuto de 
tres ãnos o qual ao nobre de meu padre 
soyas enuiar de toda a terra» (HV); «A 
Deus e aos ssantos doestar ysto soyo 
acostumar» (S); «aquelles que vos soyrã 
de vẽder os louuores e guabos» (VC); «E 
de costume aprouado ssooem os homẽs 
tomar despois de comer leytoayros e 
cõfeytos ho dia de jejuũ e esto mesmo 
das mezynhas» (S); «Quando con sanha 
me ssoyo mouer, meu costume he de 
morder» (S).

soerguer, vb. (de so- + erguer). Erguer 
um pouco; solevar; levantar. Formas: 
soergua (VC, 2). Contextos: «Dize aa 
alma que jaz per pecados que se soergua 
e ste asentada per boõa voõtade» (VC); 
«e amergido em terra que se soergua para 
o çeeo» (VC).

soficiente, adj. O mesmo que suficiente. 
Formas: sofficientes (VC, 1); soffi-
çientes (VC, 1); sofiçientes (S, 1; EE, 
1). Contextos: «porque sofficientes som 
aquestas cousas todas para destruyr toda 
sanha» (VC); «ajnda nõ somos soffiçien-
tes nẽ satisfazemos» (VC); «ajnda que 
sabem pouco e nom son sofiçientes» (S); 
«nos fez sofiçientes ministros do nouo 
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testamẽto» (EE).
sofisma, subs. (do grego σόφισμα, pelo 

lat. sophisma-m). Erro de pensamento; 
engano. Formas: sophisma (VC, 1). 
Contexto: «e assi he tirada fora a 
sophisma que trouue muytos em error» 
(VC).

sofrear, vb. (do lat. suffrenare). Reprimir; 
refrear. Formas: som sofreados (VC, 1). 
Contexto: «e faz que todos de viçios som 
sofreados açerca do prouximo» (VC).

sofredor, subs., adj. (de sofrido + -or). Que 
ou aquele que sofre; paciente. Formas: 
sofredor (VC, 2); sofredores (VC, 1). 
Contextos: «a quẽ quer seer paçiẽte 
e sofredor» (VC); «quãto sofredor de 
trabalho e de mingoa» (VC); «fazemos 
nos que somos na injuria de deus 
benignos e sofredores» (VC).

sofrença ,  subs.  (do lat .  medieval 
sufferentia-m). Sofrimento; pena; 
paciência; tolerância. Formas: soffrẽça 
(VC, 2); soffrença (VC, 2); sofrẽça (TC, 
1; VC, 4); sofrença (VC, 1). Contextos: 
«faz auer muyta soffrẽça e soportamẽto» 
(VC); «ha hy outro consentimẽto de 
soffrença» (VC); «leixou o aluidro liure 
ou per a soffrença que ouue» (VC); 
«Aue sofrẽça ẽ mĩ e pagartey todo o teu» 
(TC); «quanto em a sofrẽça daquella te 
nẽbrares que segues ou aremedas a my» 
(VC); «de sy ajnda o senhor amoesta 
os discipolos que ajã sofrẽça e esto por 
razõ do juizo diuinal» (VC); «depois da 
sofrença da injuria corporal quer ajnda 
o senhor que desprezemos as cousas do 
mũdo» (VC).

sofrer, vb. (do lat. vulgar *sufferere, por 
sufferre). Penar; suportar; aguentar; 
tolerar. Formas: seer sofrida (VC, 1); 
seja ssofrida (S, 1); soffre (VC, 3; EE, 6); 
soffrẽ (EE, 2); soffrẽdo (EE, 2); soffreeo 
(EE, 1); soffrellas (VC, 1); soffrello (EE, 
1); soffrellos (VC, 1); soffrem (EE, 3); 
soffremos (VC, 1; EE, 1); soffrendo 
(VC, 1; EE, 1); soffreo (VC, 2; EE, 1); 
soffrer (S, 1; VC, 19; HV, 2; EE, 11); 

soffrera (VC, 1; EE, 2); soffrerã (VC, 
1); soffrerõ (VC, 2; EE, 1); soffrese 
(EE, 1); soffria (VC, 2); soffriam (EE, 
1); soffrida (VC, 1); soffridos (EE, 1); 
sofra (TC, 2; VC, 1; EE, 1); soframos 
(VC, 4); sofrao (TC, 1); sofre (S, 3; TC, 
1; VC, 8); sofrẽ (S, 1; VC, 1); sofre te 
(VC, 1); sofrea (VC, 1); sofrẽdo (S, 1; 
VC, 1); sofrellas (VC, 1); sofrem (VC, 
2); sofremos (S, 1; VC, 6); sofrendo (VC, 
1; EE, 1); sofreo (S, 1; VC, 20; EE, 2); 
sofrer (S, 9; TC, 4; VC, 58; HV, 1; C, 3; 
EE, 2); sofrera (VC, 1); sofreras (VC, 
2); sofrerẽ (VC, 3); sofrerees (VC, 1); 
sofreres (S, 1; VC, 2); sofreriã (VC, 1); 
sofrermos (VC, 5); sofrerom (VC, 1); 
sofres (VC, 2); sofreste (VC, 3); sofria 
(S, 1; VC, 5); sofriã (VC, 1); sofrido 
(TC, 1; VC, 1); sofry (VC, 1); ssoffrer 
(S, 1); ssofrer (S, 2); ten soffrido (EE, 
1). Contextos: «e assi foy tẽperada que 
pode seer sofrida e vista aos homẽs» 
(VC); «nõ ha hy cousa por maa que 
seja que nõ seja ssofrida» (S); «ao 
qual o homẽ soffre pecando» (EE); «E 
bemauẽturados os que soffrẽ persecuçom 
pella justiça» (EE); «soffrẽdo pello 
euãgelho» (EE); «elle soffreeo nossos 
trabalhos» (EE); «e soffrellas com 
paciẽcia» (VC); «nom podendo mays 
soffrello a louuor do filho de deus» 
(EE); «soportallos e soffrellos. mas nom 
os beber nem encorporar a nos os seus 
exemplos e vida» (VC); «bemauẽturados 
os que soffrem persecuçoões» (EE); «Se 
soffremos juntamẽte regnaremos» (EE); 
«quanto guaãças soffrendo mãsamẽte as 
jnjurias dos jmijgos» (VC); «e soffreo 
o marteiro por nossos pecados» (VC); 
«quãtas cousas ha mester soffrer por 
meu nome» (EE); «a huũ soffrera: 
e a outro menosprezara» (EE); «e 
os poderosos poderosamẽte soffrerã 
tormẽtos» (VC); «por cuja vertude 
soffrerõ e forõ vẽçedores» (EE); «nẽ 
que soffrese tãtas tribulações na terra e 
no mar» (EE); «pois quãta door e pena 
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soffria aqueste» (VC); «e cõ paçiençia 
soffriam muitas aduersidades» (EE); 
«por nos esta morte he mãdada e soffrida 
polla grãde caridade delles» (VC); 
«Mas a deos de graça que chamou em 
Jhesu Christo a nos pouco soffridos aa 
sua eterna gloria» (EE); «E se ele este 
pecado sofre de besta e por ele nõ fica 
que a besta em ele este pecado faça, tal 
sofra como aquel que cõ besta fazese 
macho» (TC); «e soframos as injurias» 
(VC); «nõ diga porem outro doesto mas 
sofrao muy bem» (TC); «E se ele este 
pecado sofre de besta e por ele nõ fica 
que a besta em ele este pecado faça, tal 
sofra como aquel que cõ besta fazese 
macho» (TC); «os sofrẽ na parte sinistra 
que he em este mũdo» (S); «e sofre te 
assy e veras quã grãde proueito he o da 
paciẽcia» (VC); «por teu amor e honrra 
e gloria do teu nome sofrea nõ soomẽte 
cõ paciẽça mas cõ prazer deshonrras 
doestos injurias» (VC); «sofrẽdo as 
injurias e amoestaçõees con tristeza» 
(S); «ensinança de seermos aparelhados 
pera sofrellas» (VC); «apareçe aaquelles 
que sofrem tribulaçom» (VC); «cõ 
coraçom justo e ygoal sofremos os 
males» (S); «sofrendo as infirmidades do 
proximo» (VC); «O quarto rremedio he 
rrecordarsse da fame que Jhesu Christo 
sofreo e acordarsse de seus pobres» 
(S); «tal pena sofra como aquel que 
fez pecado sodomitico, e a molher que 
pecado sodomitico sofrer» (TC); «E a 
molher que esto sofrer doutra molher, 
ieiũe .v. coresmas» (TC); «A primeyra se 
sabe sofrer o que lhe dizem» (TC); «nom 
o posso sofrer cõ paciẽcia» (TC); «E a 
boa madre sofrera que sejã dãpnados os 
seus filhos» (VC); «per temor dos homẽs 
nom sofreras o que menos he por medo 
de deus» (VC); «E cõ todo mais cõtẽtes 
som elles de padeçer grãdes doores e 
nõ morrer que sofrerẽ pequena door e 
morrer della» (VC); «vos sofrerees por 
my paixões ou per obra ou per võtade» 

(VC); «e todolos outros beẽs que fezeres 
e males que sofreres por Deus ssejam em 
rremissom de teus pecados» (S); «Milhor 
sofreriã as palhas o ardor do fogo que o 
diaboo o feruor da caridade» (VC); «se 
agora sofrermos regnaremos» (VC); 
«depois da sua tribullaçõ que sofrerom 
na paixom do senhor» (VC); «porque se 
a nom sofres pareçe que nõ queres viuer 
pijedosamẽte em Christo» (VC); «por 
saluaçõ nossa sofreste» (VC); «nõ ho 
sofria ẽ paçiẽçia» (S); «e cõtinuadamẽte 
sofriã fame» (VC); «Outrosy pequey 
que nõ soo paciẽte nẽ sofrido» (TC); 
«em a façe sofry deshonrras e doores 
humanaaes» (VC); «nõ me leixe seer 
tẽtado mais de quanto a minha flaqueza 
pode ssoffrer» (S); «en quãto a natura o 
pode ssofrer» (S); «que pouco tempo ten 
soffrido o trabalho» (EE).

sofrimento, subs. (de sofrer + -mento). 
Ato ou efeito de sofrer; padecimento. 
Formas: soffrimento (EE, 1); sofrimento 
(VC, 1). Contextos: «Em o soffrimento 
das aduerssydades» (EE); «nõ ouue 
mingoa de sofrimento de doores e 
padicimentos» (VC).

sofrir, vb. O mesmo que sofrer. Formas: 
soffrĩdo (EE, 1); soffrijs (EE, 1); 
soffrindo (EE, 2); soffrio (EE, 2); 
soffrir (EE, 5); soffrirõ (EE, 1); soffrisse 
(EE, 1); soffrirees (EE, 1); soffryam 
(EE, 1); soffryndo (EE, 1); sofrijs (EE, 
1); sofrindo (EE, 1); sofrirõ (EE, 1); 
sofrisse (EE, 1); sofrissem (EE, 1); 
ssofrindovos (EE, 1); sufrem (VC, 2). 
Contextos: «nõ pode nenhuũ vijr saluo 
soffrĩdo paixoões» (EE); «Irmaãos de 
boa voõtade soffrijs aos indiscretos» 
(EE); «nõ soffrindo as adversidades 
cõ paçiençia» (EE); «nosso senhor 
Jhesu Christo nella trabalhou e soffrio 
pẽnas por nos» (EE); «quãtas cousas ha 
mester soffrir» (EE); «outros soffrirõ 
vituperios e injurias e açoutes» (EE); 
«Como soffrisse nõ ameaçaua» (EE); 
«por paixoões soffrirees por my» (EE); 



262 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

«E os meesmos corinthiaãos soffryam os 
e faziamlhes bem» (EE); «e paciençia 
soffryndo vos os huũs aos outros» (EE); 
«ca sofrijs se alguũ vos traz seruidõ» 
(EE); «sofrindo vos cõ paçiençia os huũs 
aos outros cõ caridade» (EE); «outros 
sofrirõ injurias e açoutes» (EE); «Padre 
perdoalhes que nõ sabẽ o que fazẽ aos 
xxiij. de Lucas (como sofrisse)» (EE); 
«por quãto mays graues cousas sofrissem 
por Christo tanto mays gloriosamente 
fossem coroados» (EE); «ssofrindovos) 
em vossas fraquezas e emfermidades» 
(EE); «os terceiros som que nom sufrem 
padecimentos per vontade: mas per 
obra» (VC).

sogeito, subs., adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sogeytos (EE, 2). Contextos: 
«Sogeytos os huũs aos outros» (EE); «nõ 
soomente os sogeytos obedeçendo aos 
prellados humildemente e con temor» 
(EE).

sogra, subs. (do lat. socra-m). A mãe do 
cônjuge. Formas: sogra (TC, 1; VC, 
7). Contextos: «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); «Da cura que foy feita 
ao demoninhado e aa sogra de Pedro» 
(VC); «Eu vijm apartar o filho do padre. 
e fazer que a filha seja cõtra a madre sua 
e a nora cõtra sua sogra» (VC).

sogro, subs. (do lat. socru-m). O pai 
do cônjuge. Formas: sogro (VC, 1). 
Contexto: «queria hõrrar Ãnas seu 
sogro» (VC).

sojebto, adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sojebta (S, 1). Contexto: «A 
septima que seja sojebta e sometida per 
humildade» (S).

sojecto, adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sojecto (VC, 1). Contexto: 
«e leixao seer sojecto e que lhe venham 
temptaçoões» (VC).

sojeito, adj. O mesmo que sujeito. Formas: 
soieitos (TC, 1); sojeito (VC, 1); sojeyta 
(VC, 1). Contextos: «E ẽ delitos e ẽ 

riquezas tẽporaaes e por estes pecados 
sõ soieitos e trilhados» (TC); «e seendo 
sojeito e desprezado» (VC); «a alma ou a 
razõ ao mayor que sy seja sojeyta» (VC).

sojeto, adj. O mesmo que sujeito. Formas: 
sojeto (VC, 1). Contexto: «tãto era 
sojeto ao padre e madre que nũca hũ 
momẽto se partio delles» (VC).

sojugar, vb. O mesmo que subjugar. 
Formas: era sojugada (EE, 1); seer 
sojusgadas (S, 1); seerem sojugados 
(EE, 1); sojugãdoo (VC, 1); sojugados 
(EE, 1); sojugou (EE, 1). Contextos: 
«Ca entam ha terra dos iudeus era 
sojugada aos romaãos» (EE); «non 
querer seer sojusgadas a elles» (S); 
«e assy ẽ duas maneiras comfessauam 
seerem sojugados ao jnperio romaão» 
(EE); «E depois a segũda vez sojugãdoo 
mais assy meesmo desque ouue a sopa» 
(VC); «antre todollos gẽtios sojugados 
ao romaão jmperio» (EE); «sojugou 
todo o mũdo e a senhoria e a jurdiçã dos 
romaãos» (EE).

sol, subs. (do lat. sole-m). O astro rei. 
Formas: sol (S, 6; TC, 1; VC, 175; HV, 
5; EE, 44; RP, 2); soll (VC, 3); solles 
(EE, 1). Contextos: «Ca ho sol e a lua 
fazem seu curso cada dia» (S); «Que o 
sol nõ se ponha sobre a tua sanha» (TC); 
«E assy como os rayos do sol cada dia 
allumeã e nõ falleçẽ nẽ mĩgoa por ello 
nẽ se faz menor a sua claridade por 
mujto allumearẽ» (VC); «seendo ja tarde 
depois do sol posto» (VC); «E per o sol 
posto se entende que a sua paixõ na qual 
caya o sol da justiça se auia de fazer a 
meezinha de toda infirmidade spiritual» 
(VC); «E durou a peleja atee o sol posto» 
(HV); «o sol tornou atras .x. graaos» 
(EE); «e ho sol se cobre .s. de nuueẽs» 
(RP); «este em casa atee que saya o sol 
e suba huũ boõ espaço sobre o nosso 
orizonte» (RP); «som trãsfigurados em 
soll quando allumeã per a sabedoria» 
(VC); «e o meesmo dia pareçerõ tres 
solles ẽ leuãte os quaaes pouco e pouco 
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se tornarõ huũ» (EE).
sol 2, adv. O mesmo que só. Formas: sol 

(VC, 1). Contexto: «E porẽ sol elle quer 
ser crucificado» (VC).

sola, subs. (do lat. vulgar *sola-m, por 
solea-m, sandália, casco dos animais). 
Planta do pé. Formas: sola (VC, 1); 
solla (VC, 2); sollas (VC, 2). Contextos: 
«des a sola do pee atee a cabeça nõ ha 
em elle saude» (VC); «atormentado da 
solla do pee atees a cabeça» (VC); «com 
as plantas ou sollas dos pees» (VC).

solairo, subs. O mesmo que salário. 
Formas: solairos (S, 1); solayro (S, 
4; C, 1); solayros (S, 2); sollairo (VC, 
1); sollayros (VC, 2); ssolayros (S, 1). 
Contextos: «Ho quarto que rreçebẽ muy 
grãdes solairos» (S); «E os assesores e os 
outros ofiçiaes que ham çerto solayro, o 
que de mais leuan deuẽ rrestytujr» (S); 
«o solayro e ho jornal que deuia aver 
alguũ non lho paguey tãto como deuia» 
(S); «com muy pouco solayro por que 
todos ajan rrecurso a elles» (S); «E aa 
custa dos dizimos lhe asinarmos aquelle 
solayro» (C); «asi como as vssuras e os 
vogados que leuam gramdes solayros 
e os fisicos e os ofyçyaees que leuan 
mais de seus dereitos» (S); «E tam 
bẽ despende mais do seu aquelle que 
preegua sem auer por ello sollairo nem 
despesas daquelles a que preegua segũdo 
exẽplo do apostolo» (VC); «nẽ façã 
enguano ou bulra tolhẽdo a preguaçõ 
e sejã cõtentes dos seus sollayros os 
quaaes som as rendas assignadas aos 
preeguadores» (VC); «O deçimo que 
ajnda que sabem pouco e nom son 
sofiçientes, tomam os ssolayros pera 
vogar» (S).

solamente, adv. (do lat. solo + -mente; solo, 
do lat. solus). Somente; unicamente; 
apenas. Formas: sola mẽte (VC, 1); 
solamente (VC, 23); solamẽte (VC, 40); 
sollamente (VC, 49); sollamẽte (VC, 60); 
soolamente (VC, 1). Contextos: «cãtaua 
sola mẽte a deus» (VC); «certamente 

nunca. nem solamente per gesto» (VC); 
«a qual nõ auia de recebello solamẽte de 
passada» (VC); «Sollamente preguarse e 
dizerse da virgem Maria que he madre de 
deus» (VC); «nom sollamẽte nõ queria 
pedir nẽ requerer algũa cousa. mas 
ajnda o que lhe era dado nom o queria 
reteer» (VC); «per qualquer maneira que 
sejamos nascidos soolamente curemos 
de o seguir» (VC).

solapar, vb. (do cast. solapar, este de 
solapa, cavidade). Abalar; minar; 
demolir. Formas: sollape (VC, 2). 
Contextos: «e deso my sollape e 
arebente ou enfestulleça» (VC); «nẽ ha 
hy cousa que o tãto dampne e sollape e 
corrũpa» (VC).

solário, subs. O mesmo que salário. 
Formas: solario (VC, 2). Contextos: 
«Aquelle que verdadeiramẽte ama nom 
requere solario mas mereçeo» (VC); 
«cõpliria pois de seerẽ reçebidos em 
çima no eyrado e solario» (VC).

solaz, subs. (do lat. solatiu-m, alívio, 
pelo provençal solatz). Alegria; prazer; 
consolação. Formas: solaz (S, 1; VC, 10); 
solazes (VC, 1); sollaz (VC, 38); sollazes 
(VC, 1); ssolaz (S, 2). Contextos: «foy 
estabeleçido por geraçon e por solaz do 
homen e da molher» (S); «aquelle que 
se da aos viços e delectaçoões e solazes 
daqueste mundo» (VC); «aquesta he 
sollaz espeçial aos mezquinhos» (VC); 
«careçeo de muytos sollazes e ajudas 
machanicas» (VC); «fezerõ as leys 
para ssolaz e consolaçon dos que nom 
avyam fylhos» (S); «A premeira por 
ssolaz e plazer que ham os viuos em ho 
ffazer» (S).

solazoso, adj. (de solaz + -oso). Aprazível. 
Formas: sollazosa (VC, 1). Contexto: 
«Oo palaura doçe e sollazosa?» (VC).

soldada, subs. (do lat. medieval solidata-m, 
part. de solidare). Salário; pagamento 
em dinheiro ou géneros. Formas: 
soldada (S, 3; TC, 1; VC, 11; C, 1; 
EE, 1); soldadas (S, 3; TC, 1; VC, 1). 
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Contextos: «mas sõ asi soldadeiros 
que nõ teẽ mẽtes senõ aa soldada» 
(TC); «aqui trabalhã em as guerras e 
batalhas da lhe soldada .s. soldo pera 
as neçessidades do tẽpo que andã 
em aquella obra» (VC); «mudãdolhe 
ameude sua soldada» (EE); «e estas som 
as soldadas e gualardões do merçeiro e 
asoldadado» (VC); «A septyma se pagou 
bem as soldadas aos mancebos e asy aos 
outros seruidores» (TC).

soldadeiro, subs. (do lat. medieval 
solidatariu-m). Aquele que recebe a 
soldada pelo seu trabalho. Formas: 
soldadeiros (TC, 1). Contexto: «mas sõ 
asi soldadeiros que nõ teẽ mẽtes senõ aa 
soldada» (TC).

soldar, vb. (do lat. solidare). Ligar; unir; 
reparar. Formas: eram soldados (VC, 
1); for soldado (VC, 1); he soldada 
(VC, 1); soldasse (VC, 1); soldemos 
(VC, 1). Contextos: «porque entã eram 
soldados e fortificados do spiritu sancto» 
(VC); «se per ventura nom for soldado 
e apeguado per verdadeyra humildade» 
(VC); «empero a fraqueza da carne 
nom he soldada nem curada» (VC); 
«nõ podem seer ajuntadas se o grude 
do spiritu sancto as nõ soldasse» (VC); 
«soldemos e affirmemos o coraçõ posto 
antre os vẽtos» (VC).

soldo, subs. (do lat. solidu-m). Espécie de 
moeda; salário; soldada. Formas: soldo 
(S, 2; VC, 1; C, 1); soldos (TC, 2; C, 1; 
EE, 1). Contextos: «non som contentes 
do soldo que os emperadores e rrex lhes 
dam» (S); «aqui trabalhã em as guerras 
e batalhas da lhe soldada .s. soldo pera 
as neçessidades do tẽpo que andã em 
aquella obra» (VC); «E agora val huum 
soldo da dita moeda antijga, mays de 
dous mil desta que ora corre» (C); «se 
for rico de .xl. soldos por Deus e se for 
pobre de .v. soldos ao menos» (TC); «se 
nam outros tantos soldos quantos entam 
pagauam» (C); «delle acharas valor de 
tres soldos» (EE).

solemne, adj. O mesmo que solene. 
Formas: solemne (TC, 1); sollemne 
(VC, 1). Contextos: «se deue a dar a 
peẽdemça solempnemente e solemne 
ou pubrica que nom deue dar saluante o 
bispo» (TC); «a qual entom era sollemne 
por honrra da ascensom» (VC).

solemnidade ,  subs.  O mesmo que 
solenidade. Formas: solemnidades 
(VC, 1). Contextos: «assy meesmo 
aquesta festa se pode dizer dereytamente 
e verdadeyra solempnidade das 
solemnidades» (VC).

solempne, adj. O mesmo que solene. 
Formas: solempne (S, 7; VC, 3; EE, 
2); solempnes (S, 4; EE, 1); solenpnes 
(S, 2); solẽpne (VC, 5); solẽpnes (S, 1 ; 
VC, 1); sollempne (VC, 3); sollempnes 
(VC, 1); sollẽpne (VC, 7); sollẽpnes 
(VC, 1); ssolempnes (S, 1); ssolenpne 
(S, 1). Contextos: «A primeira he dyta 
solempne por que se faz com grande 
solempnidade e ha se de fazer em esta 
maneira» (S); «era antre elles muy 
solempne no velho testamento» (EE); 
«domingos e festas mais solempnes do 
anno» (EE); «sse foy en dyas solenpnes 
ou nõ solempnes» (S); «porque este 
feito mujto foy solẽpne» (VC); «E esta 
denũçiaçom deue fazer tres domingos 
ou tres festas solẽpnes o rrector ou cura 
de sua ygreja» (S); «per os quaaes lhe 
auiã feita pregunta por seerẽ pessoas 
solẽpnes» (VC); «porẽ muy sollempne 
dya he aqueste» (VC); «cellebra as 
missas sollempnes antre horas de terça» 
(VC); «aquesta festa e dia chamarey 
eu dereytamẽte sollẽpne» (VC); «erã 
os mais sollẽpnes que os outros da 
meatade» (VC); deue ouuir ha missa aos 
domingos e as festas ssolempnes ẽ ha 
jgreja da sua parochia» (S); «A primeyra 
he ssolenpne. A segũda he pubrica» (S).

solempnemente, adv. O mesmo que 
solenemente. Formas: solempnemente 
(TC, 1); solempnemẽte (S, 2; VC, 1); 
solẽpnemente (VC, 1); solẽpnemẽte 
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(VC, 1). Contextos: «se deue a dar a 
peẽdemça solempnemente e solemne 
ou pubrica que nom deue dar saluante 
o bispo» (TC); «ho clerigo que he 
excomungado solempnemẽte» (S); «a 
missa soo se diz entõ solẽpnemẽte e 
festiual como no dia em que ouue seu 
começo e jnstituyçõ» (VC).

solempnidade, subs. O mesmo que 
solenidade. Formas: solempnidade (S, 
10; VC, 6; EE, 1); solempnidades (S, 1; 
EE, 1); solenpnidade (S, 1); solẽpnidade 
(S, 1; C, 1; VC, 11; EE, 1); solẽpnidades 
(VC, 3; EE, 1); sollempnidade (VC, 
10; EE, 2); sollempnidades (VC, 
1); sollẽpnidade (VC, 20; EE, 1); 
sollẽpnidades (VC, 4). Contextos: «A 
primeira he dyta solempne por que 
se faz com grande solempnidade e 
ha se de fazer em esta maneira» (S); 
«Oje celebra a sancta madre ygreja a 
solempnidade do spiritu sancto» (EE); 
«A primeyra quando alguũ se esposa ou 
casa sem algũas solempnidades que se 
rrequerẽ» (S); «todallas outras cousas 
que se guardan em o matrimonio sam 
certas solempnidades» (EE); «A segũda 
maneira de bençon ou solenpnidade he 
ha que se faz na ygreja con solempnidade 
de misa» (S); «as outras cousas ssom de 
solẽpnidade» (S); «deuemos nos que 
somos seruos cõ grande sentido vijnr 
cedo aas solẽpnidades das boas obras» 
(VC); «Onde creemos segũdo emçima 
dicto he. que nõ ham elles aqueste dia 
hũa vez no ãno por sollempnidade» 
(VC); «Terçeira pela sollempnidade 
dos messigeiros qua emuiarõ» (EE); 
«Senhor Jhesu Christo faze me nouas 
festas e sollempnidades no templo do 
meu coraçom» (VC); «E nõ seja duuida 
a alguẽ. que toda cousa de louuor que 
for dignamẽte feyto aa sua madre. e 
cõ toda sollẽpnidade» (VC); «Ex que 
agora fazemos as festas pascoaaes e 
sollẽpnidades» (VC).

solene, adj. (do lat. sollemne-m). O mesmo 

que solene: Formal; sério; com pompa. 
Formas: solẽne (S, 1 ; VC, 3); sollẽne 
(VC, 1); sollẽnes (EE, 1). Contextos: «se 
algũ ha fejto penitencia solẽne segũdo 
põe os dereytos» (S); «O tẽpo outrossi da 
paixõ de Christo era tẽpo solẽne» (VC); 
«o qual dia era o mais sollẽne como 
suso dicto he» (VC); «domĩgos e festas 
sollẽnes» (EE).

solenemente, adv. (de solene + -mente). De 
modo solene; com solenidade. Formas: 
solẽnemẽte (HV, 1); sollẽnemente (VC, 
1); sollẽnemẽte (VC, 1). Contextos: «e 
começarom o officio muy solẽnemẽte 
segũdo que se deuia de fazer» (HV); 
«porque  mais  so l lẽnemente  he 
denũciada per dous que per huũ» (VC); 
«E apareçerõ dous ãgeos por mais 
sollẽnemẽte denũciarẽ a rresurreyçõ de 
Christo» (VC).

solenidade, subs. (do lat. sollemnitate-m, 
festa solene). Formalidade; cerimónia 
religiosa; seriedade. Formas: solenidade 
(TC, 1; VC, 1; C, 2); solẽnidade (VC, 
7); solẽnidades (VC, 3); sollẽnidade 
(VC, 3; EE, 1); sollennidade (VC, 1); 
sollennidades (VC, 1). Contextos: «Se 
se affrigio com noio pola solenidade da 
missa ou pollo sermom seer grãde» (TC); 
«oje he a solẽnidade de deus padre» 
(VC); «Oje he começo e fundamẽto de 
todallas solẽnidades e principio de todo 
nosso bem» (VC); «e a sollẽnidade 
de sam Johã baptista ficou em aquelle 
dia» (VC); «sem primeiro seer feita a 
sollennidade das vodas» (VC); «ante que 
acordassem de cellebrar as sollennidades 
das vodas. ou ante que cõueesem» (VC).

solenizar, vb. (do lat. medieval solemniza-
re). Celebrar com pomba; comemorar. 
Formas: solenizar (C, 1); sollẽnizado 
(C, 1). Contextos: «somos obrigados a 
solenizar, guardar e jejũar alguũs dias 
e festas do anno» (C); «e por tal que o 
offiçio das ladaynhas fosse milhor e cõ 
mays reuerẽçia sollẽnizado» (C).

solepne, adj. O mesmo que solene. 
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Formas: solepne (S, 3; VC, 1); solepnes 
(S, 4); ssolepnes (S, 2). Contextos: «asi 
como crismar e dar a bẽçam solepne ante 
da paz e outras coussas semelhauees» 
(S); «porque acabado aqueste solepne 
conuite e beneficio de mãtijmento dado 
a todos comũmẽte» (VC); «mayormẽte 
en os domyngos e festas solepnes» (S); 
«O papa pode todolos domjngos e os dias 
ssolepnes dar ordeẽs de subdiachono» 
(S).

solepnemente ,  adv.  O mesmo que 
solenemente. Formas: solepnemẽte (S, 
1). Contexto: «E quãdo se diz ha myssa 
solepnemẽte pello bispo ou por outro 
saçerdote com ministros, o diacono diz 
ho Evãgelho» (S).

solepnidade ,  subs.  O mesmo que 
solenidade. Formas: solepnidade (S, 8); 
solepnidades (S, 2); sollepnidade (VC, 
1); sollepnidades (VC, 1); ssolepnidade 
(S, 2); ssolepnidades (S, 3). Contextos: 
«as outras coussas som de solepnidade» 
(S); «nõ sse deuem dar as benções nẽ 
fazer as solepnidades das vodas» (S); 
«e porque aly lhes podesse dizer e 
ensinar alguũas cousas altas e boõas 
daquella sollepnidade» (VC); «O 
costume de Christo era principalmente 
nas sollepnidades filhar os discipollos 
cõsigo» (VC); «todas as outras coussas 
son de ssolepnidade» (S); «E este liuro 
que lhe da e as palauras que lhe diz ssom 
a sustãçia deste sacramẽto as outras 
cousas son ssolepnidades» (S).

solepnizar, vb. O mesmo que solenizar. 
Formas: solepniza (S, 1). Contexto: 
«o clerigo que solepniza as segũdas 
vodas» (S).

solhado, adj. (do part. de solhar, este de 
solho, ou soalho, + -ar). O mesmo que 
assoalhado: assobradado. Formas: 
solhada (VC, 3); solhado (VC, 1). 
Contextos: «a emçima na quella salla 
solhada e sobradada os de Pallestina 
comiã» (VC); «porque aquelle era huũ 
loguar alto solhado de lageas» (VC).

solhamento, subs. (de solhar + -mento). 
O mesmo que assoelhamento: ato ou 
efeito de solhar ou soalhar. Formas: 
solhamento (VC, 2); solhamẽto (VC, 
4); solhamẽtos (VC, 1). Contextos: 
«calçada ou solhamento de pedras 
e eyrado que era strado de muytas e 
desuayradas pedras» (VC); «Esto he des 
o solhamẽto ou tirado da ygreja» (VC); 
«e a casa do homẽ ha tres solhamẽtos» 
(VC).

solicitação, subs. (do lat. sollicitatione-m). 
Ato ou efeito de solicitar; pedido; 
pretensão. Formas: sollicitaçõ (VC, 1); 
solliçitaçõ (VC, 3); sollicitaçom (VC, 1). 
Contextos: «tal cuydado e sollicitaçõ 
como esta he reprouada» (VC); «auer 
cujdado de cõprazer a deus lançãdo todo 
pensamẽto e solliçitaçõ em deus» (VC); 
«A segũda sollicitaçom ou cuydado he 
outrosi de louuar» (VC).

solicitamente, adv. (de solícito + -mente). 
Diligentemente. Formas: solicitamẽte 
(EE, 1); sollicitamente (VC, 5); 
sollicitamẽte (VC, 4); solliçitamẽte (VC, 
2). Contextos: «Diz Lyra que erã proues 
e por tanto solicitamẽte podiam procurar 
as cousas neçessarias da vyda» (EE); «o 
qual aalem mar andou sollicitamente» 
(VC); «e pensando ẽ ellas me cauide 
mais sollicitamẽte dos pecados» (VC); 
«os quaaes solliçitamẽte curã da pagua 
das dizimas» (VC).

solicitamento, subs. (de solicitar + -mento). 
Ato ou efeito de solicitar; solicitação; 
pedido. Formas: sollicitamento (VC, 2); 
sollicitamẽto (VC, 2); solliçitamẽto (VC, 
1). Contextos: «e este sollicitamento tal 
acompanha a auareza ou se se buscam 
as cousas muj saborosas» (VC); «Itẽ 
a sollicitamẽto e cujdado das cousas 
temporaaes fazẽ sede porque tirã muyto 
pera si» (VC); «qualquer cousa que he 
fora destas duas cõplida he de tribulaçõ e 
de cujdado de trabalho amargura e temor 
solliçitamẽto e door» (VC).

solicitar, vb. (do lat. sollicitare). Pedir; 
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requerer. Formas: sollicitar (VC, 1). 
Contexto: «e assy o homẽ spiritual deue 
sollicitar qual graça ha mais mester em 
a aduersidade» (VC).

solícito, adj. (do lat. sollicitus, a, um, 
inquieto). Diligente; cuidadoso; zeloso. 
Formas: solicita (VC, 1); solicito (TC, 
1; VC, 1); soliçito (VC, 1); solicitos 
(VC, 4); sollicita (VC, 5); sollicitas 
(VC, 1); sollicito (VC, 21); solliçito 
(VC, 3); sollicitos (VC, 36); solliçitos 
(VC, 3). Contextos: «seendo pero 
solicita açerca dellas que nemhũa nom 
aleuantasse a sua voz em rijr» (VC); 
«Mas emuoluẽdome ẽ elle e mays soo 
solicito nas cousas terreaẽs que nas 
sprituães» (TC); «e porque era pequeno 
de corpo se podia entẽder qual quer rico 
que pensa e he soliçito de sua saluaçõ» 
(VC); «mas sejamos solicitos e ajamos 
reçeo» (VC); «ja agora nõ sera sollicita 
pera auer de trabalhar» (VC); «Onde 
Beda diz. que por as muytas preguntas 
e sollicitas de Pyllatus» (VC); «Daquelle 
que se trabalha e he sollicito e posto 
em tribullaçom por nos» (VC); «e 
fazeo solliçito e pensoso em boa obra e 
cõserua a graça de deus» (VC); «E tragẽ 
outrosi afigurados ypocritas que sõ muy 
sollicitos e aficados na limpeza defora» 
(VC); «Esto se diz outrosi cõtra aquelles 
que som solliçitos e afficados em veer e 
cõsijrar as quallidades das cousas por 
vijnr» (VC).

solidar, vb. (do lat. solidare). Tornar sólido; 
fortalecer. Formas: solidasse (VC, 1). 
Contexto: «por tal que cõ seu tãgimẽto 
solidasse: e cõfirmasse» (VC).

sólio, subs. (do lat. soliu-m). Trono. 
Formas: sollio (VC, 1). Contexto: 
«assy como sollio perteençe aos reys. e 
cathedra aos doctores» (VC).

solitariamente, adv. (de solitário + 
-mente) .  De modo solitário; em 
solidão. Formas: solitariamẽte (EE, 1). 
Contexto: «as quaaes cousas nõ podera 
fazer estando apartado solitariamẽte 

sempre» (EE).
solitário, adj. (do lat. solitarius, a, um). 

Que vive em solidão; só. Formas: 
solitaria (VC, 1; EE, 2); solitario (VC, 
1); sollitaria (VC, 2); sollitario (VC, 1). 
Contextos: «Se deuia teer Christo vida 
solitaria ou acompanhada» (EE); «E 
por tanto se sayo o senhor fora a loguar 
solitario por daar aazo de seer preso» 
(VC); «achou o angeo Maria nõ defora 
andãdo. mas sollitaria em cõtemplaçõ» 
(VC); «Milhor he viuer sollitario que 
por auer as ajudas e necessidades da 
vida presẽte perder a uida eternal» (VC).

so lorg ião ,  subs .  (do  l a t .  t a rd io 
chirurgianu-m, por chirurgu-m). O 
mesmo que cirurgião: médico. Formas: 
solorgiam (C, 1). Contexto: «fisico, 
solorgiam, boticairo, setenta reaes cada 
huum» (C).

soltação, subs. (do lat. sultatione-m). 
Exultação; regozijo; júbio. Formas: 
soltaçom (VC, 1). Contexto: «porque 
exultaçom quer dizer fora soltaçom» 
(VC).

soltamente, adv. (de solto + -mente). 
Dissolutamente; sem reserva. Formas: 
soltamente (S, 1); soltamẽte (S, 1; TC, 
1). Contextos: «sse cõ condiçõ ou 
soltamente» (S); «ando vagarosso e 
soltamẽte de logar ẽ logar» (S); «e esto 
asy soltamẽte sem nẽhũa cõciẽcia como 
se os ouuesẽ de legitimo patrimonio» 
(TC).

soltar, vb. (do lat. medieval soltare, freq. 
de solvere). Livrar; libertar; desligar; 
resolver. Formas: solta (VC, 4; EE, 4); 
soltã (VC, 2); soltaae (VC, 3); soltaaeo 
(VC, 1); soltade (VC, 1); soltadeo 
(VC, 2); soltadeos (VC, 1); soltado 
(VC, 1); soltãdo (VC, 1); soltallo (VC, 
1); soltaloey (VC, 1); soltam (EE, 1); 
soltando (VC, 1); soltando me (VC, 1); 
soltar (TC, 3; VC, 36; EE, 2); soltara 
(VC, 1; EE, 1); soltaram (VC, 1); 
soltardes (S, 1; EE, 1); soltarẽ (VC, 2); 
soltares (VC, 3; EE, 1); soltaria (VC, 1); 
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soltas (VC, 1); soltase (VC, 1); soltasem 
(S, 1); soltasse (VC, 1); soltassem (VC, 
1); soltaua (VC, 2); soltauã (VC, 1); solte 
(TC, 4; VC, 2); soltẽ (VC, 1); soltem 
(VC, 1); soltemos (VC, 1); solterey 
(VC, 1); soltou (VC, 2; EE, 2); soltou se 
(VC, 1); soltouhos (EE, 1). Contextos: 
«em esto nom solta a ley nẽ a desfaz» 
(VC); «destruye todollos beẽs e solta 
os captiuos que tinha» (EE); «Aquelles 
caaẽ de todo estado e se perdẽ de toda 
derectura que se soltã e escorreguã per 
pallauras empeeçiuees» (VC); «Soltaae 
aqueste templo» (VC); «dizẽdo soltaaeo. 
e leixaeo hir» (VC); «dirribade ou 
soltade» (VC); «onde diz soltadeo 
e leyxadeo hir» (VC); «soltadeos e 
trageemos» (VC); «aquelles que se nõ 
auiã ajnda soltado aos deleytos» (VC); 
«nõ soltãdo do jugo as suas juguadas» 
(VC); «queria Pillatus soltallo» (VC); 
«(soltaloey.) e liuraloey da morte» (VC); 
«e da parte delrey o soltam e vaam a sua 
casa» (EE); «e soltando a mjnha lingoa 
pera apregoar os teus louuores» (VC); 
«soltando me do peccado da morte» 
(VC); «iaiũe .xxiiii. coreesmas as sete 
destas pode soltar por cartas, e as sete per 
seu bispo» (TC); «e se o deus per a forte 
maão da sua misericordia nõ soltar atees 
a morte ficara em os atamẽtos de seus 
pecados» (VC); «e agora esta lyado, mas 
na fym do mũdo se soltara» (EE); «Os 
ellemẽtos se soltaram e desapeguarã» 
(VC); «o que soltardes ou legardes na 
terra sera solto e legado nos çeeos» (S); 
«Os pecados daquelles que elles soltarẽ 
ou reteuerẽ» (VC); «E qual quer cousa 
que soltares na terra, seera tambem por 
semelhante solta nos çeeos» (EE); «Ca 
a honra da festa elle lhes soltaria (huũ 
destes dous) e nom outrem» (VC); «E 
como es leguado tu que soltas os presos 
e carreguados de ferro?» (VC); «porque 
soluese e soltase a nossa culpa e pẽna» 
(VC); «mãdou a seus diçipolos que o 
soltasem» (S); «e porem ajnda que elle 

soltasse aquello que dizia a ley» (VC); 
«entom mandou aos discipollos que o 
soltassem» (VC); «e que soltaua o freo 
da cobijça carnal» (VC); «os sabedores 
da ley e doctores soltauã ou soluiã e 
respõdiã as questões que lhes faziã» 
(VC); «E mais se poder e deue ieiũar 
algũas coresmas a condoyto coresmal 
e os outros pecados solte per esmola e 
per romarias» (TC); «e assi leguẽ e assi 
soltẽ» (VC); «que se nõ soltem a algũas 
cousas cõtrayras» (VC); «soltemos as 
adobas cõ que somos embarguados» 
(VC); «e nom disse: eu solterey ou 
desfarey» (VC); «a huũ destes soltou 
quinhẽtos e a outro çĩquoẽta» (EE); 
«e soltou se a sua lingoa e fallaua» 
(VC); «Nõ teẽdo donde os pagassem 
soltouhos» (EE).

solteiro, subs., adj. (do lat. solitarius, a, 
um). Que ainda não casou. Formas: 
solteira (S, 5; TC, 9; VC, 1; C, 2; EE, 
1); solteiras (TC, 1; C, 2); solteiro 
(S, 1; TC, 1; EE, 1); solteiros (C, 2); 
solteyra (S, 1; TC, 3; VC, 1); solteyras 
(TC, 2); solteyros (C, 1); ssolteira (S, 
1). Contextos: «se alguũ touer algũa 
molher solteira por mançeba» (S); «se 
nos he defeso que nom cobiicemos a 
molher solteira e o podemos fazer sẽ 
pecado quãto mais a casada» (TC); 
«Itẽ cõ solteira da mãcebia he mais 
agrauado o pecado» (TC); «quanto ao 
ajuntamento de solteiro com solteira» 
(EE); «O segũdo modo de fornicaçõ he: 
fazer força as molheres aĩda que seiã 
solteiras» (TC); «e assy no bispado 
viuem muitas molheres solteiras» (C); 
«simplez ou que sabe pouco, solteiro ou 
casado, clerigo ou leigo» (S); «Se sabeo 
ou sĩpliz casado ou solteiro religioso ou 
leygo» (TC); «quanto ao ajuntamento 
de solteiro com solteira» (EE); «daqui 
ẽ diante os ditos clerigos solteiros nom 
tenham notoriamẽte mançebas em suas 
casas» (C); «Item fornizio simplez he cõ 
molher solteyra»; (TC); «Item fornizio 
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simplez he cõ molher solteyra» (TC); 
«Item todo homẽ que tem sua molher 
pubrica e faz adulterio com solteyra, 
este tal por cada hũa uez deue ieiũar 
.xiii. anos» (TC); «con quamtas parentas 
suas fornigou ou com quantas solteyras 
da mancibya» (TC); «nõ soomẽte san 
cõtentes de pecar cõ alguũs homẽs 
solteyros» (C); «cometeste adulterio, 
que he com molher cassada ou ssolteira 
cõ casado» (S).

solto, adj. (do lat. vulgar *soltus, a, um, 
por solutus, a, um, part. passado de 
solvere, desligar, desatar). Livre; liberto; 
desatado. Formas: solta (VC, 2; EE, 4); 
soltas (VC, 2; EE, 1); solto (S, 3; TC, 1; 
VC, 23; C, 1; EE, 2); soltos (TC, 3; VC, 
6); ssolta (S, 2). Contextos: «a alma foy 
solta e desleguada do corpo» (VC); «foy 
solta a atadura da sua lingua» (EE); «E a 
molher solta e moça cuyda em as cousas 
que som do senhor» (EE); «som soltas 
ẽ louuores de deus» (VC); «quaaes quer 
cousas que soltardes sobre ha terra seram 
soltas tam bem em os çeeosa» (VC); «E 
porque o casamẽto he mais solto asy 
deuẽ de ser gardados os seus termos» 
(TC); «E ante que seja solto, dee tal 
segurança aaquelle que assy desafiou» 
(C); «quando Sathanas sera solto que 
esta agora atado» (EE); «Ergo se taaes 
dias como estes fossem ordenados e 
soltos para se fazerem taaes cousas 
nõ lhe chamariamos dias sanctos mas 
dias çuios e escomũgados e malditos» 
(TC); «sejam soltos os atamẽtos da 
nossa lingoa» (VC); «he homẽ solto con 
molher ssolta» (S).

soltura, subs. (de solto + -ura). Ato ou 
efeito de soltar; libertação. Formas: 
soltura (VC, 1; EE, 2); solturas (TC, 
1). Contextos: «nẽ no cãpo da soltura 
desenfreada» (VC); «Es atado con 
molher nõ busques soltura» (EE); «A 
primeira a pã e agoa tirãdo o domĩgo e 
coma ẽ ele uiãda de coresma se quiser, 
e daquelas .xxi. coresmas as .xiiii. pode 

soltar por cartas de solturas» (TC).
solução, subs. (do lat. solutione-m). 

Resolução; decisão. Formas: solluçõ 
(VC, 1). Contexto: «mas nõ foy 
merecedor de ouuir a solluçõ e reposta 
della» (VC).

soluto, adj. (do lat. solutus, a, um, part. 
passado de solvere, desligar, desatar). 
Solto; dissolvido. Formas: solluta (VC, 
1). Contexto: «e nom consentindo a 
ocçiosidade solluta nẽ aa gulla fugio 
delles» (VC).

solver, vb. (do lat. solvere). Soltar; desligar; 
desatar; resolver. Formas: solue (VC, 
2); soluẽdo lhes (VC, 1); soluee (VC, 
1); solueo (VC, 5); solueo lhes (VC, 1); 
soluer (VC, 2); soluerse (VC, 1); soluese 
(VC, 1); soluesse (VC, 1); soluiã (VC, 
1). Contextos: «mas esta objeiçom ou 
contrairo solue Jeronimo em aquella 
sua epistola» (VC); «E soluẽdo lhes o 
senhor a questom desfezelhes o senhor 
sua opiniõ» (VC); «Onde o entẽdimẽto 
daquellas palauras he aqueste. (Soluee) 
.s. vos auerees de soluer e soltar o meu 
corpo per morte que me auees de dar» 
(VC); «e propose lhe a semelhança 
de hũa animalia e solueo a questom» 
(VC); «solueo lhes aquello que os 
mouia a murmurarẽ» (VC); «He de 
saber primeyramẽte pera soluer algũas 
cõtrariedades que pascoa se chama a 
somana toda» (VC); «porque muyto 
melhor he de soluerse e pasarse daqueste 
mũdo» (VC); «mas soportou a pẽna 
porque soluese e soltase a nossa culpa 
e pẽna» (VC); «e speraa cobjçãdo cõ 
o apostolo soluesse e seer cõ Christo» 
(VC); «os sabedores da ley e doctores 
soltauã ou soluiã e respõdiã as questões» 
(VC).

som, subs. (do lat. sonu-m). Ruído. 
Formas: sõ (EE, 1); soõ (VC, 31; EE, 
3); soom (VC, 3; EE, 3); soon (EE, 1). 
Contextos: «em toda ha terra sayo a seu 
sõ» (EE); «sõ taaes como os signos que 
soã e tangẽ: aos quaaes nõ lhes aproueita 



270 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

aquelle soõ cousa algũa» (VC); «E por 
çerto em toda a terra sayo o soõ delles, 
e nos estremos do mundo sayrõ suas 
pallauras» (EE); «Aa voz ou soom da 
qual oraçom quando a elle fez muytos da 
companhia dos judeos» (VC); «e chama 
aaquella voz trompa: pello espantoso 
soom» (EE); «em toda ha terra sayo seu 
soon» (EE).

soma, subs. (do lat. summa-m). Resultado 
de uma adição; total. Formas: soma 
(S, 1; VC, 38; EE, 4); somas (VC, 2); 
ssoma (S, 1). Contextos: «non querẽ 
absoluelos de escomungados sse nom 
lhes dam permeyramente çerta soma 
de dinheyro» (S); «nem leixemos a 
preeguaçõ Jhesu Christo que es a soma 
da verdade e a soma da bondade» (VC); 
«E aquella auctoridade meesma se acha 
na soma dos vicios» (EE); «Onde Seneca 
diz que a soma das somas he estas que te 
mando que sejas tardinheiro em fallar» 
(VC); «sse for comdepnado em çerta 
ssoma de dinheiro ou outra coussa» (S).

somana, subs. (do lat. septimana-m). O 
mesmo que semana: período de sete 
dias. Formas: somana (S, 6; TC, 3; VC, 
26; C, 4; EE, 3); somanas (S, 2; VC, 5); 
ssomana (S, 2). Contextos: «e como 
cada huũ em cada somana sirua e das 
festas» (S); «nom deue de comer carne 
nẽ beber uinho tres dias na somana» 
(TC); «Oo primeyro e postumeyro dias 
desta somana: erã os mais sollẽpnes 
que os outros da meatade» (VC); «e 
estabelleçerõ çertos dias na somana» 
(C); «Jejuũo duas vezes na somana» 
(EE); «estabeleçeo a coresma que fosem 
jejũadas sete somanas amte de pascoa» 
(S); «e quarenta somanas andou no vẽtre 
virginal» (VC); «e cada ssomana as deue 
rrenouar» (S).

somante, adj. (do lat. medieval summante-
-m, part. presente de summare). Que 
soma; que perfaz. Formas: soomante 
(EE, 1). Contexto: «seguem ha vsança 
da escriptura, a qual soomante de vinte 

atee çinquoenta annos» (EE).
somariamente ,  adv. O mesmo que 

sumariamente. Formas: somariamente 
(TC, 1). Contexto: «E depois que lhe 
esto asy disser somariamente emtom 
pregũte pelo meudo por cada hũa das 
ditas cousas e por as circumstamcias 
delas» (TC).

sombra, subs. (do lat. sub umbra). 
Obscuridade; trevas; aparência. Formas: 
sõbra (EE, 1); sombra (VC, 2; EE, 
2); soõbra (VC, 16; EE, 5); soõbras 
(VC, 3); soombra (VC, 17; EE, 8); 
soombras (VC, 2); soonbra (VC, 7); 
ssõbra (S, 1); ssonbra (S, 1). Contextos: 
«e a virtude do muito alto te dara sõbra» 
(EE); «porque o homem era posto em 
escuridades e em sombra de morte» 
(VC); «nõ soomẽte tocandolhes mas 
ainda com ha sombra que he mais ho 
qual se fazia» (EE); «sob a soõbra da 
carne esteue escondida a virtude da 
deidade» (EE); «Vaã se e partã se as 
soõbras da ley e as figuras dos prophetas 
e soomente alumee e splandeça o lume 
do euangelho» (VC); «com ha soombra 
do apostollo San Pedro saarauam os 
doentes» (EE); «morauã .vij. dias de 
soo as soombras dos ramos» (VC); 
«stauã no regno da soonbra da morte» 
(VC); «alto te assonbrara, abũbrara, 
que quer dizer fara ssõbra de dessejo» 
(S); «o qual era mandado aos iudeus ẽ 
maneyra de ssonbra ou de fegura que 
gardassem» (S).

sombrançaria, subs. (de sobranceiro + 
-ia; sobraceiro, do cast. sobrancero). O 
mesmo que sobrançaria ou sobranceria: 
soberba; arrogância. Formas: sombrãça-
ria (VC, 1). Contexto: «e nõ murmurar 
mas soportar fortemẽte a sombrãçaria 
das injurias» (VC).

sombrancelha, subs. O mesmo que so-
brancelha. Formas: sonbrançelhas (VC, 
1). Contexto: «e as animalias grandes 
com a[s] sonbrançelhas de çima» (VC).

sombreiro, subs. (do cast. sombrero). 
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Chapéu. Formas: sombreiros (C, 1). 
Contexto: «E ysso mesmo nom traram 
mantos abertos nem sombreiros polla 
villa» (C).

somente, adv. (de solamente). Unicamente; 
apenas. Formas: somente (S, 1; EE, 1); 
somẽte (S, 4; VC, 1); soomemte (S, 1; 
VC, 3); soomente (SG, 1; S, 22; VC, 
250; C, 10; EE, 91); soomẽte (SG, 1; 
S, 37; TC, 1; VC, 473; C, 23; EE, 68; 
RP, 1); ssomente (S, 1); ssomẽte (S, 
4); ssoomente (S, 3); ssoomẽte (S, 7). 
Contextos: «E nom somente os clerigos 
rapan as coroas» (S); «ẽpero todo jũto 
faz a coroa somẽte» (S); «que nom 
soomemte darlhe de comer» (S); «nom 
soomemte se deue chamar propheta: mas 
euangellista» (VC); «saluo daquelles 
que aa ssee apostolica soomente som 
reseruados» (SG); «por que son virgeẽs 
soomente, outras abastantes a cõçeber» 
(EE); «Porque he cousa que perteece 
soomẽte a Deus» (TC); «e aseus 
herdeiros e socessores soomẽte segũdo 
mais compridamente nas bullas que 
os dictos papas sobrisso concederam 
se conthem» (SG); «soomẽte esguardã 
as ourinas» (RP); «bẽ se poderian 
saluar ssomente con ho bautismo» 
(S); «rreçebeo payxõ que he santa, nõ 
ssomẽte pollos saçerdotes, mais por 
todo ho pouoo» (S); «E nom ssomẽte 
do seu pouoo» (S); «assy como se 
alguũ esteuese en neçesidade de gran 
mester e ssoomente touesse aquyllo de 
que se podesse sustentar e viuer» (S); 
«Asçençon perteçe ssoomẽte a Jhesu 
Christo» (S).

someter, vb. O mesmo que submeter. 
Formas: era sometido (EE, 1); seede 
sometidos (EE, 3); seja sometida (EE, 
1); sejamos sometidos (EE, 1); sejan so-
metidas (EE, 1); som sometidos (EE, 1); 
sometase (C, 1); somete (VC, 1); sometẽ 
(EE, 1); somete se (VC, 1); sometẽdovos 
(EE, 1); sometendo (VC, 1); sometendo-
se (VC, 2); someteo (VC, 3); someteosse 

(VC, 1); someter (S, 1; VC, 1); someter 
te (VC, 1); sometera (VC, 1); someterse 
(S, 1); sometesse (VC, 1); sometida (S, 
1); sometidos (EE, 3); someto (VC, 1); 
somettendonos (VC, 1); ssometer (S, 1); 
sta sometida (VC, 1). Contextos: «e era 
sometido a elles» (EE); «Seruos seede 
sometidos a vossos senhores em todo 
temor» (EE); «Toda alma seja sometida 
aos poderios mais altos» (EE); «pera que 
sejamos sometidos aa seruidõ da ley» 
(EE); «As molheres sejan sometidas a 
seus maridos» (EE); «Em quanto lhe 
som sometidos pello pecado» (EE); «e 
que ẽtam renunçie o seu foro secular e 
sometase sobre todo o que dito he sub 
a jurdiçam da nossa ygreja» (C); «e tu 
te exalças deus se somete aos homẽs» 
(VC); «pello peccado se lhe sometẽ» 
(EE); «e mata a alma e somete se ao 
diaboo» (VC); «sometẽdovos huũs aos 
outros em ho temor de Christo» (EE); 
«e sometendo a tua voõtade aa voõtade 
de deus» (VC); «e sua seruidom perpetua 
sometendose aa tirania» (VC); «mas ajn-
da se someteo aa ley» (VC); «E o criador 
dos ellementos someteosse ao ellemẽto» 
(VC); «bem se pode someter en este 
casso a qual quer saçerdote catholyco» 
(S); «empero quis se someter aa purifica-
çom» (VC); «Jesu que quiseste someter 
te arreçeberes sem porque sentẽça de 
condempnaçõ aa morte» (VC); «mas 
Christo de todo sujuguara e sometera aa 
door» (VC); «deue o pecador someterse 
e subjugarse de todo ao juizo e manda-
mento de seu confesor» (S); «conhoçẽdo 
sua infirmidade arreprendese e sometesse 
aa graça de deus» (VC); «A septima que 
seja sojebta e sometida per humildade» 
(S); «Senhor atee os dyaboos som a nos 
sometidos em teu nome» (EE); «e todo 
me obrigo e someto aa tua voontade» 
(VC); «deuemos obedeçer arredandonos 
dos pecados e somettendonos humildosa-
mente ao encaminhamẽto delles» (VC); 
«ao qual se deue ssometer e seer menor 
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ao omẽ» (S); «mas a besta soomẽte he e 
sta sometida» (VC).

sometido, subs. (do part. de someter). O 
mesmo que submetido: aquele que está 
sujeito; súbdito. Formas: sometidos (EE, 
1). Contexto: «ordenarom ãtijgamẽte 
que todos os sometidos ao imperio 
paguassen çinquo annos cada anno certa 
summa de ouro e de prata» (EE).

somir, vb. O mesmo que sumir. Formas: 
somir (VC, 1). Contexto: «por tal que 
gostãdo tu a nossa miseria a ouuesses 
de somir. e repairares em nos a gloria» 
(VC).

somno, subs. O mesmo que sono. Formas: 
somno (VC, 8). Contextos: «E o pessado 
somno do corpo nos torua» (VC); «E aas 
vezes se toma por o somno da culpa» 
(VC).

somonia, subs. O mesmo que simonia. 
Formas: somonia (TC, 4); somonias 
(TC, 1). Contextos: «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); «ẽ esto estã 
agora os regimẽtos da sãcta eigreia em 
somonias e ẽ honrras e ẽ põpas e luxurias 
corporalmente e spritualmẽte» (TC).

sompno, subs. O mesmo que sono. 
Formas: sompno (VC, 30; EE, 1); sõpno 
(VC, 5); sõpnos (VC, 1). Contextos: 
«quanto perteençe ao sompno da morte» 
(VC); «Como pode huum homẽ ao outro 
acordar do sompno» (EE); «e a fame. o 
sõpno. e a vigillia» (VC); «A herua daua 
os sõpnos saborosos» (VC).

sonhar, vb. (do lat. somniare). Ter 
sonhos; imaginar. Formas: sonhamos 
(VC, 1). Contexto: «e nos que somos 
mẽbros sonhamos de entrar per outros 
caminhos» (VC).

sonho, subs. (do lat. somniu-m). Imagens e 
pensamentos que vêm à mente enquanto 
se dorme. Formas: somhos (VC, 1); 
sonho (TC, 1; VC, 6; HV, 1; EE, 3); 
sonhos (S, 2; VC, 8; EE, 5); ssonho 

(S, 1). Contextos: «ouuerom resposta 
em somhos» (VC); «Se foi polutu per 
sonho» (TC); «e foy lhe semelhãte 
ou mostrado em sonho que fosse em 
huũ paaço» (HV); «o anjo do senhor 
apareçeo a Joseph en sonho» (EE); «asi 
como en sonhos ou en agoyros ou en 
outras cousas semelhauees» (S); «nõ 
ẽ visõ manifesta mas ẽ sonhos» (VC); 
«e auida a rreposta em sonhos que nom 
tornassem a Herodes» (EE); «sse foy por 
ssonho de molher» (S).

sonido, subs. (do lat. sonitu-m, pelo cast. 
sonido). Som; ruído; estrondo. Formas: 
sonido (EE, 1). Contexto: «conuẽ a 
saber de multidon de sanctos e como 
sonido de huũ grande toruom» (EE).

sono, subs. (do lat. somnu-m). Vontade 
ou necessidade de dormir; ato de 
dormir. Formas: sonno (EE, 5); sonnos 
(EE, 1); sono (TC, 2; VC, 1; EE, 2); 
sõno (VC, 4; RP, 8); ssono (S, 2). 
Contextos: «vijndolhes grande sonno 
adormeçerõse» (EE); «Os quaaes vem de 
demasiado e desordenado comer e beber 
e sonnos» (EE); «porque eu quando 
rezo emtom me uen sono e priguyça e 
cuydaçoõs de maa parte» (TC); «estando 
tomar huũ pouco de sono» (VC); «ca tã 
ligeiramẽte resurgirã da morte como o 
que dorme do sono» (EE); «E escarneçiã 
delle pẽsãdo que dizia elle da dormiçõ 
do sõno» (VC); «sentir estas cousas que 
escuse o sõno» (RP); «em o tẽpo do sõno 
o sprito vital repousa» (RP); «E dormen 
em ssono de paz» (S).

soo, prep. O mesmo que sob. Formas: 
soo (VC, 3). Contextos: «festa de 
tabernaculos quãdo os filhos de 
Jherusalem morauã .vij. dias de soo as 
soombras dos ramos» (VC); «o segũdo 
de soo a ley. e o terceiro so a graça» 
(VC).

sopa, subs. (do gótico suppa, pelo francês 
soupe). Alimento líquido com alguns 
ingredientes sólidos. Formas: sopa (VC, 
8; RP, 1). Contextos: «E depois a segũda 
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vez sojugãdoo mais assy meesmo desque 
ouue a sopa» (VC); «dizendo aquelle he 
a que eu dey hũa fatia molhada ou sopa» 
(VC); «emtã coma paão ou hũa sopa 
molhada em vinagre» (RP).

soperior, subs. O mesmo que superior. 
Formas: soperior (S, 2). Contextos: 
«E sse ho abade ou outro soperior desse 
liçença ao monje ou rrelegiosso» (S); 
«mais ao que soçeder en seu loguar ou 
ao soperior que ho ponhã e metan en 
proueito da ygreja» (S).

sopitamente, adv. O mesmo que subi-
tamente. Formas: sopitamẽte (VC, 
1). Contexto: «porque o senhor falla-
ra da sua vinda segũda a qual vijra 
sopitamẽte» (VC).

sopitâneo, adj. (do lat. subitaneus, a, um). 
O mesmo que subitâneo: repentino. 
Formas: sopitanea (VC, 1); sopitania 
(VC, 1). Contextos: «e algũas vezes 
morrẽ de morte sopitanea e desauisada» 
(VC); «A morte daquestes era sopitania» 
(VC).

soplar, vb. O mesmo que soprar. Formas: 
soplam (VC, 1); soplarã (VC, 1). 
Contextos: «e soplam e espirã contra 
aquelles ou queymã suas hystorias» 
(VC); «e logo soplarã: e huũ poozinho 
que cõ huũ pouco de vẽto se derramara» 
(VC).

soplenidade ,  subs.  O mesmo que 
solenidade. Formas: soplenidade (S, 
1). Contexto: «Se temendose de prijgo 
de morte alguũ fose bautizado em casa 
ou en outro logar per clerigo ou leigo 
sem soplenidade que a ygreja faz» (S).

soplicação, subs. O mesmo que suplicação. 
Formas: soplicaçom (EE, 1). Contexto: 
«Mas estaay em toda oraçom e 
soplicaçom cõ o fazer das graças» (EE).

soplicar, vb. O mesmo que suplicar. 
Formas: soplica (VC, 1); soplicamos 
(EE, 1); soplicando (VC, 2); soplicar 
(VC, 1); soplicara (EE, 1); soplicaua (VC, 
2); soplico (VC, 1; EE, 1). Contextos: 
«A outra cousa he a humildade do 

que soplica» (VC); Rogamos vos: e 
soplicamos em o senhor Jhesu» (EE); 
«ja cada dia chorariamos de mãdando 
e soplicando a deus» (VC); «deuera de 
soplicar e de mãdar» (VC); «(soplicara) 
porque neesta maneira se desponha ao 
reçeber da sabedoria deuina» (VC); 
«Nom auorreçeste a molher pecador que 
choraua nẽ engeitaste a cananea que te 
soplicaua» (VC); «A Eustochia rogo e a 
Sinthice soplico que saybã esta meesma 
cousa ẽ o senhor» (EE).

soplo, subs. O mesmo que sopro. Formas: 
soplo (VC, 4). Contextos: «O soplo 
procede daquelle que sopra» (VC); 
«E veo em soõ por spantar os maaos e 
reuees. e em soplo o qual he cousa que 
procede dedentro» (VC).

sopno, subs. O mesmo que sono. Formas: 
sopno (VC, 2). Contextos: «do qual 
os apostollos erã agrauados de sopno» 
(VC); «Soportaae o sopno da temptaçõ 
vigiãdo e guardãdo vos do sompno da 
desandãça e da pigriça da voõtade» (VC)

sopoer, vb. (do lat. supponere). O mesmo 
que supor: colocar por baixo; submeter. 
Formas: auya soposto (VC, 1); sopoendo 
(VC, 1); soposer (TC, 1). Contextos: 
«Em o qual aquelle corpo auya soposto 
que nom podya apodrecer» (VC); «Por 
si e por seus cõpanheiros nõ fallaua 
sopoendo que assi como discipollos 
stariã cõ seu meestre em aquelle seu 
tabernaculo» (VC); «A molher que se 
soposer a besta, iaiũe .xiiii. coresmas a 
pã e agoa» (TC).

sopoltura, subs. O mesmo que sepultura. 
Formas: sopoltura (VC, 1). Contexto: 
«Em a sopoltura da besta de que diz 
Jheremias» (VC).

soportadoiro, adj. (de suportado + 
-oiro). O mesmo que suportadoiro: que 
suporta; suportável; tolerável. Formas: 
soportadoiras (VC, 1); soportadoiro (VC, 
1); soportadojra (VC, 1); soportadoyra 
(VC, 4); soportadoyras (VC, 4); 
soportadoyro (VC, 1); soportadoyros 
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(VC, 1). Contextos: «erã pũgnidos e 
padeçiã pẽnas que nõ som soportadoiras» 
(VC);  «O te rce i ro  cuydado he 
soportadoiro» (VC); «o primeyro lugar 
esto cousa he soportadojra mas he 
pero perijgosa» (VC); «por tal que ao 
depois nõ lhe pareçesse dura e graue 
e nõ soportadoyra» (VC); «diziã as 
enjurias nõ seer soportadoyras» (VC); 
«A gloria da proçissom faz soportadoyro 
o trabalho da paixõ» (VC); «muytos 
pecados se seguẽ dello graues e nõ 
soportadoyros» (VC).

soportador, subs. (de suportado + -or). 
O mesmo que suportador: aquele que 
suporta. Formas: soportadores (VC, 2). 
Contextos: «Oo gracioso carrego que 
quanto o mais leuã e soportã tanto mayor 
cõforto da aos soportadores» (VC); «e 
elles som muj fracos soportadores dos 
tormentos e peẽdenças» (VC).

soportamento, subs. (de suportar + 
-mento). O mesmo que suportamento: 
ato ou efeito de suportar; sustento. 
Formas: soportamento (VC, 4; C, 1); 
soportamẽto (VC, 16; C, 1). Contextos: 
«Porque em aquello mostrasse que per o 
soportamento da paixom» (VC); «salvo 
algũa pera seu honesto soportamento» 
(C); «vencẽdo o medo e temor filhẽ 
e ajam soportamẽto em a paixõ» 
(VC); «pera ajuda de seu mãtimẽto e 
soportamẽto de sua vida» (C).

soportar, vb. (do lat. supportare). O 
mesmo que suportar: suster o peso 
de; aguentar; sofrer; tolerar. Formas: 
he soportada (VC, 1); he soportado 
(VC, 1); seer soportada (VC, 1); seer 
soportado (VC, 1); sejã soportadas 
(VC, 1); sõ soportados (VC, 1); som 
soportadas (VC, 1); sopartassees (EE, 
1); soporta (VC, 40); soportã (VC, 14); 
soporta nos (VC, 1); soporta os (VC, 1); 
soportã se (VC, 1); soportaae (VC, 2); 
soportaaes (VC, 1); soportaares (VC, 
1); soportada (VC, 1); soportado (VC, 
1); soportãdo (VC, 14); soportãdoas 

(VC, 1); soportalla (VC, 2); soportallas 
(VC, 2); soportallo (VC, 1); soportallos 
(VC, 5); soportam (VC, 6); soportamos 
(VC, 9; EE, 1); soportando (VC, 6; EE, 
1); soportandoa (VC, 2); soportãno (VC, 
1); soportao (VC, 3); soportar (VC, 227); 
soportara (VC, 4); soportaras (VC, 4); 
soportardes (VC, 1); soportarẽ (VC, 7); 
soportarees (VC, 1); soportarem (VC, 1); 
soportaremos (VC, 1); soportares (VC, 
5); soportarey (VC, 2); soportaria (VC, 
1); soportariã (VC, 1); soportarmos (VC, 
4); soportarõ (VC, 5); soportarom (VC, 
3); soportarõnas (VC, 1); soportarse (VC, 
2); soportas (VC, 4); soportasse (VC, 2); 
soportassem (VC, 2); soportasses (VC, 
1; EE, 1); soportaste (VC, 9); soportaua 
(VC, 14); soportauã (VC, 2); soportauao 
(VC, 1); soporte (VC, 11); soportẽ (VC, 
2); soportemollo (VC, 1); soportemos 
(VC, 17; EE, 1); soportes (VC, 4); 
soportey (VC, 4); soporto (VC, 2); 
soportou (VC, 70); sopportã (VC, 1); 
sopportem (VC, 1). Contextos: «porque 
toda a pena que por justiça he soportada 
he meritoria» (VC); «e he soportado 
per outrẽ» (VC); «e toda pena deue seer 
soportada ẽ paçiencia» (VC); «mas em 
elle nõ foy alguũ mal que ouuesse de 
seer soportado» (VC); «todas as outras 
mingoas e vergonhas sejã soportadas 
por a lealdade e castidade do matrimonio 
ou casamẽto» (VC); «e em quanto sõ 
soportados em o seu officio» (VC); «e 
como som soportadas per outras suas 
mĩgoas mais ligeiramẽte soportar os 
nojos que reçeber as cousas alheas» 
(VC); «Prouesse a deus que sopartassees 
huũ pouco minha neyçidade» (EE); «e 
o alliçeçe e fundamẽto soporta todo 
em carrego ou peso da fabrica e do 
hedificio» (VC); «qualquer que seja 
soporta e sostẽ outro ou outros» (VC); 
«Oo gracioso carrego que quanto o mais 
leuã e soportã tanto mayor cõforto da aos 
soportadores» (VC); «mas soporta nos 
ajnda que o tenhamos. o quarto nos he 
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defeso que nõ ajamos» (VC); «E soporta 
os por tres razoões» (VC); «porque 
soportã se sob sperãça da doçura do 
parayso» (VC); «soportaae a reuezes 
os encarregos huũs dos outros» (VC); 
«A tristeza que vos soportaaes agora se 
ha de desoluer cõ aquesta vida» (VC); 
«certamẽte veẽdo as suas angustias 
ligeiramẽte soportaares as vossas» (VC); 
«a pobreza e mesquindade bẽ soportada 
por Christo faz o martirio» (VC); «Nõ se 
deue leixar a molher que fezer adulterio 
se o marido fornigado[r] ouuer de seer 
tijdo e soportado da sua molher» (VC); 
«encorrẽ em peccado de sacrillegio 
soportãdo jejuũs» (VC); «E as reçeba 
de meu grado soportãdoas em paciẽçia» 
(VC); «E soportalla em paciencia» 
(VC); «quanto perteençe a honrrar 
os parẽtes e soportallas» (VC); «mas 
soportallo porque cõ sua mãsidoẽ amãse 
e abrãde a yra dos queyxosos» (VC); 
«porque elle sabe affoguar aquelles 
que o amam e nom soportallos» (VC); 
«ledamente soportam todo nojo e pesar» 
(VC); «Se empero soportamos juntamẽte 
cõ elle porque sejamos glorificados» 
(EE); «cõuem a saber soportando com 
paciencia» (EE); «porque de semelhauel 
maneira padeçerõ huũ soportandoa 
defeito» (VC); «porque se lhes outrẽ 
faz mal soportãno» (VC); «Se nõ podes 
correger soportao gemẽdo» (VC); «e 
constrange de soportar trabalhos e 
priuaos de auerẽ os fruytos delles» (VC); 
«ante lhe desaprazera e o soportara 
grauemente» (VC); «e pacientamente 
soportaras a reprehẽsom» (VC); «pera 
vos soportardes e viuerdes pera o 
seruirdes» (VC); «e pera soportarẽ as 
aversidades e cousas cõtrairas que auerã» 
(VC); «e abastẽ vos por consollaçõ que 
esto soportarees por o meu» (VC); 
«e os animasse a soportarem cousas 
pesadas e asperas» (VC); «porque nõ 
soportaremos por Christo seer cõ razõ 
menos preçados?» (VC); «E tu senhor 

ajũtando as cõ a tua tristeza. aue por 
bem de as soportares comigo» (VC); 
«e Christo chama e diz. eu mãteerey 
e soportarey» (VC); «Se cousas de 
tristeza sempre aconteçessem quem as 
soportaria» (VC); «poucos ou nemhuũs 
soportariã as pressuras» (VC); «nẽ 
aueremos por tristes nẽ graues os malles 
que aqui soportarmos» (VC); «por quãto 
soportarõ muytas cousas por amor de 
deus cõtra a voõtade humanal» (VC); 
«as feridas e signaaes dos marteiros que 
soportarom por o nome de Christo» 
(VC); «e segundo lhe elle ante disera e 
soportarõnas» (VC); «ou he em tal ponto 
que aguisadamente podera soportarse se 
he no primeyro ponto destes» (VC); «Se 
soportas porque peccaste por ty soportas 
e nõ por deus» (VC); «se necessario fosse 
soportasse morte» (VC); «E ajnda que 
os judeos soportassem todallas outras 
pallauras de Christo» (VC); «Prouuesse 
a deus que soportasses huũ pouco minha 
neyçidade» (EE); «Aquestas cousas e 
outras semelhãtes que te diziã senhor tu 
as soportaste» (VC); «por sua propria 
culpa pois que o elle soportaua por a 
culpa e mal que outrem fezera» (VC); 
«de voõtade soportauã quaesquer 
cõtrariedades» (VC); «mas soportauao 
e despensaua ẽ ello» (VC); «e aquellas 
que a my forõ feitas que por louuor teu as 
soporte cõ paciẽcia» (VC); «que te ajudẽ 
e soportẽ cõ suas ajudas» (VC); «ualquer 
cousa que nos deçima vier soportemollo 
de boo coraçõ» (VC); «o apostollo nos 
amoesta que soportemos com paciencia 
as paixoões e persecuçoões deste mũdo» 
(EE); «Mylhor he que nõ tenhas ou que 
soportes a mingoa dos parẽtes» (VC); 
«Eu por ty soportey doestos» (VC); «mas 
quanto a alma por teu amor eu soporto 
esto per meu grado» (VC); «E soportou 
todollos malles» (VC); «tres dias ha que 
continuã ou se sopportã cõmigo» (VC); 
«quando elles benignamẽte sopportem 
os malles dos prouximos» (VC).
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soposto, subs. (do lat. suppostu-m). O 
mesmo que suposto: suposição. Formas: 
soposto (VC, 5). Contextos: «foy vnida 
a diuijndade em huũ soposto» (VC); 
«por razom do soposto diuinal» (VC); 
«porque a carne era vnida ao filho em 
huũ soposto» (VC).

soprar, vb. (do lat. sufflare). Fazer sair o ar 
da boca ou nariz; fazer mover o ar; agitar 
o ar. Formas: sopra (VC, 1); soprã (VC, 
1); soprar (VC, 1); soprarom (VC, 1); 
soprou (VC, 1; EE, 1). Contextos: «O 
soplo procede daquelle que sopra» (VC); 
«e mouidos dos tormentos que soprã de 
todo cabo» (VC); «E guardase o fogo per 
o soprar» (VC); «E soprarom os vẽtos» 
(VC); «o senhor soprou aos apostollos 
dizendo» (VC); «E como ouuesse dictas 
estas cousas soprou e disselhes: tomay 
ho spiritusancto» (EE).

soprir, vb. O mesmo que suprir. Formas: 
soprio (VC, 1): soprir (EE, 1); soprisse 
(EE, 2); soprissem (EE, 1). Contextos: 
«e elle soprio e refez em elles a mingoa 
na vontade que nõ hauiã» (VC); «porẽ 
se diz a graça do spiritu sancto soprir 
aquelle defecto» (EE); «por que soprisse 
a neçessydade delles» (EE); «que 
viessem alguũs delles a Samaria e 
soprissem ho que non perteeçia a seu 
officio» (EE).

sopro, subs. (do lat. medieval sufflu-m). 
Ato ou efeito de soprar; agitação do ar; 
vento. Formas: sopro (VC, 6; EE, 2); 
sopros (VC, 1). Contextos: «E sobre os 
apostollos a primeyra vez descẽdeo em 
sopro» (VC); «em semelhança de sopro 
quando baffejou e deu o spiritu sancto 
em dia de pascoa» (VC); «assy como o 
sopro proçede da boca do meesmo Jhesu 
Christo, assy o spiritusancto que se daua 
no sopro proçede do filho Jhesu Christo» 
(EE); «Senhor Jesu Christo mãda aos 
sopros e aos mouimentos das tẽptaçoões 
e dos comitimẽtos dos diaboos que 
cessem» (VC).

sopultura, subs. O mesmo que sepultura. 

Formas: sopultura (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «induze alguũ que faça 
alguũ voto ou juramento ou promisson 
pera ẽleger sopultura ẽ sua ygreja ou 
mosteiro» (S); «Terçeiramẽte pois da 
questa vida ha meester sopultura» (VC).

sordo, subs., adj. O mesmo que surdo. 
Formas: sorda (VC, 2); sordas (VC, 1); 
sordo (S, 2; EE, 4); sordos (S, 1; EE, 2); 
ssordo (S, 1). Contextos: «mas pareçe 
que a orelha nom era sorda a ouuir a 
voz de Christo» (VC); «porque tuas 
orelhas nom fossem sordas ao clamor 
dos pobres» (VC); «sarou ao sordo e 
muudo» (EE); «sordos, mudos, çegos e 
aos que han emfermidade perpetua» (S); 
«os sordos ouuem» (EE); «deu saude con 
a saliua ha mudo e ssordo e çego» (S).

sorrir, vb. (do lat. subridere). Rir sem fazer 
ruído; mostrar uma expressão agradável. 
Formas: sobrijmos (VC, 1); sorrijesse 
(VC, 1); sub rijr (VC, 1). Contextos: 
«dizẽdo por tãto nos sobrijmos» (VC); 
«diz que muytas vezes acharas que 
chorou e nũca que rijesse nẽ soomẽte 
que sorrijesse alguũ pouco nẽ ouuesse 
prazer» (VC); «guardate de rijr e sub rijr 
ou scarneçer» (VC).

sorte, subs. (do lat. sorte-m). Fortuna; 
destino; acaso; sortilégio; sorteio. 
Formas: sorte (S, 10; VC, 10; EE, 9); 
sortes (S, 5; TC, 3; VC, 8; C, 1; EE, 4). 
Contextos: «som chamados em sorte aa 
herdade de Deus» (S); «e lançarom sorte 
sobre a minha vestidura» (VC); «quando 
se lança a sorte. nom se da a cousa a 
alguem per razom dos mereçimẽtos. mas 
outorguase per juizo escondido de deus» 
(VC); «E assy teẽ este que lhe cabe em 
sorte» (EE); «e os que deytã sortes e os 
adeuinhos» (S); «Cõtra este mandamento 
pecam todos aqueles deytam sortes 
tirando aquelas sortes que o dereyto 
manda e autorga» (TC); «e lançam sortes 
sobre ella» (VC); «Porẽ com rezõ he 
deffesa a tal eleyçon de sortes» (EE).

sorteira, subs. (feminino de sorteiro). 
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Aquela que tira sortes; prestidigitadora. 
Formas: sortera (TC, 1); ssorteiras 
(S, 1). Contextos: «A primeira como 
cree ẽ Deus. A segũda se he sorteiro ou 
sortera. A terceyra se he adiuinha» (TC); 
«Aas molheres do pecado da carne, de 
ssorteiras, de adeuinhas» (S).

sorteiro, subs. (de sorte + -eiro). Aquele 
que tira sortes; prestidigitador. Formas: 
sorteiro (TC, 1); sorteiros (S, 1; TC, 
2); sorteyro (TC, 2); sorteyros (S, 1). 
Contextos: «A primeira como cree 
ẽ Deus. A segũda se he sorteiro ou 
sortera. A terceyra se he adiuinha» (TC); 
«Outrosi crij algũas vezes a sorteiros e 
adeuinhas e agoureiros» (S); «O terceiro 
he os sorteiros ou encantadores ou 
agoireiros e os que usam de sperimentos 
pera chamarem os demões pera fazerem 
outros maleficios» (TC); «Item clerigo 
que for sorteyro seia priuado do oficio e 
do beneficio» (TC); «Item todo sorteyro 
leigo aia .xl. dias de peẽdença» (TC); «O 
.xiiij. dos que deytam sortes ou vam ha 
sorteyros» (S).

sortejar, vb. (de sorte + -jar). Sortear; tirar 
à sorte. Formas: sortejadas (VC, 1). 
Contexto: «Jesu que quiseste que antre 
os que te crucificauam as tuas vestiduras 
fossem partidas e sortejadas outorguame 
que os exẽplos dos teus mandados eu 
participe e pratique» (VC).

sorver, vb. (do lat. sorbere). Engolir; beber 
aspirando. Formas: seja soruido (VC, 
1); soruã (VC, 1); sorue (VC, 3); soruea 
(VC, 1); sorueo (VC, 1); soruer (VC, 
1); soruera (VC, 1); soruesse (VC, 1; 
RP, 1); soruida he (VC, 1); soruido (VC, 
1). Contextos: «seẽdo fora de ssy seja 
soruido» (VC); «e ally soruã e beuam e 
aprendam aquello que diguam» (VC); 
«terra sorue estes homẽs condẽpnados» 
(VC); «porque a terra soruea por a 
mingua que ha» (VC); «os quaaes per 
suas cobijças sorueo a terra viuos» (VC); 
«O engullir ou soruer foy signal de sua 
sepultura» (VC); «Amas tu o mũdo elle 

te soruera e leuara para si» (VC); «quãdo 
alguũ teuesse tal apostema que soruesse 
em si toda a triaga» (RP); «Soruida he a 
morte em o vençimento» (VC); «Onde 
Bernardo. soruido daquesta memoria 
disse ou diz» (VC).

soso, adv. O mesmo que suso. Formas: 
soso (S, 1). Contexto: «ca entõçe 
consagraria, segũdo soso he dito no 
bautismo» (S).

sospeção, subs. O mesmo que suspeição. 
Formas: sospeçõ (VC, 1). Contexto: 
«quanto aa sua dignidade e actoridade 
mas quanto aa sospeçõ daquelles» (VC).

sospecção, subs. O mesmo que suspeição. 
Formas: sospecçõ (VC, 1). Contexto: 
«nõ seja maa a sospecçõ nõ he booa» 
(VC).

sospecta, subs. O mesmo que suspeita. 
Formas: sospecta (S, 1; VC, 5). 
Contextos: «Ca serya sospecta que por 
cobijça daver dinheyro mandara fazer 
aquella penytençia» (S); «entendiã dar 
presunçom e sospecta aos judeos que 
Christo era cõpanheyro daquelles» (VC).

sospectar, vb. O mesmo que suspeitar. 
Formas: sospectaua (VC, 1). Contexto: 
«e com esto porque nom sospectaua 
nem vija que a elle podesse vijr alguũ 
perigoo» (VC).

sospecto, subs., adj. O mesmo que suspeito. 
Formas: sospecto (VC, 1); sospectos 
(VC, 1). Contextos: «como nõ seria 
auydo por mais sospecto o que dissesse 
a madre por hõrra do filho?» (VC); «e 
que elle auia por sospectos a elle por si 
meesmos vyeram» (VC).

sospectoso, subs., adj. O mesmo que 
suspeitoso. Formas: sospectosos (S, 1). 
Contexto: «fosẽ sospectosos ẽ a ffe» (S).

s o s p e i ç ã o ,  s u b s .  O  m e s m o  q u e 
suspeição. Formas: sospeiçõ (EE, 1); 
sospeyçom (VC, 1); sospeyçoões (VC, 
1). Contextos: «se por ventura por 
fraqueza humana vos acõteçer julgar cõ 
sospeiçõ, nõ cõdẽpnees» (EE); «e por 
tirar a sospeyçom mayormente antre os 
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gentios» (VC); «ou poder trager algũas 
sospeyçoões a ello» (VC).

sospeita, subs. O mesmo que suspeita. 
Formas: sospeita (VC, 5; EE, 1); 
sospeyta (VC, 1); sospeytas (VC, 1). 
Contextos: «por que nam se desse 
occasiõ de maa sospeita aa gente» (EE); 
«Empero por tirar aquella sospeyta 
tẽperou sua reposta» (VC); «porque 
muytos parammentes aas sospeytas dos 
maaos» (VC).

sospeitar, vb. O mesmo que suspeitar. 
Formas: sospeita (VC, 1); sospeitaaes 
(VC, 1); sospeitam (C, 1); sospeitar 
(S, 1; VC, 1); sospeitasse (VC, 1); 
sospeitauã (VC, 1); sospeyta (VC, 1). 
Contextos: «vee o pobre e sospeita que 
he ladrom» (VC); «eu rey som mas nõ 
tal qual sospeitaaes mas muyto mayor 
e mais claro» (VC); «peccam todos 
aquelles que sospeitam sem sinaaes 
evidentes alguum erro e pecado de seu 
prouximo» (C); «Sospeitar mal, inueja, 
yra» (S); «na hora que sospeitasse que 
auia de vijr o ladrõ» (VC); «segundo 
sospeitauã os discipollos por quanto se 
chegou aa figueira» (VC); «a consciencia 
emuorilhada e toruada sempre sospeyta e 
arreçea que lhe venha mal» (VC).

sospeito, subs., adj. O mesmo que suspeito. 
Formas: sospeito (VC, 2); sospeitos 
(VC, 1). Contextos: «e por o nom 
auerem por sospeito» (VC); «todos 
preguntauã mostrara se sospeito a elles» 
(VC); «som auydos por sospeitos e 
contrayros» (VC).

sospeitoso, subs., adj. O mesmo que 
suspeitoso. Formas: sospeitosa (S, 
1; EE, 1); sospeitoso (S, 1; VC, 1); 
sospeitossas (S, 1); sospeytosa (VC, 1); 
sospeytosos (S, 1). Contextos: «Outros 
dizẽ quando teẽ molher sospeitosa ẽ 
cassa ou a rreçebe em sseu lecto, os filhos 
choran ou dan vozes açerca do fogo» (S); 
«porque non seja sospeitosa» (EE); «Ao 
sospeitoso deresia que errou no premeiro 
mandamẽto e na ffe» (S); «Sospeitoso he 

quando hy nõ ha certidom de heresia ou 
pecado dalguũ» (VC); «Ho octauo que 
contra sua honestidade querem teer em 
ssuas cassas molheres sospeitossas» (S); 
«nõ era maa nem sospeytosa mas que era 
boõa e saãa» (VC); «ca seriã sospeytosos 
quãdo ho padre ou ha madre de alguũ 
delles fosse mays rico ou nobre» (S).

sospenso, adj. O mesmo que suspenso. 
Formas: sospemso (TC, 1); sospensa 
(VC, 1); sospenso (S, 3; TC, 2; C, 1); 
sospẽso (TC, 1). Contextos: «se ẽ 
outra guysa fezer ele seria sospemso 
por hũa uez do sacramẽto e do oficio 
da ygreia» (TC); «Ensinandonos que 
nas cousas duuidosas deuemos teer a 
sentença duuidosa e sospensa» (VC); 
«E qual quer bispo que ordenar aos que 
nom sson de seu bispado sen liçẽça de 
superior sseu he sospenso por huũ anno 
que nõ posa dar ordeẽs» (S); «e quẽ 
receber as ordens so tal condiçom he 
sospenso das ordens ataa que despẽsem 
con ele» (TC); «seja sospenso do offiçio 
saçerdotal» (C); «fica sospẽso do oficio 
por huũ ano» (TC).

sospirar, vb. O mesmo que suspirar. 
Formas: sospira (VC, 1); sospirã (VC, 
1); sospiram (VC, 1); sospirando (VC, 
1); sospirar (VC, 2); sospiras (VC, 
1); sospirauã (VC, 1); sospire (VC, 
1); sospiremos (VC, 1). Contextos: 
«Aquelle cuja voõtade sospira por 
outras cõsollaçoões mũdanaaes» (VC); 
«porque açerca dos mercadores e dos 
outros que sospirã por os guanhos he 
auida por sandia a falla simplez e plana» 
(VC); «E sospiram por auer honrras. 
auendo agora com de cabo o filho de 
deus por mais despreçado» (VC); «ou 
per desejo voluntario sospirando por as 
cousas cellestriaaes» (VC); «E porem 
deue sospirar» (VC); «Porque choras tu 
pois homẽ de deus ou porque sospiras 
quando ouues algũas injurias verbaaes 
que te som dictas?» (VC); «e ameude 
sospirauã por elle e o desejauã» (VC); 
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«e sospire por a bẽauenturãça eternal» 
(VC); «e sospiremos cõ todas nossas 
forças de entrarmos e hirmos aa nossa 
terra» (VC).

sospiro, subs. O mesmo que suspiro. 
Formas: sospiro (VC, 1; EE, 1); 
sospiros (VC, 12). Contextos: «dãdo 
voz e sospiro de homẽ que chora» (VC); 
«fugira delles a door e ho sospiro» (EE); 
«e os prophetas longo tẽpo e com grãdes 
sospiros desejauã que veese» (VC).

sossacamento, subs. (de sossacar + 
-mento). Ato ou efeito de sossacar; 
induzimento. Formas: sosacamẽto (VC, 
1); sossacamentos (VC, 1); sossacamẽto 
(VC, 1). Contextos: «quando cõsente o 
requerimẽto e sosacamẽto do demonio» 
(VC); «e nõ dar começo nẽ entrada aos 
seus enduzimẽtos e sossacamentos» 
(VC); «per cujo engualhamẽto e 
sossacamẽto a morte viera ao mũdo» 
(VC).

sossacar, vb. (de sub- + sacar). Retirar; 
arrebatar; induzir; instigar. Formas: so-
sacar (VC, 1); sossaca (VC, 1); sossacao 
(VC, 1); sossacou (VC, 1); ssosacan (S, 
1); ssossacar (VC, 1). Contextos: «nẽ 
o deue preguntar nẽ sosacar» (VC); 
«sossaca e enduze aquelle meesquinho» 
(VC); «e sossacao para trager em menos 
preço de deos e em desperaçom e que se 
perca» (VC); «sossacou e doeu lhe hũa 
ferida graue» (VC); «huũs aos outros 
tiram e ssosacan aos parrochianos» (S); 
«porque os saiba e trabalhasse de ssos-
sacar e saber os desejos» (VC).

sostentamento, subs. O mesmo que 
sustentamento. Formas: sostentamemto 
(S, 1); sostentamento (S, 1; VC, 1). 
Contextos: «o pan he manjar sobre 
todollos manjares pera sostentamemto 
do corpo» (S); «non tynha sse nom 
dous dinheiros pequenos pera seu 
sostentamento» (S); «e aquesta he 
ayo dos moços. e sostentamento dos 
mjmguados» (VC).

sostentimento, subs. O mesmo que 

sustentamento. Formas: sostentimento 
(S, 1). Contexto: «he neçessario pera 
sostentimento de sy e ssua molher» (S).

soster, vb. O mesmo que suster. Formas: 
soosteẽdo (VC, 1); sostẽ (VC, 4); sosteẽ 
(TC, 1; EE, 1); sosteer (S, 1; VC, 6; EE, 
2); sosteera (EE, 1); sosteerã (VC, 1); 
sosteeste (VC, 1); sostem (VC, 1; EE, 
2); sosten (EE, 2); sosteue (VC, 2; EE, 
2); sosteueas (EE, 1); sostinha (HV, 1); 
sostinhã (VC, 1); sostinham (VC, 1); 
sotijnha (VC, 1). Contextos: «A .xv. 
foy dos doze fundamẽtos da çidade 
em soosteẽdo elles cõ seus meritos e 
roguarias a ygreja» (VC); «e asy hũa 
sostẽ a outra» (VC); «asi como acõtece 
aos caualeiros e senhores e poderosos 
que os criados defendẽ nos maleficios e 
os sosteẽ ẽ eles» (TC); «E asi cada huũ 
deue sosteer e cõsolar e ajudar a seu 
proximo» (S); «e sosteera e nõ pereçera» 
(EE); «e nas maãos te sosteerã» (VC); 
«ca pois es saão do corpo e robusto ou 
rijo sosteeste ou encostaste ao põtal ou 
cajado alheo» (VC); «soomente sostem 
ho corpo» (EE); «como ho pam e ho 
vinho muito sosten e mãtẽ ho corpo» 
(EE); «sosteue nossos pecados em seu 
corpo sobre o lenho» (EE); «As doores 
que nõ ouue Maria parindo sosteueas 
no tempo da payxam» (EE); «e dẽtro 
na augoa poserõlhe hũa tauoa ẽ que se 
sostinha» (HV); «e braadãdo aquellas 
sanctas molheres que sostinhã e leuauã 
nossa senhora sua madre» (VC); «Os 
crauos do ferro sostinham todo o peso 
do corpo» (VC); «(E em aquella ora) 
que Symeõ falaua de Christo e sotijnha 
nas palmas» (VC).

sostimento, subs. O mesmo que sustimento. 
Formas: sostijmento (S, 1). Contexto: 
«ẽ maneira que nõ han sostijmento» (S).

soterrado, subs. (do part. se soterrar). 
Enterrado. Formas: soterrados (VC, 
1). Contexto: «elle leyxa os soterrados 
mortos da qual cousa» (VC).

soterranho, adj. (do lat. subterraneus, a, 
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um). O mesmo que subterrâneo: que está 
debaixo de terra. Formas: soterranhas 
(VC, 1); soterranho (VC, 1); soterranhos 
(RP, 1). Contextos: «Outros som que 
entram per minas e cauas soterranhas» 
(VC); «metẽdo o senhor Jesu em huũ 
carcer soterranho» (VC); «as lançã por 
canos e regos soterranhos» (RP).

soterrar, vb. (do lat. medieval subterrare). 
Enterrar; sepultar. Formas: era soterrada 
(VC, 1); fora soterrado (VC, 1); fosse 
soterrado (VC, 1); foy soterrado (VC, 
4); he soterrada (VC, 1); seer soterrada 
(VC, 1); seer soterrado (VC, 2); sejã 
soterrados (VC, 1); sera soterrado (VC, 
2); seram soterrados (VC, 1); soterado 
(S, 1); soterar (VC, 2); soterrã (VC, 3); 
soterrada (VC, 3); soterrado (TC, 1; 
VC, 3); soterrados (VC, 1); soterrala 
(S, 1); soterrallo (VC, 2); soterralo (TC, 
1); soterramosnos (VC, 1); soterrao 
(VC, 1); soterrar (TC, 3; VC, 20; C, 
1); soterrara (VC, 1); soterrarom (VC, 
1); soterrarom no (VC, 1); soterrassem 
(VC, 1); soterrasses (VC, 1); soterre 
(VC, 2); soterrẽ (VC, 1); soterro (VC, 
1); soterromno (VC, 1); soterrou (VC, 
1); suterrallo (VC, 1). Contextos: 
«por quanto era soterrada acerca de 
Bethleem» (VC); «resurgira aquelle 
outro que aly fora soterrado» (VC); 
«Deteue se ajnda dous dias por que lhe 
saysse a alma e que fosse soterrado» 
(VC); «por a alma de aquelle que alli 
foy soterrado» (VC); «E assi como a 
semente he soterrada e emcuberta na 
terra» (VC); «Assi a pallaura de deus 
deue seer soterrada e metida na memoria 
pera fazer fructo» (VC); «e leixasse vngir 
pera seer soterrado» (VC); «porque 
aquelles que vestirom a Christo sejã 
soterrados de mestura com elle na sua 
morte» (VC); «e no seu çymiterio sera 
soterrado aa morte assy como aqueste 
rico» (VC); «assi como freygueses do 
diaboo seram soterrados cõ o rico» 
(VC); «E todas estas coussas cruçificado 

e morto e soterado padeçeo soomẽte ẽ 
na carne» (S); «Lãçãdo aquesta molher 
este vnguẽto sobre o meu corpo pera 
me soterar o fez» (VC); «Moralmente 
os mortos soterrã os mortos» (VC); «se 
a cabeça fosse com o corpo soterrada» 
(VC); «O terceyro he: Creer que recebeo 
payxom e foy morto e soterrado» (TC); 
«mas os alheos os quaaes soterrados no 
seu agro e preço. guançaram a folguãça 
sempiterna» (VC); «e deue ser rrapado 
aquele logar ou queimar ha rrapadura e 
gardar ha çijnsa e soterrala açerqua do 
altar» (S); «Ca nom podiã tirar aquelle 
corpo da cruz e soterrallo ajnda que 
quisessem» (VC); «Item o ladrom se 
pede menfesto deuenlho dar e soterralo 
em sagrado e darlhe a cominhom se 
a pede e rogar a Deus por ele» (TC); 
«soterramosnos quanto aa vida antigua» 
(VC); «E a caruao ou soterrao e o a 
runha» (VC); «Ainda a huũ mãcebo disse 
e era seu discipolo que cõ ele ãdaua e 
lhe demãdou lecẽça para ir soterrar seu 
padre. E Ihesu Christo lhe disse: Leyxa 
os mortos soterrar seus mortos» (TC); 
«apareçeo a Joseph que o soterrara no 
moymẽto seu» (VC); «e o soterrarom 
piadosamente» (VC); «e soterrarom 
no e foromse a Jhesu» (VC); «nem 
teue sepulcro nem loguar outro alguũ 
em que soterrassem seu corpo» (VC); 
«porque soterrasses e escondesses em 
ty os vicios» (VC); «por tal que a carne 
soterre o homẽ per cobijça» (VC); «os 
mortos soterrẽ os seus mortos» (VC); 
«Visito dou de beber e mãtenho remyo 
e cubro reçebo e soterro» (VC); «Em 
o qual porque staua perto soterromno» 
(VC); «e que o soterrou honrradamẽte 
em o seu sepulcro» (VC); «mas foy 
ousado suterrallo» (VC).

soterrear, vb. O mesmo que soterrar. 
Formas: soterrear (VC, 1). Contexto: 
«e roguauao que o leixasse hyr soterrear 
seu padre» (VC).

sotil, adj. (do lat. subtile-m). O mesmo 
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que subtil: ténue; delicado; miúdo; 
delgado. Formas: sotiis (VC, 1); sotijs 
(VC, 2; HV, 1); sotil (VC, 4; HV, 1); 
ssotijs (S, 1). Contextos: «as sotiis 
spirituaaes exercitaçoões e pequenas 
dos contẽplatiuos» (VC); «fallaua algũas 
cousas altas e sotijs que nõ entẽdiã e 
cuydauam que fallaua como homẽ cheo 
de demonio» (VC); «sabee que som antre 
naaos e galees vinte mill ao menos e 
doutros nauios mais sotijs» (HV); «mais 
sotil e mais penetrador que algũa lãça 
muyto aguda» (VC); «deolhe o mais sotil 
judeu que alli estaua» (HV); «Ho quarto 
non curan de dizer coussas proueitosas 
mais as ssotijs por que os louuem e ajan 
vaã gloria» (S).

sotileza, subs. (de sotil + -eza). O mesmo 
que subtileza: agudeza de espírito. 
Formas: sotileza (VC, 1); sotilleza (VC, 
1); sotillezas (VC, 1). Contextos: «o 
qual tẽ estas dotes .s. claridade. ligeirice. 
sotileza» (VC); «aueras jmpossibilidade 
ligeiriçe sotilleza e claridade» (VC); 
«sayba sagesmẽte afastar e fogir das 
sotillezas e cautellas do spiritu maligno» 
(VC).

sotilmente, adv. (de sotil + -mente). O 
mesmo que subtilmente: de modo subtil. 
Formas: sotilmẽte (VC, 1). Contexto: 
«Sotilmẽte escoldrinhã os menores e os 
mayores callã» (VC).

sovar, vb. (do lat. medieval subare, este 
de subigere, subjugar). Calcar; amassar. 
Formas: souãdoo (VC, 1). Contexto: «e 
que me assente ou encoste sobre o feno 
do viço carnal souãdoo e apremẽdoo» 
(VC).

soverão, adj. (do lat. medieval superanus, 
a, um). O mesmo que soberano: supremo. 
Formas: soueraão (EE, 1); soueraãos 
(EE, 2). Contextos: «porem diz Isidoro 
aos xx. capitollos do soueraão bem» 
(EE); «como os soueraãos saçerdotes e 
principes vossos» (EE).

soversão, subs. (do lat. subversione-m). 
O mesmo que subversão: perversão. 

Formas: souersom (VC, 1). Contexto: 
«E aquesta saluaçõ foy outrossy figurada 
quando liurou a Loth e todollos seus da 
souersom de Sodoma» (VC).

soverter, vb. (do lat. subvertere). O mesmo 
que subverter: perverter; depravar. 
Formas: for souertido (VC, 1); forã 
souertidas (VC, 1); seer souertida (VC, 
1); soouertẽdo (VC, 1); souerteo (VC, 
1); souerterse (VC, 1); souertidos (VC, 
1); souertya (VC, 1). Contextos: «e que 
for souertido per erro de nõ auer cura 
de seus subditos» (VC); «por os quaaes 
forã souertidas quatro çidades» (VC); 
«de seer souertida a çidade e desẽparado 
o tẽplo» (VC); «soouertẽdo o juyzo e a 
justiça e leixãdo a caridade e as obras de 
misericordia nõ he esto fazer esmolla» 
(VC); «Nẽ souerteo mas cõuerteo 
aquelles que ensinou a verdade» (VC); 
«porque Neniue de souerterse ouuera 
segundo os meritos» (VC); «seriam 
cõdempnados e souertidos» (VC); 
«Aqueste achamos que souertya a nossa 
gente» (VC).

sovertimento, subs. (de soverter + 
-mento). O mesmo que subvertimento: 
ato ou efeito de subverter; subversão; 
perversão. Formas: souertimento 
(VC, 1). Contexto: «fez preeguar o 
souertimento ou allagamento de Niniue» 
(VC).

spital, subs. O mesmo que hospital. 
Formas: spital (VC, 3). Contextos: «e 
assy se acolheo a huũ spital ou stallagẽ 
que staua na carreira publica fora da 
çidade» (VC); «entendeo como se hyria 
a alguũ spital de pobres» (VC); «lançam 
fora das suas casas os seruidores doentes 
e mandamnos ao spital» (VC).

sportar, vb. (do lat. supportare). O mesmo 
que suportar: aguentar; sofrer. Formas: 
sportãdo (VC, 1); sportallas (VC, 1); 
sportemos (VC, 1). Contextos: «E nõ 
se humildou mais que pode seer dicto: 
sportãdo o tormẽto da cruz?» (VC); «e 
sportallas elle com tanta mansydom» 
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(VC); «A segunda doctrina he que nos 
ajamos por esto paciẽcia e sportemos de 
seer vẽdidos e menos preçados» (VC).

sprital, subs. O mesmo que hospital. 
Formas: sprital (VC, 1). Contexto: «nõ 
curã do mũdo asi como a casa de deus. 
ou sprital he aparelhado aos pobres que 
nõ tẽ casas» (VC).

stater, subs. (do grego στατήρ, pelo 
lat. statere-m). Antiga moeda de ouro 
ou prata. Formas: stater (VC, 3). 
Contextos: «e que filhasse da sua boca 
ou guelras huũ denheiro chamado stater» 
(VC); «porque soube parte da quelle 
stater que estaua nas guelrras daquelle 
peixe» (VC); «logo foy cryada na boca 
do peixe aquelle stater» (VC).

su, prep. O mesmo que sob. Formas: 
ssu (S, 1); su (TC, 1). Contextos: «E 
ssu espeçya de amorio e de verdade 
emcobria alguũs maldizemtes» (S); 
«O .xx. he os que lançã su terra os 
escomũgadus ou em sagrado» (TC).

suadoiro, subs. (do lat. sudatoriu-m). 
Banho quente aos pés. Formas: 
suadoyro (VC, 1). Contexto: «e apres 
aparelha lhe o suadoyro e banho» (VC).

suar, vb. (do lat. sudare). Transpirar. 
Formas: suã (VC, 1); suãdo (VC, 1); 
suar (VC, 8); suasse (VC, 1); suaste 
(VC, 1); suaua (VC, 1); sue (VC, 3); 
suemos (VC, 1); sues (VC, 1); suou (S, 
1; VC, 2). Contextos: «teẽ cuydado e 
suã ẽ as necessidades dos proximos» 
(VC); «era autiua e andaua suãdo ẽ o 
trabalho cõ que pellejaua» (VC); «cõtra 
natureza he suar sãgue» (VC); «qual foy 
aquelle que cõ afficamẽto e prõptidõ de 
oraçõ suasse gotas de sangue» (VC); «O 
piadoso Jesu que feito ẽ agonia gotas de 
sangue marauilhosamẽte suaste» (VC); 
«porque foy em ella tam esqueeẽtado 
que suaua» (VC); «trabalhe aa voõtade 
atees que sue ẽ obrar» (VC); «da alteza 
da entẽçõ e feruor de deuaçõ suemos assy 
como sãgue» (VC); «nõ sues cõ os seus 
doestos e injurias e escarneos» (VC); 

«A segunda as gotas do seu sangue que 
suou» (S); «e suou acerca da hora da sua 
paixã» (VC).

suave, adj. (do lat. suave-m). Delicado; 
aprazível; brando. Formas: suaue (S, 
1; EE, 5). Contextos: «o sacrefiçio he 
odor muy suaue diãte Deus» (S); «he 
odor muy suaue» (S); «prazera mays a 
deus e seera mays suaue ẽ cheiro» (EE).

suavidade, subs. (do lat. suavitate-m). 
Del icadeza;  brandura.  Formas: 
suauidade (VC, 1; EE, 11). Contextos: «e 
os enueterados como grossos engeitam: 
gosto de suauidade nom offereçerem» 
(VC); «frutifiquey a suauidade do 
cheyro» (EE); «cõ grande mansydom 
e suauidade de peendença alimpou os 
pecadores» (VC).

sub, prep. O mesmo que sob. Formas: 
sub (VC, 6; C, 4). Contextos: «porque 
Christo por nos sub a obediẽcia do padre 
teue por bem seer enuiado de juiz ẽ juiz» 
(VC); «a qual agora he sub nuuẽ e sta 
em escuridom» (VC); «nõ passees sub 
silençio» (C); «he obrigado sub pena 
descomunham» (C); «sem carta de cura 
sub pena descomunhã» (C); «sobre todo 
o que dito he sub a jurdiçam da nossa 
ygreja».

subceder, vb. O mesmo que suceder. 
Formas: sobcede (VC, 2); sobcedẽ 
(VC, 1); subçedam (S, 1); subcede (S, 
1); subçedeo (S, 1); subçeder (S, 1); 
subçederom (S, 1). Contextos: «E a 
ffe sobcede a sperança» (VC); «seus 
jrmaãos e parentes sobcedẽ em seus 
beẽs» (VC); «querẽ que subçedam e lhes 
fazem subçeder en seus bẽes» (S); «Ho 
filho adoptiuo subcede ao padre que ho 
adoptou» (S); «ho domingo nõ subçedeo 
en lugar de sabado» (S); «por todo o 
mũdo e no logar destes subçederom 
despoys os saçerdotes» (S).

subcessão, subs. O mesmo que sucessão. 
Formas: subcessom (VC, 1). Contexto: 
«Este cõta Lucas na subcessom 
sacerdotal» (VC).
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subdiaconato, subs. (do lat. eclesiástico 
subdiaconatu-m) .  O mesmo que 
subdiaconado: estado ou dignidade de 
subdiácono. Formas: subdiaconato (VC, 
1). Contexto: «subdiaconato husou elle 
quando se çingeo com hũa zauãa e lauou 
os pees aos discipollos» (VC).

subdiácono, subs. (do lat. eclesiástico 
subdiaconu-m). Clérigo que tem as 
primeiras três ordens sacras. Formas: 
subdiachono (S, 9); subdiachonos (S, 
1); subdiacono (S, 5; VC, 1). Contextos: 
«e o subdiachono leua ho lyuro diãte o 
diachono fasta ho logar domde deue dizer 
ho Evãgelho» (S); «muitos ministros 
asistentes, dyachonos e subdiachonos 
e acholitos» (S); «pera que aparelhe 
a ostia e o calez ao subdiacono ou ao 
preste» (S); «assy como enviado per o 
senhor aa preeguar o euãgelho ao qual 
ho subdiacono leua o liuro» (VC).

súbdicto, subs., adj. O mesmo que súbdito. 
Formas: subdicta (VC, 1); subdictos 
(S, 2; VC, 22; EE, 3). Contextos: «E a 
natureza totalmente e inteiramente sera 
subdicta aa voontade» (VC); «E pode 
dizer ao bispo que ponha booa guarda 
aos seus subdictos» (S); «e ter os homẽs 
por subdictos» (VC); «som subdictos aas 
ordenaçoões e statutos nõ humanaaes 
mas diuinaaes» (VC); «ca os malles 
dos subdictos tornã em vituperio dos 
prellados» (EE).

súbdito, subs., adj. (do lat. subditus, a, um, 
part. passado de subdere, pôr debaixo 
de). Vassalo; pessoa sujeita à autoridade 
de um superior. Formas: ssubditos (S, 
1); subdito (S, 1; VC, 8); subditos (S, 8; 
TC, 2; VC, 68; C, 8; EE, 1); subdittos 
(VC, 1); subdytos (S, 1). Contextos: 
«Assy os que nõ teem jurdiçan ssobre 
algũs ssubditos teẽ estas chaues e nom 
podẽ vsar dellas» (S); «sabe que o 
subdito sabe que estaua escomũgado» 
(VC); «mas se caaẽ o jrmaão ou o 
subdito pouco curam delle» (VC); «pera 
ally seer subdito ao emperador» (VC); 

«aos que eram meus subditos lançey 
pedidos» (S); «Aos principes e iuyzes 
se fazem iustiça se pooẽ pididos nos 
seus subditos ou remdas grandes» (TC); 
«e assy deuẽ seer aparelhados e prestes 
de morrer por seus subdittos se mester 
for» (VC); «como o prelado pode dar 
liçença a todos seus subdytos que se 
confesen a outro que non seja sua cura 
ou rector» (S).

subentender, vb. (de sub- + entender). 
Supor; pressupor. Formas: sob entẽdida 
(VC, 1). Contexto: «A qual oraçom he 
aqui sob entẽdida» (VC).

subficiente, adj. O mesmo que suficiente. 
Formas: subficiẽtes (VC, 1). Contexto: 
«Aqui e aly nõ sooes subficiẽtes aa 
preeguar ousadamẽte a verdade do 
euãgelho» (VC).

subgeição, subs. (do lat. subjectione-m). 
O mesmo que sujeição: submissão; 
vassalagem. Formas: subgeiçom (VC, 
1); subgeyçom (VC, 2). Contextos: 
«Donde se mostra que desentom se 
obliguarom aa subgeiçom perpetua 
dos romaãos renunciando a toda outra 
dignidade real» (VC); «lançara de sy 
o jugo e subgeyçom do senhor» (VC); 
«e de Christo filharom a subgeyçom do 
dyaboo» (VC).

subgeito, subs., adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: subgeita (VC, 4); subgeito 
(VC, 1); subgeitos (VC, 2); subgeyto 
(VC, 2); subgeytos (VC, 2). Contextos: 
«e a rrazom debaixo subgeita aa rrazõ 
mais alta» (VC); «mas quis seer subgeito 
aa passibilidade por nossa redẽpçõ» 
(VC); «Ouçam pois estas cousas os 
que som subgeitos» (VC); «mas acerca 
de quatro predicados de huũ meesmo 
subgeyto» (VC); «e som subgeytos e 
seruos e se nõ lauarem as maãos per 
a augua do baptismo» (VC); «e som 
destinguidos nom acerca de quatro 
subgeytos» (VC).

subgidão, subs. (de sobejo + -idão). O 
mesmo que sobejidão: excesso; demasia. 
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Formas: subgidom (VC, 1). Contexto: 
«ou per ventura faziam aquesto por 
subgidom de escarneçerem delle» (VC).

subida, subs. (do part. de subir). Ato de 
subir; ascensão. Formas: subida (EE, 8). 
Contextos: «depois da subida de Christo 
os judeus açoutarõ todollos apostollos 
jũtamente» (EE); «foy escrareçido na sua 
resurreyçõ e na subida dos çeeos» (EE).

subido, adj. (do part. de subir). Alto; 
excelente. Formas: subidas (VC, 1). 
Contexto: «per quantos modos muy 
altos: e maneiras muy subidas» (VC).

subigidão, subs. (de sobejo + -idão). O 
mesmo que sobejidão: excesso; demasia. 
Formas: subigidõ (VC, 1); subigidom 
(VC, 1). Contextos: «mas per subigidõ 
ou aficamẽto da petiçõ» (VC); «mas 
ainda per hũa subigidom e grande 
avondança sobeja aa carne e splãdeçe 
em ella» (VC).

sobimento, subs. (de subir + -mento). O 
mesmo que subimento: ato ou efeito 
de subir; subida. Formas: sobimẽto 
(VC, 1). Contexto: «he sobimẽto e 
alleuãtamento de voõtade a deus» (VC)

subinte ,  adj .  (do lat .  subiente-m , 
part. presente de subire). Que sobe; 
ascendente. Formas: subinte (VC, 
1); subjinte (VC, 1). Contextos: «Oo 
que cousa seria veer o senhor assy 
gloriosamente subinte» (VC); «Daqui 
a pouco tẽpo veerõ a my ascẽdẽte e 
subjinte» (VC).

subir, vb. (do lat. subire). Elevar-se; 
avançar de baixo para cima. Formas: 
sobe (S, 1; VC, 18; EE, 6); sobẽ (S, 1; 
VC, 4; RP, 1); sobem (S, 2; VC, 4; EE, 
1); sobes (VC, 1); sobese (S, 1; VC, 1); 
sobesse (VC, 1); suba (S, 1; RP, 1); subã 
(VC, 2); subamos (VC, 6); subas (VC, 
3); subasse (VC, 1); sube (VC, 4); sube te 
(EE, 1); subese (S, 1); subi (EE, 1); subiã 
(VC, 1); subĩdo (VC, 1); subij (VC, 1); 
subimos (VC, 1); subindo (VC, 2; EE, 1); 
subio (S, 6; VC, 2; EE, 13); subiosse (EE, 
1); subir (VC, 5; EE, 5); subira (VC, 5; 

EE, 1); subirey (VC, 1); subirmos (VC, 
1); subirom (VC, 1; EE, 1); subisse (VC, 
1); subiste (VC, 3); subo (VC, 1); suby 
(VC, 3); subyã (VC, 2); subymos (VC, 
1); subyndo (EE, 1); subyo (S, 4; VC, 9; 
EE, 1); subyr (VC, 4; EE, 1); subyusse 
(S, 1). Contextos: «e agora sobe quando 
qualquer que seja humildoso conheçe a 
sua propria fraqueza e baixeza» (VC); «e 
que sobẽ muytos vapores peçonhẽtos ao 
aar» (RP); «E estas duas ordẽs sobem e 
desçendẽ dereytas» (S); «e quãto mais 
sobes em bõdades tãto ascẽdes e ardes 
mais em seu amor» (VC); «sobese ao 
altar e beija em meo dele» (S); «mas 
sobese sobre o sicomoro» (VC); «e 
desamparãdo os maaos feitos sobesse 
aas cousas altas de çima» (VC); «este 
em casa atee que saya o sol e suba huũ 
boõ espaço sobre o nosso orizo» (RP); «e 
que subã de virtude em virtude» (VC); 
«e subamos ao monte das virtudes» 
(VC); «porẽ por que cõtinuadamẽte 
subas aas obras das virtudes» (VC); 
«mas subasse ao mõte da cõuersaçõ 
spiritual» (VC); «sube açyma» (VC); 
«Sube te en çima» (EE); «E logo subese 
ao altar e beige ẽ meo delle» (S); «te diga 
amigo subi ariba» (EE); «e os angeos 
subiã e deçiã per ella» (VC); «tirame 
em pos ty porque per tua graça subĩdo 
de virtude em virtude» (VC); «subij 
vos aaqueste dia da festa mas nos nõ 
hiremos» (VC); «e subimos cõ Christo 
na barca» (VC); «Subindo diante delles 
mostraando lhes ho caminho» (EE); 
«quãdo subio aos çeeos» (S); «E como 
ouue dicto esto veendoo elles subiosse 
ao çeeo e a nuuem o reçebeo dos olhos 
delles» (EE); «os quaaes vyo subir e 
deçer por aquella escaada» (EE); «quẽ 
subira ao mõte do senhor» (EE); «e da 
ascensom que ha de vijnr quãdo nos 
esso meesmo subirmos» (VC); «Tuas 
esmollas e oraçoões subirom perante 
ha presença de deos» (EE); «assy como 
se entrasse ou subisse cõ o senhor ẽ 
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a naue» (VC); «cheguey ao loguar de 
que subiste aos ceeos» (VC); «(que eu 
resurgy. e subo) ou subirey (ao padre 
meu)» (VC); «em que eu de grado suby 
pera morrer» (VC); «e aly se alimpauã 
e de sy subyã ao limbo» (VC); «Ex que 
nos subymos e hymos a Jerusalẽ» (VC); 
«Christo segundo a humanidade mudou 
o logar subyndo ao çeeo» (VC); «subyo 
aos çeeos e esta aa destra parte de Deus 
padre» (S); «assy vijnra como o vistes 
subyr» (EE); «vẽedo muytas gentes 
subyusse ao mõte» (S).

subitamente, adv. (de súbito + -mente). 
De súbito; repentinamente. Formas: 
subitamente (VC, 13; EE, 2); subitamẽte 
(VC, 21). Contextos: «estes morrẽ 
de arreuato e subitamente» (VC); 
«e sobre vijndo huũa febre pequena 
morre subitamente o homem como 
de pestilẽçia» (EE); «mas subitamẽte 
assy como caae o corisco de huũ golpe 
arreuatado» (VC).

súbito, adj. (do lat. subitus, a, um). 
Repentino; inesperado. Formas: subita 
(VC, 3); subito (VC, 2). Contextos: 
«aquesta presença porque menos se 
toruase da visiõ subita ou desobreuẽta» 
(VC); «e a bonança da tẽpestade que foy 
subita» (VC); «e onde pensaaes vos que 
aueria o mũdo tanto e tam subito lume 
de fe» (VC); «Ou sem o jmperio e juizo 
da rrazom. assi como huũ mouimẽto 
subito» (VC).

subjecção, subs. (do lat. subjectione-m). 
O mesmo que sujeição: submissão; 
vassalagem. Formas: subjecçõ (VC, 2); 
subjecçom (VC, 1); subjecçoões (VC, 
1). Contextos: «nem faz seer honesta e 
honrrada a uilleza e subjecçõ do spiritu 
a liberdade corporal» (VC); «e vos 
fara liures porque no presente liura da 
subjecçom e seruentia da culpa» (VC); 
«no Egypto e em Babilonia forõ em 
muytas subjecçoões e seruiços» (VC)

subjecto, subs., adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: subiecta (VC, 3); subiectas 

(VC, 1); subiecto (S, 1; VC, 7; EE, 
1); subiectos (VC, 3); subjecta (S, 1; 
VC, 3); subjectas (S, 1; VC, 1; EE, 1); 
subjecto (S, 1; VC, 14); subjectos (S, 
1; VC, 6; EE, 1). Contextos: «segundo 
guardauam ante que Judea fosse subiecta 
ao imperio dos romaãos» (VC); «todallas 
cousas som ajuso de Christo e subiectas 
a elle» (VC); «E esta definçõ he quãto 
ao subiecto ẽ que he a vertude» (S); «e 
este demo tẽ muytos subiectos .s. todos 
luxuriosos» (VC); «Edus, cabrito pella 
semelhãça que tomou da carne humana 
que era subjecta ao pecado» (S); «deuen 
seer sempre subjectas a seus maridos» 
(S); «E assy o pecado original he en 
alma e na carne como em materia e 
originalmẽte na alma formalmẽte como 
em subjecto» (S); «e que nõ era subjecto 
a algũ viçio» (VC); «enquamto toca aos 
subjectos e aos prelados» (S); «Falla e 
amoestalhes que sejam subjectos aos 
prinçipes e juizes» (EE).

subjeição, subs. (do lat. subjectione-m). 
O mesmo que sujeição: submissão; 
vassalagem. Formas: subieiçõ (VC, 
1); subieições (VC, 1); subieiçom 
(VC, 1); subjeiçõ (VC, 7); subjeyçõ 
(VC, 1). Contextos: «e per Sãtjago o 
mayor se entende a total mortificaçom 
e subieiçõ do homẽ defora» (VC); 
«ou per subieições e cometimẽtos» 
(VC); «he deus nõ soo per creaçom 
mas perseguimẽto e subieiçom» (VC); 
«porque nõ ha hy mais mizquinha 
subjeiçõ e seruidõ» (VC); «E aquello 
que se diz que he feito sob ley aquella 
subjeyçõ era de voontade e nõ de 
necessidade» (VC).

subjeicto, adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: subjeictos (VC, 1). Contexto: 
«segũdo no mũdo erã subjeictos a 
vicios» (VC).

subjeito, subs., adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: subieita (VC, 1); subieitos 
(VC, 1); subjeita (VC, 13); subjeitas 
(VC, 5); subjeito (VC, 28); subjeitos 
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(VC, 10; EE, 1); subjeyta (VC, 1); 
subjeytas (VC, 1); subjeyto (VC, 1). 
Contextos: «porque em elle de todo era 
subieita a sensualidade aa rrazõ» (VC); 
«sõ dissolutos sõ amãsados e subieitos 
ao iugo de Christo» (VC); «porque toda 
molher he subjeita aa maldiçõ de deus» 
(VC); «Que todallas cousas por criaçom 
som a elle sobjeitas» (EE); «em que 
podesse padeçer e seer subjeito na sua 
paixõ» (VC); «pera elle soomente seer 
todo subjeito a ty» (VC); «em teer os 
homẽs assy subjeitos» (VC); «de mayor 
mereçimento som os subjeitos que os 
prellados» (VC); «ca a elle obedeçẽ a 
sua voõtade todollos sanctos e os ãjos 
subjeitos son a elle em todallas cousas» 
(EE); «e seja sujugada e subjeyta ao 
spiritu» (VC); «nom som subjeytas ao 
seu poderio» (VC); «a qual era que fosse 
subjeyto a deus» (VC).

subjeto, subs., adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: subjetas (VC, 1); subjeto (VC, 
1); subjetos (VC, 1); subyeto (VC, 1). 
Contextos: «obedeciã aaquelle a que 
todas cousas som subjetas» (VC); «e 
seendo lhes subjeto e obediente» (VC); 
«roubã os proues seus subjetos» (VC); 
«e assy teẽ por subyeto os quatro liuros 
do euãgelho» (VC).

subjugação, subs. (do lat. medieval 
subjugatione-m). Ato ou efeito de 
subjugar. Formas: subjugaçom (VC, 
1). Contexto: «comprou aquella per 
subjugaçom da propria voontade» (VC).

subjugar ,  vb. (do lat.  subjugare). 
Submeter; sujeitar; dominar; humilhar; 
domesticar. Formas: era subjuguada 
(VC, 1); fora subjuguado (VC, 1); he 
subjugada (VC, 1); sejamos subjugados 
(VC, 1); som subjugados (VC, 1); som 
subjuguadas (VC, 1); subiugallohyã 
(VC, 1); subiuguar (VC, 1); subjuga 
(VC, 2); subjugã (VC, 1); subjuga te 
(VC, 1); subjugado (VC, 1); subjugãdo 
(VC, 3); subjugãdoo (VC, 1); subjugados 
(VC, 1; EE, 1); subjugallos (EE, 1); 

subjugam (VC, 2); subjugan (S, 1); 
subjugandose (VC, 2); subjugar (S, 1; 
VC, 5); subjugar nos (VC, 1); subjugarõ 
(VC, 1); subjugarse (S, 1; VC, 2); 
subjugasse (EE, 1); subjugaste (VC, 1); 
subjugo (VC, 1); subjugou (VC, 7; EE, 
1); subjugua (VC, 3); subjuguã (VC, 4); 
subjuguada (VC, 2); subjuguados (VC, 
3); subjuguamos (VC, 1); subjuguandoos 
(VC, 1); subjuguandose (VC, 1); 
subjuguar (VC, 1); subjuguarõ (VC, 2); 
subjuguarse (VC, 4); subjuguasse (VC, 
1); subjuguaste (VC, 1); subjuguaua 
(VC, 1); subjuguauã (VC, 1); subjugue 
(VC, 5); subjuguẽ (VC, 1); subjugues 
(VC, 1); subjuguey (VC, 1); teẽnos 
subjugados (S, 1); tem subjuguada (VC, 
1). Contextos: «e asseẽtou se outra vez 
em çima da asna que era subjuguada e 
mãsa» (VC); «o qual nõ fora subjuguado 
aa ley» (VC); «Segundariamẽte a carne 
he subjugada» (VC); «e na cõfissom e 
nomeaçõ della nõ sejamos subjugados e 
postos ẽ obras terreaaes» (VC); «nos que 
som subjugados delles» (VC); «a elle 
todallas cousas som subjuguadas» (VC); 
«ca nõ seendo subiugallohyã» (VC); «e 
por tãto deuemos subiuguar e captiuar o 
nosso entendimento» (VC); «porquanto 
quẽ subjuga os desejos carnaaes ou 
terreaaes mata ẽ sy a vida da ousãça 
da carne» (VC); «subjugã e abaixã 
os simplezes» (VC); «se queres seer 
perfeito em justiça da lugar ao menor 
que ty e subjuga te a elle» (VC); «outro 
hy ha que he apremido e subjugado per 
alguũ poderoso» (VC); «subjugãdo sua 
carne ao spiritu» (VC); «depois ẽtrou 
em elle mais subjugãdoo a cõplir e 
dar cõsẽtimẽto» (VC); «subjugados aa 
seruidõ da ley» (EE); «Ca elles queriam 
subjugallos aa seruidom da ley» (VC); 
«porque nõ subjugam a sensuallidade 
aa rrazõ» (VC); «O quarto subjugan 
e poẽe ẽ seruidõee aos homẽs liures e 
os fazẽ seruos e lhes son cruees» (S); 
«por humildade pero elle o quis fazer 
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subjugandose ao menor» (VC); «e 
queren os subjugar e seer senhores en 
todalas coussas» (S); «nom queremos 
subjugar nos aos nossos mayores» (VC); 
«E tãto se obliguarom e subjugarõ aos 
furtos e ladroyçes e trayçoões» (VC); 
«deue o pecador someterse e subjugarse 
de todo ao juizo e mandamento de seu 
confesor» (S); «porque subjugasse e 
posesse de baixo de sy ambos os pouoos» 
(EE); «todallas cousas comtheudas 
de soa redõdeza e cobertura do çeeo 
subjugaste aos pees do homẽ» (VC); 
«mas as maãos e a cabeça te subjugo e 
offereço que laues» (VC); «Veedes aqui 
em todo subjugou a vontade humana aa 
diuina» (EE); «aquelle que subjugua 
a afeiçõ do seu coraçõ. a estas cousas 
pasadoiras» (VC); «e que subjuguã e 
catiuã o seu entẽdimẽto em seruiço e 
honrra da ffe» (VC); «e eu a tenho a 
supeada e subjuguada» (VC); «deuiam 
seer conuertidos e subjuguados os 
deuotos e relligiosos» (VC); «per a 
tẽperãça calcamos e subjuguamos o 
jmijgo» (VC); «subjuguandoos per 
muy humildosa preeguaçõ» (VC); 
«saluo subjuguandose ella ao mayor 
que sy» (VC); «e a subjuguar todo 
o seu corpo ao spiritu» (VC); «e em 
grande parte o subjuguarõ» (VC); «a 
qual he subjuguarse homẽ ao ygual de 
sy» (VC); «e o subjuguasse assy por 
cobiça dellas» (VC); «(porque per a tua 
ffe) subjuguaste a deos» (VC); «foy da 
primeira humildade ou justiça per que se 
subjuguaua ao mayor» (VC); «Veemdo 
que se subjuguauã ao imperio dos 
romaãos» (VC); «e que nom subjugue os 
pequenos seruidores» (VC); «e ja nom 
erã ally subjuguẽ agora aquelles que podẽ 
doestem nos» (VC); «nem subjugues os 
probes» (VC); «eu as subjuguey e vẽçi» 
(VC); «antes lhes toman seus dereitos e 
teẽnos subjugados» (S); «nẽ tem ffe a seu 
amigo tem subjuguada e mal tractada a 
viuua» (VC).

sublimar, vb. (do lat. sublimare). Tornar 
sublime; enaltecer; exaltar. Formas: 
seer sublimado (VC, 1); seer sublimados 
(VC, 1); soblimada (VC, 1). Contextos: 
«auia de seer sublimado e aleuantado em 
a gloria da resurreyçõ» (VC); «e assy 
mereçemos nos cõ a sua beençõ cotidiana 
de seer sublimados e aleuãtados» (VC); 
«e porque oje he ella soblimada e 
exalçada e feita deifica» (VC).

submeter, vb. (do lat. submittere). 
Subjugar; sujeitar. Formas: sobmetidos 
(EE, 1); submetidos (VC, 1); submiti 
(S, 1). Contextos: «Lyra por temor 
de seruil sobmetidos» (EE); «forõ 
sempre submetidos a ladroyçes furtos e 
malicias» (VC); «e nom o submiti nem 
sujuguey ao senhorio da alma» (S).

subpitamente ,  adv.  O mesmo que 
subitamente. Formas: subpitamẽte 
(VC, 1). Contexto: «e que subpitamẽte 
o homẽ se mude e se faça outro» (VC).

subplantador, subs. O mesmo que su-
plantador. Formas: subplãtador (VC, 
1). Contexto: «Jacob enterpretase sub-
plãtador ou enganador» (VC).

subplicação, subs. O mesmo que supli-
cação. Formas: subplicaçom (VC, 1). 
Contexto: «Por que ouuida he a tua 
subplicaçom» (VC).

subplicar, vb. O mesmo que suplicar. 
Formas:  subpl icarom (VC,  1) . 
Contexto: «subplicarom muytas vezes 
ante. mas no comprimento do tẽpo mais 
aficadamente e deuota ao senhor» (VC)

subpósito, subs. O mesmo que supósito. 
Formas: subposito (VC, 1). Contexto: 
«fez sy meesmo subposito da natureza 
humanal» (VC).

subpricar, vb. O mesmo que suplicar. 
Formas: subprica (VC, 1). Contexto: 
«e esto virgem piedosa te subprica Adam 
choroso» (VC).

subreticiamente, adv. (de sub-reptício + 
-mente). De modo sub-reptício; enga-
nosamente. Formas: subreticiamente 
(VC, 1). Contexto: «e pensa que foy 
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per ignorãcia ou que o fez per nõ saber 
a verdade e subreticiamente ou per 
cajõ» (VC).

subsídio, subs. (do lat. subsidiu-m, reserva). 
Auxílio; socorro. Formas: subsidio (VC, 
1). Contexto: «e ajnda de subsidio e 
ajuda temporal» (VC).

subsistir ,  vb .  (do lat.  subsistere). 
Sobreviver; sustentar. Formas: subsiste 
(VC, 1). Contexto: «segundo a natureza 
humana que subsiste de alma racional e 
da carne humana» (VC).

subso, adv. O mesmo que suso. Formas: 
ssubsso (S, 1); subso (S, 1); subsso (S, 
2). Contextos: «e esta abasta pera sse 
ssaluar ssegundo ssubsso he dyto» (S); 
«Como quer que subso disse que todo 
homẽ auia tres que eran saçerdotes 
propios» (S); «E sse morrer, nõ deue 
sseer enterrado en çimiterio segundo 
subsso he dyto» (S).

subsodito, subs., adj. O mesmo que 
susodito. Formas: subso dito (S, 1); 
subso dyto (S, 2); subsso dicto (S, 1). 
Contextos: «E disto que subso dito 
he dos moços» (S); «decrara o de 
subso dyto» (S); «das quaees cousas 
largamente he de subsso dicto» (S).

substância, subs. (do lat. substantia-m). 
A matéria de que é formado um corpo. 
Formas: substãcia (VC, 11); substãçia 
(S, 1; VC, 6; RP, 1); substãcias (VC, 
1); substãçias (S, 1); substancia (VC, 
14); substançia (VC, 2). Contextos: «e 
açerca de ty he a minha substãcia e a 
minha fazẽda» (VC); «se corrõpe ho aar 
em substãçia e qualidade» (RP); «a sua 
substãçia ou thesouro nõ esta em sacos 
nẽ nas baixezas desta terra» (VC); «em 
tres substãcias .s. em diuijndade e em 
alma e ẽ carne» (VC); «E por que este 
que he o corpo de Jhesu Christo he sobre 
todas as substãçias e todas as criaturas 
em gramdeza e ssanctidade» (S); «em 
theologia per o genero neutro se diz a 
substancia diuinal» (VC); «e o senhor 
nõ he sua sperança nẽ he açerca de deus 

a sua substançia ou fazendo» (VC).
substancial, adj. (do lat. substantiale-m). 

Referente à substância; essencial; 
fundamental. Formas: substançiaees (S, 
1); substancial (VC, 2). Contextos: «que 
coussas som neçesaryas e substançiaees 
en no bautismo» (S); «Os dotes da alma 
som em guallardom substancial» (VC); 
«A primeyra he o substancial gualardõ 
da vida eternal» (VC).

subterfugir, vb. (do lat. subterfugere). 
Esquivar-se; ladear. Formas: sobterfu-
gendo (S, 1). Contexto: «poderia rres-
põder sobterfugendo ou calando» (S).

subtil, adj. (do lat. subtile-m). Ténue; 
fino; delicado. Formas: subtijs (VC, 
1). Contexto: «hã de seer apres da 
resurreyçõ incorruptiuees e subtijs per 
effectu de spiritual potẽcia» (VC).

subtileza, subs. (de subtil + -eza). Delica-
deza; agudeza de espírito. Formas: sub-
tilleza (VC, 4). Contextos: «A terçeira 
dote do corpo he subtilleza. a qual vem 
do perfeyto vençimento da forma sobre a 
materia» (VC); «Subtilleza porque passa 
per o vidro nom o britando» (VC).

subtilizar, vb. (de subtil + -izar). Tornar 
volátil; evolar. Formas: subtilizar (VC, 
1); subtillizar (VC, 1). Contextos: «e 
outrossy ennouara o mundo porque 
tem virtude de subtilizar» (VC); «e 
de fogo ellemental pera subtillizar os 
ellementos» (VC).

suceder, vb. (do lat. succedere, vir depois). 
Acontecer; ocorrer; seguir-se. Formas: 
suçederom (EE, 1). Contexto: «na qual 
aos apostollos suçederom os bispos e aos 
prophetas» (EE).

sucessão, subs. (do lat. successione-m). Ato 
ou efeito de suceder; herança. Formas: 
suçessom (VC, 1). Contexto: «assy 
como a herança se ha per duas maneyras 
ou per suçessom ou per cõpra» (VC). 

sucessor, subs., adj. (do lat. successore-m). 
Que ou aquele que sucede a outrem; 
o herdeiro de um trono. Formas: 
sucçessor (VC, 1); successores (VC, 
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2); sucçessores (VC, 1); suçesores (S, 
3); sucessores (EE, 1); suçessores (C, 
2). Contextos: «ao sucçessor de Pedro 
perteẽçe a çertificaçõ das duuidas da ffe» 
(VC); «Donde se mostra que os bispos 
que som successores dos apostollos 
deuem auer noticia de cada huum dos 
testamentos» (VC); «deuẽ seer com 
dilligẽcia buscadas e apanhadas per 
os discipollos do senhor e per seus 
sucçessores» (VC); «e rreçebesen 
começo e origine do poderyo de ssam 
Pedro e de seus suçesores» (S); «E 
dizese apostollado ou bispado per 
onde se dizẽ os bispos sucessores dos 
apostollos» (EE); «era aos apostollos 
cujos verdadeiros suçessores somos» 
(C).

sucitar, vb. O mesmo que suscitar. 
Formas: suçitar (S, 1). Contexto: «que 
ho parẽte mais propinco casase cõ sua 
molher pera suçitar a linhagẽ» (S).

sucurrimento, subs. (de socorrer + 
-mento). O mesmo que socorrimento: 
ato ou efeito de socorrer; auxílio; 
ajuda. Formas: succurrimẽto (VC, 2). 
Contextos: «os vizinhos acordam e 
veem dar succurrimẽto e ajuda» (VC); 
«e de mouuer ou inclinar o coraçõ do 
rey pijedosso que mãde succurrimẽto e 
ajuda» (VC).

sudairo, subs. (do lat. sudariu-m). O 
mesmo que sudário: lençol ou pano 
com que foi envolvido Jesus Cristo 
depois de morto. Formas: sudairo (VC, 
2); sudayro (VC, 12). Contextos: «e o 
seu rostro estaua atado cõ huũ sudairo» 
(VC); «õ os scõdã na terra nẽ atẽ no 
sudairo husando delles em cousas de 
louuor do mũdo» (VC); «Sudayro e 
lẽço he em que enuorrilhã os corpos dos 
mortos» (VC); «E senpre tragia no seo 
hũ sudayro cõ que alimpaua ameude as 
lagrimas» (VC).

sudiácono, subs. O mesmo que subdiácono. 
Formas: ssudiachono (S, 1); sudiachonos 
(S, 1); sudiacono (S, 1); sudyacono (S, 

1). Contextos: «Primeiramente da 
ordem do ssudiachono he pella qual a 
oferenda e oblaçon aparelhada» (S); «E 
foy estabeleçida esta ordẽ pera que os 
sudiachonos reçebesem as oblaçõees 
e oferẽdas» (S); «estabelecerom que o 
sudiacono disese a epistola na myssa» 
(S); «E tres sacras: sudyacono e diacono 
e saçerdote» (S).

súdito, subs. O mesmo que súbdito. 
Formas: suditos (S, 2; TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «O segũdo que menospreçã 
os seus diçipolos e suditos por soberba» 
(S); «e nom dura mays que a prelaçia e 
mayoria nos suditos que he a materia» 
(S); «Se por alguũ algo deu algũa 
semtença em seemdo iuiz dalguũ preyto 
ou se fez agrauo alguũs seus suditos» 
(TC); «porque os suditos cõ os prellados 
sem mestura se nos offereçẽ» (VC).

suficiência, subs. (do lat. sufficientia-m). 
Abastança; quantidade que baste. 
Formas: sufficiẽcia (VC, 3; EE, 1); 
suffiçiẽçia (EE, 2); sufficiencia (VC, 
5); suffiçiençia (EE, 1); suficiẽcia (VC, 
1); suficiẽçia (VC, 1); suficiençia (S, 
1); sufiçiençia (EE, 1). Contextos: 
«perfeiçõ de sufficiẽcia a qual teẽ todos 
os que stã ẽ caridade» (VC); «Ca em 
o regno se entẽde toda ha sufficiẽcia 
imteira» (EE); «Por que teẽdo ẽ todallas 
cousas sempre toda suffiçiẽçia auõde 
em toda booa obra, segũdo he escripto» 
(EE); «ou por o claro entendimẽto ou 
por algũa outra sufficiencia que vees 
em algũas perssoas nõ siguas seos 
conselhos» (VC); «todos sõ justificados 
quanto aa suffiçiençia» (EE); «he breue 
e de poucas palauras mas cõtẽ suficiẽcia 
de todallas cousas que som de pedir» 
(VC); «A suficiẽçia da questas obras de 
misericordia .s. a diuisõ dellas per a guisa 
que he se ha per aquesta maneira» (VC); 
«como quer que non deue tanto cõfyar 
de si nen presomir de suficiençia» (S); 
«mas a sufiçiençia nossa» (EE).

suficiente, adj. (do lat. sufficiente-m). 
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Bastante; que chega. Formas: sufficiente 
(VC, 3); suffiçiente (VC, 1); sufficientes 
(VC, 2); suffiçientes (EE, 1); sufficiẽte 
(VC, 10); sufficiẽtes (VC, 1); sufiçiente 
(S, 1; C, 2); sufiçientes (S, 4); suficiẽte 
(VC, 3); sufiçiẽte (S, 3); suficiẽtes (TC, 
1); sufiçiẽtes (S, 1). Contextos: «atees 
que elle nõ seja primeiro sufficiente 
e perfeito» (VC); «E te offereçe em 
suffiçiente pagua de todollos beẽs que 
em qualquer tempo leyxamos de fazer» 
(VC); «mas soomẽte aquellas que 
erã sufficientes» (VC); «(suffiçientes 
ministros) em vida e saber» (EE); «deus 
he cousa muyto sufficiẽte e perfeita» 
(VC); «e nõ era marauilha de aquellas 
cousas feitas per Pillatus serẽ sufficiẽtes 
para elles cessarem daquella sanha» 
(VC); «A qual non lhe deue outorgar se 
elle se entende por sufiçiente» (S); «ou 
outra algũa rezam sufiçiente» (C); «O 
decimo que a sseus crerygos propeos 
ydoneos e sufiçientes leixou hir e 
absẽtarse de seu propeo bispado» (S); 
«Nem era abastante ou suficiẽte pera 
se aleuãtar» (VC); «A terçeira por que 
he muy sufiçiẽte ẽ as pitiçõees» (S); 
«por razoões suficiẽtes» (TC); «O .xj. 
que quando se entẽden que nom son 
sufiçiẽtes» (S).

suficientemente, adv. (de suficiente + 
-mente). Bastante; tanto quanto é preciso. 
Formas: sufficientemente (VC, 1); 
sufficientemẽte (VC, 1); sufficiẽtemẽte 
(VC, 1); suficientemente (TC, 1); 
sufiçiẽtemente (S, 1). Contextos: «porque 
sufficientemente fora emformado de 
Jhesu que elle era o verdadeyro Christo» 
(VC); «foy contrito sufficientemẽte 
como por a mayor vergonha e mayor 
humildade causar» (VC); «E por tal 
que elle sufficiẽtemẽte emformasse os 
homẽs» (VC); «Onde se huũ homẽ ante 
alguũ iuiz he acusado de algũa cousa 
falsamẽte, empero suficientemente lhe 
he prouado per falsas testimunhas» (TC); 
«E dizesse satisfacere, que quer dizer 

fazer sufiçiẽtemente por que a diuida e 
obrigaçom a que he obrigado lhe seja 
quitada» (S).

suflação, subs. (do lat. sufflatione-m). 
Sopro. Formas: sufflaçom (S, 1). 
Contexto: «O sexto que mingua o 
poderio do diabo, ho qual significa a 
sufflaçom que faz ho saçerdote» (S).

suflar, vb. (do lat. sufflare). O mesmo que 
soprar. Formas: suflar (S, 1). Contexto: 
«A primeyra he o suflar que faz o 
saçerdote» (S).

sufragem, subs. (do lat. suffragiu-m, pelo 
francês suffrage). Sufrágio; prece para 
sufragar as almas dos mortos. Formas: 
sufrageẽs (VC, 5). Contextos: «a pẽna 
do purgatorio. e as sufrageẽs e rogos da 
ygreja» (VC); «E das sufrageẽs e beẽs 
que se fazem por os finados som quatro 
maneiras geeraaes» (VC).

sufrágias, subs. (do lat. suffragia, plural 
neutro de suffragium). Preces para 
sufragar as almas dos mortos. Formas: 
suffragias (VC, 1). Contexto: «e 
furtãlhes as suffragias dos coraçoões e 
o proueito dellas» (VC).

sugeito, adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sugeita (VC, 1). Contexto: 
«demostrauã que a criatura spiritual e 
corporal he sugeita a seruiço de Christo» 
(VC).

sugepto, adj. O mesmo que sujeito. 
Formas: sugepto (VC, 1). Contexto: 
«e nõ pode morar no corpo sugepto a 
pecados» (VC).

sugestão, subs. (do lat. suggestione-m). 
Ato ou efeito de sugerir; conselho; 
estímulo. Formas: sugestõ (VC, 2); 
sugestom (VC, 1). Contextos: «este 
metimẽto ou ẽtramẽto per sugestõ he 
porque elle nõ pode meterse nẽ ẽtrar 
na alma» (VC); «Primeiramẽte per 
sugestõ e requerimẽto do demo que 
engana o homẽ» (VC); «consentimento 
aa sugestom e engalhamẽto do dyaboo» 
(VC).

suidade, subs. (do lat. solitate-m, solidão). 
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O mesmo que soidade ou soledade: 
estado ou sentimento de tristeza de 
quem se encontra só. Formas: suydade 
(VC, 2). Contextos: «nom aja huũ muy 
grãde desejo do amjgo e ajnda suydade 
e choro» (VC); «de lõge se entende o 
promitimẽto da suydade per lõguada na 
força» (VC).

sujeito, adj. (do lat. subjectus, a, um). 
Sujeitado; subordinado; cativo; preso. 
Formas: sujeito (VC, 1). Contexto: «e 
alĩpase de maneira que seja sujeito de 
honestidade e spelho de sabedoria de 
deus» (VC).

sujugar, vb. O mesmo que subjugar. 
Formas: seja sujugada (VC, 1); suiugã 
(TC, 1); suiugou (TC, 1); suiugouse (TC, 
1); suiuguẽ (TC, 1); sujuga (VC, 1); 
sujugar (VC, 1); sujugo (VC, 1); sujugou 
(VC, 1); sujuguara (VC, 1); sujugues 
(VC, 1); sujuguey (S, 1). Contextos: 
«e seja sujugada e subjeyta ao spiritu» 
(VC); «nom sõ cõtẽtes ataa que nõ 
suiugã todo o mũdo» (TC); «asy foy 
esposada e recebeo aras asy como esposa 
do spritu sãcto e depois se suiugou a 
pecados he chamada adulterinha» (TC); 
«desãparou o seu boo e primeiro esposo 
e suiugouse aos pecados mortaaes» 
(TC); «e ainda que o suiuguẽ por eso 
ainda nõ sõ cõtẽtes» (TC); «e que sobre 
todo castigua seu corpo e o sujuga 
a seruiço do spiritu» (VC); «Per o 
terceiro nos ensinou a sujugar a carne» 
(VC); «por tanto eu me sujugo agora 
a ty que es menor» (VC); «mas agora 
mais perfeitamente e jnteira o possoya 
e sujugou a sua seruidõ» (VC); «mas 
Christo de todo sujuguara e sometera 
aa door» (VC); «e que a sujugues aa 
seruidõ» (VC); «e nom o submiti nem 
sujuguey ao senhorio da alma» (S).

sul, subs. (do anglo-saxão suth, pelo 
francês antigo sud). Ponto cardeal 
oposto ao norte. Formas: sul (RP, 8). 
Contextos: «ou da parte de estrela do 
Sul» (RP); «e as genelas ou frestas pera 

ho meo dia ou pera ho sul estẽ çarradas, 
porque o vẽto do sul teem em si duas 
causas de apodrentar» (RP).

suma, subs. O mesmo que soma. Formas: 
suma (VC, 1); sũma (VC, 2); summa 
(EE, 2). Contextos: «E em sua paixõ 
he a suma de toda perfeiçõ» (VC); 
«Segundo diz a glosa aquesto he a 
sũma da bẽauenturãça» (VC); «Em a 
vnidade da caridade sta e se ençarra a 
perffeiçom e sũma da religiõ ou da ffe 
dos christaãos» (VC); «cada anno certa 
summa de ouro e de prata» (EE).

sumariamente, adv. (de sumário + -mente). 
Brevemente; resumidamente. Formas: 
sumariamẽte (VC, 1). Contexto: «entom 
se diz sumariamẽte a entençom sobre 
todallas cousas preçedentes» (VC).

sumário, subs. (do lat. summariu-m). 
Resumo; epítome. Formas: sumario 
(SG, 1; C, 2). Contextos: «Sumario das 
graças, doaçoẽs liberdades deffesas» 
(SG); «segundo se cõteera em huũ 
sumario breue que disto esperamos 
mandar fazer» (C); «tragam breuiairo 
seu propio e assy o sumario açima 
decrarado» (C).

sumir, vb. (do lat. sumere). Afundar; 
desaparecer. Formas: sume (VC, 
1); sumese (VC, 1); sumiã (EE, 1). 
Contextos: «E de hũa maneira se sume a 
agua na terra seca» (VC); «mas por amor 
sumese o sentimẽto» (VC); «e vierõ e 
emcherõ ãballas naues: tãto que pouco 
menos se sumiã» (EE).

sumo, adj. (do lat. summus, a, um). 
Superlativo de alto: o mais elevado. 
Formas: suma (VC, 1); summa (VC, 
1); summo (VC, 1). Contextos: «em 
magnifesto conhoçimẽto da suma 
trijndade» (VC); «seguro repouso: 
e delectaçom summa ho que em soo 
elle Jhesu Christo e nõ em outro se 
acha» (VC); «e esguardando pode 
daquelle summo e eterno bem alguũ tanto 
conheçer» (VC).

sumonia, subs. O mesmo que simonia. 
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Formas: sumonia (TC, 1). Contexto: 
«O .xxiiii. he os que usam de sumonia» 
(TC).

sumptuosidade, subs. (do lat. sumptuosita-
te-m). Magnificência; pompa. Formas: 
sũptuosidade (VC, 1). Contexto: «cõ 
grãde sũptuosidade faz e ordena» (VC).

sumptuoso, adj. (do lat. sumptuosus, a, 
um). Faustoso; esplêndido; magnífico. 
Formas: sumptuosa (EE, 1); sumptuosas 
(EE, 1); sumptuosos (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «comia de cote sumptuosa 
e dellicadamẽte» (EE); «as viandas 
sumptuosas mays se solta a lingoa a 
fallar pallauras ouçiosas e vaãs» (EE); 
«cõ fabrica de spirituaes e tẽporaaes 
hedificios muy sumptuosos» (VC); 
«comia de cote sumptuosos e dellicados 
manjares» (EE).

suor, subs. (do lat. sudore-m). Transpiração. 
Formas: ssuor (S, 1); suor (S, 1; VC, 
28); suores (VC, 7). Contextos: «A 
premeira cruz significa ho ssuor do 
sseu corpo» (S); «No suor da tua cara 
comeras o teu pam» (S); «sejam vẽçidos 
com nosso suor e trabalho» (VC); «nom 
os ouuemos com trabalho nem suores 
nem cõ doores» (VC); «lançou lagrimas 
per os olhos mas per todo o corpo suou 
suores ruyuos e de sangue» (VC).

superficialmente, adv. (de superficial + 
-mente). Levianamente; irrefletidamente. 
Formas: superficialmẽte (RP, 1). 
Contexto: «superficialmẽte falã, e 
lygeyramẽte sam ẽganados» (RP).

superfluidade, subs. (do lat. superfluitate-
-m). Futilidade; abundância desnecessá-
ria. Formas: superfluidade (S, 2; VC, 1; 
EE, 1); superfluidades (VC, 1); super-
fluydade (S, 2; VC, 4); superfluydades 
(VC, 1). Contextos: «luxuria he toda 
superfluidade e eceso e sobrepojamẽto» 
(S); «gula he superfluidade golosa» (S); 
«A quarta causa procede da superflui-
dade dos homẽs» (S); «Vedes aqui a 
superfluidade na renda» (EE); «e ainda 
aquellas que som superfluidades de 

natureza» (VC); «em maneira que nõ 
seja a superfluydade daquelle a quem a 
da pera sustẽtamẽto cõuinhauel» (S); «e 
fazendo abstinencia de todollos deleitos 
e superfluydades» (VC).

supérfluo, subs., adj. (do lat. superfluus, a, 
um). Fútil; inútil; demasiado. Formas: 
superflua (S, 1); superfluas (S, 7; VC, 
10); superfluo (S, 2); superfluos (S, 
1); supperfluos (S, 1). Contextos: «E 
asi cuydarian alguũs que era superflua 
e nom ho he» (S); «dizer palauras 
ouçiossas superfluas» (S); «E que 
por aquelle medo as leuassem e se 
carreguassẽ de cousas superfluas» (VC); 
«demandar esmola do superfluo e do 
que ssobeja» (S); «tem beẽs superfluos» 
(S); «açerca dos comeres e dos manjares 
supperfluos» (S).

superior, subs., adj. (do lat. superiore-m). 
Mais alto; que ou o que está acima. 
Formas: superior (S, 18; VC, 1; EE, 1; 
RP, 4); superiores (S, 2; VC, 5; EE, 1). 
Contextos: «sen liçẽça de superior sseu» 
(S); «e tem outro padre abade superior» 
(S); «e nom per mandado do superior» 
(VC); «obediẽcia ao superior concordia 
ao ygual» (EE); «porque as vezes veẽ e 
proçede ha pestilencia da rayz superior» 
(RP); «quãto aos superiores» (EE); 
«saluo daquelles que son rreseruados 
aos superiores» (S); «porque nas forças 
da alma superiores que som dictas 
sinderesis» (VC); «Ensinou ajnda per 
aquesto os superiores da ygreja e os 
prellados» (VC); «quanto aos diuinos 
yguaaes a nos. (ou padre et çet.) quãto 
aos superiores» (EE).

supernal, subs., adj. (do lat. medieval 
supernale-m). Celeste; celestial. For-
mas: supernaaes (VC, 9); supernal (VC, 
9). Contextos: «por comprir as queedas 
dos amgeos supernaaes que caerom» 
(VC); «e traspassar dos deleytos e viços 
ou vicios daqui de baixo: aos desejos 
supernaaes» (VC); «poem alguem em 
presença da magestade supernal» (VC); 
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«E foy feita a voõtade aficada e pensosa 
no desejo supernal» (VC).

superno, adj. (do lat. supernus, a, um, 
superior). Mais elevado; excelente; 
celeste. Formas: superna (VC, 1). 
Contexto: «Certamẽte agora em a 
çidade superna de Jherusalẽ he ouuido 
o cantico da ledice» (VC).

superstição, subs. (do lat. superstitione-m). 
Crença em presságios ou sinais; religião 
pagã. Formas: superstiçõ (VC, 1). 
Contexto: «De que se mostra a sua 
superstiçõ e ypocrisia seer vaã» (VC).

supetamente ,  adv.  O mesmo que 
subitamente. Formas: supetamẽte (EE, 
1). Contexto: «Veeo supetamẽte huũ 
mouimento do çeeo» (EE).

supitamente, adv. O mesmo que subita-
mente. Formas: supitamente (EE, 6); 
supitamẽte (VC, 1). Contextos: «os 
homeẽs primeiros rudos e simplezes 
supitamente fallauam da fundura das 
escripturas» (EE); «e veeo supitamente 
huũ toruom do çeeo» (EE); «veeo lhe 
supitamẽte aa voõtade» (VC).

súpito, adj. O mesmo que súbito. Formas: 
supita (EE, 1). Contexto: «Entom lhes 
vĩjra supita morte» (EE).

suplantador, subs. (do lat. supplantatore-
-m). Aquele que suplanta; enganador. 
Formas: supplãtator (VC, 1). Contexto: 
«a qual significa Jacob .i. supplãtator» 
(VC).

supler, vb. O mesmo que suprir. Formas: 
supler (VC, 1). Contexto: «Comeo 
outrosy cõ os parẽtes e com os pobres por 
supler e acorrer aa suas mingoas» (VC).

suplicação, subs. (do lat. supplicatione-m). 
Súplica; rogo. Formas: suplicaçõ (VC, 
1); suplicaçoões (VC, 2). Contextos: 
«esta suplicaçõ tal he digna e boa» (VC); 
«E se o tu queres esso meesmo chamar 
ornamẽta a tua casa de esmollas e supli-
caçoões e oraçoões e vigillias» (VC); «E 
agora por rogos e per suplicaçoões e per 
outros geitos e requerimentos se prouee 
dos bispados» (VC).

suplicar, vb. (do lat. supplicare). Rogar; 
pedir; requerer. Formas: suplicã (VC, 
1); suplicada (VC, 1); suplicãdo (VC, 1); 
suplicar (VC, 1; EE, 1); suplicara (EE, 
1); suplico (VC, 2); supliquemos (VC, 
1); supplica (VC, 2); supplicar (VC, 1); 
supplicaria (VC, 1); supplico (VC, 1); 
suppliquemos (VC, 1); suppllicar (VC, 
1). Contextos: «suplicã que stem em 
liure presença» (VC); «deue seer a elles 
suplicada a necessidade eclesiastica» 
(VC); «stãdo e seẽdo suplicãdo e orando 
e tomãdo indulgẽcias» (VC); «e ẽ ho 
meeo suplicar e rogar» (EE); «por seus 
peccados e desfalleçimẽtos suplicara» 
(EE); «eu te suplico  boo Jhesu» 
(VC); «porque cõ ella supliquemos e 
demouamos a misericordia do justo 
juyz» (VC); «porque elle supplica por 
nos representando a obediẽcia» (VC); 
«ora por o poboo. supplica por a clerizia» 
(VC); «E com todas forças nõ cessa de 
coraçom supplicar sua misericordia» 
(VC); «A qual cousa ouuida disse el rey 
que de ally adiante nunca supplicaria 
por alguum» (VC); «E supplico que per 
tantos penhores e signaaes damor» (VC); 
«e que he mãdado que por estas cousas 
suppliquemos cõ auisado coraçõ» (VC); 
«deueram dizer e suppllicar senhor 
saluanos ca mester nos he» (VC).

suplir, vb. O mesmo que suprir. Formas: 
suplyrom (S, 1). Contexto: «Ca mujtas 
coussas os evangelistas leyxarõ por 
abreuiar que os apostolos suplyrom 
depois» (S).

supósito, subs. (do lat. suppositu-m, part. 
passado de supponere, pôr por baixo). 
Reservatório; depósito; o que é suposto. 
Formas: suposito (VC, 1; EE, 3); 
supposito (EE, 1). Contextos: «ajuntou 
em huũ suposito e legou dous poboos» 
(VC); «esta aly a pessoa do filho de deus 
vnida aa sua humanidade na vnidade do 
suposito» (EE); «assy cõfessa a verdade 
da natureza diuina e humana en huum 
meesmo supposito» (EE).
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supricação, subs. O mesmo que suplica-
ção. Formas: supricaçõ (VC, 1). Con-
texto: «e com humildossa supricaçõ e 
perpetua» (VC).

suprir, vb. (do lat. supplere). Preencher; 
substituir. Formas: ssuprio (S, 1); supre 
(EE, 12); suprẽ (S, 1); suprioho (S, 1); 
suprir (S, 1; C, 1). Contextos: «e ẽ 
outros muytos lugares que se ssuprio que 
leyxarom hos evangelistas de escreuer» 
(S); «supre que foy humildoso» (EE); 
«nas cousas que non son defendidas 
suprẽ e cũprem as vezes do bispo» (S); 
«E en outro lugar o que huũ evangelista 
leixou suprioho outro, asi como estas 
palauras» (S); «Ha spiritual sse pode 
suprir e comprir per outro» (S); «pera 
estar residente na dita ygreja e suprir a 
negligẽçia do abade ou rector» (C).

surdo, subs., adj. (do lat. surdus, a, um). 
Que ou aquele que não ouve ou tem 
dificuldades de audição. Formas: surdo 
(VC, 13; EE, 2); surdos (VC, 11; EE, 
1). Contextos: «E trouuerõ lhe huũ 
surdo e mudo» (VC); «e faze se surdo 
nõ ouuijndo o que deue ouuir» (VC); 
«auendo de saarar ao surdo e mudo» 
(EE); «Este he o nome que deu aos 
cegos vista. aos surdos ouuido» (VC); «E 
alguũs som surdos por nõ teerẽ o coraçõ» 
(VC); «e os [sur]dos ouuen, e os mortos 
resurgem» (EE).

surreção, subs. O mesmo que surreição. 
Formas: surreçõ (S, 2). Contextos: «o 
domingo da surreçõ çinqo vezes» (S); 
«Como quer que algũus dizẽ que o dia da 
surreçõ primeiro apareceo a sua madre e 
despois a Sãctiago» (S).

surreição, subs. (do lat. surrectione-m). O 
mesmo que ressurreição: ato de ressurgir 
da morte. Formas: surreiçõ (S, 1). 
Contextos: «e despoys da surreiçõ sobio 
aos çeos» (S).

surto, subs. (do lat. sortu-m, por surrectus, 
part. passado de subrigere, erguer, ele-
var). Sortilégio; adivinhação. Formas: 
surto (S, 1); surtus (TC, 1). Contextos: 

«qual quer que catar astrolabio por ma-
neira de saber de surto ou de semelhauel 
cousa faça pẽdẽça .ij. anos» (S); «Itẽ 
quem uee no strolomio os surtus dous 
anos de peemdença» (TC).

suscitação, subs. (do lat. suscitatione-m). 
Ato ou efeito de suscitar ou ressuscitar; 
ressuscitação. Formas: suscitaçõ (VC, 
2); suscitaçom (VC, 1). Contextos: 
«ou quanto aa suscitaçõ magnifica. e 
resurreyçom spantosa» (VC); «E na sus-
citaçom delles se mostrou que o saluador 
ha poderio sobre tres mortes» (VC).

suscitar, vb. (do lat. suscitare). Provocar; 
originar; ressuscitar. Formas: he 
suscitado (VC, 1); suscitarey (VC, 1); 
suscitaria (VC, 1); suscitou (VC, 4). 
Contextos: «Aquelle que per longo 
tempo e custume he primido grauemẽte 
e com trabalho he suscitado» (VC); 
«Disse e eu em tres dias o suscitarey e 
farey resurgir» (VC); «em os dias dos 
quatro regnos suscitaria deus o reyno 
do ceeo» (VC); «Moralmẽte tres mortos 
suscitou Christo» (VC); «porque cõtra as 
heregias que se alleuãtarõ ẽ ella suscitou 
o senhor ẽ a ygreja doutores sanctos 
lettrados» (VC).

susistente, adj. (do lat. subsistente-m, part. 
presente de subsistere). O mesmo que 
subsistente: que subsiste; que permanece. 
Formas: susistente (EE, 1). Contexto: 
«Nom susistente naturalmente pello 
peccado» (EE).

suso, adv. (do lat. sursu-m). Para cima; 
acima; em cima. Formas: ssuso (S, 
3); ssusso (S, 2); suso (S, 48; TC, 2; 
VC, 6; EE, 2); susso (S, 9). Contextos: 
«ssegũdo ssuso he dicto» (S); «E por 
quãto de ssuso he dito» (S); «sse cortan 
de suso daredor que nom enbarguẽ a 
uista» (S); «ssegũdo ssusso he dito» 
(S); «Segũdo suso he dicto» (S); «mas 
daquelas cousas que lhes sõ proueytosas 
aas almas que suso disse nõ curã os 
filhos» (TC); «nom soo por o amor 
que nos mostrou como dicto suso he» 
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(VC); «como suso he dicto por maão 
dos apostollos» (EE); «segũdo susso he 
dicto» (S).

susodito, subs., adj. (de suso + dito). O 
mesmo que sobredito: dito acima; já dito. 
Formas: sosodictas (VC, 1); ssuso ditas 
(S, 1); ssuso ditos (S, 2); ssuso dytas (S, 
2); suso dicta (VC, 1; EE, 6); suso dictas 
(S, 3; VC, 14; EE, 7); suso dicto (VC, 
3; EE, 2); suso dictos (VC, 1); suso dita 
(TC, 1; C, 3); suso ditas (S, 3; VC, 2; C, 
4); suso dito (S, 2; TC, 1); suso ditos (S, 
1; VC, 2; C, 2; EE, 1); suso ditta (VC, 1); 
suso dittas (VC, 2); suso dyctas (S, 1); 
suso dyta (S, 1); suso dyto (S, 3); suso 
dytos (S, 1); susodicta (VC, 3; EE, 2); 
susodictas (VC, 15; EE, 10); susodicto 
(VC, 1; EE, 3); susodictos (VC, 1; EE, 
4); susodita (EE, 1); susoditas (VC, 
7); susodito (VC, 2; EE, 1); susoditos 
(VC, 4); susso dictas (S, 1); susso dita 
(S, 1); susso dyta (S, 1); susso dyto 
(S, 2); sussu dicta (S, 1); susu dyto 
(TC, 1). Contextos: «Se tu vigiando 
parastementes aas sosodictas cousas 
da vida de Christo» (VC); «Segundo 
as cousas ssuso ditas» (S); «vençer 
os enmijgos ssuso ditos» (S); «Como 
quer que segũdo estas condiçõees ssuso 
dytas todo homem pode emtemder a 
quen deue fazer esmola» (S); «da festa 
suso dicta dos Reys» (EE); «saluo 
pelas coussas suso dictas» (S); «foy 
tã doçe a Pedro como suso dicto he» 
(VC); «E por tãto escolheo Christo em 
estes exẽplos suso dictos os principaaes 
pecados» (VC); «a aquesta poçonha 
suso dita deu meezinhas e leytoayros» 
(TC); «e nas outras cousas suso ditas» 
(C); «Absoluote pelo poder suso dito 
de toda escominhom» (TC); «e os suso 
ditos ofiçios deuinos» (C); «e aquelles 
guardam a paz dobrada suso ditta que 
ham amor a deus. e ao proximo» (VC); 
«A terceira cousa he. porque as suso 
dittas molheres pẽssauã que o corpo de 
Christo ajnda staua no moymẽto» (VC); 

«como quer que se as denũçiaçõees ou 
amostaçõees de suso dyctas forom feitas 
pollo saçerdote na ygreja» (S); «mas nõ 
com aquela solepnidade suso dyta» (S); 
«E segũdo suso dyto he» (S); «deueo 
ẽviar a seu rrector saluo nos casos suso 
dytos en que se pode cõfesar ao que nõ 
for sseu rrector» (S); «E a verdadeira e 
nõ duuidosa sentença da sua asumpçom 
he aquesta susodicta» (VC); «depois das 
susodictas cousas» (VC); «E seguese a 
çertidõ do susodicto quãdo se diz» (EE); 
«Husãdo bem dos dões susodictos pera 
a perfeiçom sua e repairo do proximo» 
(EE); «semelhantes gallardoões segundo 
a avença susodita» (EE); «estas cousas 
susoditas tã grãdes reçebemos» (VC); «e 
este penssamẽto susodito que homẽ deue 
auer pera soportar os encarregos dos 
outros» (VC); «a qual assy splãdeçeo em 
os susoditos principes do mũdo» (VC); 
«com estas ẽtençonees susso dictas» (S); 
«por a rrazõ susso dita» (S); «o saçerdote 
deuelhe ensinar segũdo forma susso 
dyta» (S); «Segũdo ho susso dyto» (S); 
«he booa pella rrazom sussu dicta» (S); 
«pelo poder susu dyto das dyzimas das 
ygreias» (TC).

susomencionado, adj. (de suso + men-
cionado). Mencionado acima. Formas: 
susomencionado (VC, 1). Contexto: 
«Em começo ergo como per este verbo 
susomencionado eternal Lucifer fosse 
criado» (VC).

suspectar, vb. O mesmo que suspeitar. 
Formas: suspectãdo (VC, 1). Contexto: 
«E ouuindo os magos a Herodes e nom 
suspectãdo mal alguũ partiromse de 
Jherusalẽ para hirem a Bethlehem» (VC).

suspecto, adj. O mesmo que suspeito. 
Formas: suspecta (VC, 1). Contexto: 
«todo he brando em Maria. Daquy 
adyante nom a tenhas por suspecta» (VC).

suspeição, subs. (do lat. suspectione-m). 
Suspeita; desconfiança. Formas: 
suspeiçom (VC, 1). Contexto: «por tal 
que toda suspeiçom fosse fora» (VC).
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suspeita, subs. (regressivo de suspeitar). 
Desconfiança; suspeição. Formas: 
suspeita (VC, 16). Contextos: «A 
segunda razom põe santo Ambrosio por 
tirar suspeita» (VC); «Esso meesmo dizẽ 
que Josep nõ maginaua de a leixar por 
auer dello duuida ou suspeita» (VC).

suspeitar, vb. (do lat. suspectare). 
Desconfiar. Formas: suspeitar (VC, 1); 
suspeitarem (VC, 1); suspeite (VC, 1); 
suspeites (VC, 1); suspeitou (VC, 1); 
suspeytaua (S, 1). Contextos: «nom 
podia suspeitar fornicaçom» (VC); «ou 
fosse dada ocasiom aos gẽtijos magos 
de suspeitarem mal» (VC); «porque 
nõ suspeite alguẽ que elle veio a sam 
Johã» (VC); «nõ suspeites que ouue aqui 
cõcepçõ de homẽ» (VC); «pello caminho 
que leuarõ suspeitou que elles forom 
enganados per a visom da strella» (VC); 
«e suspeytaua que me queriã mal» (S).

suspeito, subs., adj. (do lat. suspectus, a, 
um). Que ou o que causa suspeitas ou não 
inspira confiança. Formas: suspeitos 
(VC, 1). Contexto: «nẽ tenhamos alguũs 
por suspeitos e duuidosos» (VC).

suspeitoso, adj. (de suspeita + -oso). 
Desconfiado. Formas: suspeitoso (VC, 
1). Contexto: «onde se defende o arrã-
camento trigoso dãpnoso e suspeitoso» 
(VC).

suspender, vb. (do lat. suspendere). Inter-
romper temporariamente; fazer cessar. 
Formas: suspender (S, 1). Contexto: 
«podẽ escomũgar, suspender» (S).

suspensão, subs. (do lat. suspensione-m). 
Ato ou efeito de suspender; interrupção 
temporária de uma atividade. Formas: 
suspensõ (S, 1); suspẽsom (S, 2). 
Contextos: «Como quer que alguũs 
dizen que o dereyto os amoesta quanto 
aa suspensõ» (S); «posan seer asoltos 
por seus dioçesanos da pena da suspẽsom 
estabeleçyda en este caso» (S); «os seus 
dyoçesanos os poden asoluer da pena da 
suspẽsom sobre dicta» (S).

suspenso, adj. (do lat. suspensus, a, um, 

part. passado de suspendere). Pendente; 
pendurado; interrompido; proibido de 
exercer um cargo. Formas: ssuspenso 
(S, 1); suspenso (S, 4; TC, 1); suspensos 
(S, 2); suspẽso (S, 6; TC, 2); suspẽsos 
(S, 1); suspẽsso (S, 1); suspẽssos (C, 
1). Contextos: «Ho .xij. que nom seja 
escomũgado nẽ ssuspenso» (S); «por 
tal cõdiçom he suspenso do ofycio por 
tres anos» (TC); «deuen seer suspensos 
do ofiçio» (S); «Itẽ o sacerdote que ẽ 
seu defẽdimẽto matar ladrõ nõ deue 
seer suspẽso mas deue fazer peẽdẽça 
dous anos» (TC); «he suspẽsso quanto 
a si e quanto aos outros» (S); «seram 
suspẽssos dos offiçios e benefiçios» (C).

suspirar, vb. (do lat. suspirare). Dar 
suspiros; desejar; almejar; gemer. 
Formas: suspira (VC, 6); suspirã (VC, 
1); suspirãdo (VC, 3); suspiramos 
(VC, 1); suspirando (VC, 2); suspirar 
(VC, 5; EE, 2); suspiraria (VC, 1); 
suspirariã (VC, 1); suspiraua (VC, 2); 
suspirauã (VC, 1); suspiro (VC, 1); 
suspirou (VC, 1). Contextos: «elle de 
seu desejo suspira por aquello que lhe 
he mandado» (VC); «e que nõ fossem 
como cobijçosos e que suspirã por 
auer» (VC); «e outros suspirãdo por 
hõrras e dignidades» (VC); «per a qual 
suspiramos e desejamos de auer deus 
per amor» (VC); «E quẽ nõ desprezara a 
doçura do mũdo suspirando por os beẽs 
da vida eternal» (VC); «a alma onde elle 
mora faz suspirar pello arrependimẽto» 
(EE); «e pẽsa que suspiraria e choraria» 
(VC); «tanto suspirariã. chorariã e 
orariã» (VC); «este homẽ desejaua e 
suspiraua como fazẽ os que estã mujto 
alõguados» (VC); «Recordandome 
ameude dos que desejauam e suspirauã 
por a presença de Christo em carne» 
(VC); «e cõ aquelles desejos que posso a 
ty suspiro» (VC); «e suspirou pera o ceeo 
onde sõ todallas cousas stauees» (VC).

suspiro, subs. (do lat. suspiriu-m). Lamento; 
gemido. Formas: suspiro (VC, 2); 
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suspiros (VC, 4). Contextos: e do dia do 
juyzo. e pam de suspiro e de deuoçom» 
(VC); «porque me desemparaste. em 
tãto suspiro da voõtade. e em tanta door 
e choro» (VC); «e entã cõ desejos e 
suspiros cõtinuados se deue chamar e 
seer tornado» (VC); «E das entradanhas 
e profundeza do coraçã vijnhã os saluços 
e os suspiros» (VC).

sussurração, subs. (do lat. sussuratione-
-m). rumor; murmúrio. Formas: susur-
raçom (S, 1). Contexto: «A quarta he 
susurraçom, que he dizer mal de outro 
em absẽçia» (S).

sustança, subs. O mesmo que substância. 
Formas: sustança (VC, 2). Contextos: 
«assy ouuerõ a cousa ou a sustança do 
bauptismo» (VC); «aja memoria da 
sustança do acto do artigoo» (VC).

sustância, subs. O mesmo que substância. 
Formas: ssustançia (S, 1); sustãcia (VC, 
12; EE, 1); sustãçia (S, 11; VC, 1; EE, 
6); sustãcias (EE, 1); sustamçia (S, 1); 
sustancia (S, 1; VC, 18; EE, 3); sustançia 
(S, 15; VC, 1; EE, 2); sustançya (S, 1). 
Contextos: «mudando ha ssustançia do 
pam e do vinho en corpo e en ssangue» 
(S); «Nõ se chama mandado nouo 
quanto aa sustãcia» (VC); «o qual he 
huũ ẽ sustãçia e trino em pessoas» 
(EE); «empero nõ son tres sustãcias, 
maas huũ deos e huũa sustancia huũa 
potencia» (EE); «pois nom mudou a 
sustamçia» (S); «Fe he sustancia das 
cousas que esperamos» (S); «e nõ foy 
a carne ou a sustancia mjnguada por 
auer mayor acreçentamẽto de virtude» 
(VC); «muda a sustançia della» (S); «os 
espeçieiros sabem fazer leytuayros que 
teem sustançia de comer e beber» (EE); 
«ca ho rresponder non he de sustançya 
da compaternidade» (S).

sustancial, subs., adj. O mesmo que 
substancial. Formas: sustãçeaees (S, 
1); sustãçiaaes (S, 1); sustãçiaees (S, 
3); sustãçiaes (S, 1); sustãcial (VC, 1; 
EE, 1); sustãçial (S, 3); sustançiaaes (S, 

1); sustançiaees (S, 2); sustancial (VC, 
2; EE, 1); sustançial (S, 4); sustançiees 
(S, 1). Contextos: «Quatro cousas 
sustãçeaees e necesarias se rrequeren 
em este sacramẽto» (S); «as quaees 
som sustãçiaaes em este sacramento» 
(S); «seys cousas sson sustãçiaees a 
este sacramẽto» (S); «Cinquo coussas 
sustãçiaes sse rrequeren en este sacra-
mento» (S); «mas a nos deu a verdade .s. 
o pã sustãcial e eternal» (VC); «conuem 
a saber huũa bemauenturãça sustãcial» 
(EE); «E estas palauras e as cousas que 
lhe sõ dadas he sustãçial desta ordem, 
as outras coussas som de solepnidade» 
(S); «Pero se ouuer ẽ outro bispado ou 
ygreja outro costume aprouado gardando 
as cousas sustançiaaes» (S); «Se o ssa-
çerdote ou o que ministra este sacramẽto 
deixasse algũa cousa das ditas palauras 
que som sustançiaees» (S); «Consijra 
como aqueste que nõ soomente dese-
jaua o pam sustancial e material» (VC); 
«Porque auerea he premio e guallardam 
sustancial» (VC); «Respondo segundo 
Sancto Thomas de Aquino que o sus-
tancial he. Eu te absoluo de todos os 
teus pecados» (EE); «nom he sustançial 
da forma delle» (S); «E diz Guilhermo 
no ssacramentall que melhor he teer 
que son sustançiees ataa rremisionen 
pecatorum» (S).

sustancialmente, adv. (de substancial 
+ -mente). O mesmo que substan-
cialmente: essencialmente. Formas: 
sustãçialmẽte (EE, 2); sustancialmente 
(VC, 1); sustancialmẽte (VC, 1). Con-
textos: «Como saibam por ffe aquele nõ 
seer ally, mas seer sustãçialmẽte mudado 
em verdadeiro corpo de Christo» (EE); 
«ca sustãçialmẽte cõuertido ẽ sãgue de 
Christo» (EE); «assy sustancialmente he 
o filho no padre e o padre no filho» (VC); 
«E como sustancialmẽte he o splendor 
no sol e o sol no splendor» (VC).

sustancioso, adj. (do lat. medieval substan-
tiosus, a, um). O mesmo que substancio-
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so: abundante; nutritivo. Formas: sus-
tãcioso (VC, 1). Contexto: «assy como 
se alguũs podẽ contentar do leyte sem 
auer outro mas sustãcioso mãjar» (VC).

sustantivo, adj. (do lat. substantivus, a, 
um). O mesmo que substantivo: relativo 
a uma classe gramatical que designa pes-
soa, coisa, animal, estado ou qualidade. 
Formas: sustãtiuo (VC, 1). Contexto: 
«E nota que he dito sancto absolutamẽte 
per nome sustãtiuo sem determinaçõ de 
ajectiuo» (VC).

sustentação, subs. (do lat. sustentatione-m). 
Ato ou efeito de sustentar; manutenção; 
sustento. Formas: sustentaçon (S, 1); 
sustẽtaçõ (S, 1); sustẽtaçom (S, 1). 
Contextos: «ha esmola se da ao pecador 
pera sustentaçon do corpo sse o ha 
mester» (S); «as coussas neçessarias pera 
sustẽtaçõ da vida temporal» (S); «mas 
por sustẽtaçom do corpo e da vida,» (S).

sustentamento, subs. (de sustentar + 
-mento). Ato ou efeito de sustentar; 
sustentação. Formas: sustentamento (S, 
2); sustentamẽto (S, 1); sustẽtamẽto (S, 
2). Contextos: «o que se lhe comfesa he 
obrygado de dar ajuda e sustentamento 
ao ssaçerdote a quẽ sse confesou» (S); 
«sse nom poden aver para hũa hora 
sustentamẽto de viãda poden comer mais 
vezes» (S); «he padre por cura e cuidado 
e ho mantem quãto ao sustẽtamẽto 
corporal» (S).

sustentar, vb. (do lat. sustentare). Suportar; 
amparar; manter. Formas: he sustẽtada 
(S, 1); seer sustẽtados (S, 1); sustentado 
(S, 1; EE, 2); sustentar (S, 2; EE, 1); 
sustentarse (S, 1); sustẽtam (S, 1). 
Contextos: «E por que ha vida he 
sustẽtada e ajudada por ellas» (S); 
«poden seer sustẽtados dellas» (S); «pola 
qual a ygreja ou rregno fose mamteudo 
e sustentado» (S); «sustentado daquella 
visom como Moyses quorenta dias no 
Monte Sinay» (EE); «A primeira en obra 
corporal, em sustentar as coussas que 
son mester per a vida deste mũdo pera o 

corpo» (S); «leixaua perder aquello con 
que ho proue se podia sustentar» (EE); 
«viuer e sustentarse ssen o que ten» (S); 
«Ca todos os que ssom na ygreja sse 
sustẽtam de esmolas» (S).

suster, vb. (do lat. sustinere). Sustentar; 
conservar; manter. Formas: sustẽ (S, 1); 
susten (S, 1); sustẽno (S, 1). Contextos: 
«Bem auenturado he o que sustẽ a 
tentaçõ» (S); «que quer dizer fũdamẽto 
que susten ho edeficio spiritual» (S); «Ho 
nono sustẽno pera bẽ obrar» (S).

sustimento, subs. (de suster + -mento). 
Ato ou efeito de suster; sustentação. 
Formas: sustimento (VC, 1). Contexto: 
«o terçeiro em companhia assy como em 
gouerno e sustimento» (VC).

sustituir, vb. (do lat. substituere). O mesmo 
que substituir: pôr algo ou alguém 
em lugar de outro. Formas: seendo 
sustituidos (VC, 1). Contexto: «seendo 
sustituidos em logar dos judeos» (VC).

sutileza, subs. O mesmo que subtileza. 
Formas: sutileza (S, 1); sutilleza (VC, 
1). Contextos: «E sse por cauilaçom 
e sutileza ou maliçia do vogado» (S); 
«e por a sutilleza da vista em que cõ 
os olhos quedos veerã o sol da justiça» 
(VC).

sutilmente, adv. (de subtil + -mente). O 
mesmo que subtilmente: de modo subtil; 
com subtileza. Formas: sutilmente 
(VC, 2). Contextos: «Entendẽdo que 
per aquesto sutilmente liuraria Jesu de 
consentimento delles» (VC); «Sutilmente 
pois lhes respondeo» (VC).

súzio, subs., adj. (do castelhano sucio). 
O mesmo que sujo: imundo. Formas: 
suzias (TC, 1). Contexto: «se disse 
palabras torpes e suzias e toma prazer 
com ellas» (EE).
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T

taa, prep., adv. O mesmo que até. Formas: 
taa (S, 1; C, 2). Contextos: «sayo 
do costado de Jhesu Christo correo 
taa terra» (S); «o dito clerigo taa a 
dita querella» (C); «do dia que forem 
pobricadas ẽ este signodo taa Pascoa 
seguinte» (C).

taa li, loc. adv. O mesmo que até ali: até 
àquele lugar. Formas: taa ly (S, 1). 
Contexto: «son do Evãgelista taa ly 
domde diz» (S).

tabalião, subs. (do lat. tabelione-m). O 
mesmo que tabelião: funcionário que 
lavra escrituras e outros documentos; 
notário. Formas: tabaliaães (C, 1); 
tabaliam (C, 1); taballiã (VC, 1). Con-
textos: «E os tabaliaães e escriuaães, 
notairos, porteiros» (C); «tudo ponham 
em ẽuentairo feito per maão de notairo 
ou tabaliam» (C); «E em cabo como 
taballiã e notayro publico» (VC).

tabardo ,  subs.  (do la t .  medieval 
tabardu-m). Capote de capuz. Formas: 
tabardos (VC, 1). Contexto: «Mãdara 
outrosi Moyses que todos ẽ quatro 
quartos dos mãtos ou tabardos ẽ baixo 
açerca dos pees fezessem perfijs de 
jaçinto» (VC).

taberna, subs. (do lat. taberna-m). Estabe-
lecimento comercial onde se serve vinho. 
Formas: tabernas (VC, 1). Contexto: 
«bebedo estaua aquelle que de huũa gota 
de vinho çellestrial que bebera queria 
fazer tres tabernas» (VC).

tabernáculo, subs. (do lat. tabernaculu-m, 
pequena tenda). Templo portátil dos 
judeus; a parte interior do templo 
de Jerusalém. Formas: tabernacullo 
(VC, 3; EE, 5); tabernacullos (VC, 6); 
tabernaculo (VC, 13); tabernaculos (VC, 
15). Contextos: «em o velho testamẽto 
auia primeiro huum tabernacullo em 
que estauã os candieiros» (EE); «E em 

o primeiro tabernacullo sempre entrauã 
os sacerdotes acabãdo seus sacrificios» 
(EE); «ama o senhor as portas de ssyom. 
mais que todollos tabernacullos de 
Jacob» (VC); «Moyses no mõte e no 
tabernaculo fallaua ao senhor» (VC); 
«E auia de seer acerca o dia da festa dos 
judeus chamada çenophegia .s. festa de 
tabernaculos» (VC).

tábola, subs. (do lat. tabula-m). O mesmo 
que tábula: mesa de jogo. Formas: tabo-
las (S, 1). Contexto: «jogar as tabolas, 
trazer vesteduras desonestas» (S).

tábua, subs. (do lat. tabula-m). Peça 
de madeira lisa. Formas: taboa (S, 
1); taboas (S, 2). Contextos: «E assy 
pareçe que ssom dez mãdamẽtos, tres 
da primeira taboa» (S); «forõ escpritos 
em duas taboas» (S); «E por esto sson 
duas taboas» (S).

taça, subs. (do árabe tassah, pelo cast. 
taza). Vaso pouco profundo. Formas: 
taça (EE, 4); taças (VC, 2). Contextos: 
«Quẽ quer que der a beber a huũ destes 
meus pequenos huũa taça dagua fria nõ 
perdera a paga» (EE); «e se nom hũa taça 
dauga fria podes dar» (EE); «foy tirada 
alguũa pera lauar os pichees e taças» 
(VC); «e entõ seendo aquelle vençido 
roubara as casas: e as taças: e baixella: 
e as armas» (VC).

tacha, subs. (do francês tache). Defeito 
moral; nódoa. Formas: tacha (VC, 1). 
Contexto: «Do nariz e da boca nom auia 
tacha nẽ reprehendimento alguũ» (VC).

tacitamente, adv. (de tácito + -mente). 
De modo tácito. Formas: tacitamẽte 
(VC, 1). Contexto: «e assy Christo 
stabelleçeo a confissam tacitamẽte» 
(VC).

tácito, adj. (do lat. tacitus, a, um). Não 
expresso; silencioso. Formas: taçita (S, 
1). Contexto: «faz proffison espresa ou 
taçita alguũa das ordẽs aprouadas» (S).

tacto, subs. (do lat. tactu-m). Um dos cinco 
sentidos; ação de tocar; toque. Formas: 
tacto (EE, 1). Contexto: «(poõe ca teu 
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dedo) porque proues por tacto» (EE).
taipa, subs. (talvez do árabe tabyya, 

pelo cast. tapia). Parede feita de 
estuque. Formas: taypa (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «os prinçipes romaãos 
(de vallado) ou taypa e de çerca» (VC); 
«na coua da minha taypa, mostra me teu 
rostro» (EE).

tajado, subs. (do cast. tajado, part. de tajar, 
cortar). Talhador; cutelo de cortar carne. 
Formas: tajado (VC, 1). Contexto: 
«assy como esmaguãdo a cabeça do 
drago do enfermo cõ o tajado ou lenho 
da cruz» (VC).

tal, pron. dem. (do lat. tale-m, tales). Certo. 
Formas: taaes (S, 4; TC, 17; VC, 348; 
HV, 3; C, 18; EE, 46; RP, 5); taees (S, 
61); taes (S, 2; TC, 4; VC, 4; RP, 3); tal 
(S, 114; TC, 58; VC, 795; HV, 18; C, 
30; EE, 89; RP, 19); tall (S, 2; TC, 2; 
VC, 3). Contextos: «Pero sse emadesse 
taaes palauras que nõ mudassem ha 
significaçom» (S); «estes taaes deuẽ 
iaiũar todos os auẽtos e as coreesmas» 
(TC); «Aquelle que taaes cousas nõ 
fezer» (VC); «e disse lhe taaes palauras» 
(HV); «E taaes beẽs se poden demandar 
temperadamẽte sob condiçom» (EE); 
«Se taaes jnfirmidades pestilẽçiaes sam 
cõtagiosas» (RP); «como os que som 
criminosos de taees delitos» (S); «e ouui 
aos que taes cousas diziam» (S); «em 
taes dias de sãctificaçõ se leuãtã ẽ cõtẽdas 
e ẽ aroydos» (TC); «o arefeẽtamẽto de 
taes como estes nõ he mereçedor de 
mãjares cellestriaaes» (VC); «em os 
quaaes taes agoas çujas causam grãdes 
fedores» (RP); «muytas vezes cometi 
huũ tal pecado» (S); «A segumda se deu 
tal conselho» (TC); «cẽtesymo este tal 
deue ieiũar em mayor peẽdemça que por 
adulterio e deue a casar esa uirgẽ» (TC); 
«e este tal busca os clerigos que roguẽ 
por elle» (VC); «E os cabellos sejam 
de tal compasso e longura» (C); «E ho 
tal deitar da sinagoga era reputado em 
grande comfusam» (EE); «tal pam he 

Christo» (EE); «E tal fumo entre per a 
boca e por os narizes» (RP); «E por tãto 
digo que a tal doẽte de pestilençia he boõ 
por alguũs dias mudar a camera» (RP); 
«E este tall seria saluo» (S); «Ca tall nõ 
condepna ell, mais aquelles que cõtra ell 
derõ aquel falso testemunho» (TC); «por 
quãto nõ ouuerõ ja mais experiencia de 
tall asseseguo» (VC).

talante, subs. (do francês talant). Vontade; 
desejo. Formas: talante (VC, 1); tallante 
(VC, 1); tallãte (VC, 2). Contextos: 
«Nom cõpre chorar por aquelle que per 
seu talante e voontade padeçe» (VC); 
«porque a bem querẽça ou tallante de 
bem fazer de deus nõ pode seguir ou 
obrar injuria sua» (VC); «aquelle que 
quiser tirar os desejos de todas aquellas 
cousas de que ouue grãde odor e tallãte» 
(VC).

taleiga, subs. (do árabe talayqa, bolsa). 
Antiga medida para azeite e cereais; 
saco. Formas: taleiga (S, 1). Contexto: 
«E dizẽ que se rreçeberon o bordon 
e taleiga do propio saçerdote que os 
benzeo» (S).

taleigo, subs. (masculino de taleiga). Saco 
pequeno; saqueta. Formas: talleigos 
(VC, 3). Contextos: «ajnda que teuesse 
correos ou talleigos em que se guar-
dauam as cousas que tragiam os fiees» 
(VC); «fazede talleigos .s. lugares em 
que ponhaaes os beẽs» (VC); «lançarom 
o saluador fora de seus termos» (VC); 
«os quaaes talleigos ou saquetes nom 
emuelheçeram nem se rõperã» (VC).

talente, subs. O mesmo que talante. 
Formas: tallẽtes (VC, 1). Contexto: 
«nõ som cauadas cõtra seus tallẽtes mas 
allegrãdo se sõ chamadas» (VC).

talha, subs. (do lat. tardio talia-m). Vaso 
grande; medida de lenha, palha ou sal; 
remuneração; salário. Formas: taalha 
(VC, 2); taalhas (VC, 3); talhas (VC, 
1). Contextos: «assi leixou esta o pote 
ou taalha de agua» (VC); «disse Jesu 
aos ministros enchee as taalhas dagoa» 
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(VC); «mais que caberia em quãtos vasos 
materiaaes e tonees e pipas e taalhas 
que no mũdo som» (VC); «nem leuees 
peitas nem demãdees talhas nẽ dadeuas 
ou seruiços» (VC).

talhador, subs. (do cast. tallador). Prato 
ou escudela onde se trincha. Formas: 
talhador (VC, 8); talhadores (C, 1). 
Contextos: «pidio por dom que lhe 
fosse dada em huũ talhador ou pratell a 
cabeça de Joham» (VC); «e trouue a sua 
cabeça em huũ talhador» (VC); «Os que 
fizerem escudelas, gamellas, talhadores, 
ripas, trinchos» (C).

talhamento, subs. (de talhar + -mento). 
Ato ou efeito de talhar; corte. Formas: 
talhamento (VC, 1); talhamẽtos (VC, 1). 
Contextos: «nõ abaixã tãto as tẽptações 
o talhamento do mẽbro» (VC); «castrarõ 
si meesmos nõ per talhamẽtos de nẽbros: 
mas per refreamẽto e apartamento da 
cõcupiscẽcia carnal» (VC).

talhante, adj. (de talhar + -ante). Que 
talha; cortante. Formas: talhante (VC, 
1). Contexto: «o qual afigurara ante 
o cuytello de fogo e talhante dambas 
partes que fora posto amte o parayso» 
(VC)

talhante 2, subs. O mesmo que talante. 
Formas: talhãte (VC, 1). Contexto: «nõ 
teera elle boõ talhãte» (VC).

talhar, vb. (do lat. tardio taliare). Cortar; 
fender; separar; esculpir. Formas: era 
talhada (VC, 1); era talhado (EE, 1); for 
talhada (VC, 2); for talhado (VC, 1); 
foy talhado (VC, 1); seer talhada (VC, 
1); seer talhado (VC, 2); seja talhado 
(VC, 1); sera talhada (VC, 1); talha 
(VC, 3); talhã (VC, 1); talhada (VC, 
5); talhadas (VC, 2); talhado (VC, 7); 
talhãdo (VC, 1); talhados (VC, 1); talhar 
(VC, 3); talhara (VC, 1); talharmos (VC, 
1); talhassem (VC, 1); talhauã (VC, 
1); talhauam (VC, 2); talhẽ (VC, 1); 
talhemos (VC, 1); talhou (TC, 1; VC, 
1). Contextos: «e aparecia lhe que de 
hũa montanha era talhada e emuiada 

hũa pedra sem maãos dalguẽ» (VC); 
«o qual era talhado de pedra» (EE); 
«sey certo que pera ally caera se entam 
pero for talhada» (VC); «mas se for 
talhado nõ pode auer door nẽ sentido» 
(VC); «em pedra muy dura foy talhado o 
moymento» (VC); «esta nunca pode seer 
talhada nẽ rota» (VC); «o sacerdocio dos 
judeos por os pecados e trayçoões dos 
bispos auia de seer talhado e priuado do 
stado seu inteiro» (VC); «e se nõ o fezer 
que seja talhado e metido no fogo» (VC); 
«Toda aruor que nõ da fruyto bõo sera 
talhada» (VC); «Mas cõ temor se deue 
ouuir aquello que diz cortãa ou talha pera 
que occupa a terra sẽ proueito» (VC); «e 
a qual talha e abre as pedras e abre os 
jnfernos» (VC); «talhã e embarguã a ssy 
meesmos» (VC); «he tirada e talhada de 
todo» (VC); «as quaaes se aly forẽ logo 
talhadas nõ ha hy lugar em que cresçã» 
(VC); «(que fora feyto) com grande 
custo (e talhado em pedra)» (VC); «a 
morte talhãdo os justos da presente vida» 
(VC); «nẽ auemos sentido do seu dãpno 
porque somos afastados e talhados do 
corpo» (VC); «por te de talhar e dar 
termo a teus trabalhos e suores» (VC); 
«e talhara mais que todo cujtello agudo 
dãbalas partes» (VC); «se nos aa carne 
talharmos aquello que lhe praz logo 
acharemos aquello em que se delleyta o 
spiritu» (VC); «assi como se talhassem 
ramos de aruores spirituaaes» (VC); «e 
o camello ẽgollyã .s. as cousas mayores 
talhauã» (VC); «Talhauam os hereges 
enduzendo e acarretando contra ella 
desuayrados entendimẽtos e sentenças» 
(VC); «esto nom quer dizer que talhẽ 
os mẽbros» (VC); «talhemos pois a 
fonte dos malles e cessarã os fluxos das 
jnfirmidades» (VC); «se danou alguem 
ou talhou algũas aruores» (TC); «ajnda 
que forom de pedra ou de ferro cortou e 
talhou» (VC).

talho, subs. (regressivo de talhar). Corte; 
golpe; pedaço. Formas: talho (EE, 2); 
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talhos (VC, 1). Contextos: «fezerõ fugir 
o talho do cuitello» (EE); «nẽ talhos 
de carnes nẽ vapor das viãdas cozidas» 
(VC).

tamanho, adj. (do lat. tam magnu-m). 
Tão grande. Formas: tamanha (VC, 1; 
C, 1); tãmanha (VC, 1); tamanhas (C, 
1); tamanho (VC, 1; EE, 1); tã manha 
(EE, 1). Contextos: «por dar a entender 
a vniom grande e ajuntamẽto singular 
que he do verbo aa humanidade a 
qual tamanha he» (VC); «e tamanha 
merçee que non menos» (C); «E os 
peccadores que nõ hã a graça de deus 
elles meesmos dam emprestado a 
outros peccadores por reçeberem outra 
tãmanha graça» (VC); «E assi como 
elle naçeo tal e tamanho de velhos 
parentes» (VC); «(e seede agradecidos) 
a deus de tamanho benefiçio» (EE); 
«as entradanhas que auian conçebido 
tã manha treyçõ sayssem e cayssem do 
ventre cõ disformidade» (EE).

tâmara, subs. (do árabe tamrah). Fruto 
da tamareira, uma palmeira nativa do 
norte de África. Formas: tamaras (EE, 
1). Contexto: «come cascas daruores 
ou huũ pouco de feno ou coroços de 
tamaras» (EE).

também, adv. (de tão + bem). Igualmente; 
do mesmo modo. Formas: tã bẽ (VC, 
25; EE, 1); tã beẽ (VC, 1); tã bem (VC, 
16; EE, 9); tã ben (EE, 1); tãbẽ (TC, 1; 
VC, 8; EE, 7; RP, 1); tãbem (TC, 1; VC, 
8; C, 3; EE, 13; RP, 8); tãben (EE, 1); 
tam bẽ (VC, 10; HV, 1; EE, 4); tam bem 
(VC, 37; EE, 12); tambẽ (VC, 5; C, 3; 
EE, 11); tambem (SG, 1; S, 1; TC, 1; 
VC, 10; C, 2; EE, 27); tamben (EE, 5); 
tan ben (EE, 2); tanbem (EE, 3); tanben 
(S, 2). Contextos: «e tã bẽ dar e seer 
dado» (VC); «ho qual he tã bẽ do demĩgo 
de ramos» (EE); «e como estes dã tã 
beẽ as dizimas» (VC); «som guardados 
os fiees e saluos e tã bem per elle he a 
entrada per a fe» (VC); «Tã ben o spiritu 
sancto deu testimunho da deidade de 

Christo no bauptismo» (EE); «Outrosy 
ueemus per esperẽcia que os agoreyros 
tãbẽ homes como molheres que sẽpre 
a sua fim he maa e o acabamẽto peor 
e he sandice usar deles» (TC); «deue 
elle tãbẽ menospreçallas» (EE); «e tãbẽ 
esta causa he as vezes particular» (RP); 
«Tãbem o clerigo como leigo, quem 
acusar ou-tro a torto de morte, ieiũe .xl. 
dyas a pam e agua» (TC); «e tãbem o 
vẽto meridional ou sul» (RP); «e façase 
tãbem cõ fumo de boõas heruas» (RP); 
«e tãben quando honrramos ao filho 
nom nos apartamos do louuor da madre» 
(EE); «e tam bẽ em Jherusalem de Jacob 
vosso leal seruidor» (HV); «e tam bem 
aquelles de que falla Bernardo sobre os 
Canticos» (VC); «mas se pecarõ todollos 
outros mẽbros porque nõ jejũarõ elles 
tambẽ?» (VC); «e esta pena manda dar 
o dereyto a aqueles que esto fezerem e 
tambem aos que o mandam fazer» (TC); 
«porque nom fosse ẽuyado tambem aos 
gemtios» (EE); «E muyta gente o seguia 
tamben de Bethania» (EE); «Elles tan 
ben som o regno de deos» (EE); «assi 
tanbem andemos nos outros na nouidade 
da vida» (EE); «por que esta tanben era 
comadre do marido» (S).

tambo, subs. (do lat. thamalu-m). O 
mesmo que tálamo: leito conjugal; cama. 
Formas: taambo (VC, 1); taanbo (VC, 
1); tãbo (VC, 2); tambo (VC, 1; EE, 
1); tanboo (VC, 1). Contextos: «assy 
como esposa que saae do taambo» (VC); 
«E aquelle foy muy aginha e disselhe 
emparamẽta teu taanbo e reçebe o rey» 
(VC); «o tãbo foy o vẽtre original» 
(VC); «Como o esposo no tambo» (EE); 
«oje he o sposo da ygreja e cabeça dos 
scolheytos sayo do tanboo» (VC).

tanazidade, subs. O mesmo que tenazidade 
ou tenacidade. Formas: tanazidade (VC, 
1). Contexto: «e a tanazidade de suas 
maas ordenaçoões e ensinanças» (VC).

tangedor, subs. (de tangido + -or). 
Tocador; músico. Formas: tãgedores 
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(VC, 2); tangedores (VC, 2; EE, 1); 
tanjedores (EE, 1). Contextos: «e os 
tãgedores alugados pera fazerẽ tãgeres e 
cãtares» (VC); «Os trõbetas tangedores 
sã os demoões que demouẽ a pecar» 
(VC); «como de tangedores etc.» (EE); 
«e era voz que ouuio como de tanjedores 
que tangiã suas viollas de arco» (EE).

tanger, vb. (do lat. tangere). Tocar; apalpar; 
mexer. Formas: forom tangidas (VC, 1); 
he tãgido (VC, 1); he tangido (VC, 3); 
seer tangidos (VC, 1); ser tangido (VC, 
1); som tãgidas (VC, 1); som tãgidos 
(VC, 1); tãge (S, 4; VC, 11); tãgẽ (S, 
1); tãgẽdo (TC, 1; VC, 2); tãgem (S, 1); 
tãgemos (VC, 1); tãgen (S, 3); tãgendo 
(S, 1; TC, 1); tãgeo (VC, 11); tãger (TC, 
2; VC, 9); tãgera (VC, 1); tãgerẽ (VC, 1); 
tãgese (TC, 1); tãgia (S, 2; VC, 4); tãgias 
(TC, 1); tãgidas (VC, 1); tãgua (VC, 1); 
tanga (VC, 1); tange (S, 2; VC, 13; C, 
1); tangẽ (S, 2; VC, 3); tange me (VC, 
1); tangea (VC, 1); tangẽdo (S, 1; VC, 
1); tangẽdo os (VC, 1); tangẽdoo (VC, 
1); tangello (VC, 1); tangem (S, 4; VC, 
2; C, 1); tangem se (VC, 1); tangemos 
(VC, 1); tangendo (S, 1; VC, 1); tangeo 
(TC, 1; VC, 9); tangeoa (VC, 1); tanger 
(S, 2; VC, 9); tangera (VC, 3); tangerẽ 
(VC, 1); tangesse (VC, 2); tangessẽ (VC, 
1); tangessem (VC, 1); tangeste (VC, 1); 
tangia (VC, 1); tangiã (EE, 1); tangiam 
(VC, 1); tangida (VC, 1); tangido (VC, 
1); tangua (VC, 1); tanguã (C, 1); tanguas 
(VC, 1). Contextos: «se ellas nõ forom 
tangidas e sanctificadas per o corpo do 
senhor» (VC); «E esto he tãgido segundo 
Lucas em aquello que diz» (VC); «o 
corpo de Christo nõ he tangido per as 
maãos» (VC); «orque nom querem seer 
tangidos per aquelles a que perteẽçẽ» 
(VC); «nom soo quis ser tangido dos 
discipollos» (VC); «As sobredictas 
.xiiij. razoões som tãgidas breuemẽte» 
(VC); «Per aquestes sete males que 
aqui som tãgidos» (VC); «o saçerdote 
cõ a saliua tãge cõ o dedo polegar a 

orelha do que rreçebe ho sacramẽto» 
(S); «a elle cãta e a elle tãge as palmas» 
(VC); «E per as quatro postumeiras se 
despõee e ordena omẽ as cousas que 
tãgẽ ao proximo» (S); «Outrosy pequey 
cãtãdo e tãgẽdo cãtos e tãgeres torpes e 
desonestos» (TC); «tãgem hũa cãpainha 
ou cãpana» (S); «Nos tãgemos outrosi 
o senhor quãdo nos çeguamos a elle cõ 
ffe ĩteira e verdadeira» (VC); «E por 
isto tãgen a canpainha quando leuam 
o corpo de Deus a algũ enfermo» (S); 
«Este nõ peca mortalmente asy como 
em tãgendo o syno buscaste se estaua 
bẽ endereçado» (TC); «e a graça husou 
soomente da sua boca e nõ tãgeo nẽ 
chegou ao coraçõ que era çujo» (VC); 
«que nõ tã solamẽte cõ o dedo meẽdinho 
as nẽ querẽ tãger» (TC); «E se per 
uẽtura cõ esta poluçõ tãger a outrem 
faça a peẽdẽça ẽ dobro» (TC); «Ca 
nom deuia seer tam vilmente ençujada 
aquella boca que tãgera tão gloriosa 
boca e cara como a do senhor» (VC); 
«por tanto defendeo de a nõ tãgerẽ» 
(VC); «E desto se seguia que aĩda que 
homẽ cobiiçase a molher ou a tãgese 
desonestamẽte nõ era pecado» (TC); 
«sse este tãgia ao pecado» (S); «Eras 
sacristã e tãgias o syno e cayo o badalo 
e matou huũ home» (TC); «Moralmẽte 
sam aqui tãgidas seis cõdições» (VC); 
«quãto mais sera prohibito e defesso 
aaquelle que he cheo de vicios que o 
tãgua todo cõfazendoo e cõsagrãdo 
ou filhãdoo per comunhõ» (VC); «e 
rrogue que o tanga cõ sua graça» (VC); 
«bautismo he augua ssagrada por palaura 
que tange o corpo e alimpa a alma» 
(S); «E ajnda que em tal tempo nom 
rreçeben alguũ ha ouuir misa nẽ se tangẽ 
campaãs» (S); «e tange me per door de 
satisfaçom» (VC); «E mãdalhe que cesse 
per graça de justificamẽto e tangea per 
sua maão per graça de ajudoyro» (VC); 
«E despois tangẽdo os narizes diz: In 
odorem suauitatis» (S); «e deu saude 
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aos enfermos tangẽdo os corporalmẽte» 
(VC); «(mas elle tomouo e deuho saão) 
tangẽdoo humildosamente» (VC); «Por 
tanto nemguẽ daquelles quis leuallo nem 
soomente tangello» (VC); «pobrique a 
todo ho poouo todallas cõstituições que 
aos ditos leigos tangem e perteeçem» 
(C); «E tangem se aqui seis condiçoões 
as quaaes deue auer ho preeguador 
ou prellado» (VC); «nos cãtamos e 
tangemos e vos nõ baylhastes» (VC); 
«por proueyto ou por malquerẽça fyz 
força alguũa tangendo ou tocando 
con as mãaos» (S); «Se tangeo con 
as maãos cousas desonestas e çuias» 
(TC); «chamoua e curoua tangeoa e 
alleuantoua» (VC); «E quando ha alçã 
deuẽ tanger ha canpaynha e deuen 
teer çirios ẽçendidos» (S); «e em a 
postumeira tromba tangera a trõba e os 
mortos se alleuantarã sem corrupçõ» 
(VC); «a qual defendera de tangerẽ o 
guaffo» (VC); «Ajnda que esta molher 
tangesse a faldra do senhor do qual 
tangimẽto cõfiaua reçeber saude» (VC); 
«e ẽ aquelle apertamẽto o tangessẽ 
corporalmẽte» (VC); «mas defendeo que 
se nõ çujassem aquelles que tangessem» 
(VC); «pois que me ajnda nõ tangeste per 
ffe de coraçom» (VC); «Ca por quãto o 
padecimẽto de Christo nõ tocaua nem 
tangia a natura diuinal mas a humanal» 
(VC); «tangiã suas viollas de arco» 
(EE); «(arroido foy feito) dos anjeos 
que tangiam as trombas» (VC); «foy 
aquelle que guardou a virgẽ nõ tangida» 
(VC); «e tangido de door de caridade 
de dentro preposeste de cuydar sobre 
nos penssamentos de paz» (VC); «pois 
que nos toque e tangua e que nos acorde 
de sompno» (VC); «Nem tanguã sinos 
nem campaãs» (C); «Mais quero que me 
tanguas per tocamẽto de voõtade» (VC).

tanger 2, subs. (de tanger). Ato de tanger; 
toque. Formas: tãgeres (TC, 1; VC, 3); 
tangeres (VC, 1). Contextos: «Outrosy 
pequey cãtãdo e tãgẽdo cãtos e tãgeres 

torpes e desonestos» (TC); «e os 
tãgedores alugados pera fazerẽ tãgeres 
e cãtares» (VC); «Algũas cãtigas ha hy 
e tangeres que fazẽ ao homẽ ousãça 
segũdo pareçe na trõbeta das batalhas» 
(VC).

tangimento, subs. (de tanger + -mento). 
Ato ou efeito de tanger; toque; apalpação; 
obtenção. Formas: tãgimento (S, 2; VC, 
3); tãgimẽto (VC, 13); tangimento (VC, 
12); tangimẽto (S, 2; VC, 19); tangimẽtos 
(VC, 2). Contextos: «bautismo he 
tãgimento en augua sanctificada por 
palauras de vida» (S); «E quãdo faz 
a confisom, feresse ẽ os pectos, em o 
qual ha tres coussas .s. golpe e soõ e 
tãgimento» (S); «o ataude porque do 
tãgimẽto do seu corpo veese a saude 
aaquelle morto» (VC); «E rogo te muy 
pijedosso deus que per o tangimento da 
tua graça cures a mjnha alma doẽte do 
fluxo do sangue» (VC); «leigo nehuũ non 
os pode acusar de crime por que deuã 
padeçer pena corporal, nẽ tangimẽto 
de mẽbro» (S); «quãdo vierẽ a ydade 
de descriçõ per o tangimẽto que ho 
saçerdote faz» (S); «assy como som os 
tangimẽtos desonestos palpar e abraçar 
e beijar» (VC).

tanto, pron. ind., adv. (do lat. tantus, a, 
um). Tal; em tal quantidade; a tal ponto; 
de tal modo; em tão grande quantidade. 
Formas: tamta (S, 2; VC, 5); tamtas 
(VC, 2); tamto (S, 3; TC, 3; VC, 2); 
tamtos (TC, 1; VC, 2; EE, 1); tanta (S, 
6; TC, 1; VC, 111; HV, 3; C, 1; EE, 17); 
tantas (S, 4; TC, 1; VC, 46; HV, 1; C, 
2; EE, 9); tanto (S, 38; TC, 6; VC, 277; 
HV, 4; C, 10; EE, 56); tantos (S, 4; TC, 
1; VC, 63; HV, 1; C, 7; EE, 13); tãta (S, 
6; VC, 81; HV, 7; EE, 6); tãtas (S, 2; VC, 
42; C, 1; EE, 2); tãto (S, 13; TC, 5; VC, 
239; HV, 4; EE, 17); tãtos (S, 3; VC, 41; 
HV, 2; EE, 5). Contextos: «Tu lhe fallas 
com tamta aspereza?» (VC); «seemdo 
elle posto em tamtas doores e trabalhos» 
(VC); «quamto o homen em ele amda 
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mays tamto se mays emuolue» (TC); 
«quem taaes pecados fez como estes 
que tu fezeste tamtos anos deue de fazer 
peemdença» (TC); «E esta vinha tamtos 
gomos tem produzidos quãtos sanctos 
des o justo Abel» (EE); «e ainda que as 
areas do mar fossem ouro nõ abastaria 
tanta he a sua cobiiça pera cõprir estas 
cousas» (TC); «Senhor as mynhas 
maldades som tantas que me carregam 
e fazem me amerguçar» (TC); «Quantas 
vezes desejo seer presidente, tantas hey 
contenda com deos» (EE); «A quinta se 
abafou tanto a criatura con emtemçom 
de a afogar» (TC); «E taaes obras como 
estas som defesas ao domingo moyto 
mais aquelas em que ha tanto mal como 
dito he» (TC); «ẽ este mundo as mays 
vezes tanto mays asinha ouuem a uoz 
de deus» (EE); «yso meesmo e das 
cruces e dos outros ornamentos que 
fosem tantos e tam nobres que em toda 
a terra nom fossem achados outros taaes» 
(TC); «en tãta parte quãta ouuo ou pode 
auer» (S); «pois deus vos tem feita tãta 
merçee» (HV); «e ajnda que tãtas vezes 
se poderia confesar que seria perdoada 
toda ha pena» (S); «nẽ que soffrese tãtas 
tribulações na terra e no mar» (EE); «e 
fazelhes obrar tãto mal que traspasam o 
termo da luxuria e da turpidade» (TC); 
«tãto tormẽto e choro lhe daay» (EE); 
«amigo tu cometeste tãtos pecados» (S); 
«hõde ha tãtos synaaes de amor» (EE).

tanto que, loc. conj. De tal modo que; de 
modo que; logo que. Formas: tamto que 
(C, 1); tanto que (S, 2; VC, 6; HV, 9; C, 
3; EE, 12); tãto que (S, 2; TC, 5; VC, 3; 
HV, 11; C, 2; EE, 6). Contextos: «e assy 
aos rendeiros que a teuerem arrendada 
que tamto que nossos visitadores forẽ 
no julgado pera uisitar que cada huum» 
(C); «asi como ao bispo ou ao arçebispo, 
tanto que a pesoa ho nom conheça» (S, 
1); «Manifesta cousa he que tanto que 
vem algũa temptaçõ aaquelles que em 
verdade sam maaos» (VC); «tanto que 

comerõ dos outros fructos da terra» 
(VC); «E tanto que forõ em Roma onde 
estaua o emperador» (HV); «que daqui 
em diante da pobricaçam desta nossa 
cõstituiçam tanto que passar Samta 
Maria dagosto» (C); «ca tanto que do 
corpo saymos reçebemos guallardã sem 
tardança se formos justos» (EE); «pode 
casar cõ a sua filha tãto que non seja 
ssua afilhada» (S); «Outrosy pequey 
que nõ soo paciẽte nẽ sofrido mais tãto 
que me alguẽ quer fazer ou dizer logo 
me acho soberbo» (TC); «E como Jhesu 
vio chamoua pera si e tãto que lhe pos as 
maãos logo se ẽdereitou» (VC); «E tãto 
que vos verdes aquelle santo pano tendo 
firme fee» (HV); «e tenha seus freigueses 
prestes que tãto que repicarem o sino 
venham todos aa ygreja» (C); «tãto que 
pouco menos se sumiã» (EE).

tão, adv. (do lat. tam). Tanto; de tal 
maneira; em tal grau ou quantidade. 
Formas: tã (S, 14; TC, 11; VC, 351; 
HV, 15; C, 1; EE, 10); tam (S, 22; TC, 
7; VC, 405; HV, 20; C, 5; EE, 44); tan 
(S, 20; TC, 1; C, 1; EE, 5); tão (VC, 9). 
Contextos: «por que tã tarde veyo a 
pẽdẽça» (S); «Se a cõcebeo tã solamente 
por fartar ao apetito» (TC); «Outrosy se 
dissesemos que as aues o auiam de saber 
para tal misterio como este tã grãde» 
(TC); «o qual he tã neçessario que sem 
elle nom se pode outro reçeber» (C); 
«Mas como em treze dias tã prestes 
vierom a Jherusallem que esta posto na 
meetade do mundo» (EE); «mas ajnda 
tã sobejamẽte se agraua ha natureza» 
(RP); «E ajnda dizem mais que tam 
grande pode seer este arrependimẽto» 
(S); «outros pecados solte per esmola 
e per romarias e per outras booas obras 
e tam maos como estes deue teer algũa 
peemdemça em sua uida» (TC); «nẽ 
cellebrada tam sollẽpne pascoa em a 
terra» (VC); «he que son menores e 
non tan vsados» (S); «Segũdo dizẽ 
os sãctos cada huũ iuiz e moormente 
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eclesiastico tã firme e tan estauell deue 
a seer ẽ iulgãdo dereito» (TC); «E assy 
posto que vossa senhoria seja de seu tan 
arrayada e guarneçida de tantas e tam 
nobres inclinaçoões» (EE); «por que me 
desemparaste em tão grande tormẽto da 
carne» (VC).

tão pouco, loc. adv. Não; de modo nenhum. 
Formas: tã pouco (S, 1; VC, 5; HV, 1; 
C, 1; EE, 1); tam pouco (VC, 7; C, 4; 
EE, 1). Contextos: «tã pouco val ho 
matrimonio delle como de parte della» 
(S); «por saberẽ que tã pouco auiã de teer 
a sua presença corporal» (VC); «e digote 
que tã pouco auerey merçee de ty nẽ dos 
outros» (HV); «nem tã pouco vos outros 
se nõ morardes em mym» (EE) «Ergo 
tam pouco o pode tolher de my nẽ tirar 
de minha maão» (VC); «e tam pouco as 
tenham e gouernem em casas alheas» 
(C); «nem tam pouco vos outros» (EE).

tão só, loc. adv. Somente; apenas. Formas: 
tã soo (VC, 6); tam soo (VC, 2). 
Contextos: «nẽ vos cõsento ante my tã 
soo ẽ quanto staaes a meu juyzo» (VC); 
«Qual ou quem he aqueste que en todas 
suas pressuras nom abrio a boca tam soo 
hũa hora» (VC).

tão sol, loc. adv. O mesmo que tão só. 
Formas: tã sol (VC, 6); tam sol (VC, 
7); tam soll (VC, 1); tam sool (VC, 4); 
tão sol (VC, 1). Contextos: «em como 
assi seja que somos mãdados que tã sol 
nõ temos por estas cousas que som por 
vijr» (VC); «conuẽ de nõ perdermos tam 
sol o tẽpo» (VC); «A sepetima que veja 
a gloria que desmereçeo que he jnfijmda 
a qual se fosse gostada por estar em ella 
tam soll. hũa ora» (VC); «em tãto que 
vossa voõtade tam sool nõ queira nẽ 
possa auer dellas nẽbrãça» (VC); «elles 
nõ guardã tão sol hũa pena» (VC).

tão solamente, loc. adv. O mesmo que 
tão somente. Formas: tã solamente 
(TC, 1; VC, 1); tã solamẽte (TC, 2); 
tã sollamẽte (VC, 2); tam solamente 
(VC, 2); tam solamẽte (TC, 1; VC, 1); 

tam sollamente (VC, 1); tam sollamẽte 
(VC, 4). Contextos: «Se a cõcebeo tã 
solamente por fartar ao apetito» (TC); 
«Compre que nõ tã solamente desprezes 
o mundo» (VC); «pouco se curã senom 
tã solamẽte fiquelhes a lãa» (TC); «E 
o qual os scripuaães e phariseus tã 
sollamẽte nõ oolhauam nẽ queriã veer 
sem graueza» (VC); «o qual nom se 
deffendia tam solamente escusando se 
per pallaura» (VC); «e esto semelhãte 
ao feyto de Pilatos que nõ tam solamẽte 
el foy culpado na morte de Ihesu Christo 
mays todos aqueles que lhe fezerõ dar 
sẽtẽça» (TC); «se scripue tam solamẽte 
nomeando o emperador que era na 
quelles tẽpos» (VC); «nom soomente 
elles o nom poderom prinder se elle 
nom quisera mas tam sollamente nom 
o poderom veer» (VC); «Oo quã grã 
pobreza de Christo. nã tam sollamẽte nõ 
teue casa propria em que nascesse: mas 
ajnda no lugar comuũ aas bestas» (VC).

tão somente, loc. adv. Unicamente; 
apenas. Formas: tã soomente (VC, 1); 
tã soomẽte (TC, 1; VC, 4); tansoomẽte 
(VC, 1); tão soomẽte (VC, 1); tam 
soomemte (S, 1); tam soomente (VC, 5; 
EE, 1); tam soomẽte (S, 1; VC, 1; HV, 
1); tan soomẽte (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«som algũs que se nõ teẽ por cõtentos 
de tã soomente cõ a orelha do corpo 
ouuirẽ os mãdados e pallauras de deus» 
(VC); «Mais tã soomẽte ẽ alegria de 
spritu» (VC); «nõ queria tã soomẽte 
alleuãtar os olhos ao çeeo» (VC); «que 
tansoomẽte nõ conhoçia tal homẽ» 
(VC); «como quer que nõ faça mençã 
de Cayphas mas tão soomẽte de Ãnas 
poõe primeiro hũa negaçã» (VC); «tam 
grande pode seer este arrependimẽto que 
non tam soomemte quitaria ho pecado, 
mais quitaria a culpa do pecado» (S); 
«stando tam soomente per palaura 
nom quiseste responder» (VC); «non 
tam soomente a huũa, como se mostra 
a dezaseis capitolos de Sam Marcos» 
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(EE); «ha esperãça he tam soomẽte 
das que estam por vijr» (S); «nem 
respondia tam soomẽte hũa palaura o 
que lhe preguntauam» (VC); «E assi em 
poucos tẽpos forom gastados todos os 
mantijmentos que tam soomẽte nõ ficou 
cousa algũa de comer fosse» (VC); «E 
estes esposoyros se podẽ fazer nõ tan 
soomẽte antre os que estan presentes 
mas ãtre os absentes» (S); «nõ ficou tan 
soomẽte huũ que nõ sayse a reçeber seu 
senhor» (VC).

tapar, vb. (do gótico *tappa, tampa). 
Cobrir; obstruir; esconder. Formas: for 
tapado (VC, 1); tapada (C, 1); tapado 
(VC, 1); tapar (TC, 1); tapar lhe (VC, 1); 
taparam (EE, 1); taparõ (EE, 2); tape (C, 
1). Contextos: «huũ pequeno furado que 
aja na barca a pooem em grande perigo 
se nom for tapado» (VC); «praados 
e toda herua tapada e guardada» (C); 
«porque aquela yda que estes uaão a 
ygreia he por tapar geira» (TC); «porque 
começarõ rijamente afficarse e cõtra 
dizer lhe e tapar lhe ou apertarlhe a 
boca» (VC); «e taparam as orelhas pello 
arroydo do mar» (EE); «elles taparõ os 
ouvidos» (EE); «e tape muy bem a dita 
agra» (C).

tarceiramente, adv. O mesmo que tercei-
ramente. Formas: tarçeiramente (VC, 
1). Contexto: «tarçeiramente porque 
foy gastador dos meus beẽs» (VC).

tardança, subs. (de tardar + -ança). 
Demora. Formas: tardãça (S, 1; VC, 
18; EE, 2); tardamça (S, 1; TC, 1; EE, 
1); tardança (S, 4; VC, 14; EE, 3). 
Contextos: «he muitas vezes persooa, 
tardãça, sabedoria e ydade» (S); 
«cõpẽsam a tardãça que no começo 
fezerõ» (VC); «nõ cõ tardãça, ca a graça 
do spiritu sancto nõ se deteẽ em fazer 
nehũa cousa» (EE); «Se ho saçerdote 
faz tardamça dizemdo as pallauras» 
(S); «Item o sacerdote deue de dar a 
peemdença em qualquer tempo que lha 
demandarem e nom deue de fazer outra 

tardamça moormente aqueles que sõ 
doẽtes» (TC); «e que eu sem tardança 
corra e me vaa com ledo coraçõ aa 
obediẽcia» (VC); «Esta tardança he o 
discurso do tempo des de ha açensom 
de Christo atee ao dia do jujzo» (EE).

tardar, vb. (do lat. tardare). Demorar; 
chegar tarde; adiar. Formas: aver 
tardado (S, 1); tarda (VC, 2; EE, 1); tardã 
(VC, 1); tardãdo (EE, 1); tardando (EE, 
1); tardar (S, 4; VC, 6; C, 3); tardara 
(VC, 3); tardaria (VC, 1); tardaste (S, 
2); tardastes (VC, 1); tardaua (VC, 1); 
tardauam (VC, 1); tarde (S, 1); tardemos 
(VC, 3); tardes (VC, 5); tardey (S, 2); 
tardou (VC, 4). Contextos: «por tanto 
aver tardado de vijr aa confisson» (S); 
«e por quanto stã alõguados e se lhes 
de tarda o regno cellestrial» (VC); «Se 
ho maao criado disser em seu coraçam 
meu senhor tarda e começar de ferir os 
outros e comer e beber cõ os bebados» 
(EE); «os que de dia em dia tardã 
de fazer peendença» (VC); «tardãdo 
ho esposo todas vijndolhes grande 
sonno dormirõ» (EE); «E tardando o 
esposo todas vijndolhes grande sonno 
adormeçerõse» (EE); «e non tardar 
muyto no pecado» (S); «em cada huum 
anno ao mays tardar ataa as ladaynhas» 
(C); «Se disser o seruo maao meu senhor 
tardara e nõ vijnra tam aginha» (VC); 
«a sua resurreiçom seria aginha e nõ 
tardaria» (VC); «tardaste de te hyr a 
cõfesar» (S); «Corree que asaz atees 
ora tardastes» (VC); «nõ tardaua de 
esparger o preço do seu sangue» (VC); 
«e pesandolhe por que tardauam tanto» 
(VC); «desque as começar que as acabe 
e que nõ tarde de hũa aa outra» (S); 
«ao menos nõ tardemos de perdoar aos 
proximos» (VC); «Nom tardes pois de 
fazer peẽdẽça» (VC); «com preguiça 
tardey e non de vomtade ouuy a palaura 
de Deus e ha dise» (S); «E o senhor 
perlongou ou tardou a ouuir a oraçõ da 
molher cananea» (VC).
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tarde ,  subs. ,  adv.  (do lat .  tarde , 
vagarosamente). Período entre o meio 
dia e o anoitecer; depois da hora certa; 
fora de tempo. Formas: tarde (S, 9; VC, 
77; EE, 17). Contextos: «como fosse 
tarde disse ho senhor da vinha» (EE); 
«e assy que aa tarde foy no oriente» 
(VC); «seendo ja tarde que era vespera 
do sabado» (VC); «Tarde he a morte 
do homem: ou tarde he o tempo do 
juyzo» (EE); «porque os achasse a todos 
juntamente em casa e saluo na tarde nam 
os ouuera achado» (EE).

tardinheiro, subs., adj. (do cast. tardinero). 
Atrasado; lento; preguiçoso. Formas: 
tardinheira (VC, 4); tardinheiro (VC, 6); 
tardinheiros (VC, 3); tardinheyro (VC, 
1); tardinheyros (VC, 1). Contextos: 
«Nom per nouo conselho proueeo 
deus aas cousas humanaaes ou por 
merçee prolonguada e tardinheira» 
(VC); «dally adeãte o stomago se faz 
tardinheiro e poucas vezes» (VC); «O 
sandeus e tardinheiros de coraçom pera 
creer» (VC); «se fosse tardinheyro nom 
seria de receber nem boo» (VC); «Oo 
sandeos por a cegueira do entendimento 
e tardinheyros de coraçom» (VC).

tardio, subs., adj. (do lat. tardivus, a, um). 
Que se dá depois do tempo devido; 
moroso. Formas: tardio (EE, 3); tardios 
(EE, 2). Contextos: «todo homẽ prestes 
a ouuir e priguiçoso a fallar, e tardio aa 
ira que a ira do homẽ non obra a justiça» 
(EE); «O nescios e tardios no coraçom 
a crer ẽ todallas cousas que fallarom os 
prophetas» (EE).

tartamudo, adj. (de tarta + mudo). Gago. 
Formas: tartamudo (S, 1). Contexto: 
«Pero sse he tartamudo ou balbuçemte 
que non pode ben pronũçiar as palauras» 
(S).

taverna, subs. (do lat. taberna-m). Esta-
belecimento de comidas e bebidas; loja; 
tasca. Formas: tauerna (TC, 1; VC, 2; 
HV, 1); tauernas (S, 2; TC, 1; VC, 2). 
Contextos: «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); 
«aa ygreja e nom ao ressio ou agro nem 
aa tauerna» (VC); «auia moor pressa 
naquello que pareçia tauerna de boõ 
vinho ajnda que o dessem de graça» 
(HV); «ãdaua en dãças e hya olhar as 
molheres e as cousas vaãs e as tauernas 
e fiz outras cousas vijs e desonestas» (S); 
«nem darlhes coussa algũa nem emtrar 
nas tauernas» (S); «Se husou emtrar nas 
tauernas ou se fez ala hir outrem» (TC); 
«e os que beuiã nas tauernas faziam 
cantares delle» (VC).

taverneiro, subs. (do lat. tabernariu-m). 
Dono de taberna; tasqueiro. Formas: 
tauerneiro (S, 1). Contexto: «ou 
tauerneiro ou mercador» (S).

távoa, subs. O mesmo que tábua. Formas: 
tauoa (S, 11; TC, 1; VC, 18; HV, 1; C, 
3; EE, 5); tauoas (S, 2; TC, 2; VC, 4; 
C, 1; EE, 5). Contextos: «forõ dados 
e escriptos en a primeyra tauoa» (S); 
«em otra tauoa eram .vii. que perteceem 
ao proximo» (TC); «em huũa carta 
apeeguada a huũa tauoa o tytollo» (VC); 
«os tres mandamentos da primeira tauoa 
som enderẽçados ao amor de deos» 
(EE); «E do que se ganha ao jogo dos 
dados e das tauoas nõ pode sseer feyta 
esmola» (S); «E estes que ouuesem de 
guardar escriptos em duas tauoas de 
pedra em hũa das tauoas eram scriptos 
tres que perteecẽ a Deus» (TC); «E a 
mesa era quadrada e de muytas tauoas 
e nom de hũa soo» (VC); «Os apostollos 
som escripuaães e notairos de Christo 
notãdo a pallaura de deus nas tauoas do 
coraçõ» (EE); «Ca se a ministraçã da 
morte scripta nas tauoas de pedra foy 
em gloria» (EE); «bẽ auẽturado o que me 
ouue e vella aas minhas portas cada dia e 
guarda as tauoas da minha porta» (EE).

tavoada, subs. (de tabullata-m). O mesmo 
que tabuada: tabela; quadro indicativo; 
índice de uma obra. Formas: tauoada 
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(C, 1). Contexto: «Aqui se começa a 
tauoada» (C).

tavoado, subs. (do lat. tabullatu-m). O 
mesmo que tabuado: madeira. Formas: 
tauoado (C, 1); tavoado (C, 1). Contexto: 
«Se os serrarem pera vender o tauoado» 
(C).

távola, subs. O mesmo que tábula. 
Formas: tauolas (TC, 1); tauolla (VC, 
1). Contextos: «A quarta se iugou as 
tauolas ou os dados e se renegou no 
iogo» (TC); «nẽ aquelle que staua aa 
tauolla da portajẽ» (VC).

taxa, subs. (regressivo de taxar). Tributo; 
imposto. Formas: tacha (EE, 2); taxa 
(C, 1); tayxa (EE, 1). Contextos: «Bem 
auenturado he o ryco que he achaado sẽ 
tacha» (EE); «Bemauẽturado o homem 
rico que he achado sem tacha» (EE); 
«paguem segundo ho conto dellas .s. 
por taxa suso dita, que sam .xv. reaes por 
cada besta» (C); «Esta tayxa ẽ escripto 
primeiramẽte foy feyta por Cyrino 
presidente de Siria» (EE).

taxar, vb. (do lat. taxare, tocar muitas 
vezes). Avaliar; impor uma taxa. 
Formas: taxa nos (VC, 1); tayxa (VC, 
1). Contextos: «taxa nos tu a carregua e 
leuallaemos» (VC); «E aquello que pyor 
e mais sandia cousa he que elle tayxa que 
ha de viuer lõguamẽte» (VC).

te, pron. pes. (do lat. te). A ti; à tua pessoa. 
Formas: te (S, 139; TC, 42; VC, 
1494; HV, 12; C, 14; EE, 177; RP, 7). 
Contextos: «alguũs por auer uingãça 
de alguũ noio que te fezesse» (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); «per a 
virtude de que te gabaste que auias poder 
de refazer o tẽplo» (VC); «e cree as 
pallauras que o teu mestre salla te disse» 
(HV); «Deos te salue Maria cõprida de 
graça» (C); «O homẽ porque te atormẽtas 
de real paaço» (EE); «E por ysso te digo 
que em toda maneyra te guardes» (RP); 

«A ysto te respondo que o homẽ que em 
tal dia he apeçonhẽtado nõ come mujto» 
(RP); «a triaga te he muyto proueytosa» 
(RP); «E por ysso te digo que em toda 
maneyra te guardes que nõ reçebas do 
baffo de outrẽ» (RP).

tear, subs. (do cast. telar, este de tela, 
teia). Artefacto que serve para tecer. 
Formas: teear (VC, 1). Contexto: «E 
he de saber que assi como ẽ dous paaos 
de teear» (VC).

tecedeira, subs. (do lat. medieval texede-
ria-m). Mulher que tece pano num tear. 
Formas: teçedeira (C, 1); teçedeyras 
(VC, 1). Contexto: «E a teçedeira .xx. 
reaes» (C); «que sirgo ou que purpura 
de teçedeyras que façã pãnos de ras sera 
tal que se possa yguallar cõ as frores 
verdadeiramente?» (VC).

tecelão, subs. (de tecer + -ão). Aquele que 
tece pano num tear. Formas: teçellam 
(C, 1). Contexto: «E ho teçellam .xxx. 
reaes» (C).

tecer, vb. (do lat. texere). Fazer tecido; 
entrelaçar. Formas: he teçida (VC, 
2); seer teçida (VC, 1); teçe (VC, 3); 
teciã (VC, 1); teçida (VC, 7); teçidas 
(VC, 3); texiã (VC, 1). Contextos: 
«dos quaaes testamentos he teçida a 
rrede da ygreja» (VC); «assy como 
a uestidura deue seer teçida e cosida 
com muytos e desuairados fios» (VC); 
«E deuese cõsirar que Matheu teçe 
a geeraçõ de Christo» (VC); «ora de 
prosperidades teçe a uida dos justos 
per huũ mareuilhoso desuayro» (VC); 
«E por coroa real. teciã hũa capella de 
jũcos espinhosos» (VC); «porquanto era 
feyta ou teçida assy como rede» (VC); 
«auia vestidura de pelles ou de sedas de 
camellos teçidas aa maneyra de rede ou 
çeliçio» (VC); «tam grãde era a pobreza 
e tã sobeja que texiã e remendauã as 
redes velhas e rotas» (VC).

teebras, subs. O mesmo que trevas. 
Formas: teebras (TC, 1). Contexto: «e 
mais aquel que quer mal a seu irmaão ẽ 
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teebras ãda» (TC).
teia, subs. (do lat. tela-m). Tecido fino; 

urdidura. Formas: teea (VC, 1; EE, 
6); theeas (VC, 1). Contextos: «a qual 
he quãto a deus sandiçe e rrede ou teea 
daranhas» (VC); «vistia escarlata e 
teea muyto delgada» (EE); «e asi vsaua 
da teea de dentro perto da carne por 
dellgadeza» (EE); «Cõpara as leis dos 
principes aas theeas das aranhas» (VC).

teima, subs. (do grego θέμα, proposição, 
pelo lat. thema, atis). Ato ou efeito de 
teimar; teimosia. Formas: teymas (EE, 
2). Contextos: «desauẽças: teymas: 
enuejas» (EE); «quãdo começam fazerse 
partes e bãdos (teymas) .s. heresyas 
(emuejas) em ho animo» (EE).

telha, subs. (do lat. tegula-m). Peça de 
barro cozido ou outro material que serve 
para cobrir o telhado de um edifício. 
Formas: telha (VC, 2; C, 1); telhas 
(VC, 1). Contextos: «onde as casas nõ 
som telhadas de telha» (VC); «Fornos 
de telha tres moyos» (C); «sobirõse per 
o telhado e meterõ per fundo das telhas 
cõ o leyto e poserõno ãte Jesu» (VC).

telhado, subs. (do lat. tegulatu-m). Parte 
superior de um edifício coberta com 
telhas; cobertura de uma construção. 
Formas: telhado (VC, 14; EE, 7); 
telhados (VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«sobirõse per o telhado» (VC); «nõ 
comeo ou husou de leite e nem jouue 
em leito nem steue so telhado» (VC); 
«pello telhado da casa o guindarom» 
(EE); «preeguadeo sobre os telhados» 
(VC); «em aquella terra tem as casas os 
telhados chaãos» (EE).

telhamento, subs. (de telhar + -mento). 
Ato ou efeito de telhar; cobertura; 
ocultação. Formas: telhamẽto (VC, 1). 
Contexto: «o terçeiro he telhamẽto de 
todas affeyçoões dos amigos carnaaes» 
(VC).

telhar, vb. (do lat. medieval tegulare). 
Cobrir com telhas. Formas: som 
telhadas (VC, 1). Contexto: «onde as 

casas nõ som telhadas de telha nẽ teẽ a 
cubertura agra» (VC).

tema, subs. (do grego θέμα, proposição, 
pelo lat. thema, atis). Assunto. Formas: 
thema (VC, 1); themas (VC, 1). 
Contextos: «Desy declara o senhor 
aquelle thema ou preposto que filhou 
da molher e adoptoua» (VC); «e por 
tanto lhes fallaua em muytas themas ou 
sermoões» (VC).

temedoiro, adj. (de temido + -oiro). 
Temível. Formas: temedoira (VC, 1); 
temedoiro (VC, 2); temedoyro (VC, 1). 
Contextos: «e quã temedoira de Christo 
quando veer julguar» (VC); «E ẽ aquelle 
temedoiro exame de mereçimẽtos» 
(VC); «Que faremos muyto amados em 
aquelle dia do juizo temedoiro quando 
tangendo as tronbetas dos angeos. elle 
steuer aseentado em aquella cadeira da 
magestade sua e poderio» (VC); «E juiz 
temedoyro dos viuos e mortos como 
pousou os geolhos ante os pees do homẽ 
que o auia de traher» (VC).

temente, adj. (do lat. timente-m, part. 
presente de t imere) .  Que teme; 
respeitador. Formas: temẽtes (VC, 1). 
Contexto: «Direitamẽte se entendẽ 
aqui os pobres de spiritu que hã de seer 
humildosos e temẽtes a deus» (VC).

temer, vb. (do lat. timere). Sentir medo; 
recear; respeitar com temor. Formas: 
fosse temido (VC, 1); he timida (VC, 
1); he timido (VC, 1); seer temida (VC, 
3); seer timido (VC, 1); seja temido (VC, 
1); sejã temidos (VC, 1); tema (S, 1; VC, 
7; EE, 2; RP, 2); temã (VC, 3); temaaes 
(EE, 6); temaees (HV, 1); temaes (HV, 
1; EE, 1); temais (EE, 1); temam (VC, 
1); temamos (VC, 1); temãno (VC, 1); 
temas (VC, 4; HV, 1; EE, 7); teme (S, 
4; VC, 22; EE, 9); temẽ (S, 1; VC, 13; 
EE, 3); temede (VC, 1); temẽdo (S, 
2; VC, 5; EE, 2); temẽdo se (VC, 4); 
temẽdoo (VC, 2); temẽdosse (VC, 1); 
temee (EE, 6); temeeo (EE, 1); temees 
(EE, 4); temello (VC, 1; EE, 2); temem 
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(VC, 1; EE, 2); tememos (VC, 3; EE, 
1); temen (S, 1); temendo (VC, 1; EE, 
2); temendonos (VC, 1); temendose (S, 
1; VC, 1); temendosse (S, 1); temeo (S, 
1; VC, 2); temer (S, 5; TC, 1; VC, 83; 
EE, 7; RP, 2); temer se (VC, 1); temera 
(VC, 1; EE, 1); temeras (VC, 3); temerẽ 
(VC, 2); temeria (S, 1); temeriã (VC, 
1); temermos (VC, 1); temerõ (VC, 3; 
EE, 4); temerom (TC, 1; VC, 1; EE, 1); 
temeron (EE, 1); temes (VC, 4); temese 
(S, 2; VC, 3); temesse (VC, 2); temessem 
(VC, 1; EE, 1); temi (S, 1); temia (VC, 
9; EE, 2); temiã (VC, 3; HV, 1; EE, 1); 
temiam (VC, 2; EE, 2); temias (VC, 2); 
temida (VC, 1); temido (VC, 1); temidos 
(VC, 1); temo (S, 10; VC, 1; EE, 1); temo 
me (VC, 1); temome (S, 2); temy (S, 3); 
temya (VC, 1; EE, 2); themas (VC, 1); 
theme (S, 3); themer (VC, 3); timianse 
(VC, 1); timidos (VC, 1); timy TC, 1). 
Contextos: «Veyo pois manso nõ porque 
fosse temido per poderio» (VC); «per 
que mais he timida a sanha ou a queixia 
humanal que a diuinal» (VC); «e se o mal 
he timido sejã ãte ti postos os malles da 
alma eternaaes» (VC); «da qual cousa 
consijra quãto deue de seer temida a 
absençia de Christo» (VC); «Quãdo quer 
seer timido chama se senhor» (VC); «por 
tal que nosso senhor Jhesu Christo seja 
temido de todo e conhoçido e amado» 
(VC); «som criados per deus nõ porque 
sejã temidos mas porque per elles sejã 
os malles spirituaes mais temidos e 
estes outros mais amados» (VC); «e 
que sse nom tema de alguũ prijgo» 
(S); «porque te tema cõ sancto temor» 
(VC); «Nõ se torue nem tema vosso 
coraçõ» (EE); «nẽguẽ nõ tema morte» 
(RP); «Algũas vezes porque os outros 
mais temã» (VC); «E disselhes o ãjo, nõ 
temaaes» (EE); «Senhor nõ temaees nem 
ajaes medo das ameaças do emperador» 
(HV); «pello qual senhor nõ temaes 
nem ajaes medo do emperador» (HV); 
«Pois non temais a perda» (EE); «ha 

hy cousa mais sancta e que mais temam 
de o anojar nem que mais trabalhem 
de honrrar» (VC); «mas temamos deus 
como cõpre» (VC); «Temãno ergo 
agora os reys» (VC); «Ajnda que nom 
temas os homẽs ao menos aue temor de 
deos» (VC); «Irmaão nõ temas que oje 
sera enxalçada a christandade por ty» 
(HV); «nom temas de tomar a Maria 
tua molher» (EE); «da qual se teme 
que lhe vijnra prigo por que lhe podera 
enpeeçer» (S); «ho louuan e adorã e temẽ 
a Deus» (S); «temede aquelle que sobre 
vos tee poder de vos destroyr e meter na 
pena jnfernal» (VC); «E primeiramẽte 
por fraqueza do coraçõ temẽdo ho que 
non era de temer» (S); «Onde temẽdo se 
de tornar o outro frade per alguũs dias 
lhe ẽcubria aquesto» (VC); «e quando 
o chama senhor. temẽdoo» (VC); «E 
temẽdosse que nom fosse achacado 
que era reuellado cõtra o emperador e 
desobediente» (VC); «Temee aaquelle 
que tem poderyo de lãçar no ĩferno 
depois de morto: porem vos digo temee 
a este» (EE); «Ca pella humildade 
temeeo quando o anjo a saudou, pello 
qual lhe disse o anjo» (EE); «temees 
homeẽs de pouca ffe» (EE); «temello en 
quanto deus» (VC); «conujnha empero 
temello» (EE); «scõdeo aaquelles que 
o temem» (VC); «senhor saluanos que 
pereçemos .s. tememos morrer» (EE); 
«ca muytos temen que non poderan 
comprir a penitençia que lhes sera dada» 
(S); «muytos ante da vijnda do saluador 
temendo a deos todo poderoso» (EE); 
«ajnda que nos façam algũas injurias 
e doestos temendonos» (VC); «Se 
temendose de prijgo de morte alguũ fose 
bautizado em casa» (S); «Pero ẽ tempo 
de neçesidade, temendosse de morrer o 
que deue ser bautizado» (S); «ataa que 
ouue ẽfermydade de que temeo morrer» 
(S); «he pera temer grãde pestilẽcia» 
(RP); «Outra cobiiça ha hi que he boa 
e sancta e esto he quando cobiiçamus 
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de ser boos e iustos e perfeitus e temer 
a Deus» (TC); «Mas temer se deuẽ 
e guardar pois que nõ seruẽ ao rey 
cellestrial» (VC); «nõ temera na sua 
casa ho fryo da neue» (EE); «nõ temeras 
mas amaras» (VC); «e nõ lhes he dado 
de as creerẽ e temerẽ» (VC); «A segũda 
maneira de medo he de temor ligeyro que 
como he forçado nõ temeria» (S); «como 
depois que foy morto nom temeriã tam 
grande multidom de caualeyros armados 
e algozes?» (VC); «nẽ em estes outros 
temermos o trabalho e desauẽtura que 
em elles ha» (VC); «os quaaes nõ 
temerõ as tẽdas e arayal dos imijgos» 
(VC); «porque nũca aqueles que a Deus 
temerom nõ ãdarõ per taaes sãdices» 
(TC); «ca nõ temeron ao senhor» (EE); 
«ajnda nom temes deus» (VC); «Ca o 
que ha booa võtade e saã temese aynda 
que non ha culpa» (S); «e enduziaa 
benignamente que nõ temesse» (VC); 
«da resurreyçom minha com a pallaura 
e cõ o emxẽplo e com os synaaes (o 
temessem)» (EE); «ca algũas vezes me 
temi mais de fazer ofensa e injuria aos 
homẽs que a Deus» (S); «(de noyte) que 
temia vijr de dia por que nõ cayse na hyra 
dos judeus» (EE); «porque se temiã de 
seer reprehẽdidos» (HV); «homeẽs que 
temiam a deos» (EE); «Ao qual foy dito. 
agora te conhoçi e fez que conheçessem 
os outros que temias ao senhor» (VC); 
«nõ he tãta temida a door soomẽte mas a 
morte» (VC); «empero quer seer amado 
como o padre ãtre que temido como 
senhor» (VC); «e me temo de aqui en 
diante de nõ aver firme proposito de 
me quitar de pecar» (S); «temo me que 
desames o proximo» (VC); «temome que 
a minha cõfisson nõ me foy discreta» (S); 
«e temy de ho começar em murmurar 
contra Deus» (S); «a qual muyto temya» 
(EE); «Nom themas as pallauras asperas 
mas aquellas que blandas som» (VC); «a 
qual he quando o homẽ theme de pecar 
por themor do inferno» (S); «o signal 

de seer conhecido mujto de themer he» 
(VC); «Mas timianse que se fosse liure 
que outra vez endussesse e inclinasse o 
poboo» (VC); «e que desejẽ mais seer 
amados que timidos» (VC); «Pequey 
nõ amando a Deus sobre todalas cousas 
como deuera nõ o timy nem o serui 
nem o louuey como deuera e podera se 
quisera» (TC).

temerário, adj. (do lat. temerarius, a, 
um). Imprudente; perigoso. Formas: 
temeraria (C, 1). Contexto: «Ca 
temeraria cousa seria cuidar homẽ do 
pagar seendo homẽ fazello Deus senhor 
dos homẽs e julgador» (C).

temerosamente, adv. (de temeroso + 
-mente). De modo temeroso. Formas: 
temerosamente (VC, 1). Contexto: «e 
de como se ella ha temerosamente e 
com façe vergonhosa assy como filhada 
de sobreuenta com aquellas palauras do 
angeo» (VC).

temeroso, subs., adj. O mesmo que 
temoroso. Formas: temerosa (VC, 12); 
temerosas (VC, 1); temeroso (S, 1; VC, 
19); temerosos (VC, 7); themerossos (S, 
1). Contextos: «e he feita muy temerosa 
e spãtosa a Sathã e aos seus angeos» 
(VC); «porque a pobreza temerosa 
he» (VC); «a qual he mais final e mais 
spãtosa de todallas cousas temerosas 
deste mũdo» (VC); «Eu ssoo poderosso 
da uõtade fazer temeroso» (S); «e quã 
aginha reuolues o juyz temeroso» (VC); 
«nõ poderiamos as outras mayores vẽcer 
per nossas soos forças seendo sempre 
temerosos» (VC); «porque nõ auorreço 
eu os temerosos» (VC); «E ẽ outro logar 
os themerossos increos e excomũgados» 
(S).

temor, subs. (do lat. timore-m). Receio; 
medo; respeito. Formas: temor (S, 23; 
TC, 3; VC, 460; HV, 1; C, 3; EE, 70); 
temores (VC, 2); themor (S, 16; VC, 
35). Contextos: «medo he huũ temor 
da võtade rrezoauel» (S); «Esto nõ he 
saluante porque nom hã em si temor de 
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Deus ou se hã he mui pouco» (TC); «nõ 
por auer della temor mas por se afastar 
della» (VC); «Todollos males causa o 
temor da morte» (EE); «O dyaboo certas 
apareçeo a ella e mouia com spantos e 
temores para liurar Christo» (VC); «Aja 
pois themor o cobijçoso» (VC).

temoroso, adj. (de temor + -oso). Que 
infunde temor ou medo; medroso. 
Formas: temoroso (VC, 2); tẽmorosos 
(VC, 1). Contextos: «Aquelle pois 
que aa primeira por jmperfeyçom fora 
temoroso e escondido» (VC); «veo a 
elle de nocte temoroso» (VC); «e assi 
os homẽs muyto tẽmorosos mouẽ e deitã 
alonge o fructo do bẽ spiritual de que 
som prenhes» (VC).

têmpera, subs. O mesmo que têmpora. 
Formas: temperas (S, 2). Contextos: «O 
dia de jejuum e de quatro temperas en ha 
ora da nooa» (S); «As quatro temperas, 
a vygilia de natal e santi spiritus, vigilia 
da asumçon de ssancta Maria, todas as 
vygilias dos apostolos» (S).

temperadamente, adv. (de temperado + 
-mente). De modo temperado; sobria-
mente; brandamente; austeramente. 
Formas: temperadamente (S, 2; VC, 
5); temperadamẽte (VC, 2; EE, 2; RP, 
1); tenperadamẽte (S, 1); tẽperadamente 
(VC, 5; EE, 1; RP, 1); tẽperadamẽte (VC, 
3). Contextos: «Ha esmola deuese dar 
temperadamente cõsideradas as rry-
quezas daquelle que a da» (S); «e que 
aquelle que do sacramento licito do ma-
trimonio husa temperadamente ou de vir-
gindade este he glorioso» (VC); «E taaes 
beẽs se poden demandar temperadamẽte 
sob condiçom» (EE); «sera em continuo 
mouimento, ou caualgando, ou andãdo 
temperadamẽte» (RP); «A seguũda he 
comer e beber tenperadamẽte e con 
discriçon» (S); «empero sempre se tome 
tẽperadamente» (RP); «assy como no 
cõuite e em alguũs onde podemos fallar 
tẽperadamẽte» (VC).

temperado, adj. (do lat. temperatus, a, um, 

part. passado de temperare). Comedido; 
brando; indolente. Formas: temperada 
(VC, 4); temperado (S, 3; VC, 2); 
tẽperada (VC, 5); tẽperadas (VC, 3); 
tẽperado (S, 1; VC, 9); tẽperados (VC, 
3). Contextos: «Piadosamẽte he de creer 
que a çea temperada seria que fezerõ 
aaquelle que foy preeguador e amador da 
tẽperãça» (VC); «quanto foy temperado 
em seu comer e beber» (VC); «A terçeira 
que seja temperado em comer e em 
beber» (S); «nõ sendo temperado ou 
modesto en meus pẽsamentos e mynhas 
palauras e minhas obras (S); «A terçeira 
que sseja temperado em comer e em 
beber» (S); «de coraçom muy benigno 
ou temperado. sobrio. Casto» (VC); «e 
siguamos esta vida pura e tẽperada» 
(VC); «ca nom eram ajnda forjadas sobre 
a bigorna da cruz nem tẽperadas do 
meu sangue» (VC); «O que he modesto 
e tẽperado ẽ ssuas palauras sabedor 
e prudẽte he» (S); «cõ o olho blãdo e 
tẽperado» (VC); «Itẽ amoestaua os que 
fossẽ tẽperados» (VC); «E aquelles som 
tẽperados que a sua vida aremedã ou 
seguẽ» (VC).

temperamento, subs. (do lat. tempera-
mentu-m). Temperança; moderação; 
comedimento. Formas: temperamento 
(S, 1); tẽperamento (VC, 1); tẽperamẽto 
(S, 1; VC, 2). Contextos: «E jejuum he 
temperamento de viandas e abstinẽçia 
de mãjares» (S); «E necessario sera que 
pera perdoarmos aos outros ponhamos 
freeo e tẽperamento aa nossa sanha» 
(VC); «nõ cobiçar cousa de que omẽ 
se posa arrepẽder nẽ exçeder a rregra 
do tẽperamẽto e rrefrear a cobijça per 
rrezon» (S); «pois assy he que se deue 
mesturar a blandura cõ a aspereza e deue-
se fazer huũ tẽperamẽto e mestura dãbas 
estas duas cousas» (VC); «ẽtẽdamos o 
tẽperamẽto do euãgelista» (VC).

temperança, subs. (do lat. temperantia-m). 
Moderação; virtude que modera os 
apetites e as paixões; sobriedade. 
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Formas: temperãça (S, 1; VC, 1; C, 1; 
EE, 1); temperança (S, 2; VC, 11; EE, 4); 
tenperãça (S, 1); tenperança (S, 3; TC, 
1); tẽperãça (S, 7; VC, 10); tẽperança 
(S, 3; VC, 11; EE, 1). Contextos: 
«Pequey contra a temperãça quãdo quer 
que me apartey a pecar mortalmente 
ou venialmente» (S); «A qual cousa 
he verdade em aquella ira e sanha que 
queria dãpno com mesura e temperãça» 
(VC); «As virtudes cardeaes sam quatro 
.s. Justiça, prudençia, temperãça, 
fortelleza» (C); «A segũda por vertude, 
asi como os que viuem discretamente e 
sabedormemte e comem e bebem com 
temperança» (S); «e por temperança 
de lume: splendor meridiano» (VC); 
«seja vossa temperança manifesta a 
todos» (EE); «ffe, esperança, caridade, 
prudençia, tenperãça, forteleza, justiça» 
(S); «prouidençia, memoria, tenperança, 
continẽçia, abstinẽcia» (S); «Outrosy faz 
mester absteemça, scilicet, tenperança 
em nas maãos que nõ façam com elas 
cousas desonestas e torpes que seiam 
cõtra o mãdamento» (TC); «fezerõ 
aaquelle que foy preeguador e amador da 
tẽperãça» (VC); «prudẽçia, tẽperança, 
fforteleza, justiça» (S); «e pregua 
a mjnha maão seestra cõ crauo de 
tẽperança» (VC).

temperão, adv. (do lat. vulgar temporanu-
-m). O mesmo que temporão: cedo. 
Formas: temperãao (S, 1). Contexto: 
«deuẽ os homẽs casarsse temperãao e 
non tarde» (S).

temperar ,  vb. (do lat. temperare). 
Combinar; misturar; unir; equilibrar; 
moderar. Formas: tempera (VC, 3); 
temperar (S, 1; TC, 1; VC, 2); tempere 
(VC, 1); temperẽ (VC, 1); temperemonos 
(VC, 1); temperou (VC, 2); tenperar 
(S, 1); tenperarse (S, 1); tẽpera (VC, 
1); tẽpera se (VC, 1); tẽperãdo (VC, 
2); tẽperamos (VC, 1); tẽperar (VC, 
6); tẽperasse (VC, 1); tẽpere (VC, 2); 
tẽperemos (VC, 2); tẽperou (VC, 9). 

Contextos: «o matrimonio cõtra a 
cobijça a qual tempera e scusa» (VC); 
«sabera melhor moderar e temperar 
as penitençias» (S); «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); «E o amor 
tempere a vergonha» (VC); «E nõ sey 
quaaes mesturas e confeiçoões temperẽ 
o papo» (VC); «mas quanto em nos he 
temperemonos e conformemonos aa sua 
voontade» (VC); «e o senhor temperou 
assy sua reposta que elle fiquou em 
vazio da sua entençõ» (VC); «querendo 
tenperar ho rrygor antijgo» (S); «A 
ssegũda maneira de prudẽcia he da boca 
em tenperarse homẽ e seer modesto ẽ 
suas palauras» (S); «e o que gouerna 
e tẽpera todallas cousas» (VC); «per o 
poderio tẽpera se per a sabedoria» (VC); 
«e tẽperãdo sua pallaura de tal maneyra 
que nõ contradisse aa ley» (VC); «mas 
nos tẽperamos muyto aqueste rigor 
e lexamollo mais do que he dereito» 
(VC); «E querendo o senhor a sua sanha 
tẽperar» (VC); «e tẽperasse a pena cõ 
que aa meaçara» (VC); «que vijndo a 
morte arrebatada a ffe vẽça o seu spãto 
e a sperãça o tẽpere» (VC); «Item porque 
tẽperemos a alegria mũdanal cõ tristeza 
sahudauel» (VC); «assy tẽperou Christo 
sua reposta que elle dissesse verdade» 
(VC).

tempestade, subs. (do lat. tempestate-m). 
Agitação violenta da atmosfera 
acompanhada de chuva, vento e trovões; 
desordem. Formas: tempestade (S, 1; 
VC, 4; EE, 2); tempestades (VC, 1); 
tempestate (VC, 1); tẽpestade (VC, 20; 
EE, 3); tẽpestades (VC, 4). Contextos: 
«asi como estando enfermo que fossen 
sinaees de morte ou auendo tempestade 
no mar» (S); «Mas entom nos recorramos 
ao senhor que refree a tempestade» (VC); 
«aynda se diz duuidarẽ açerca a ffe auer 
tempestade ou diuerssos pẽssamẽtos» 
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(EE); «e virtude em toda temptaçom 
e liura me das tempestades deste mar 
brauo» (VC); «assy as perseguiras 
em a tua tempestate e em a tua sanha 
os toruaras» (VC); «seguiron no seus 
discipollos nauegãdo com elle alleuãtou 
se tã grande tẽpestade» (EE); «Itẽ a 
esmaralda afasta as tẽpestades» (VC); «e 
no aar se geerara escoridõ e toruoões do 
vento e lãpados e tẽpestades desuayradas 
e no mar» (VC).

templo, subs. (do lat. templu-m). O lugar 
sagrado em Jerusalém para os judeus; 
a igreja para os cristãos. Formas: 
templo (S, 3; TC, 2; VC, 125; HV, 1; 
C, 2; EE, 35); templos (VC, 1); tenplo 
(S, 1; EE, 1); tẽplo (S, 3; TC, 1; VC, 
209; HV, 4; EE, 33); tẽplos (VC, 5; HV, 
1). Contextos: «o veeo que estaua no 
templo foy partido pello meyo» (S); 
«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. Outrosy 
disse Deus a Dauid que nõ acabaria o 
seu templo porque era omecida» (TC); 
«e faziam aquella festa por reuerẽcia do 
templo e por honrrarẽ e afremosentarem» 
(VC); «na edificaçõ do templo de 
Sallomõ ouue huũa pedra muitas vezes 
emgeytada pellos meestres» (EE); 
«todollos ydollos da prouincia cayrõ 
em os templos onde quer que stauam» 
(VC); «ha qual he cassa ou tenplo de 
Deus» (S); «ho anjo Gabriel apareçeeo 
a Zacharias no tenplo dizẽdo» (EE); «Nõ 
iuraras, disse Ihesu Christo, pelo ceeo 
que he seeda de Deus nẽ pela terra que 
he trepeça dos seus pees nẽ pelo tẽplo 
que he morada de Deus» (TC); «pois que 
elle era cada dia cõvosco ensinãdo vos 
ẽ o tẽplo» (VC); «A cruz he destruyçõ 
dos tẽplos e empuxamẽto dos ydollos» 
(VC); «o emperador mãdou que todos os 
tẽplos dos ydollos e dos diaboos fossem 
destroydos» (HV).

tempo, subs. (do lat. tempu-m). Duração; 
momento; época; período, duração 
limitada dos seres. Formas: tempo (S, 
143; TC, 14; VC, 440; HV, 6; C, 33; EE, 
269; RP, 4); tempos (S, 9; TC, 2; VC, 40; 
C, 6; EE, 10); tenpo (S, 8; TC, 2; EE, 
4); tenpos (S, 2; TC, 1; HV, 1; EE, 1); 
tẽpo (S, 14; TC, 2; VC, 450; HV, 15; C, 
3; EE, 84; RP, 7); tẽpos (S, 2; VC, 44; 
HV, 2; C, 1; EE, 6; RP, 1). Contextos: 
«E diz oje e ẽtẽdesse pera senpre e por 
cada tempo» (S); «Item preguntea logo 
que tempo ha que foy comfessada e a 
quẽ e que peemdença lhe deu» (TC); 
«per muyto tempo apareçeo e radyou 
a claridade sperada» (VC); «atee seer 
acabado ho tempo posto pello padre» 
(EE); «em tal tempo se deue de euitar em 
quanto for possiuel» (RP); «E qual quer 
que ho non rreçebe en estes tempos» (S); 
«Se leyxou de hir a eygreia aos tempos 
que deuera» (TC); «atees aqueste dia se 
distinguiã os tempos segũdo forõ feitos 
na criaçõ do mũdo» (VC); «Porque 
sayba aas vezes apartarse ainda do 
costume licito em logares e tempos 
sagrados» (EE); «E dizẽ alguũs que 
ao tenpo que geeralmẽte todos han de 
comũgar» (S); «Se despendeo mal seu 
tenpo» (TC); «Item deue apreguntar a 
cada hũa das pesoas se som casadas e 
quanto tenpo ha que o som» (TC); «E 
por tenpos diversos os apostolos e os 
sanctos padres ordenaron e estabeleçerõ 
as outras orações» (S); «Pequey per 
muytas uezes murmurando contra Deus 
e contra os seus sanctus dizendo muyto 
mal e pensãdome dos tenpos que Deus 
daua na terra» (TC); «ajnda que alguũ 
tẽpo do ano morase en outro logar» (S); 
«estes maniares comen e bebem sem 
tẽpo e amte que uaan ouuir as missas» 
(TC); «Em tẽpo da pestilẽcia valẽ mais 
cousas azedas que todalas meezinhas» 
(RP); «e ẽ alguũs logares e tẽpos non 
conuinhaues» (S); «abreuiã seus dias e 
tẽpos da sua fim» (RP).
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têmpora, subs. (do lat. tempora, plural 
de tempus). Os dias de jejum; as quatro 
estações do ano. Formas: temporas (S, 
1; C, 1); tẽporas (VC, 1). Contextos: 
«nos quatro sabados das quatro temporas 
e o sabado em que sse canta sicientes» 
(C); «assy as quatro temporas do anno» 
(C); «porẽ o euãgelho da trãsfiguraçõ 
se lee na ygreja no sabado das quatro 
tẽporas depois da primeira domingua 
da quaresma» (VC).

temporada ,  subs.  (do la t .  tardio 
*temporata-m). Período de tempo. 
Formas: tẽporada (VC, 1). Contexto: 
«milhor he morrer por alguũ tẽpo e 
viuer pera sempre que viuer por algũa 
tẽporada e morrer perpetuamẽte» (VC).

temporal, subs., adj. (do lat. temporale-m). 
Relat ivo ao tempo; temporário, 
passageiro; relativo a tudo quanto 
existe no mundo e que se contrapõe ao 
espiritual. Formas: temporaaees (S, 2); 
temporaaes (S, 5; TC, 1; VC, 125; C, 3; 
EE, 32); temporaães (VC, 1); temporaees 
(S, 21); temporaes (S, 2; VC, 4; C, 1); 
temporal (S, 22; TC, 1; VC, 56; C, 6; 
EE, 13); tenporaaes (EE, 2); tenporaees 
(S, 2); tenporal (S, 2); tẽporaaes (TC, 2; 
VC, 104; EE, 17); tẽporaães (VC, 1); 
tẽporaees (S, 4); tẽporaes (S, 1; TC, 1; 
EE, 2); tẽporaẽs (TC, 2); tẽporal (S, 4; 
TC, 3; VC, 74; C, 1; EE, 7). Contextos: 
«e amey mais as cousas temporaaees que 
son transitorias e vaãs que as çelestiaaes» 
(S); «Mas prestarlhea para algũas cousas, 
scilicet, que o tirara Deus mays asynha 
do pecado e lhe dara os beẽs temporaaes 
ẽ este mundo» (TC); «sejã enuiados a 
aministrar as cousas temporaaes» (EE); 
«para auer vida eternal. podem porem 
aproueitar quanto aos beẽs temporaães» 
(VC); «temy e amey mays as coussas 
temporaees que non as spirituaees» (S); 
«he querer e cobiçar os beẽs temporaes 
pera seus emigos» (S); «Senhor Jesu 
Christo que aos antijgos prometeste os 
beẽs temporaes e a nos os eternaaes» 

(VC); «e se esto he no iuyzio temporal 
quanto mais no iuyzio da alma» (TC); 
«pera o gaanho e interesse temporal» 
(EE); «Esto he de fallar da operaçã das 
cousas tenporaaes» (EE); «e por quãto 
ele deue leyxar todo pensamẽto das 
coussas tenporaees e darse todo a Deus» 
(S); «rriquezas e homrras e bem andãça 
tenporal» (S); «teẽ ha aazo de auer as 
cousas tẽporaaes auõdosamẽte» (TC); 
«se lhe aproueitariã os beẽs tẽporaaes 
aa saluaçõ» (VC); «O quinto jmpedimẽto 
he o amor dos beẽs tẽporaães» (VC); 
«pella conparaçom dos beẽs tẽporaees 
non se enbargue a contẽplaçom dos beẽs 
çellestiaees» (S); «e asy ao tempo dagora 
quẽ quiser auer beneficio na eygreia de 
Deus sirua aos senhores tẽporaes» (TC); 
«Se aiũtou as cousas tẽporaẽs cõ grãde 
ardor» (TC); «he padre espirituall se he 
prelado e se tẽporal he padre por defẽson 
e guarda» (S); «e esto per muytas guisas 
que seriã lõgas de cõtar segũdo põẽ os 
dereitos, scilicet, toda cousa que he 
spritual, e se da por tẽporal» (TC); «e 
com ajuda de lhes acorrer com o tẽporal» 
(VC); «abasta ao rendeiro teer cuidado 
do tẽporal e pagar os emcarregos» (C).

temporalidade, subs. (do lat. tempora-
litate-m, o que é temporal). Qualidade 
do que é temporal ou provisório; bens 
temporais que se contrapõem aos espi-
rituais. Formas: temporalidade (VC, 4); 
temporalidades (VC, 5); tẽporalidades 
(VC, 3); tẽporallidades (VC, 3). Con-
textos: «cõ entençõ de auer a gloria e de 
auer a temporalidade» (VC); «Onde nota 
na vida dos padres que os frades de huũ 
moesteyro eram muyto auondados das 
temporalidades» (VC); «he fora daquella 
menor seruidõ das tẽporalidades» (VC); 
«e as tẽporallidades assy como cousas 
necessarias pera aquelle bem demostran-
do claramente que as tẽporallidades nõ 
se deuẽ desejar por sy meesmas» (VC).

temporalmente, adv. (de temporal + 
-mente). Temporariamente; de modo 
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passageiro. Formas: temporalmente 
(VC, 9; EE, 1); temporalmẽte (VC, 4; EE, 
2); tẽporalmente (VC, 2); tẽporalmẽte 
(VC, 5; EE, 1). Contextos: «Boõa cousa 
he que nos sejamos aquy temporalmente 
pugnidos per deos» (VC); «depoys da 
resurreiçõ auia de regnar em Jherusallẽ 
temporalmente» (EE); «e estes sõ 
aquelles que a ygreja temporalmẽte 
pune e em fim poõe cõcludẽdo» (VC); 
«mas deuesse entender e fazer em todas 
aquellas que tẽporalmente por algũa 
razõ ou direito dizemos que som nossos» 
(VC); «e restituir tẽporalmẽte o regno 
que era tomado como nõ deuia pera 
os romaãos» (VC); «desejaua vellos 
tẽporalmẽte aquy nesta vida» (EE).

temporãmente, adv. (de temporão + 
-mente). Antecipadamente. Formas: 
tẽporaãmẽte (VC, 1). Contexto: «ella 
nõ tijnha outrẽ que a seruisse e ajudasse 
tẽporaãmẽte» (VC).

temporão, adj. (do lat. vulgar temporanus, 
a, um, por temporaneus, a, um). Que 
vem antes ou fora do tempo apropriado; 
precoce; antecipado. Formas: temporaãs 
(C, 1); temporaão (EE, 1). Contextos: 
«Item lhe daram a deçima parte das 
castanhas e de todallas fruitas temporaãs 
e serodeas» (C); «aquella terra he muy 
queẽte e porẽ mays temporaão segam» 
(EE).

temptação, subs. O mesmo que tentação. 
Formas: temptaçõ (VC, 18); tempta-
çõees (EE, 1); temptações (VC, 5); temp-
taçom (VC, 40); temptaçoões (VC, 41; 
EE, 1); temptaçõoes (VC, 1); tenptaçõ 
(S, 2; VC, 1); tenptações (VC, 1); tenp-
taçoões (VC, 1); tẽptaçõ (S, 1; VC, 60; 
EE, 2); tẽptaçõees (S, 1); tẽptações (VC, 
21); tẽptaçom (VC, 12); tẽptaçoões (TC, 
1; VC, 85); tẽtapçõ (VC, 1). Contextos: 
«a scriptura que diz que temptaçõ he a 
vida do homẽ sobre a terra» (VC); «o 
qual nõ faz em as outras temptaçõees» 
(EE); «Porque veeram sobre ella muytas 
temptações» (VC); «mas por quanto a 

temptaçom nom preualleçeo contra elle 
duuidou se era filho de deus» (VC); «De 
fora nas tribullaçoões e dentro nas temp-
taçoões» (EE); «ajnda que os aballem as 
ondas das temptaçõoes nunca se alleguã» 
(VC); «ca por ella ssomos excussados 
de tenptaçõ» (S); «nem que tanto esfor-
çe o coraçõ contra as tenptações nem 
que tanto esperte o homem» (VC); «o 
qual segundo Jeronimo em todas suas 
tenptaçoões o seu trabalho e mouimẽto 
era» (VC); «fazede oraçom, nõ ẽtrees en 
tẽptaçõ» (S); «por tẽptaçõees maas me 
despus a prijgo de pecado» (S); «Ora se 
quiseres apagar e pisar ou trager do fũdo 
dos pees as tẽptações e tribullações» 
(VC); «a tẽptaçom da cobijça carnal» 
(VC); «cuyda na uirgindade de Sancta 
Maria e asy das outras tẽptaçoões» (TC); 
«E nom he marauilha de se cheguar a 
tẽtapçõ aaquel que se afasta de Christo» 
(VC).

temptado, subs. (do part. de tentar). 
O mesmo que tentado: aquele que é 
submetido à tentação. Formas: tẽptados 
(VC, 1); Curou muytos enfermos. liurou 
muytos tẽptados do maligno spiritu» 
(VC).

temptador, subs. O mesmo que tentador. 
Formas: temptador (S, 1; VC, 3); 
temptadores (VC, 1); tẽptador (VC, 6); 
tẽptadores (VC, 1). Contextos: «Deus 
nõ he temptador dos maaos» (S); «o 
meu temptador ou os meus temptadores 
o mundo. a carne. e o diaboo» (VC); «nẽ 
como amador da verdade. mas como 
tẽptador» (VC); «os perseguidores 
deramã os tẽptadores» (VC).

temptamento, subs. (de tentar + -mento). 
O mesmo que tentamento: ato ou 
efeito de tentar; tentação. Formas: 
temptamentos (VC, 1); tẽptamẽtos 
(VC, 2). Contextos: «quando todas 
as maneiras de temptamentos que 
atormentarõ o homẽ deuoto som mortas» 
(VC); «aos quaaes ajnda que cadahũa 
destas cousas per tẽptamẽtos faça 
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strãpidas» (VC).
temptante, adj. (do lat. temptante-m, part. 

presente de temptare). O mesmo que 
tentante: que tenta; tentador. Formas: 
tẽptãtes (VC, 1). Contexto: «e cheguarõ 
a elle phariseus e saduçeus tẽptãtes se o 
poderiã cõprehender em alguũa cousa» 
(VC).

temptar, vb. O mesmo que tentar. Formas: 
for temptado (VC, 1); fora temptado 
(VC, 1); forẽ temptados (VC, 1); fores 
temptado (VC, 1); fores tẽptado (VC, 2); 
formos tẽptados (VC, 1); fosse tẽptado 
(EE, 1); fossem tẽptados (VC, 1); foy 
temptado (VC, 2); foy tẽptado (VC, 3); 
he temptado (VC, 1); he tẽptada (VC, 1); 
he tẽptado (VC, 2); seer temptado (VC, 
2); seer tẽptada (VC, 1); seer tẽptado 
(VC, 3); seer tẽptados (VC, 1); seeres 
temptado (VC, 1); seja tẽptada (VC, 
1); sejaaes temptados (VC, 1); sejaaes 
tẽptados (VC, 1); sejamos tẽptados (VC, 
2); sejas temptado (EE, 1); tempta (VC, 
7); tempta vos (VC, 1); temptada (VC, 
1); temptado (TC, 1; VC, 4); temptãdo 
(VC, 2); temptados (VC, 2); temptam 
(VC, 1); temptando (VC, 2); temptar 
(VC, 6; EE, 1); temptaria (VC, 2); 
temptasse (VC, 1); temptou (VC, 2; EE, 
1); temptou ho (VC, 1); tẽpta (VC, 5); 
tẽptã (VC, 1); tẽpta os (VC, 1); tẽptaaes 
(VC, 1); tẽptada (VC, 1); tẽptado (VC, 
1); tẽptãdo (VC, 1); tẽptãdoo (VC, 
2); tẽptados (VC, 3); tẽptam (VC, 1); 
tẽptando (VC, 1); tẽptar (VC, 11); 
tẽptara (VC, 1); tẽptarã (VC, 1); tẽptaras 
(VC, 1); tẽptarẽ (VC, 2); tẽptarey (VC, 
1); tẽptaua (VC, 2); tẽptauã (VC, 1); 
tẽptauãno (VC, 1); tẽpte (VC, 1); tẽptees 
(VC, 1); tẽptou (VC, 2). Contextos: 
«por tal que seja acreçentado o merito 
daquelle que for temptado» (VC); «Assy 
como tres vezes fora temptado em tres 
loguares» (VC); «A septima razõ por 
dar consollaçõ aos que forẽ temptados» 
(VC); «Se fores temptado de spiritu de 
riquezas» (VC); «Se fores tẽptado de 

dileitos carnaaes» (VC); «E pois se o 
senhor assy tẽptado e trautado foy nõ 
nos marauilhemos se formos tẽptados» 
(VC); «por que fosse tẽptado do diaboo» 
(EE); «e amerçeasse dos que fossem 
tẽptados» (VC); «E o apostollo diz 
que elle foy temptado de todas cousas 
per semelhança pero sem pecado» 
(VC); «E foy tẽptado Christo de pos o 
bauptismo» (VC); «E per vezes ajnda 
he temptado dos stimullos e fraqueza 
propria da carne» (VC); «e quando he 
tẽptada e aflicta de cada cabo» (VC); 
«Declara pois aqui o senhor a forma 
daquelle que he tẽptado e atribullado» 
(VC); «Quis o senhor seer temptado 
por muytas razoões» (VC); «ou por nom 
seer tẽptada a castidade per a cobijça 
çarrara» (VC); «porque milhor he seer 
tẽptado e prouado que nõ seer tẽptado 
e reprouado ou doestado» (VC); «por 
nõ teerã aazo de seer tẽptados e tirados 
per o mundo» (VC); «porque ajnda 
que te nõ aproueitasse pera nõ seeres 
temptado» (VC); «quando permete por 
prouaçõ da ffe que a sua ygreja seja 
tẽptada cõ perseguiçoões e pressuras» 
(VC); «nom consentira que vos sejaaes 
temptados aalem daquello que possaaes 
sofrer» (VC); «Nõ diz elle que nõ sejaaes 
tẽptados» (VC); «porque nõ quer sofrer 
que sejamos tẽptados aalem daquello 
que nos podemos sofrer» (VC); «por que 
nõ sejas temptado» (EE); «E o dyaboo 
tempta em special per sete maneiras» 
(VC); «E nota aqui esta regra de fallar 
.s. tempta vos deus» (VC); «E he de 
notar que de quatro guisas foy tractada 
e temptada morte ao senhor» (VC); 
«A sexta he porque fez aquel pecado 
ou quem o moueo a fazelo, scilicet, se 
foi muy temptado dele ou se o fez de 
sua uontade» (TC); «(E preguntauã) 
temptãdo Christo que deuia seer feita 
della» (VC); «porque o homẽ temptado 
mais aginha se amerçea e ha cõpaixõ 
dos temptados» (VC); «entenderas das 
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outras cousas que nos temptam per 
sua maneira cadahũa» (VC); «e huũ 
delles que era scripuã e doctor da ley 
chegou se e temptando» (VC); «Que 
esto seeria temptar a deus» (EE); «e em 
outra maneyra seguirsia que o homem 
temptaria deus» (VC); «Elle respondeo 
que o non creeria saluo se o visse ou 
lhe temptasse e palpasse os signaaes 
das suas chagas» (VC); «e no seruiço 
temptou ho primeiro homẽ» (EE); «E 
temptou ho a terceyra vez assy como a 
homem» (VC); «Mais tẽpta o dyaboo 
os boos que os maaos» (VC); «vẽçee os 
malles que tẽptã restituindo lhes» (VC); 
«Tẽpta os aas vezes per pũgimẽtos da 
pobreza» (VC); «Para que me tẽptaaes 
ypocritas» (VC); «porque a ygreja sera 
mujto tẽptada na fim» (VC); «segũdo 
Beda este doctor da ley tẽptãdo pregũtou 
da vida eterna» (VC); «cheguarõ se a 
elle os phariseus tẽptãdoo» (VC); «e 
como deus permyte que os seus sejã 
atribullados e tẽptados por auerẽ mayor 
coroa» (VC); «Se per vẽtura te tẽptam as 
ondas da cobijça» (VC); «E tẽptando de 
auareza prometialhe aquello cõ mentira 
que dar nõ podia dizẽdo lhe» (VC); 
«E se o consente tẽptar alguũ pouco 
por nosso proueito» (VC); «tẽptara de 
refazer as çerimonias da ley» (VC); 
«pẽssando que Christo era homẽ puro 
tẽptauãno ca se creerã que era filho de 
deus nõ o tẽptarã» (VC); «nõ tẽptaras o 
senhor teu deus» (VC); «para o tẽptarẽ 
e cõ passos trigosos para o anojarẽ e 
toruarẽ» (VC); «Agora tẽptarey de te 
introduzer quanto quer em ellas» (VC); 
«aquelle pinacullo era lugar onde o 
spiritu maligno tẽptaua Christo de vaã 
gloria» (VC); «os scripuaães tẽptauã o 
senhor e blasfemauã» (VC); «e como 
quer que per mujtas maneiras tẽpte» 
(VC); «porque nõ tẽptees e presumaaes 
de auer para vos aquello que a deus he 
deuido» (VC); «per as quaaes tẽptou o 
senhor o discipollo treedor» (VC).

tenazidade, subs. (do lat. tenacitate-m). O 
mesmo que tenacidade: perseverança; 
pertinâcia. Formas: tenazidade (VC, 1). 
Contexto: «Os phariseos sam empero 
apeguados. e enclinados aa tenazidade 
da justiça da ley».

tenção, subs. (do lat. tentione-m). Intenção; 
propósito. Formas: tẽçam (C, 2); tẽçõ 
(VC, 3); tẽçom (VC, 3; EE, 1); teẽçã 
(EE, 1); teẽçam (VC, 1); teẽçan (EE, 1); 
teẽçõ (VC, 12); teẽçom (VC, 6; EE, 1); 
teẽçoões (VC, 2); teençã (VC, 2); teençõ 
(VC, 14; EE, 1); teençom (VC, 3; EE, 
2); teençoões (VC, 1); temçõ (VC, 1); 
tençã (VC, 1; C, 2); tençam (VC, 1; C, 4); 
tençõ (VC, 18); tençom (VC, 18; EE, 3); 
tençoões (VC, 2). Contextos: «querem 
mal fazer por alguã tẽçam que aas vezes 
alguũs teem contra seus rectores» (C); 
«Porẽ (pregũtauãno) de Christo nõ cõ 
boa tẽçõ nẽ por que aproueitassẽ» (VC); 
«tua tẽçom com a qual trabalhas em seer 
peruerso» (EE); «por dereyta teẽçã, e boa 
vontade» (EE); «E aqueste exẽplo ou 
conto a esta fijm ou teẽçam he trazido» 
(VC); «emderẽçando a elle sua teẽçan 
deuotamẽte e atenta» (EE); «muytas 
cousas ha hy de que homẽ nõ he certo 
cõ que teẽçõ e voõtade se fazẽ» (VC); 
«contra aquelle contra quẽ he dicta, 
e he teẽçom a qual mostra ho animo 
dalguũ seer yrado» (EE); «entõ sta elle 
mais firme ẽ suas doctrinas e teẽçoões» 
(VC); «E porẽ segũdo Ãbrosio diz a tua 
voõtade e teençã poõem nome aa tua 
obra» (VC); «Esto se dobra por amoestar 
mais sua teençõ» (EE); «e nos callamos 
cõ teençom de fazermos aquelle meesmo 
pesar e nojo» (VC); «Nõ preguntaua por 
nõ saber suas teençoões» (VC); «trigouse 
de sayr a elles nõ cõ temçõ de o liurar» 
(VC); «se teuerẽ tençã de fazer aquillo 
que a santa madre ygreja faz» (C); «com 
cura ou sem cura cõ tençam e preposito 
de outrem» (C); «muy booa palaura e 
muy saã responderõ os judeus. mas com 
tençõ muy maa» (VC); «assy a dereita 
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tençom as cousas que se fazem e dispoõe 
na casa da ygreja e da consçiençia» (EE); 
«os judeus cuydauãlhe aquella morte por 
seer vil segũdo suas tençoões» (VC).

tenda, subs. (do lat. medieval tenda-m). 
Tabernáculo; barraca. Formas: tẽda (S, 
1; HV, 4); tẽdas (VC, 3; HV, 2); teenda 
(EE, 1); tenda (S, 1; HV, 3; C, 1; EE, 
2); tendas (S, 2; VC, 5). Contextos: «e 
a punhan em hũa tẽda ha qual chamauã 
capella» (S); «E tãto que o anjo meteo 
Jacob na tẽda do emperador» (HV); 
«sam Paulo aprẽdeo a arte que se diz 
scenofactoria que he arte de fazer 
tẽdas ou tẽdilhoões ou cordas» (VC); 
«tornarõse pera as tẽdas e desarmarõse 
e folgarõ aquelle dia atee a manhaã» 
(HV); «por mais e milhor e mais larga 
teenda non feita por maão» (EE); 
«leuouos aa sua tenda» (HV); «ou 
cõpram dante maão menos preço do que 
val a mercadoria ao tẽpo da emtregua e 
vendem aa tenda» (C); «o qual ventre 
como caualleiro na tenda tomou ha 
armadura da nossa humanidade» (EE); 
«pode sse çelebrar en no campo de bayxo 
de tendas ou en outro lugar honesto» (S); 
«nom temẽ tanto os imijgos vissiuees a 
multidom das tendas e aazes dos seus 
contrairos» (VC).

tendeiro, subs. (de tenda + -eiro). 
Mercador ou curandeiro ambulante. 
Formas: tendeyro (VC, 1). Contexto: 
«quando o assy virõ marauilharõse do 
seu corpo o qual ouue tãta aluura do 
ventre virginal quanta nõ pode fazer huũ 
tendeyro cõ aluyade» (VC).

tender, vb. (do lat. tendere). Estender; 
prender. Formas: tẽdidas (VC, 1tendeo 
(EE, 1); tendidas (VC, 1); tendidos (VC, 
2). Contextos: «em vaão vay roguar a 
deus cõ as maãos tẽdidas» (VC); «abryo 
a sua maão ao pedinte e suas palmas 
tendeo ao proue» (EE); «morreo ajnda 
na cruz cõ as maãos tendidas» (VC); 
«como com os braços tendidos offereçeo 
a hostia pura» (VC).

tendilhão, subs. (de tendilha + -ão; 
tendilha, de tenda + -ilha, pequena 
tenda). Tenda; barraca. Formas: 
tẽdilhoões (VC, 2). Contextos: «aprẽdeo 
a arte que se diz scenofactoria que he arte 
de fazer tẽdas ou tẽdilhoões ou cordas» 
(VC); «buscou o tabernaculo material .s. 
de ramos ou de tẽdilhoões» (VC).

tenoeiro, subs. (de tanoa + -eiro; tanoa, 
do bretão tann, carvalho). O mesmo 
que tanoeiro: o que fabrica tonéis, pipos 
e barris. Formas: tenoeiros (C, 1). 
Contexto: «E os çapateiros, Corrieiros, 
Tenoeiros, Alfayates» (C).

tenro, subs., adj. (do lat. tener, era, erum). 
Mole; macio. Formas: teenro (VC, 1); 
temrro (VC, 1); tenros (VC, 1); tenrra 
(VC, 7); tenrras (VC, 1); tenrro (VC, 
5); tenrros (VC, 2); tẽra (VC, 2); tẽro 
(EE, 1); tẽrra (VC, 1); tẽrros (VC, 4). 
Contextos: «nom seja desprezado 
alguũ ajnda que estee e seja teenro da 
voontade» (VC); «pois que o menjno 
temrro em maão do qual sam todollos 
regnos escolheo ãtre o restolho duro 
das bestas» (VC); «andando cõ os 
polleguares ou dedos tenros» (VC); 
«A virgem ergo tenrra e delicada de 
linhagem real nascida» (VC); «som 
folhas de hũas aruores brancas e tenrras» 
(VC); «seendo enfermo .s. fraco e tenrro 
per meniniçe» (VC); «Onde outrossy 
na collaçõ do abbade Abraham se diz 
que os pigriçosos nẽ os dilleixados e 
negrigentes nem os dillicados e tenrros» 
(VC); «apaçentara os cordeiros tenrros 
e imperfeitos com leyte» (VC); «e outra 
cousa ẽgeitou o moço sabedor o verbo 
o menino ẽ carne ẽferma e a carne tẽra 
de menjno» (VC); «Quãdo o ramo da 
figueira he tẽro» (EE); «E em quanto 
a natureza he tẽrra acustumarse ha a 
boas cousas» (VC); «assi como meninos 
pequenos e tẽrros» (VC).

tentação, subs. (do lat. temptatione-m). 
Atração para o mal; impulso para a 
prática de algo censurável. Formas: 
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temtaçõ (S, 1; VC, 1); temtaçom (VC, 1; 
EE, 1); temtaçon (S, 1); temtaçons (TC, 
1); tentaçõ (S, 5; EE, 8); tentaçõees (S, 
1); tentações (S, 1; VC, 1); tentaçom (S, 
1; EE, 12); tentaçoões (EE, 12); tẽtaçõ 
(S, 4; TC, 1; VC, 1; EE, 3); tẽtaçõees 
(S, 3); tẽtaçom (S, 3; TC, 1; EE, 1); 
tẽtaçon (S, 1); tẽtaçoões (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «E desta temtaçõ se entẽde 
aquele dicto que diz» (S); «por que 
comtra a quẽtura da temtaçom de dentro» 
(EE); «Ho deçimo guardao e dalhe ajuda 
pera rresestir aas tẽtaçõees maas por sua 
fraqueza ou por temtaçon do diaboo» 
(S); «Porque o amgeo das temtaçons que 
he o diaboo em tamto tiinha a terra cabo 
presa com suas muy crueis maãos» (TC); 
«ou nom sejamos induzidos ẽ tentaçõ 
nẽ sejamos vençidos en ella» (S); «O 
quarto en rresestir aas tentaçõees» (S); 
«pollo qual ouue muytas tentações do 
dyaboo» (S); «se comsentyrdes nom he 
tentaçom humana» (EE); «e lhes deu 
os perdoões o spiritusancto resistindo 
a suas tentaçoões» (EE); «se o fez 
cõ tẽtaçõ sua se cõ a da pesoa cõ que 
pecou» (TC); «fogir das pregações, non 
rresestir as tẽtaçõees, nõ se cõfesar» (S); 
«Quando teueer tẽtaçom de pecar cuyda 
na uirgindade de Sancta Maria» (TC); 
«nẽhuũ pode estar sen tẽtaçoões» (EE); 
«Ca pede ser liurado de toda tẽtaçon» 
(S); «O vndeçimo remedio he que se 
per outro caminho nõ possas scapar das 
dictas tẽtaçoões que as deues esqueeçer» 
(VC).

tentador, subs. (do lat. tentatore-m). 
Aquele que tenta ou provoca; o demónio. 
Formas: temtador (S, 1); tentador (EE, 
1); tẽtador (EE, 3). Contextos: «mas 
cada huũ he temtador de sua cubiça» (S); 
«chegando o tentador» (EE); «porque 
vençesse ao tẽtador» (EE); «e deu 
ocasyon ao tẽtador» (EE).

tentar, vb. (do lat. temptare, freq. de 
tenere). Pôr à prova; seduzir; provar; 
induzir. Formas: fosse tentado (S, 1; 

EE, 1); fosse tẽtado (EE, 1); foy tẽtado 
(EE, 1); he tẽtado (S, 1); seer tentado 
(VC, 1); seer tẽtado (S, 1; EE, 1); seja 
tẽtado (S, 1); sejaaes tentados (EE, 2); 
sejaes tentados (S, 1); sejamos tẽtados 
(S, 1); sejas tentado (EE, 1); temtou (S, 
1); tenta (S, 1); tentaaes (EE, 1); tentãdo 
(EE, 1); tentados (VC, 1; EE, 2); tentame 
(S, 1); tentandoo (EE, 3); tentar (S, 1; 
HV, 1; EE, 3); tentaras (EE, 1); tentarey 
(EE, 2); tentaria (EE, 1); tentarom (EE, 
1); tentaua (S, 1); tentemos (EE, 1); 
tentou (EE, 2); tẽta (S, 2; VC, 1); tẽtaaes 
(EE, 1); tẽtãdo (EE, 1); tẽtados (EE, 2); 
tẽtados foram (S, 1); tẽtando (EE, 1); 
tẽtanos (S, 2); tẽtar (EE, 1); tẽtaras (EE, 
2); tẽtarõ (EE, 1); tẽtou (S, 1; EE, 1). 
Contextos: «con entẽçon ou ante que 
fosse tentado pecou» (S); «pera que 
fosse tẽtado do dyaboo» (EE); «E foy 
tẽtado o senhor en o anno seu .xxx. a 
.vj. de janeiro» (EE); «O homẽ he tẽtado 
a hy tres maneiras de tẽtaçõ: de Deus, 
do diabo, do homẽ» (S); «e sofreo seer 
tentado o senhor de todas cousas per o 
spiritu maligno» (VC); «nõ me leixe 
seer tẽtado mais de quanto a minha 
flaqueza pode ssoffrer» (S); «ante que 
seja tẽtado a pecar» (S); «nom permittira 
que sejaaes tentados aalẽ do que podees» 
(EE); «Deus ffyel he que nõ consentira 
que sejaes tentados alem do que disse 
que podees soffrer» (S); «nom quer dizer 
que nũca sejamos tẽtados» (S); «por 
que nõ sejas tentado» (EE); «temtou 
Deus Abrã» (S); «Deus nõ he temptador 
dos maaos e nõ tenta a nẽnhuũ» (S); 
«Porque me tentaaes» (EE); «(tentãdo) 
con pallauras desonestas» (EE); «forõ 
de todo bemauenturados dagora nados. e 
nunca tentados» (VC); «prouame senhor 
e tentame» (S); «Outros tentandoo 
pediamlhe synal do çeeo» (EE); «como 
o quis tentar o diaboo» (HV); «Non 
tentaras ao senhor deos teu» (EE); «Nõ 
o pedirey nẽ tentarey ao senhor» (EE); 
«Se synal pedisse tentaria a deos e faria 
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contra a ley» (EE); «(como alguũs delles 
o tentarom» (EE); «ca nehuũ destes nõ 
consẽtio aquilo que o tentaua» (S); «nem 
tentemos a Christo» (EE); «porque deus 
nos tentou» (EE); «E tẽta o homẽ para 
saber» (S); «O vos ypocritas porque me 
tẽtaaes» (EE); «nõ sejamos cobijçosos 
de vaã gloria tẽtãdo» (EE); «e forom 
apedrejados e serrados e tẽtados e 
degollados» (EE); «Iob e Abram e Ioseph 
tẽtados foram» (S); «E outros tẽtando 
pidiãlhe synal do çeeo» (EE); «Tẽtanos 
Deus para prouar» (S); «diz Lyra, que 
tẽtar a deus he querer esperimẽtar a 
virtude de deus sem neçessydade» 
(EE); «Non tẽtaras ao senhor deus teu» 
(EE); «e quando ho tẽtarõ os phariseus 
pregũtãdolhe se deuiã pagar trebuto a 
Çesar» (EE); «Por que deus os tẽtou e 
achou os dignos de sy» (EE).

teofania, subs. (do grego θεοφάνεια, pelo 
lat. eclesiástico theophania-m). Manifes-
tação divina. Formas: theophania (VC, 
1). Contexto: «E por aazo do baptismo 
de Christo que foe em este dia chamãlhe 
alguũs theophania que quer dizer appa-
ricimento de deus» (VC).

teólego, subs. O mesmo que teólogo. 
Formas: theolegos (S, 3); theollegos 
(S, 1). Contextos: «E esto dizeẽ 
alguũs theolegos» (S); «O bispo ou 
saçerdote perteçe de aministrar e dar 
este sacarmẽto segũdo os theolegos» 
(S); «E teem os theolegos que os ssantos 
conheçen e saben as nossas oraçõees» 
(S); «E dizem os theollegos que ha hy 
atriçon e contriçom» (S).

teologal ,  adj. (do lat.  eclesiástico 
theologale-m). Relativo à teologia; 
as virtudes teologais: fé, esperança 
e caridade. Formas: theologaees (S, 
5); theologaes (S, 1); teologaes (C, 
1); theologaaes (C, 1); theologaes 
(C, 1). Contextos: «as vertudes, assy 
theologaees como cardinaees» (S); 
«E primeiramẽte das theologaees que 
som tres: ffe, esperança, caridade» 

(S); «huũas vertudes ha hy que chamã 
theologaes, que quer dizer que tãgen 
aos costumes e a uida do omẽ» (S); 
«As virtudes teologaes sã tres .s. ffe, 
esperãça e caridade» (C); «Titollo 
das virtudes theologaaes e cardeaaes 
e assy dos çinquo sentidos» (C); «os 
çinque sentidos e virtudes theologaes e 
cardeaes» (C).

teologia, subs. (do grego θεολογία, pelo lat. 
theologia-m). Ciência que estuda Deus 
e os seus atributos. Formas: theologia 
(S, 2; VC, 5; EE, 2; RP, 1); theologija 
(S, 1); theologya (S, 1); thiolesia (S, 1); 
thiolisia (S, 1). Contextos: «Segũdo 
theologia, Caritas se diz cara unitas» (S); 
«Regra he em theologia que a pena ou 
peendença he resolluçõ e mjnguamẽto 
doutra pena» (VC); «som doutores e 
meestres en a sancta theologia» (EE); 
«mestre em sancta theologia da ordẽ 
de Sam Francisco» (RP); «e por que 
as vertudes de theologija a alma en a 
qual esta a ymagẽ de Deus se enderẽça 
e despõee ao cryador que o fez» (S); «o 
qual perteçe aos byspos e mestres en 
theologya e os que ham curas de almas 
e nõ a outros» (S); «Dizen os sanctos 
doctores e mestres en thiolesia, que 
a augua non se mestura con o vinho 
de neçesidade do ssacramento» (S); 
«ca cõtem en si muy grãde mesterio e 
secreto segũdo dizẽ os santos mestres 
en thiolisia» (S).

teológico, adj. (do grego θεολογικός, 
pelo lat. theologicus, a, um). Relativo à 
teologia; teologal. Formas: theologicas 
(VC, 2). Contextos: «e por as .vij. 
virtudes tres theologicas e quatro 
cardeaes» (VC); «as virtudes tres 
theologicas. e as quatro cardeaaes. e os 
sete doões do spiritu sancto» (VC).

teólogo, subs. (do grego θεολόγος, pelo lat. 
theologu-m). Especialista em teologia. 
Formas: theologo (VC, 1); theologos (S, 
13; C, 1). Contextos: «depois que tocou 
o lado mostrou que era grãde theologo» 
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(VC); «Os theologos som diuersos, ca 
alguũs ten a opinion dos canonistas 
que Samtiago ho estabeleçeo» (S); «Os 
theologos som diuersos, ca alguũs ten 
a opinion dos canonistas que Samtiago 
ho estabeleçeo» (S); «Por que segundo 
determinaçam dos doctores theologos, 
nom se pode chamar boo nẽ virtuoso» 
(C).

teor, subs. (do lat. tenore-m). Conteúdo 
de um documento; texto. Formas: 
theor (S, 1; VC, 1; C, 1); theõr (VC, 
1). Contextos: «non poendo editus na 
ygreja segundo o theor do decretal» (S); 
«presentara o theor da oraçõ ao padre» 
(VC); «E o theor da dita cõstituiçã 
do dito señor arçebispo he esta que se 
segue» (C); «E ditou o rey hũa sentença 
deste theõr» (VC).

teórico, adj. (do grego θεωρικός, pelo 
lat. theoricus, a, um). Contemplativo. 
Formas: theorica (VC, 2). Contextos: 
«hũa vida he a theorica .s. a cõtẽplaçom 
de deus» (VC); «a qual diuindade sabia 
que era no filho per theorica: a qual he a 
parte de Maria Magdanella» (VC).

ter, vb. (do lat. tenere). Haver; possuir; 
conservar; dispor de; dirigir; aguentar. 
Formas: auer teijdo (VC, 1); erã tehudos 
(VC, 1); era theudo (EE, 1); eram 
theudas (VC, 1); eran theudos (EE, 1); 
es tehudo (VC, 2); es teudo (S, 1; TC, 
1); es theudo (TC, 1; VC, 1); fosse 
tehudo (VC, 1); fosse teudo (VC, 1); 
fosse theuda (VC, 1); he tehudo (VC, 
12); he teudo (S, 5; VC, 2); he theuda (S, 
1; VC, 1); he theudo (S, 7; TC, 2; VC, 
16; EE, 4); he tihudo (TC, 1); sã theudos 
(VC, 1); sam teudos (VC, 1); sam 
theudos (VC, 1; C, 1); seer tehudo (VC, 
1); seer theudas (VC, 1); seer theudo 
(VC, 2); seer theudos (VC, 1); seer tijdo 
(VC, 1); seja tehudo (VC, 1); seja theuda 
(VC, 1); sejamos theudos (VC, 1); seria 
teudo (S, 1); serian teudos (S, 1); sõ 
teudos (TC, 2); sõ theudos (TC, 1; VC, 
1); som tẽhudos (VC, 1); som tehudos 

(VC, 3); som teudo (EE, 1); som theudos 
(S, 1; VC, 5; EE, 2); somos tehudos (VC, 
1); somos theudos (VC, 5; EE, 2); son 
teudos (S, 1); son theudos (S, 1); sooes 
theudos (VC, 1; EE, 1); tẽ (S, 25; TC, 6; 
VC, 156; HV, 4; C, 1; EE, 17); tẽde (HV, 
1); tẽdes (HV, 1; EE, 2); tẽdo (S, 2); tee 
(VC, 3); teẽ (S, 15; TC, 4; VC, 369; C, 
12; EE, 67; RP, 4); teẽ nos (VC, 1); teẽ 
se (VC, 1); teẽde (VC, 3); teedeo (VC, 
1); teẽdes (TC, 1; VC, 9; EE, 7); teẽdo 
(TC, 3; VC, 21; C, 2; EE, 6; RP, 1); teẽdo 
as (VC, 1); teẽdo se (VC, 2); teẽdo te 
(VC, 1); teẽdoa (VC, 3); teẽdolhes (TC, 
1); teẽdoo (VC, 4); teẽdosse (S, 1; VC, 
1); teelas (TC, 1); teello (VC, 1); teelloas 
(VC, 1); teellos (VC, 1); teeloa (VC, 1); 
teem (S, 23; TC, 5; VC, 188; C, 9; EE, 
82; RP, 1); teẽm (EE, 1); teemdes (VC, 
1); teemdo (S, 1; VC, 1); teemdose (VC, 
1); teemnas (S, 1); teemollo (VC, 1); 
teemos (S, 2; VC, 88; HV, 3; C, 3; EE, 
38); teemus (TC, 1; HV, 1); teen (S, 22; 
VC, 1; EE, 11); teende (S, 1; VC, 1); 
teendes (VC, 12; EE, 7); teendo (S, 3; 
VC, 24; C, 2; EE, 14); teendo lhe (VC, 
1); teendo te (VC, 1); teendoo (VC, 2; 
EE, 1); teenhã (VC, 1; EE, 1); teenloas 
(VC, 1); teenos (S, 1); teẽnos (S, 1; VC, 
1); teens (VC, 2); teense (VC, 1); teer 
(S, 56; TC, 13; VC, 284; HV, 7; C, 25; 
EE, 43; RP, 2); teer lhe (VC, 1); teer te 
(VC, 1); teera (S, 1; VC, 21; EE, 8); teerã 
(VC, 7; EE, 1); teeram (C, 1; EE, 1); 
teeran (S, 1; EE, 1); teeras (VC, 9; EE, 
1); teerẽ (VC, 5; C, 3); teerees (VC, 2; 
EE, 2); teerem (VC, 4; C, 1); teeremos 
(VC, 3; EE, 1); teeres (VC, 4); teeria 
(VC, 1); teeriã (EE, 1); teeriam (VC, 2; 
EE, 1); teermos (VC, 6); teerõ (VC, 1); 
teerom (VC, 1); teerse (VC, 1; EE, 1); 
teersse (VC, 1); tees (VC, 106); teẽs (S, 
2; TC, 5; VC, 26; HV, 3; EE, 18); teẽste 
(VC, 1); tehudo (VC, 3); tehudo he (VC, 
3); tehudos (VC, 2); tem (S, 95; TC, 13; 
VC, 349; HV, 9; C, 18; EE, 55; RP, 4); 
tem as (VC, 1); tem me (VC, 1); temdes 
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(EE, 1); temdo (S, 1); temos (S, 3; VC, 
3; HV, 3; C, 2); ten (S, 51; EE, 7); tena 
(S, 1); tende (VC, 2); tendes (S, 1; VC, 
2; HV, 2; EE, 7); tendo (S, 6; VC, 2; HV, 
1; EE, 3); tendoos (S, 1); tenerẽ (TC, 1); 
tenha (S, 17; TC, 2; VC, 88; C, 13; EE, 
4; RP, 1); tenhã (S, 4; VC, 10; C, 6; EE, 
1); tenhaaes (VC, 3; EE, 4); tenhaes (HV, 
1); tenham (S, 2; TC, 2; VC, 4; C, 15; 
EE, 2); tenhamollas (VC, 1); tenhamos 
(S, 1; VC, 18; C, 1; EE, 3); tenhan (S, 
1); tenhas (VC, 33; EE, 3); tenhase (VC, 
1); tenhasse (VC, 1); tenhẽ (VC, 1); 
tenho (S, 5; TC, 1; VC, 48; HV, 3; EE, 
32); tẽnho (EE, 1); tenhoas (TC, 1); 
tenhome (S, 2); tenia (HV, 1); tenno (S, 
1); tenras (VC, 1); tense (VC, 1); ter (S, 
1; VC, 2); tera (TC, 1; VC, 9); terã (C, 
1); teraa (HV, 1); tẽras (VC, 1); terẽ (C, 
1); terees (EE, 1); terem (VC, 1; C, 1); 
teremos (VC, 1); terra (VC, 1); terrã (TC, 
1); terrees (VC, 1); terria (VC, 2); 
terrijam (VC, 1); tẽs (EE, 1); teue (S, 4; 
TC, 2; VC, 135; HV, 7; EE, 19); teueer 
(TC, 1); teuemos (VC, 2; EE, 2); teueo 
(VC, 2); teueos (VC, 1); teuer (S, 13; TC, 
2; VC, 50; HV, 1; C, 4; EE, 11; RP, 3); 
teuera (S, 1; VC, 6; HV, 1; EE, 1); teuerã 
(VC, 1; EE, 3); teuerdes (VC, 3); teuerẽ 
(VC, 4; C, 2); teuerem (C, 2); teueres 
(TC, 1; VC, 16); teuermos (VC, 8); 
teuerõ (TC, 1; VC, 10; HV, 4; EE, 6); 
teuerom (S, 1; VC, 8; HV, 1; EE, 2); 
teuerum (TC, 1); teuese (S, 7; VC, 1; EE, 
1); teuesem (S, 4; VC, 1; HV, 1); teuesen 
(EE, 1); teuesse (S, 3; VC, 62; HV, 4; 
EE, 8; RP, 1); teuessẽ (VC, 7; EE, 1); 
teuesseẽ (VC, 1); teuesseis (HV, 1); 
teuessem (VC, 25; HV, 3; EE, 7); 
teuessemos (VC, 6; EE, 1); teuessen (S, 
1; EE, 1); teuesses (VC, 3); teueste (VC, 
16; EE, 1); teuestes (VC, 2); teve (VC, 
1); tever (S, 4); theudas (C, 1); theudo 
(S, 1; TC, 1; VC, 4; EE, 1); theudo es 
(VC, 1); theudo he (VC, 5); theudo seria 
(VC, 1); theudos (S, 1; TC, 1; VC, 1; EE, 
1); tiinha (TC, 2; VC, 2); tiinhã (VC, 1); 

tiinhas (TC, 1); tijnha (S, 2; VC, 213; 
HV, 10; EE, 47); tijnhã (VC, 83; HV, 1; 
EE, 13); tijnhaas (VC, 1); tijnham (VC, 
47; EE, 21); tijnhamos (VC, 1); tijnhan 
(EE, 1); tijnhas (EE, 1); tijnhase (EE, 1); 
tijnhes (VC, 1); tinha (S, 24; VC, 9; HV, 
27; EE, 13); tinhã (S, 4; VC, 2; HV, 13; 
EE, 9); tinham (S, 1; VC, 1; HV, 3; C, 2; 
EE, 5); tinhamos (HV, 1); tinhan (S, 1; 
EE, 1); tinhãno (VC, 1; EE, 1); tinhao 
(VC, 1); tinhas (S, 1; VC, 1); tinhase (EE, 
1); tiue (S, 3; VC, 7); tiuer (C, 10; EE, 
4); tiuerẽ (C, 4); tiuerem (C, 6); tiuerõ 
(C, 1); tiver (C, 2); tiverem (C, 1); tjnha 
(VC, 2); toue (S, 2; TC, 1); touer (S, 2); 
touese (S, 3); touesse (S, 1); tuvyste (VC, 
1); tynha (S, 2; VC, 1; EE, 2). Contextos: 
«Nõ queria eu por todo o mũdo e ouro 
de Arabia huũ dias ou hũa nocte soo auer 
teijdo dous beneficios» (VC); «por que 
todos erã tehudos de vijr a Jherusalẽ em 
a solempnidade da pascoa» (VC); «cada 
huũ delles era theudo de se representar 
em Jherusallem cõ os sacrifiçios 
determinados por deu» (EE); «E Maria 
Jacoby e tã bẽ e Maria Salome muyto 
eram theudas a Christo» (VC); «A 
segunda que por sua limpeza eran 
theudos  de offertar o sacraficio 
determinado na ley» (EE); «por aquello 
o que deues e a que es tehudo» (VC); «ẽ 
tal caso es teudo porque ẽ teu oficio nõ 
poseste boa diligencia e per tua 
negligẽcia acõteceu aquel caiõ» (TC); 
«Ou es theudo de lho dar per conselho» 
(VC); «e os taaes em todos regnos som 
liures nõ fosse tehudo paguar peita» 
(VC); «com dilligencia e cuydado fosse 
teudo e nom leyxado» (VC); «ajnda que 
segũdo a ley nom fosse theuda de se 
purificar nẽ o ouuesse mester» (VC); «e 
a esto he tehudo qualquer prelado que 
recebeo cura de pegulhal do senhor» 
(VC); «Hos dias que todo homen he 
teudo de jejuũar son estes» (S); «E ẽ este 
caso a molher nõ he theuda fazer enmẽda 
alguũa» (S); «fica sospẽso do oficio por 
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huũ ano e he theudo dentregar a outra 
parte quãto per sua sẽtença perdeo» 
(TC); «E em tal caso nõ he theudo a 
rrestituiçon» (EE); «Itẽ o sacerdote que 
nega a peendemça he tihudo a alma da 
que o nega» (TC); «aos quaaes sã 
theudos os homeẽs de direito natural» 
(VC); «pera conhoçerẽ o bẽ que sam 
teudos fazer» (VC); «por que a ello sam 
theudos de dereito» (C); «e porem deue 
sempre seer tehudo em rigor» (VC); «e 
por tãto podẽ aly seer theudas e 
atormẽtadas per paixoões corporaaes» 
(VC); «e deue seer theudo e guardado» 
(VC); «nõ podiam seer theudos per huũ 
cõ saluaçõ» (VC); «ouuer de seer tijdo 
e soportado da sua molher» (VC); «que 
seja tehudo de dar o cõto de toda a ygreja 
em presença do justo juyz» (VC); «Onde 
que louuores lhe seja theuda fazer de 
dereito. por tam grande bem» (VC); 
«ajnda que o pecado feito em nos 
sejamos theudos perdoar» (VC); «nõ 
seria teudo de jejũar» (S); «nom pecariã 
nen serian teudos a rrestituyçã se se partẽ 
do pecado» (S); «e esto tal que asy leuã 
furtãno e sõ teudos de o ẽtregar» (TC); 
«e asy os padres sõ theudos a Deus por 
elles» (TC); «e a postumeira nẽhuũ das 
tres da meetade som tẽhudos alguũs por 
algũas cousas» (VC); «e affirma que 
todos som tehudos aaquello» (VC); «e 
diz a glosa que em a extrema neçessidade 
som teudo de ajudar ao meu immijgo» 
(EE); «e som theudos a rrestituir e tornar 
todo o que asi leuarom» (S); «e por em 
somos tehudos seruir aaquelle per cujo 
preço somos cõprados» (VC); «He de 
notar que a duas cousas somos theudos 
ao prouximo» (EE); «son teudos a 
rrestitujr todos os danpnos» (S); «E os 
que furtam e dan cõselho e ajuda e fauor 
son theudos a restituyr ha cousa» (S); «e 
por mostrar que vos sooes theudos de o 
fazer assy» (VC); «Outrosy aquel que 
odio tẽ a seu irmaão, obrigado fica aa 
morte» (TC); «E da qui adiãte tẽde vos 

por desauiado de my» (HV); «Senhor 
outro cõselho nõ tẽdes se nõ que façaes 
armar todos vossos caualleyros» (HV); 
«E acabada a bẽçõ dauga, tẽdo ho 
padrynho a creatura ẽ çima da pya nas 
maãos» (S); «mas açerca do seruiço da 
ygreja nõ tee cura algũa» (VC); «teẽ os 
poros mays largos» (RP); «mas sõ asi 
soldadeiros que nõ teẽ mẽtes senõ aa 
solda» (TC); «em alguũ que teẽ corrença 
ou fluxu do ventre» (RP); «e teẽ nos ẽ 
cõta de leues» (VC); «e teẽ se por bẽ 
auenturados dos beẽs tẽporaaes» (VC); 
«seede certos e teẽde prestes (a carrera 
do senhor)» (VC); «Qualquer que eu 
beijar aquelle he Cristo. Teedeo e trazeo 
auisadamente» (VC); «a uos peço polo 
poder que teẽdes da sãcta egreia que me 
absoluades e me dedes peedença» (TC); 
«Digo mais que pequey nõ teẽdo as 
peẽdẽças que me dauõ» (TC); «teẽdo o 
rostro pera genela ou fresta» (RP); 
«Syguirõ o senhor andãdo per suas 
peeguadas arremedando as obras e teẽdo 
as virtudes» (VC); «e teẽdo se em conta 
de peregrino e strãgeiro seja cõtente de 
mantijmento e do vestido sollamẽte» 
(VC); «e nũca te aleuãtes per soberba 
teẽdo te em grãde cõta» (VC); «he cousa 
propria de amarẽ sabedoria teẽdoa ante 
seus olhos» (VC); «Doestandoos de 
maas palauras torpes e desonestas e 
hyrosas e sanhudas et escandalizeyos, 
teẽdolhes hodio e maa uomtade» (TC); 
«teẽdoo queriao afogar e disselhe. Pagua 
o que deues» (VC); «ho pecador deue 
humildemente confessarsse teẽdosse por 
errado» (S); «Mas teelas sempre prestes 
para obrar cõ elas toda cousa sancta» 
(TC); «nõ poderam tomallo nem teello» 
(VC); «ca teelloas e jamais nõ o 
perderas» (VC); «certas nõ mas os beẽs 
teẽ a ella e teellos tu de reguardo e em 
deposito» (VC); «mas se o deus teuer e 
proueer teeloa como deus» (VC); 
«Porque se sõ reys a tanto he o 
desordenamento da sua cobiiça que nõ 
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sõ cõtẽtes dos reynos que teem e cobiiçã 
e trabalhã por outros ataa que seiã 
ẽperadores» (TC); «porque o vẽto do sul 
teem em si duas causas de apodrentar» 
(RP); «teẽm dez reaaes de prata se perder 
o huũ» (EE); «e mayor cuydado teemdes 
das vossas bestas» (VC); «mais con 
muita vaã gloria teemdo mitras de ouro 
e pedras preçiossas» (S); «E teemdose 
por scarnido dos magos foy muyto 
sanhudo» (VC); «mas teemnas en a maão 
sobre ho calez» (S); «Quãdo fezermos 
algũas cousas santas teemollo sem 
duuida por nosso deuedor» (VC); «a dar 
a entender que teemos avogado em Jhesu 
Christo açerca do padre» (S); «doutrina 
e emxemplo teemus de Ihesu Christo 
dizer por sy si e por nom nom» (TC); 
«presume que teen descriçon e dy 
adiante sempre se deue confesar hũa vez 
no anno» (S); «teende no coraçon ho que 
dizees polla boca» (S); «E de vistir 
porque teendes cuydado» (EE); «A 
deçyma que se faça teendo entẽçon e a 
võtade na oraçon segũdo ẽçima he dito» 
(S); «nem teendo lhe odio ou reteendo 
lhe de fazer alguũ bem» (VC); «e 
achando te tenha. e eu teendo te ame» 
(VC); «e remeteo se a elle e teendoo 
affogaua ho» (EE); «teem liberdade pera 
que teenhã cuydado dos beẽs spirituaaes 
e eternaaes» (EE); «Se tu teueres 
cuydado teenloas como homẽ» (VC); «e 
os acholitos asçenden çyrios e teenos 
ardendo» (S); «antes lhes toman seus 
dereitos e teẽnos subjugados» (S); 
«(Aquello que fazes) s. que teens 
voõtade de fazer» (VC); «nõ cura de 
louuores deste mũdo que ha de passar e 
teense por nõ mereçedor de honrra 
algũa» (VC); «Este modo deue teer o 
comfessor cõ aquelles que cõfesar» 
(TC); «e muytas vezes teer as frestas 
pera ho norte» (RP); «porque sofrer per 
força e teer lhe odio esto nõ he virtude 
de mãsidõ» (VC); «Nõ queiras parar 
mẽtes nẽ de teer te em as cõtendas e 

perfias» (VC); «teera seys artjgos ou seis 
clausulas» (S); «ajnda ajũtarã os maaos 
que teerã os corpos pesados» (VC); 
«Teeram soomẽte candea de çera ou 
dazeite pera se a dita ygreja alumiar» 
(C); «Seram cõuertidos ẽ a fin e teeran 
fome asi como caães, que he o desejo do 
cordeyro» (S); «e teeras thesouro nos 
çeos» (EE); «nõ saberẽ nem teerẽ tanto 
como elles» (C); «porque do mũdo 
teerees quẽ vos atormentara aadefora 
grauemente e cruel» (VC); «e por nam 
teerem rezam de lhes fazerem gasalhado» 
(C); «que scusa teeremos nos outros» 
(VC); «e teeres perante vos todo mal nos 
ardores pera sempre» (VC); «e rijo ho 
ajudaria e teeria por bẽ de o seruir» 
(VC); «nõ teeriã pecado» EE); «nõ 
teeriam pecado de jnfidellidade» (EE); 
«nõ he forçado teermos cauallos nẽ 
mulas em que andemos» (VC); «E teerõ 
cuydado de sy soomente» (VC); «Emtõ 
nõ teerom os poderosos consistorio nẽ 
estarõ em seeda aquelles que aqui mal 
julgarõ os pobres» (VC); «e quis ante 
teerse em sy» (VC); «nõ podia bem 
teersse em pees» (VC); «tu es aquella 
que tees cõtigo a saude e o amor 
cellestrial» (VC); «Veemde o que teẽs e 
da aos pobres e uem e sigueme» (TC); 
«ensoberueçes e teẽste em grande» 
(VC); «he o preeguador tehudo guardar 
e cõplir» (VC); «porque mais tehudo he 
o homẽ a deus que ao proximo» (VC); 
«som a ello tehudos por zello de 
caridade» (VC); «Se tem que as boas que 
ha que lhas nom deu Deus nem lhe da 
por ello graças, mais tem que as ha por 
seus trabalhos» (TC); «ysso mesmo tem 
grãde door» (RP); «mas tem as elle 
occupadas» (VC); «e tem me per a 
virtude per a virtude de teu poderio» 
(VC); «nom temdes em vos outros amor 
de deus» (EE); «e leesse temdo ha cara 
contra ho altar» (S); «por que aos que 
damos liçença com elles temos ha ffaçe» 
(S); «quantos homẽs e molheres vos ten 
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errado» (S); «E ha que ffica ẽ ha maão 
dereita tena cõ douus dedos ençima da 
boca do calez» (S); «mas aalem da vossa 
saluaçõ tende cuydado da sua» (VC); «E 
segundo tendes ouuydo foy vingada a 
morte e payxam de Jhesu Christo» (HV); 
«tendo a hostya nas maãos» (S); «e 
tendoos ẽ pouco e por nõ ser firme» (S); 
«E porem o deuẽ sempre a teer comsygo 
nas ygreias sagrado e eso meesmo nos 
moeesteiros para ho tenerẽ mais prestes 
a todo tempo que fezer mester» (TC); 
«Item se dyserem os menfestados que 
nom podem dar o alheo mandelhe o 
sacerdote que tenha em uomtade de o 
dar se o poder auer e que tenha esperança 
em Deus» (TC); «que se sangra ou tenha 
pestenença ou nõ» (RP); «nom coman 
nen beban e tenhã abstinẽçia» (S); «ca 
ajnda que ja depois da morte nõ possaaes 
pecar nẽ tenhaaes maneira» (VC); «nẽ 
ho tenhaes por senhor de Jherusalẽ» 
(HV); «E este sacramento tenham 
sempre em lugar limpo que nõ seiã hy 
outras cousas e seia çarrado» (TC); «mas 
tenhamollas na voontade e memoria» 
(VC); «alçãdo as maãos e amoesta que 
tenhamos as vontades en as coussas 
çelestiaaes e nõ em as terreaaes» (S); 
«nunca se podem fartar por muytos 
benefiçius que tenhan» (S); «(por esta 
maneira) .s. que tenhas todo homẽ seer 
amigo e proximo» (EE); «ajnda que boõ 
seja tenhase por sem proueito e menor 
de todos» (VC); «E tenhasse assy todo 
tẽpo» (VC); «ou de teerẽ aas cõ que 
voem asinha ou que tenhẽ hunhas cõ que 
cauẽ» (VC); «eu quando rezo emtom me 
uen sono e priguyça e cuydaçoõs de maa 
parte em tãto que mays tenho o coraçom 
em elas ca ẽ aquelo que rezo» (TC); 
«Senhor eis aquy teu marco que tẽnho 
guardado ẽ huum panno» (EE); «Senhor 
estom a ty aparelhadas has minhas maãos 
e tenhoas abertas pera obrar os teus 
mandamẽtos» (TC); «E outrosi me 
confeso e tenhome por pecador» (S); «e 

des que os tenia reçebidos leuouos aa 
sua tenda» (HV); «quando lançam ho 
vinho ssobre os dedos tenno com hũa 
mãao e os dedos da outra ajũtaos» (S); 
«Tenras cella em que nõ cobices outrẽ 
se nam tu soo» (VC); «mas tense por 
menor que todos» (VC); «saber o que nõ 
ssabya e ter alguũ bẽ que non tinha» (S); 
«por na tal obra e a todos comuũ 
beneficio ter sua parte» (VC); «a que nõ 
teuer em este mundo que a tera no 
purgatorio» (TC); «terã a maneira que 
determina e ordena sua regra» (C); «em 
tal maneyra que vollo nom teraa a mal» 
(HV); «da qual nõ tẽras spaço de fazer 
obras meritorias ou peẽdença» (VC); 
«por terẽ carreguo de lhes mãdarẽ ou 
leuarẽ os ditos olios» (C); «ca ryso 
terees» (EE); «Sam Tomas diz terem o 
mays alto graao» (C); «e que scusa 
teremos nos» (VC); «quanto mais o terra 
dos homẽs que som feitos a ymagẽ de 
deus» (VC); «nõ diga porem outro 
doesto mas sofrao muy bem ca terrã que 
lhe dira aquelo que lo que lhe disserom 
na cõfisom» (TC); «Dade esmolla e todas 
cousas terrees limpas» (VC); «e quando 
o visse confrangerse com algũas 
burbulhas que terria no corpozinho» 
(VC); «o tijnham e terrijam por su rey» 
(VC); «tu tẽs muitos beẽs guardados para 
muitos ãnos» (EE); «Item preguntea logo 
que tempo ha que foy comfessada e a 
quẽ e que peemdença lhe deu e se a teue 
ou nom ou se peccou mortalmente amte 
que a aquabasse» (TC); «Quando teueer 
tẽtaçom de pecar cuyda na uirgindade de 
Sancta Maria e asy das outras tẽptaçoões» 
(TC); «Estes som os que alguũas vezes 
escarneçemos e teuemos en pouco» 
(EE); «mas Jhesu teueo per a maão e 
aleuãtouo e foy saão» (VC); «e 
abraçãdoos teueos em si nos braços» 
(VC); «e fazelhe emtender que a que nõ 
teuer em este mundo que a tera no 
purgatorio» (TC); «da ho a beber aquelle 
que teuer apostema» (RP); «assy como 



328 Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

se em alguũ tẽpo nõ teuera doença 
algũa» (HV); «mas se perfeita ffe teuerã 
conheçeram bẽ elle teer tanta vertude» 
(EE); «e lhes teuerdes amorio que mais 
gualardõ speraaes de auer» (VC); 
«Comerees e beueres aquello que elles 
teuerẽ de seu» (VC); «e se alguũ ou 
alguũs dos ditos benefiçiados de cura 
teuerem ou alguũ delles teuer priuillegio 
papal» (C); «Quando te pidirem por 
caridade algũa cousa sempre lha da se a 
teueres e se nom dalhe boa resposta» 
(TC); «nẽ teuermos as riquezas das 
virtudes da caridade» (VC); «Item se 
som religiosos, da obediemcia como a 
teuerõ» (TC); «açerca da pascoa teuerõ 
feno nos praados» (EE); «ante teuerom 
e reçeberõ cada huũ segũdo suas obras» 
(S); «O quarto he os que dormem com 
as que bautizaram, ou com as que 
teuerum ao bispo quando crisma ou com 
aquelas que ouuiram de confissom» 
(TC); «E porende foy estabeliçido que o 
teuese outro ante ho bispo» (S); «saluo 
sse nom teuesem outra coussa de que 
vestir» (S); «e se alguũs nõ teuesen dõde 
mercassen» (EE); «quãdo alguũ teuesse 
tal apostema que soruesse em si toda a 
triaga» (RP); «e nõ teuessẽ que comer» 
(EE); «por que nõ teuesseẽ scusa» (VC); 
«que vos teuesseis firme fee e esperãça» 
(HV); «porque as gẽtes teuessem moor 
deuoçom» (HV); «nam podemos aver 
tanto dinheiro e posto que ho teuessemos: 
nam abastaria para a recreaçam delles» 
(EE); «Por que viessem se nõ teuessen 
que offertar: achassen ally algũa cousa 
para mercar» (EE); «como se teuesses 
teu senhor» (VC); «Jesu que te nom 
teueste por descõtente quereres seer 
engeytado dos judeos» (VC); «mas nom 
me teuestes» (VC); «a sua humanidade 
em que teve por bẽ viuer ãtre os homẽs» 
(VC); «serã descubertas todas as cousas 
vergonhosas que ho homẽ tever» (S); 
«sejam honrradas e theudas  em 
reuerençia» (C); «sse he homen theudo 

de dar esmola de neçesario» (S); «e nõ 
podẽdo logo theudo es de a cõprir como 
poderes» (VC); «mas aquelle que acha 
a cousa perdida theudo he de restituylla» 
(VC); «esso meesmo theudo seria de o 
fazer ao jmijgo» (VC); «A outra maneyra 
em que se deue de gardar e som muyto 
mays theudos de o fazer que he cousa 
spritual» (TC); «Porque o amgeo das 
temtaçons que he o diaboo em tamto 
tiinha a terra cabo presa com suas muy 
crueis maãos» (TC); «quanto a esto nom 
eram de ley algũa nem tiinhã ordeens em 
colher as espiguas e comellas no dia do 
sabado» (VC); «Tu clerigo de epistola 
ou dauãgelho tiinhas huũ cuitelo na 
maão pera te defender de quẽ te mal 
quesese fazer» (TC); «os quaees declarou 
o cordeiro que tijnha a chaue» (S); «ca 
nõ tijnhã humildade» (EE); «per ventura 
tijnhaas dobradas ou sobejas» (VC); «e 
tijnham poucos peixes pequeninos» 
(EE); «e mãdaste a nos pecadores que a 
fezessemos em quãto tijnhamos tẽpo» 
(VC); «E pos lhe quatro guardas que 
tijnhan cada huũ sob seu poder quatro 
pessoas» (EE); «e cryamos que tijnhas 
demonyos» (EE); «ca tijnhase por nõ 
digno da presença de Christo» (EE); 
«que he loguar onde tijnhes vosso poder» 
(VC); «por que Deus folgou de todallas 
obras que tinha feyto» (S); «os quaes 
signifycã a destra pella ley que tinhã e 
os gentijos» (S); «quãdo era senhor deste 
castello a my me tinham por sabedor 
homẽ» (HV); «aquelle que nos tinhamos 
por sandeu» (HV); «com grande apetito 
cobijçey as cousas alheas que outros 
tinhan» (S); «por que lhe tinhan dado a 
elle e aos outros preegadores as cousas 
neçessarias» (EE); «e tinhãno p[or] filho 
de Joseph» (EE); «e tinhao no regaço 
sobre os geolhos» (VC); «por que lhes 
querias mal ou lhes tinhas odeo e 
mallquerẽça» (S); «tinhase mostrado 
senhor do aar» (EE); «por ẽgano ou por 
vssura tiue  e furtey e tomey nõ 
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devydamente» (S); «fazer tudo o que por 
bem tiuer por descargo de sua cõçiẽçia» 
(C); «todollos casados que assy mançebas 
tiuerẽ» (C); «E ysto se entenda naquelles 
que renda nom tiuerem honde uiuem» 
(C); «ou ofiçios como sempre tiuerõ em 
custume» (C); «E quãdo alguũ frade por 
sua doença tiver neçesidade de ser 
uisitado per alguã boa e onesta velha 
molher» (C); «E nom vijndo os ditos 
abades ou capellaães que curas tiverem 
pellos ditos olios ao dia acustumado» (C); 
«o qual era hũa guaiua ou coua que tjnha 
hũa pedra ẽçima» (VC); «Se nom toue as 
peẽdemças que lhe derom» (TC); «O .xj. 
que se alguũ touer algũa molher solteira 
por mançeba» (S); «ate que a conheçese 
ou touese de fazer com algũa sua parẽta» 
(S); «e ssoomente touesse aquyllo de que 
se podesse sustentar» (S); «E tuvyste o 
corpo do senhor cõ a tua gloria porque tu 
meesmo sejas justo» (VC); «louuou 
muito a molher que non tynha sse nom 
dous dinheiros pequenos» (S).

ter mentes, vb. + adv. (de ter + mentes). 
Ter em mente; ter entretanto. Formas: 
teẽ mẽtes (VC, 1); teem mẽtes (VC, 2); 
teemos mentes (VC, 1); teendo mentes 
(VC, 1); teendo mẽtes (VC, 1); teer 
mentes (VC, 1); teer mẽtes (VC, 5); teerã 
mẽtes (VC, 1); tees mẽtes (VC, 1); teẽs 
mẽtes (VC, 1); tem mentes (VC, 2); tem 
mẽtes (VC, 1); tenha mentes (VC, 1); 
tenham mẽtes (VC, 1); teue mẽtes (VC, 
1); teuermos mentes (VC, 1); teuermos 
mẽtes (VC, 1); teuesse mentes (VC, 1); 
tijnhã mẽtes (VC, 1); tijnham mentes 
(VC, 1). Contextos: «assi meesmo o 
filho ou filhos de deus sõ prouados se teẽ 
mẽtes aa justiça de deus» (VC); «Onde 
todollos olhos dos pecadores teem mẽtes 
a ella» (VC); «e se entẽdemos e teemos 
mentes aaquello que nos prometeo» 
(VC); «mas teendo mentes em Jhesu 
reçebam o juyzo de taaes com paciençia» 
(VC); «mas cõ silẽcio e muyta reuerẽcia 
e temor sijã teendo mẽtes e esguardãdo 

em elle» (VC); «E que nom quedã de 
teer mentes em elle em todo e per todo 
com olhos de ffe e com limpo coraçõ» 
(VC); «e nõ curã de teer mẽtes em deus 
que vee todas cousas» (VC); «e vijra 
quando os homẽs nõ teerã mẽtes por o 
perijgo» (VC); «e dizẽ que tu nõ tees 
mẽtes geeralmẽte aas pessoas de huũs 
mais que outros» (VC); «Tu que cõ 
gesto alleuãtado teẽs mẽtes ao çeeo» 
(VC); «mas a voontade daquelle que 
tem mentes a deus» (VC); «mas tem 
mẽtes aaquelle que desejas veer cõ grãde 
amor» (VC); «e tenha mentes em ty mais 
que em minha sagueza» (VC); «e todas 
nossas pallauras e obras tenham mẽtes a 
quando elle açenar que obeedeçã aa sua 
voontade» (VC); «e teue mẽtes que nos 
o amassemos depois» (VC); «e teuermos 
mentes aaquelle amor diuinal» (VC); «e 
se teuermos mẽtes ao principe da nossa 
ffe querẽdo seguir o seu caminho» (VC); 
«nem auia outro filho a que teuesse 
mentes em logo daquelle que morto era» 
(VC); «assy como os judeus que tijnhã 
mẽtes em elle» (VC); «e tijnham mentes 
em elle os phariseos se curaria elle em 
os sabados pera o reprehenderem ou 
acusarem» (VC).

terça, subs. (do lat. tertia-m). Hora de 
terça; a segunda das horas canónicas que 
se rezava à terceira hora do dia. Formas: 
terça (S, 8; VC, 21; HV, 3; C, 1; EE, 
5). Contextos: «en a ora da terça» (S); 
«Ha ora da prima e desde prima fasta a 
terça» (S); «e na hora da prima fazemos 
nembrança de como foy escarneçido. em 
a terça de como foy leuado ao juyzo» 
(VC); «ysto era a hora de terça» (HV); 
«possam bem rezar e cantar as horas e 
missa da terça» (C); «Segundo em ho dia 
da sesta feira sancta a ora da terça» (EE); 
«e sayndo perto de hora de terça» (EE).

terça-feira, subs. (do lat. tertia feria). O 
terceiro dia da semana. Formas: terça 
feira (VC, 6; C, 2; EE, 12); terça feyra 
(EE, 3); iij. feira (EE, 7). Contextos: 
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«e aquella meesma terça feira» (VC); 
«a terça feira, e a quinta e sabado» (C); 
«esta pregunta se fez terça feira ante 
da paixom de Christo» (EE); «Da terça 
feyra da pascoa da resurreyçam» (EE); 
«a x. de nouẽbro em iij. feira» (EE).

terceiramente, adv. (de terceiro + -mente). 
Em terceiro lugar. Formas: terçeira 
mẽte (VC, 1); terceiramente (VC, 
21); terçeiramente (VC, 10; EE, 3); 
terceiramẽte (VC, 29); terçeiramẽte 
(VC, 29; EE, 3); terçeyramemte (EE, 1); 
terceyramente (VC, 8); terçeyramente 
(VC, 1; EE, 1); terceyramẽte (VC, 
10; EE, 1); terçeyramẽte (VC, 3). 
Contextos: «Terçeira mẽte porque mais 
corrõpe e mayor dãpno faz aquelle que 
sta e stado e graao de preguador» (VC); 
«Terceiramente pera se marauilhar» 
(VC); «Terçeiramente veeo como justo 
a justificar e perdoar os pecados» (EE); 
«Terceiramẽte consijremos. que he elle» 
(VC); «E terçeiramẽte leuado a Pillatos» 
(VC); «Terçeyramemte que outros 
comtra louuor de deos guyam danças non 
licitas» (EE); «Terceyramente por razom 
da multiplicada companhia e gente 
que o seguia» (VC); «Terçeyramente 
proua ajnda aquesto pera confusom 
que se segue» (VC); «terceyramẽte 
pello proueito delles meesmos» (EE); 
«Terçeyramẽte quãdo he ocupado açerca 
das cousas altas» (VC).

terceiro, num. (do lat. terciarius, a, um). 
Que ocupa numa série a posição número 
três. Formas: terceira (S, 15; TC 4; VC, 
107; EE, 6); terçeira (S, 97; VC, 81; C, 
10; EE, 30); terceiras (VC, 1); terçeiras 
(S, 1); terceiro (S, 2; TC 4; VC, 71; EE, 
9); terçeiro (S, 77; VC, 41; HV, 4; C, 9; 
EE, 45); terceiros (VC, 2); terçeiros (S, 
1; VC, 6); tercejro (EE, 1); tercera (EE, 
1); terceyra (TC 11; VC, 36); terçeyra 
(S, 38; VC, 45; EE, 10); terçeyras (S, 1; 
VC, 1); terceyro (TC 3; VC, 20; EE, 4); 
terçeyro (S, 21; VC, 37; HV, 1; EE, 14; 
RP, 3); terrçeiro (VC, 1); treçeiro (S, 1); 

treçeyra (S, 2). Contextos: «A terceira 
se quer fazer peemdẽça e partirse dos 
pecados quãto em si for» (TC); «A 
terceira he a oraçom ha qual se denota 
quando se diz» (EE); «Ha terçeira 
ordẽ sera dos maoos que non ouuerom 
coneçimento da ffe de Jhesu Christo» 
(S); «As terceiras vodas do entẽdimẽto 
tropologico e spiritual sõ o ajũtamẽto 
que faz deus cõ a alma» (VC); «e as 
duas terçeiras de parte do que rreçebe» 
(S); «resurgio aho terceiro dya» (S); «O 
terceiro he: Creer na pessoa do spritu 
sãcto» (TC); «Da enueia. Capitulo 
terceiro» (TC); «Booa cousa he de 
auermos huũ terceiro temor» (VC); «O 
terçeiro que o filho he Deus verdadeiro» 
(S); «e resurgio ao terçeiro dia» (HV); 
«e mãtẽ e da de comer aos terceiros per 
tres dotes da alma» (VC); «Os terçeiros 
que dizẽ: que te mandou manar do 
parayso e que em ti foy bautizado per 
Sam Joham» (VC); «Domingo tercejro 
no auẽto» (EE); «Tercera ha pessoa do 
spiritusancto» (EE); «A terceyra se he 
adiuinha» (TC); «A terçeyra maneira 
de conselho he a sabedoria vssada ẽtre 
os que vyuẽ neste mũdo e delyberaçõ 
de todas as cousas» (S); «E as tres 
terçeyras por que ajamos ha gloria» 
(S); «Seguese o terceyro mamdamẽto 
ẽ que faça quatro preguntas» (TC); 
«Domingo terceyro depois da dicta 
festa» (EE); «e no terçeyro dia eu som 
cõsumijdo per a morte da cruz» (VC); 
«Terçeyro, dos remedios della» (RP); 
«assi como se escreue em o terçeyro 
liuro dos amforismos» (RP); «da muj 
amargosa paixõ quanto ao terrçeiro» 
(VC); «no tenpo do papa Julio que foy 
treçeiro depois de Sam Siluestre» (S); «A 
treçeyra a vestidura brãca que lhe poeẽ 
em çima da cabeça» (S).

tércio, num. (do lat. tertius, a, um). Terceiro. 
Formas: tercio (RP, 1). Contexto: 
«Tercio he quando ha hy muytas moscas 
em ha terra» (RP).
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terciodécimo, num. (de tércio + décimo). 
Décimo terceiro. Formas: terçia 
deçima (S, 1); terciadecima (VC, 1); 
terçiadeçima (VC, 1). Contextos: «Ha 
terçia deçima maneira que ẽbarga o 
matrimonio he ha jnpotẽçia» (S); «A 
terciadecima he que o moço he simplez 
e em aquesto he jnnoçẽcia» (VC); «A 
terçiadeçima he que se tu cuydas os 
profũdos juyzos de deus» (VC).

terço, subs. (do lat. tertiu-m). A terça parte 
de alguma coisa. Formas: teerço (TC, 
1); terço (TC, 5); terços (C, 1; EE, 1). 
Contextos: «deue o pam de seer o terço 
de farinha e o terço de ciinza e o teerço 
sal e agua» (TC); «departidamente em 
terços avendo os todos e cada huum 
delles por çitados» (C); «huũ seisto de 
longo e huũa legua e dous terços do 
largo» (EE).

terço 2, num. (do lat. tertius, a, um). 
Terceiro. Formas: terça (EE, 1). 
Contexto: «Euangelho da terça feria 
do pintecosto» (EE).

terdécimo, num. O mesmo que terciodéci-
mo. Formas: terdeçima (S, 1). Contex-
to: «A terdeçima pello que sse contẽ ẽ 
os artigos da ffee» (S).

terminar, vb. (do lat. terminare). Pôr termo 
a; acabar; findar; concluir. Formas: 
terminara (VC, 1); termine (VC, 1). 
Contextos: «entõ se terminara e acabara 
o estado dos mereçimentos» (VC); «E 
como quer que nõ se termine aqui ou 
nom se tracte se nõ de perdom do que 
se reprehẽde» (VC).

termo, subs. (do lat. terminu-m). Limite; 
prazo; fim; região que se estende em 
redor de uma cidade; modo, teor. 
Formas: termo (S, 7; TC, 1; VC, 31; C, 
12; EE, 6); termos (S, 4; TC, 1; VC, 14; 
C, 3; EE, 4). Contextos: «Ho saçerdote 
que ha cura dalmas pode asoluer ao 
parrochiano seu dentro no termo da sua 
parrochia ou fora» (S); «faz aos homens 
perder o conhicimẽto da uerdade e 
fazelhes obrar tãto mal que traspasam o 

termo da luxuria e da turpidade» (TC); 
«E por razõ do termo onde veerom» 
(VC); «que o nom fizer autorizar atee o 
dito termo» (C); «e a rezõ he por quãto 
nosso emtender tem termo» (EE); «ou 
tiraste malhõees ou fitos ou sinaees 
das terras ou termos» (S); «E porque o 
casamẽto he mais solto asy deuẽ de ser 
gardados os seus termos como os da 
castidade» (TC); «os outros mudauãse 
em termos e tẽpos determinados» 
(VC); «tanto tire o bem fora de seus 
termos como he o enfingimẽto» (VC); 
«lançarom o saluador fora de seus 
termos» (VC); «E sayo daquelles termos 
ou estremos» (VC); «Os quaes termos 
lhes asi damos e assynamos» (C); «Em 
aquelle tẽpo saindo Jhesu dos termos de 
Tyro veeo por Sydõ» (EE).

terno, adj. (do lat. tener, era, erum). Que 
tem sentimentos afetuosos; meigo. 
Formas: terna (VC, 1); ternas (VC, 
1); terno (EE, 1). Contextos: «E 
poseronlha na cabeça muy reuerenda 
e muy dellycada e terna» (VC); «e o 
dampno que te for feito e as enjurias 
ternas tu por guãço e proueito pera ti» 
(VC); «ho emperador rico poderoso e 
fremoso sabio e terno tomou ha huũa 
proue» (EE).

terno 2, subs. (do lat. ternu-m, de três). 
Conjunto de três. Formas: ternos (VC, 
1). Contexto: «Os quaaes apostolos 
ajnda segũdo Beda sam scolheitos em 
cõto de quatro ternos» (VC).

terra, subs. (do lat. terra-m). Mundo; 
região; território; localidade; propriedade 
rústica; o chão. Formas: tera (S, 1; TC, 
1; EE, 5); terra (S, 61; TC, 34; VC, 925; 
HV, 29; C, 7; EE, 256; RP, 1); terras (SG, 
3; S, 13; TC, 2; VC, 30; HV, 2; C, 1; EE, 
15). Contextos: «nom faras ydolo nẽ 
semelhãça que seja de çima do çeo nẽ 
da tera de baixo» (S); «Deus padre todo 
poderoso criador dos ceeos e da tera» 
(TC); «ponho meus giolhos na tera» 
(EE); «nẽ das que som ẽ as auguas sub 
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a terra que ssom os peixes» (S); «Lõgos 
dias uiue homẽ sobre a terra ainda que 
em este mũdo pouco uiua se uiue a 
seruiço de Deus» (TC); «males e ele nũca 
lhe quis obedecer ãte perante obispo da 
terra» (TC); «e mãdou que fose uẽdido 
ele e a molher e os filhos, e el deitoselhe ẽ 
terra e dizẽdolhe» (TC); «Feita seja a tua 
voontade assy no çeeo como na terra» 
(VC); «os boos estarã no ar cõ Christo 
e os maaos na terra» (EE); «se na terra 
onde moram edificam de sua terra non 
curam mais» (EE); «Tercio he quando 
ha hy muytas moscas em ha terra» (RP); 
«E Sixto quarto acerqua do senhorio 
terras ylhas portos tratos» (SG); «tiraste 
malhõees ou fitos ou sinaees das terras 
ou termos» (S); «Por esto uos destroyra 
Deus na fin e punirlosha e mudara as 
suas moradas e as suas riquezas das 
terras dos uiuemtes» (TC); «tu que agora 
regnas e sempre regnaste nas terras sejas 
conhoçido e entendido» (VC); «e tomae 
vossa çidade e todo o que he dentro e 
deyxaynos hyr pera outras terras» (HV); 
«assy sobre os dizimos como sobre as 
terras e herdades e casaes dos ditos 
benefiçios» (C); «Emxemplo daquelles 
que moram en terras alheas» (EE).

terreal, adj. (do lat. medieval terrenale-m). 
Terrenal; deste mundo; terreno; terrestre. 
Formas: teerreaaes (VC, 1); teerreaees 
(S, 1); tereaaes (S, 1); terreaaes (S, 4; 
VC, 158; EE, 8); terreaas (S, 1); terreaees 
(S, 4); terreaes (VC, 18); terreaẽs (TC, 
1); terreal (S, 2; TC, 1; VC, 77; EE, 2); 
terreall (VC, 1). Contextos: «fazello 
despachado e liure de toda çugidade 
das cousas teerreaaes todas» (VC); «e 
nõ por bem nen proueito temporal nen 
por cobijça das coussas teerreaees» 
(S); «por que he mais alto que todas as 
coussas tereaaes» (S); «O segũdo en 
menosprezar as coussas terreaaes como 
fez Moysem» (S); «e que deseja mais 
as cousas celestriaaes que as terreaaes 
e menospreza as cousas humanaaes» 

(VC); «Se vos disse cousas terreaaes 
e nõ creedes» (EE); «asy como os 
que menosprezõ o mundo e as cousas 
terreaas» (S); «E por os dous que foy 
apartada a terra da augua significa que 
por o bautismo somos apartados das 
cousas terreaees» (S); «E o passamẽto 
que nos fazemos dos vicios aas virtudes 
e das cousas terreaes aas celestriaaes» 
(VC); «Mas emuoluẽdome ẽ elle e mays 
soo solicito nas cousas terreaẽs que 
nas sprituães» (TC); «O qual sacrifiçio 
que he materia terreal destinada e 
deputada ao corpo do teu filho» (S); «De 
Adam como pecou logo foy deytado 
do prayso terreal» (TC); «nom assy 
como os homeẽs que se amã carnalmẽte 
e por o proueito terreal» (VC); «som 
bẽauenturados os que ham fame e hã 
seede da justiça e nõ da pecunia e riqueza 
terreal como os cobijçosos» (EE); «seus 
parẽtes (ou cãpos) .s. possissom terreall» 
(VC).

terrealidade, subs. (de terreal + -idade). 
Qualidade do que é terreno. Formas: 
terrealidade (VC, 1). Contexto: «A 
segunda cousa he a caua per a qual se 
entẽde a pobreza a qual faz mingoar da 
alma toda a terrealidade» (VC).

terremoto, subs. (do lat. terraemotu-m). O 
mesmo que terramoto: sismo. Formas: 
terremoto (VC, 7; EE, 3); terremotos 
(EE, 2); terremotus (EE, 2). Contextos: 
«E o angeo do senhor descendeo do 
ceeo e per sua virtude foy feyto o 
terremoto» (VC); «Ja era feyto e passado 
o terremoto quando resurgio o senhor» 
(VC); «e como fora feyto terremoto muy 
grãde» (VC); «seram grandes terremotos 
e grãdes pestillencias e fames» (EE); 
«seerã grandes terremotus pellos logares, 
e pestenenças e fames» (EE).

terrento, adj. (de terra + -ento). Da cor da 
terra; terroso. Formas: terrẽta (VC, 1). 
Contexto: «porẽ aquella vermelhidõ he 
terrẽta e toruada» (VC).

térreo, adj. (do lat. terreus, a, um). 
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Terreno; terrenal. Formas: terreas (VC, 
1). Contexto: «O carrego das cousas 
terreas e dos senhores das terras cansa 
e quebrãta» (VC).

terrentório, subs. (do lat. territoriu-m). O 
mesmo que território: grande extensão 
de terreno; área administrativa. Formas: 
terrẽtorio (VC, 1). Contexto: «E todos 
se hiam aa çidade metropolitana ẽ cujo 
terrẽtorio viuiã» (VC).

terríbel, adj. (do lat. terribile-m). O mesmo 
que terrível: assustador; pavoroso. 
Formas: terribel (S, 1). Contexto: «Ha 
quarta que he themor do juizo, o qual 
he muy terribel e muy espantosso aos 
pecadores» (S).

terror, subs. (do lat. terrore-m). Qualidade 
do que é terrível; pavor; espanto. 
Formas: terror (VC, 1). Contexto: 
«deue primeiramẽte tirar e matar o 
venino e a peçonha do pecado per terror 
e spãto» (VC).

tesaurizar, vb. (do lat. medieval thesauri-
zare). Juntar coisas valiosas; acumular 
bens. Formas: thesaurizar (VC, 2); the-
saurizara (EE, 2). Contextos: «muy stre-
mada maneira de thesaurizar he quando 
os beẽs tẽporaaes e trespassadoyros se 
despendẽ em obras de piedade» (VC); 
«fazeme nõ thesaurizar em a terra os 
guãços das cousas terreaaes» (VC); 
«thesaurizara sobre elle e herdalloha de 
nome eterno» (EE).

tesauro, subs. O mesmo que tesouro. 
Formas: thesauro (VC, 3). Contextos: 
«do namorado a luxuria do auarento o 
dinheiro he seu thesauro ou seu deus» 
(VC); «e tu sigue aquelle precioso 
thesauro ao menos aa delonge» (VC).

teso, adj. (do lat. tensus, a, um, esticado). 
Duro; rijo. Formas: teso (VC, 1). 
Contexto: «a pallaura de deus he mãjar 
espesso e teso» (VC).

tesouraria, subs. (do lat. medieval 
thesauraria-m). Cargo de tesoureiro; 
local onde é guardado e administrado o 
tesouro. Formas: thesouraria (VC, 1). 

Contexto: «ca elle auia o carrego da 
thesouraria» (VC).

tesoureiro, subs. (do lat. thesaurariu-m). 
Aquele que guarda o tesouro ou os 
valores de uma instituição. Formas: 
thesorreyro (S, 1); thessoureiros (S, 1); 
tesoureiros (C, 1). Contextos: «prior 
thesorreyro, mestre escola» (S); «Os 
thessoureiros ou os sancristãees das 
ygrejas cathedraees» (S); «e assy aos 
tesoureiros das ditas ygrejas que nõ dem 
vestimenta nẽ calez nẽ outros ornamẽtos 
a nehuũ clerigo sem primeiro saberẽ que 
tẽ rezado» (C).

tesouro, subs. (do grego θεσαυρός, pelo 
lat. thesauru-m). Grande quantidade 
de riquezas guardadas ou escondidas 
no mesmo lugar. Formas: tesouro (S, 
1; HV, 3); tesouros (SG, 1; S, 1; VC, 
1; EE, 1); thesouro (S, 6; VC, 76; HV, 
3; EE, 19); thesouros (TC, 1; VC, 15; 
EE, 7); thessouro (S, 1). Contextos: «E 
segũdo esto he duuida se alguũ pode 
ffazer tesouro sen pecado dauaricia» 
(S); «matauãnos por tirar o tesouro que 
tinhã» (HV); «E nos tesouros e sãcristias 
de cada hũa das sees dos bispados 
destes regnos» (SG); «abrirom os seus 
tesouros» (VC); «e os meteo no thesouro 
do templo (S); «nõ façamos thesouro 
na terra» (VC); «deitou ẽ ha aarca do 
thesouro dous dinheiros meudos» (EE); 
«se adeuinhar sabẽ porque nõ adeuinhã 
hu iazẽ os thesouros escõdidos» (TC); 
«mas que desejassem os thesouros 
celestriaaes» (VC); «nem teue esperãça 
ẽ seus thesouros» (EE); «A esto se pode 
rresponder que ha hy duas maneiras de 
fazer gardar thessouro» (S).

testa, subs. (do lat. testa-m). Fronte. 
Formas: testa (VC, 5). Contextos: 
«alleuãtas a testa pera çima» (VC); «e 
por aquesto com grande estudo a poemos 
em as casas e em as paredes e em as 
portas e na testa e dentro no coraçom» 
(VC); «A testa chaã e muy clara. e a façe 
sem emverrugadura nem magoa» (VC).
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testador, subs. (do lat. testatore-m). Aquele 
que faz testamento; o que dá testemunho. 
Formas: testador (EE, 1). Contexto: 
«firmada com a võtade do testador e das 
testimunhas» (EE).

testamento, subs. (do lat. testamentu-m). 
Documento em que consta o ato 
revogável pelo qual alguém distribui os 
seus bens por outros; o Novo e o Velho 
Testamentos. Formas: testamemto (S, 
1); testamento (S, 3; VC, 8; EE, 11); 
testamentos (VC, 7; EE, 1); testamẽto 
(S, 3; VC, 8; EE, 16); testamẽtos (VC, 
6; EE, 2). Contextos: «foy ho derradeiro 
mandamento do sseu testamemto» (S); 
«asi como ho bispo ou ho que he cura 
dalmas ou executor dalguũ testamento» 
(S); «denũçiar a escritura do testamento 
da ley velha e noua» (S); «Item foy 
figurada per a archa do testamento em 
que eram fechados os mandamentos da 
ley» (VC); «e per exemplo de cadahuũ 
dos testamentos ha na ygreja este conto 
de dias de peendẽça» (VC); «os dous 
testamentos» (EE); «Ho filho adoptiuo 
subcede ao padre que ho adoptou se 
nom fezer testamẽto» (S); «assi como 
do testamẽto de que me cometerõ e 
derõ carrego» (VC); «porque destribuio 
a sabedoria de ambos os testamẽtos» 
(VC); «aquestes som dous testamẽtos» 
(EE).

testar, vb. (do lat. testari, ser testemunha). 
Legar; dispor em testamento; transmitir. 
Formas: testar (C, 1). Contextos: «e 
possa delles testar e fazer tudo o que 
por bem tiuer por descargo de sua 
cõçiẽçia» (C).

testemunha, subs. (do lat. medieval 
testimonia-m). Pessoa que dá testemunho 
ou confirma uma pretensa verdade. 
Formas: testemunha (S, 5; TC, 1; VC, 
1; EE, 4); testemunhas (S, 6; TC, 2; VC, 
3; C, 1; EE, 4). Contextos: «E ẽ esto se 
entende ho que dan ao juiz por que de 
falsamente sentença e aa testemunha por 
que dee falsso testemunho» (S); «Deus 

me seia testemunha que a uina ficou de 
minha geeraçõ e eu nõ lha uẽderey» 
(TC); «falsa testemunha he aquella 
que nom entende ou diz as cousas per 
aquelle entendimento que som ditas» 
(VC); «Ca deus me he testemunha 
como cobijço a todos vos outros nas 
emtredanhas de Jhesu Christo» (EE); 
«ou fose condenado per testemunhas 
que disesen o que ouuiran dizer» (S); 
«O iuiz se pode achar alguũ caso pera 
o liurar apoẽdo algũa cousa cõtra as 
testemunhas» (TC); «Quãdo alguem 
requere que aquelles que som seus 
jmijgos e contrayros aa sua tençom 
sejam testemunhas» (VC); «cada huũ 
e as testemunhas que presentes forem» 
(C).

testemunho, subs. (do lat. testimoniu-m). 
Depoimento de uma testemunha; prova 
apresentada em tribunal. Formas: 
testemunho (S, 16; TC, 7; VC, 6; C, 
1; EE, 45); testemunhos (VC, 2; EE, 
1). Contextos: «E ẽ esto se entende ho 
que dan ao juiz por que de falsamente 
sentença e aa testemunha por que dee 
falsso testemunho» (S); «Ca tall nõ 
condepna ell, mais aquelles que cõtra 
ell derõ aquel falso testemunho» (TC); 
«sõ ẽfames e nõ podem dar testemunho 
nẽ podẽ demãdar nẽhuũ a iuyzio» (TC); 
«e do cõplimẽto da sua tristeza da 
testemunho a verdade meesma» (VC); 
«nõ leuantaras falsso testemunho» 
(C); «O qual deu testemunho do verbo 
deuino» (EE); «Mas de todos aquelles 
testemunhos soos os testemunhos de 
dous som expressos e declarados» (VC); 
«falssos furtos, e falssos testemunhos» 
(EE).

testículo, subs. (do lat. testiculu-m). Parte 
genital dos mamíferos machos. Formas: 
testiculos (S, 1). Contexto: «E esto 
se entẽde do que nace de natura sem 
testiculos, que se despojs que naceo lhos 
cortarõ ou os perdeo» (S).

testificar, vb. (do lat. testificari). Dar 
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testemunho de; atestar. Formas: testificã 
(VC, 1). Contexto: «e assi acerca destas 
quatro cousas as quaaes testificã todo 
testimunho» (VC).

testigo, subs. (do cast. testigo). Testemunho. 
Formas: testigos (TC, 3); testigus (TC, 
1). Contextos: «Outros asacã testigos 
falsos por mal querença dalguẽ por lhe 
fazer perder o que ha» (TC); «assacarẽ 
falsus testigos cõtra os boos» (TC); «A 
primeira pernicia que quer destroyr esta 
he pecado mortal em aqueles casus que 
ditos som ẽcima dos falsos testigus e asi 
dos outros casos» (TC).

testimónio, subs. (do lat. medieval 
testimoniu-m). O mesmo que testemunho. 
Formas: testimonio (VC, 2). Contextos: 
«A gloria e louuor nosso he este .s. o 
testimonio da nossa consçiencia» (VC); 
«mas que veeras ramos verdes que som 
testimonio e signal de piedade e de paz» 
(VC).

testimunha, subs. O mesmo que teste-
munha. Formas: testimunha (S, 2; TC, 
1; VC, 37; EE, 3); testimunhas (S, 3; 
TC, 1; VC, 57; EE, 19); testjmunhas 
(EE, 1). Contextos: «E ẽ esta acusaçõ 
ou denunciaçõ ho acusador pode seer 
testimunha» (S); «que nõ faça mal ou 
iurar a uerdade quãdo he trazido por 
testimunha» (TC); «A testimunha falsa 
a tres pessoas empeeçe» (VC); «Terçeiro 
pella ydade da testimunha» (EE); «deuẽ 
seer verdadeiras testimunhas» (S); «em-
pero suficientemente lhe he prouado per 
falsas testimunhas en tal caso segũdo 
os doutores dizẽ» (TC); «Outrossy 
podem seer ditas testimunhas falsas por 
a entençõ falsa» (VC); «por acusaçõ de 
testimunhas seera punido por justiça aa 
morte corporal» (EE); «porque fossem 
testjmunhas daquello» (EE).

test imunho ,  subs.  O mesmo que 
testemunho. Formas: testimunho (S, 
5; TC, 7; VC, 185; HV, 1; C, 2; EE, 
44); testimunhos (TC, 5; VC, 20; HV, 
1); testymunho (S, 1; TC, 1; VC, 1). 

Contextos: «E asi da testimunho da 
sua naçẽça» (S); «Se deu testimunho 
contra seu proximo polo fazer condenar» 
(TC); «porque segũdo testimunho de 
Joham toda cousa que he no mundo 
ou he cobijça de carne ou cobijça dos 
olhos ou soberua de vida» (VC); «E 
aquelle discipollo que da testimunho 
destas cousas e as screueo» (EE); «os 
testimunhos falsos se dizem e asacam 
per muytas guisas» (TC); «se mostra ou 
prouua per testimunhos de tres cousas» 
(VC); «os judeus lhe leuãtauã falsos 
testimunhos» (HV); «A quarta que deue 
dar testymunho de sua pendença» (S); 
«Quem per costrãgimento tal, scilicet, 
ou iuras falso testymunho, deue auer 
.xl. dias a pam e augua e sete anos 
de peemdẽça» (TC); «assy ergo pero 
testymunho soo da molher sem veẽdo 
marauilha nem sinal alguũ» (VC).

testimunial, adj. (do lat. medieval testi-
moniale-m). O mesmo que testemunhal: 
que serve para testemunhar. Formas: 
testimonial (VC, 1); testimũnial (VC, 
1). Contextos: «a parte de sancta scrip-
tura que he testimonial e euãgellica he 
contheuda em os quatro euãgellistas» 
(VC); «E aaquesta parte testimũnial se 
deue sobir per ascendimento de escaada 
ao ceeo» (VC).

testimunhante, adj. (do lat. medieval 
testimuniante-m, part. presente de testi-
moniare). O mesmo que testemunhante: 
que testemunha, que atesta. Formas: tes-
timunhante (VC, 1). Contexto: «aquesta 
voz testimunhante veyo do çeeo» (VC).

testimunhar, vb. (do lat. medieval testi-
moniare). O mesmo que testemunhar: 
prestar testemunho; atestar. Formas: 
testimunha (VC, 1); testimunhã (VC, 
2); testimunhallo (VC, 1); testimunham 
(VC, 2); testimunhao (VC, 1); testimu-
nhar (VC, 2); testimunhara (VC, 2); tes-
timunharõ (VC, 1); testimunhasse (VC, 
2); testimunhauam (VC, 1); testimunhe 
(VC, 1); testimunhou (VC, 3). Contex-
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tos: «O qual verbo testimunha sam Johã 
no Apocalipsy» (VC); «e as doçes testi-
munhã que elle he mais doçe» (VC); «e 
testimunhallo per obras» (VC); «mas per 
obra e feitos testimunham quãto cõsentẽ 
elles aa maldade que fezerõ seus padres» 
(VC); «testimunhao Jeronimo o qual 
diz della e da testimunho» (VC); «nõ tẽ 
homẽ alguũ que possa cõtra elle testimu-
nhar sem temor» (VC); «e aquello que o 
senhor delles dissera e testimunhara per 
pallaura» (VC); «nõ creerõ testimunharõ 
contra elles» (VC); «por tal que aquelle 
que ella mostrar nom podia fallando 
estando o testimunhasse» (VC); nem 
doestou os que testimunhauam contra 
elle» (VC); «nẽguẽ acuse ou reprehẽda 
nẽ testimunhe dalguũ pecado» (VC); «a 
qual cousa se mostra per obra. porque nõ 
creerõ o Lazaro que resurgio nẽ a Christo 
que testimunhou» (VC).

testo, adj. (do part. irregular de testar). 
Firme; rijo. Formas: testas (VC, 1). 
Contexto: «Tu mãda e as augoas logo 
se farã rijas e testas» (VC).

teta, subs. (talvez do grego τίτθη). Glândula 
mamária; mama. Formas: tetas (VC, 19; 
EE, 1); thetas (VC, 2). Contextos: «e 
que das suas tetas mamou» (VC); «tu 
vay corrẽdo aas tetas da humanidade» 
(VC); «a madre mostra ao filho os peytos 
e as tetas» (EE); «E bẽauẽturadas som 
as thetas que mamaste» (VC); «trouue as 
thetas que tu mamaste» (VC).

tetrarca, subs. (do grego τετράρχης, 
pelo lat. tetharcha-m) Governador 
de uma tetrarquia, território que se 
dividia em quatro províncias sob tutela 
romana. Formas: tetrarcha (VC, 3). 
Contextos: «e seendo Herodes tetrarcha 
ou gouernador de tres senhorios de 
Gualilea» (VC); «e dally lhe chamauam 
Lisania. tetrarcha e Philippe jrmãao de 
Herodes» (VC).

teu, pron. pos. (do lat. tuus, tua). Pronome 
possessivo da 2.ª pessoa do singular: que 
pertence à pessoa a quem se fala; que te 

pertence; que te diz respeito. Formas: 
taa (TC, 1); teos (VC, 1); teu (S, 60; TC, 
35; VC, 804; HV, 8; C, 11; EE, 161; RP, 
1); teus (S, 15; TC, 5; VC, 287; HV, 1; 
EE, 44); tua (S, 44; TC, 7; VC, 952; HV, 
6; C, 3; EE, 131); tuas (S, 6; TC, 2; VC, 
131; EE, 21); tus (VC, 1). Contextos: 
«diz asy Salomõ: Nõ acustumes a taa 
boca a iurar» (TC); «Quãdo eras paruoo 
em teos olhos» (VC); «Santificado seja o 
teu nome» (S); «Nõ cobiiçaras as cousas 
de teu uezinho» (TC); «Aue sofrẽça ẽ 
mĩ e pagartey todo o teu e ele nõ quis e 
deitouo no carcer» (TC); «e conuerteas 
todas em teu seruiço» (VC); «Agora 
leixas senhor a teu seruo em paz» (EE); 
«Quãto he ao teu mantijmẽto digo te que 
a triaga te he muyto proueytosa» (RP); 
«Em door pariras teus filhos» (S); «Se 
non corrigeste a uida dos teus subditos» 
(TC); «e trage alli em meeo os teus 
pecados» (VC); «Teus peccados te som 
perdoados» (EE); «e tomas ha esta Maria 
por tua molher» (S); «Senhor emuia a 
tua yra nas gemtes que te nom quiserom 
conhocer» (TC); «cãtarõ senhor teu sãcto 
nome e tua maão vençedora juntamente 
a louuarom» (EE); «mais achegada aas 
tuas orelhas que a uida» (S); «Porque 
diz Salomõ: Çerra as tuas orelhas cõ 
espinhas por que nom ouças as maas 
palauras e as lĩguas enganosas» (TC); 
«O qual saara todas tuas doenças» (EE); 
«pera guardar as tus justificaçoões ou 
dereituras» (VC).

teúdo, subs. (do part. de ter). Aquilo que 
se conserva. Contexto: «e ameude e 
pacificamente e sem teudo armas nem 
defensom» (VC).

texilha, subs. (do cast. tejilla). Fita; faixa. 
Formas: texilhas (VC, 1). Contexto: 
«e pareçam os teus beiços como fitas ou 
texilhas vermelhas» (VC).

texto, subs. (do lat. textu-m). Conjunto de 
palavras de uma obra ou documento. 
Formas: texto (VC, 8; EE, 6); textos 
(S, 1). Contextos: «E aquesta palaura 
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porque ou por tal emcima posto no texto 
por nõ se poõe ally causatiua» (VC); «e 
ally diz o texto que o que escãdalliza 
hũ menino lhe deuẽ atar hũa moo en o 
pescoço» (EE); «Estorias Scolasticas; 
textos de leis; San Geronimo» (S).

ti, pron. pes. (do lat. tibi, dativo de tu). Que 
diz respeito à tua pessoa. Formas: ti (S, 
16; TC, 10; VC, 247; C, 1; EE, 5); ty (S, 
27; TC, 2; VC, 792; HV, 7; EE, 106). 
Contextos: «Amaras a teu prouximo 
assy como a ti mesmo» (S); «nan toca 
a my nẽ a ti» (EE); «se o teu olho te 
escãdalizar tyrao de ti» (TC); «prouoo 
ainda per rezom se te a ti he defeso 
aquelo que nom he pecado quanto mais 
aquelo he pecado» (TC); «Se alguũ meor 
que ti despreçaste» (TC); «aa virgẽ que 
por ti quis seer madre» (VC); «O spiritu 
sancto vĩjra ẽ ti» (C); «o que nõ querias 
pera ty nõ no faças a outro» (S); «Se 
prouocaste per ty ou per outrem alguna 
molher a luxuria» (TC); «Senhor estom a 
ty aparelhadas has minhas maãos» (TC); 
«o teu sangue que de ty sayo» (VC); 
«quẽ te criou sem ty nam te saluara sem 
ty» (EE).

tia, subs. (feminino de tio). Irmã do pai 
ou da mãe; esposa do tio. Formas: tia 
(S, 1); tya (S, 2); tyas (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «ou madre ou filha ou tia 
ou sobrinha» (S); «ou con tya irmaã de 
seu padre» (S); «tyo ou tya da parte do 
padre» (S); «assy por seerẽ suas tyas» 
(VC); «as outras duas erã tyas de Christo 
jrmaãs da virgẽ Maria» (EE).

tibamente, adv. (de tibo + -mente). O 
mesmo que tibiamente: indolentemente. 
Formas: tibamẽte (VC, 1). Contexto: «e 
se pode ser feito que a voõtade do padre 
vaa sẽpre diãte e ora nõ tibamẽte. mas cõ 
grãde feruor como o senhor fez» (VC)

tibeza, subs. (de tibo + -eza). O mesmo 
que tibieza: qualidade do que é tíbio; 
frouxidão; debilidade. Formas: tibeza 
(VC, 2). Contextos: «lança fora ha 
tibeza do arefeentamẽto e do frio» (VC); 

«Da abondança da maldade nasçe a 
tibeza ou enfriamẽto da caridade por 
aazo da tribulaçõ» (VC).

tíbio, subs., adj. (do lat. tepidus, a, um). 
Frouxo; de espírito débil; pouco zeloso; 
descuidado; indolente. Formas: tibios 
(VC, 2); tibyo (VC, 1); tybyo (VC, 
1). Contextos: «e ao amor tras os 
tibios e ĩgratos» (VC); «os maaos 
christaãos e frios ou tibios toruam os 
boos christaãos» (VC); «Podesse ajnda 
expoer aquesta parabola do poboo dos 
judeus e dos gẽtios e do jgnoçente ou 
do justo vagaroso e tibyo» (VC); «assi 
duuidaua reprehendeo porque era tybyo 
ou frio na ffe» (VC).

tibo, adj. O mesmo que tíbio. Formas: 
tibo (TC, 2); tibos (VC, 1). Contextos: 
«Pequey em seendo tibo e frio no seruiço 
de Deus nom me trabalhando asy como 
deuia» (TC); «Confesese deste pecado 
se em alguũ tempo foy tibo ou sem 
deuaçom para alguũ bem fazer» (TC); 
«E porque os que arrefeeçẽ e sam tibos 
em obrar bẽ» (VC).

tigela, subs. (do lat. medieval tegella-m, 
diminutivo de tegula, telha). Recipiente 
côncavo de barro ou outro material; 
malga. Formas:  tigella (VC, 2). 
Contextos: «Este he tigella ou talhador 
de barro» (VC); «metia a maão com 
Christo na tigella» (VC).

til, subs. (do provençal tille). Pequeno sinal 
gráfico que se coloca sobre determinadas 
letras para indicar uma nasal, uma 
abreviatura, etc. Formas: til (VC, 1; 
EE, 3); tyl (EE, 1). Contextos: «e apex 
em latĩ quer dizer huũ põto ou til que se 
poõem ençima da letra por diferença e 
distinçõ ou demostraçõ» (VC); «Huũ i. 
nem huũ til non passara da ley atee que 
todo se acabe» (EE); «huũ .j. ou huum 
tyl, nom passara da ley» (EE).

timologia, subs. (do grego ™τυμολογία, 
pelo lat. etymologia-m). O mesmo que 
etimologia: parte da gramática que 
estuda a origem e evolução das palavras. 
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Formas: thimologia (S, 1). Contexto: 
«segũdo se en thimologia, vertude quer 
dizer vertude intus, que quer dizer força 
de dẽtro» (S).

tina, subs. (do lat. tina-m). Vaso para 
líquidos. Formas: tinas (HV, 1). 
Contexto: «E mãdou encher çem tinas 
daugoa» (HV).

tingedura, subs. (de tingido + -ura). O 
mesmo que tingidura: ato ou efeito de 
tingir; tingimento. Formas: tingedura 
(VC, 1). Contexto: «A sua tingedura 
do sangue de que foy tĩgido na sua beẽta 
paixõ por alĩpar os pecadores chama elle 
aqui o baptismo» (VC).

tingimento, subs. (de tingir + -mento). 
Ato ou efeito de tingir; tingidura; 
humedecimento. Formas: timgimento 
(VC, 1); tingimẽto (VC, 1). Contextos: 
«por tal que a natureza do aar fosse 
alimpada dos spiritus malignos. e 
do timgimento dos pecados» (VC); 
«Perventura per o molhamento ou 
tingimẽto do pam quise dar a entender o 
fingimento» (VC).

tingir, vb. (do lat. tingere, meter em 
água; molhar). Dar nova cor; colorir; 
manchar. Formas: foy tĩgido (VC, 1); 
foy tingida (VC, 1); seja tingido (VC, 
2); tinge (VC, 5); tingẽ (VC, 1); tingeo 
(VC, 2); tingialhe (VC, 1); tingida (VC, 
3); tingido (VC, 1). Contextos: «A sua 
tingedura do sangue de que foy tĩgido na 
sua beẽta paixõ por alĩpar os pecadores 
chama elle aqui o baptismo» (VC); 
«mas toda a sua vestidura e pelle foy 
tingida de vestidura de bozrra» (VC); 
«as chaguas seja tingido do seu singullar 
sangue» (VC); «mas tinge a sua façe de 
amarelidom» (VC); «as quaaes tingẽ 
e çujã nossas almas cõ vicios» (VC); 
«e assy que a queste sangue tingeo a 
cabeça e cara» (VC); «tingialhe o rostro 
e as façes de maneira que pareçia como 
guafo» (VC); «e com a saya comprida 
per os artelhos tingida de sangue» (VC); 
«nom merecia seer ajudado e relleuado 

com aquelle mas com outro tingido ou 
molhado» (VC).

tinha, subs. (do lat. tinea-m). Doença 
cutânea. Formas: tinha (VC, 1). 
Contexto: «Esta pedra val ajnda cõtra 
a tinha e sarna» (VC).

tinhir, vb. (do lat. tingere, pelo cast. teñir). 
Tingir; manchar. Formas: tynhe (VC, 
1). Contexto: «porque o peccado tynhe 
e aponçonhenta o homem assy como a 
guaffem» (VC).

tinta, subs. (do lat. tincta-m, part. passado 
de tingere). Substância líquida que serve 
para pintar, escrever ou tingir. Formas: 
tinta (VC, 1). Contexto: «e assy como 
as folhas som scriptas com a tinta assy 
forom nossos coraçoões scriptos do 
spiritu» (VC).

tintureiro , subs. (do lat. medieval 
tincturariu-m). Pessoa que se dedica a 
tingir tecidos. Formas: tintureyros (EE, 
1). Contexto: «todollos tintureyros de 
pannos nom podem fazer coor alguũa 
tan verde como natureza da nas cousas 
que nascen da terra» (EE).

tio, subs. (do grego θε‹ο, pelo lat. tardio 
thiu-m). Irmão do pai ou da mãe; marido 
da tia. Formas: tijo (VC, 1); tyo (EE, 
1). Contextos: «respondeo que seu tijo 
era huũ cauallo que leuauã aa destro» 
(VC); «gardar as ouelhas de Labã seu 
tyo jrmaão de sua madre» (EE).

tirado, subs. (do part. de tirar). Soalho; 
sobrado. Formas: tirado (VC, 1). 
Contexto: «Esto he des o solhamẽto ou 
tirado da ygreja» (VC).

tiramento, subs. (de tirar + -mento). Ato 
ou efeito de tirar. Formas: tiramento 
(VC, 1); tiramẽto (VC, 2); tyramemto 
(VC, 1). Contextos: «mas era o nome 
mudado e desuayrado per tiramento de 
hũa sillaba» (VC); «Onde se diz que o 
tiramẽto do julguado de Juda era signal 
da vinda de Christo ou do messia» 
(VC); «Daqueste artigoo do deçimemto 
e tyramemto do senhor da cruz auemos 
duas emsinamças» (VC).
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tirania, subs. (do grego τυραννία, pelo lat. 
medieval tyrannia-m). Governo de um 
tirano; opressão. Formas: tirania (VC, 
5); tyrãnya (VC, 1). Contextos: «quando 
a mallicia regna em nos per tirania» 
(VC); «Archalao era entom desterrado 
por tirania que fezera» (VC); «nõ ha 
temor da tyrãnya das riquezas» (VC).

tirano, subs. (do grego τύραννος, pelo lat. 
tyrannu-m). Aquele que usurpa o poder; 
governante injusto e cruel. Formas: 
tirannos (VC, 2; EE, 1); tirano (VC, 
3); tiranos (VC, 5; EE, 1); tirãnos (VC, 
5; EE, 3); tyrãnos (VC, 2. Contextos: 
«as persecuçoões dos tirannos» (EE); 
«pera leuar a ouelha ou o hereje para 
enguanar ou tirano pera mal tractala 
no corpo» (VC); «os tiranos quãdo 
apanhauã os beẽs dos martires cuidauã 
fazer seruiço a deus» (EE); «Segũdo se 
mostra pella persecuçom dos tirãnos» 
(EE); «vençerom a sanha e açendimẽto 
de fogo dos tyrãnos e dos cruees» (VC).

tirar, vb. (do gótico tairan, pelo lat. 
medieval tirare). Fazer sair; arrancar; 
sacar; demover; lançar, atirar; eliminar. 
Formas: auer tirado (EE, 1); auia tirado 
(EE, 2); auyam tyrada (VC, 1); era tirada 
(VC, 2); era tyrado (EE, 2); eram tyrados 
(VC, 1); eramos tirados (EE, 1); foe 
tyrado (VC, 1); foi tirada (VC, 1); foj 
tirado (VC, 1); for tirada (VC, 1); for 
tirado (VC, 3); for tyrado (VC, 1); fora 
tirado (VC, 1); fores tirado (VC, 1); forõ 
tiradas (VC, 1); forõ tirados (VC, 5); forõ 
tyrados (VC, 1); forom tirados (VC, 1; 
EE, 1); fosse tirada (VC, 1); fosse tirado 
(VC, 6; EE, 1); fossẽ tirados (VC, 1); 
fossem tirados (VC, 3; EE, 1); foy lhe 
tirada (VC, 1; EE, 2); foy lhes tirado 
(VC, 1); foy tirada (VC, 8); foy tirado 
(VC, 11; EE, 3); foy tyrado (VC, 2); he 
tirada (VC, 19); he tirado (VC, 9; C, 1; 
EE, 2); seemdo tirados (VC, 1); seer lhe 
a tyrada (VC, 1); seer lhe ha tirado (VC, 
2); seer tirada (VC, 5; EE, 1); seer tiradas 
(VC, 1); seer tirado (VC, 11; EE, 1); seer 

tirados (VC, 4; EE, 1); seer tyrados (VC, 
1); seera tirado (EE, 3); seera tyrada (EE, 
1); seera tyrado (EE, 1); seja tirada (VC, 
1); seja tirado (VC, 3); sejã tirados (VC, 
3); sejam tiradas (VC, 1); sejamos tirados 
(VC, 1); ser lhe a tirado (VC, 1); ser 
tirado (VC, 1); sera tirada (VC, 9; EE, 
1); serã tiradas (VC, 1); sera tirado (VC, 
8); seram tirados (VC, 1); serẽ tiradas 
(VC, 1); serei tirado (VC, 1); seres tirado 
(VC, 1); seria tirado (VC, 1); sõ tirados 
(VC, 2); som tiradas (VC, 6); som tirados 
(VC, 3); tinham tirado (EE, 1); tira (S, 
10; TC, 1; VC, 146; EE, 19; RP, 1); tirã 
(S, 1; TC, 1; VC, 30; C, 1; EE, 1); tira 
lhe (VC, 2); tira o (VC, 1); tira os (VC, 
1); tiraa (S, 1; VC, 2); tiraae (VC, 1); 
tiraae lhe (VC, 1); tiraaos (VC, 1); tiraas 
(EE, 1); tirada (VC, 16; EE, 1); tiradas 
(C, 1; VC, 4; EE, 2); tirade (TC, 1; VC, 
2); tirades (VC, 1); tirado (S, 3; VC, 27; 
EE, 6); tirãdo (TC, 7; VC, 17; C, 1; EE, 
2); tirãdo as (VC, 2); tirãdo lhe (VC, 1); 
tirãdo os (VC, 1); tirãdoas (S, 1); 
tirãdolhe (VC, 2); tirãdolhes (EE, 2); 
tirãdolle (VC, 1); tirãdoos (VC, 3); 
tirados (S, 1; VC, 15); tirãdote (VC, 1); 
tirae (EE, 1); tiralha (VC, 1); tiralhe (VC, 
3); tiralhes (EE, 1); tiralla (VC, 2); tiralla 
emos (VC, 1); tirallo (VC, 2); tirallos 
(VC, 2); tiram (S, 3; VC, 14; EE, 1); 
tiramdo (TC, 3); tiramdolhe (EE, 1); 
tiramdose (VC, 1); tirame (VC, 4); 
tiramos (VC, 4; C, 1; EE, 1); tirando (S, 
1; TC, 2; VC, 15; C, 4; EE, 4); tirandoa 
(S, 1); tirandoas (C, 1); tirandolhes (VC, 
2); tirandoo (VC, 1); tiranos (VC, 1); 
tirao (VC, 8); tirar (S, 9; TC, 2; VC, 176; 
HV, 4; C, 4; EE, 15); tirar nos (VC, 2); 
tirar se (VC, 3); tirar se ha (EE, 1); tirar 
te (VC, 1); tirara (TC, 1; VC, 16; HV, 1; 
EE, 11); tirarã (VC, 3; EE, 1); tiraramlhe 
(VC, 1); tiraras (VC, 2); tirardes (VC, 
1); tirarẽ (VC, 8; C, 2); tirarees (EE, 1); 
tirarem (VC, 4); tiraremos (VC, 1); 
tirares (VC, 7); tirarey (VC, 6; EE, 1); 
tiraria (S, 1; VC, 1; HV, 1); tirariam (VC, 
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1); tirarlhe (VC, 1); tirarlhe ha (EE, 1); 
tirarlhe hia (VC, 1); tirarlhea (EE, 1); 
tirarlhes (EE, 1); tirarlhes has (VC, 1); 
tirarlhos (VC, 1); tirarme (S, 1); tirarmos 
(VC, 5; C, 1); tirarõ (VC, 10; HV, 3; EE, 
1); tirarom (VC, 6; EE, 3); tirarom lhes 
(VC, 1); tirarom no (VC, 1); tirarõme 
(VC, 1); tiraromnos (VC, 1); tiraronno 
(EE, 1); tirarse (VC, 2; EE, 1); tiras (VC, 
4); tirase (VC, 1); tirãse (VC, 1); tirasen 
(S, 1); tirasse (VC, 21; EE, 1); tirassẽ 
(VC, 4); tirassem (VC, 7; EE, 2); tirasses 
(VC, 3); tiraste (S, 1; VC, 8; EE, 1); 
tirastes (VC, 1); tirasti (VC, 1); tirate 
(VC, 1); tiraua (VC, 16); tirauã (VC, 6); 
tirauãlhe (VC, 1); tirauam (VC, 6); 
tirauãnas (VC, 1); tirauas (VC, 1); tiray 
(EE, 1); tirayo (VC, 1); tire (VC, 37; C, 
1; EE, 4); tirẽ (VC, 8; C, 1); tirea (VC, 
1); tirees (VC, 3); tirem (VC, 4); tiremos 
(S, 1; VC, 7); tireos (TC, 1); tires (VC, 
10; EE, 2); tirese (VC, 1); tirey (S, 5; HV, 
2; EE, 1); tiro (EE, 1); tirom (EE, 1); 
tirou (S, 3; VC, 74; HV, 5; EE, 8); tirou 
lhe (VC, 1); tirou os (VC, 1); tiroulhe 
(VC, 3; HV, 1; EE, 2); tiroulhes (VC, 2); 
tirouo (VC, 1); tirouos (EE, 1); tyra (VC, 
4; EE, 2); tyradas (VC, 1); tyrado (VC, 
1); tyraelhe (EE, 1); tyram (S, 1; VC, 1); 
tyran (S, 1); tyrando (VC, 1); tyrao (TC, 
1; EE, 1); tyrar (VC, 8); tyrara (EE, 1); 
tyrarom (VC, 1); tyras (VC, 1); tyraste 
(VC, 1); tyrauam (VC, 1; EE, 1); tyray 
lhe (EE, 1); tyre (VC, 1); tyremos (VC, 
1); tyres (VC, 1); tyrou (S, 1; TC, 3; VC, 
4). Contextos: «mas porque preegaua 
seer elle verdadeiro Christo, e auer 
tirado a circũçison» (EE); «o qual se 
mostra que ja grã parte do medo lhes 
auia tirado Christo» (EE); «aquelles que 
lhe ja auyam tyrada a vida» (VC); «e era 
tirada aos olhos carnaaes a semelhãça 
da fraqueza e infirmidade» (VC); «Mas 
ja era tyrado o senhoryo de Juda» (EE); 
«e da lhe aquelles outros tres beẽs que 
lhe per o diaboo eram tyrados» (VC); 
«Ca todos eramos tirados da vyda da 

gloria pello peccado original» (EE); 
«Foe tyrado e ordenado segundo ha 
ordem da estoria euangelical e entençam 
dos sanctos doutores» (VC); «e aaquelle 
veo o senhor a que foi tirada a luz do 
mundo» (VC); «em aqueste lugar foj 
tirado o fogo» (VC); «mas se for tirada 
loguo Christo se parte sem a pedra seer 
tirada deçima» (VC); «saluo se for tirado 
per huũ desejo e affeiçom piadosa de ffe 
e caridade» (VC); «Se alguũ for tyrado 
dos cuydados temporaaes» (VC); «o 
corpo do senhor fora tirado e leuado» 
(VC); «e depois que fores tirado do seu 
desejo» (VC); «nõ creo que forõ tiradas» 
(VC); «mas aly donde e per onde forõ 
tirados os mẽbros auera signaaes» (VC); 
«de todas geerações dos homẽs: porque 
de todas ellas alguũs forõ tyrados» (VC); 
«mas por a morte de Christo forom 
tirados» (EE); «e por seus millagres 
fosse tirada a geeraçõ humanal de suas 
maãos» (VC); «ante que fosse tirado ho 
jmpidimento da gloria» (VC); «e que por 
aqueste pũgimẽto fossẽ tirados aos 
offiçios e seruiçios de deus» (VC); 
«porque daly fossem tirados que eran 
retheudos catiuos» (EE); «porque ex 
aqui leemos que a este por nõ auer fiuza 
ou firme creẽça foy lhe tirada a falla e 
nõ mais» (VC); «aaquellas que nom 
auiam ffe nem deuoçom da doctrina de 
Christo foy lhes tirado o verdadeiro 
entendimento do testamento velho» 
(VC); «a qual foy tirada e mudada daly 
e ajnda agora se pareçe segũdo dizem» 
(VC); «Aqueste Jhesu que foy tirado a 
uos outros assy vijnra como o vistes hyr 
ao çeeo» (EE); «e foy tyrado segundo a 
ordem da hystoria euãgelical» (VC); «he 
tirada por exẽplo das suas obras» (VC); 
«este peccado he tirado aos cristaãos 
polla augua do bautismo» (C); «seemdo 
tirados e cõuidados ou engualhados per 
auareza» (VC); «a sciẽcia da ley seer lhe 
a tyrada» (VC); «per natural engenho ou 
per studo de lettras (seer lhe ha tirado)» 
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(VC); «a qual nõ pode seer tirada por 
alguũ» (EE); «E daqueste artigoo podem 
seer tiradas as ensinanças» (VC); «Ca 
non pode seer tirado nen corrompido» 
(EE); «tãto que non posaaes seer tirados 
delle» (EE); «porque taaes como estes 
nom podem seer tyrados e conuertidos 
em o seu corpo» (VC); «pella morte 
seera tirado da presente vida» (EE); 
«Maria escolheo a milhor parte o qual 
nõ lhe seera tyrada» (EE); «E ao que 
non teem ainda o que teuer lhe seera 
tyrado» (EE); «quando ouuer necessidade 
della lhe seja tirada» (VC); «e que te 
seja tirado todo sollaz dally adeãte» 
(VC); «e porẽ necessario he que estes 
agora nõ sejã tirados do mũdo» (VC); 
«depois que dadas forẽ nõ sejam tiradas» 
(VC); «por tal que se quer daquesta guisa 
sejamos tirados para ç[i]ma» (VC); «e 
o dom que lhe foy dado ser lhe (a 
tirado.)» (VC); «e perder quanto ouuer 
ou ser tirado de todas hõrras» (VC); «nõ 
lhe sera tirada» (EE); «e os vicios e 
fealdades lhes serã tiradas» (VC); «e da 
terra sera tirado o pessume e abastura e 
escureza» (VC); «porque seram tirados 
da terra dos viuentes» (VC); «e ĩposiuel 
he de serẽ tiradas senõ per Christo» 
(VC); «Ja se chegua o tẽpo em que eu 
serei tirado do mũdo» (VC); «Jesu que 
da cruz nom quyseste descender viuo: 
mas morto seres tirado» (VC); «E por 
quanto elle demostrara que o regno seria 
tirado aos judeus» (VC); «e som 
ẽpuyxados aquelles que sõ tirados de 
mal per duas ameaças» (VC); «E 
daqueste artigoo de dar falso testimunho 
som tiradas tres ensinãças» (VC); 
«Daqueste artigoo do beber do vinagre 
som tirados muytos ensinamentos» 
(VC); «mas os seruidores ho sabiam que 
tinham tirado a agua» (EE); «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); «Se o musico tira 

muito pela corda da violla quebrase» 
(EE); «e quita ou tira toda podridom» 
(RP); «eis aqui o que tira os pecados do 
mundo» (EE); «tirã esto de hũa grosa 
que chamã iure comuni degretal que se 
comẽça lator» (TC); «A tua ymagẽ he 
ymagẽ de deus tira lhe pois todo aquello 
que lhe aueo de fora» (VC); «Rompe 
pois todo desejo carnal e tira o de ti» 
(VC); «De si tira os discipullos da questa 
soberba e cobijça» (VC); «tiraa e logo 
põee a crisma e do olleo na auga» (S); 
«tiraae estas cousas deste lugar e nõ 
queyraaes fazer» (VC); «tiraae lhe pois 
o marco» (VC); «e tiraaos per douctrina 
das escoridades do error» (VC); «muy 
deçerto conheçeo ho senhor quẽ som 
seus (e tiraas de fora)» (EE); «e toda 
specia consijrada e tirada da cousa 
criada» (VC); «he a deçima parte de que 
esse tavoado valler tiradas as despesas 
que em esse serrar fizerõ» (C); «Tirade 
de uosos feixes e carregas que uos 
apremã» (TC); «se vos nom tirades de 
vossa soberba» (VC); «o qual dereito he 
ja tirado per hũa decretal» (S); «A 
primeira a pã e agoa tirãdo o domĩgo e 
coma ẽ ele uiãda de coresma se quiser» 
(TC); «Nõ furtaras as cousas alheas 
tirãdo as para ti» (VC); «tirãdo lhe 
aquello que lhe era deuido» (VC); 
«tirãdo os de auerẽ desejo do soberuado 
senhorio e da mayoria» (VC); «O segũdo 
dando as destrybuyçõees e rraçõees aos 
que non estan no ofiçio e tirãdoas aos 
ofiçiaees» (S); «tirãdolhe e tomãdo as 
armas com que cõbat ia» (VC); 
«tirãdolhes a materia do fallar e 
maldizer» (EE); «ouuera della grãde 
misericordia tirãdolle o doesto de seer 
manjnha» (VC); «per saa ensinãça 
tirãdoos e tragẽdoos ao caminho da 
saluaçõ» (VC); «deuẽ ser cortados e 
tirados os pecados da vontade» (S); 
«aredado da cõpanha tirãdote dos 
louuores e appareçẽças do mũdo» (VC); 
«e disselhes Jhesu tirae ora delle e leuaya 
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ao moordomo e leuarõlho» (EE); «E esta 
fa l la  he  aque l la  que  foy  dada 
primeyramente ao homem tiralha e 
tolhelha a soberba» (VC); «e sabẽdo 
deus que alguũs serã taaes tiralhe as 
riquezas por tal que sejã releuados do 
cuydado e aficamẽto dos beẽs» (VC); 
«mas aos que duuidã tiralhes a maneyra 
do conheçimẽto» (EE); «e por tanto 
chegou dando aazo a Johãne pera 
correger esta suspeita e tiralla» (VC); 
«Se ameude nos estas cousas fallarmos 
e notificarmos aa nossa alma tiralla emos 
dos vicios todos» (VC); «E por esto quis 
proueer a este temor e tirallos delle» 
(VC); «O septimo que huũs aos outros 
tiram e ssosacan aos parrochianos» (S); 
«Pequey em seendo carnal no me 
tiramdo das cousas do mundo asy per 
cuydaçoões como per obras» (TC); 
«tiramdolhe os vistidos da graça e da 
immortallidade e innoçencia» (EE); 
«Mas elles tiramdose da liberdade do 
regno de deos» (VC); «reçebe me e 
tirame dãtre os homẽs» (VC); «E deste 
mandado e ordenança soomente tiramos 
o dito fisiquo e offiçiaes» (C); «Mais se 
por vemtura viesse que tirando asi algũa 
coussa do que avya mester» (S); «Cõtra 
este mandamento pecam todos aqueles 
deytam sortes tirando aquelas sortes que 
o dereyto manda e autorga» (TC); «ego 
te bautizo, e tirandoa, que era bautizado» 
(S); «tirandoas de seu natural e raçional» 
(C); «portãto o euãgelista tirandolhes 
aquella falsa opiniõ diz adiante» (VC); 
«afastandoo e tirandoo das dilleytações 
carnaaes» (VC); «porque fortemẽte nos 
tira e ẽ alhea da nossa voõtade .s. tiranos 
della .s. afastãdo de nos a dãpnaçõ 
eternal» (VC); «(cortao ou tirao) quanto 
aa obra rompẽdo a affecçõ» (VC); «Ca 
por esto o pode Deus mais asinha tirar 
daquel pecado» (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); «nõ podemos dalli adiãte 
tirar nos das suas obras per nossa 
virtude» (VC); «Nõ abasta ao homẽ tirar 
se dos pecados» (VC); «com força tirar 
se ha alma do corpo mas sayr da sua 
voontade» (EE); «tirar te a alma ou as 
cousas de dentro virtuosas e boõas leixa 
ante o manto» (VC); «Mas prestarlhea 
para algũas cousas, scilicet, que o tirara 
Deus mays asynha do pecado e lhe dara 
os beẽs temporaaes ẽ este mundo e auera 
porem maor pena no inferno» (TC); 
«mas elles cheguados per a malicia 
tirarã aquesta chaue» (VC); «tiraramlhe 
aquellas suas vestiduras e poserom no 
em huũ loguar alto donde fosse bem 
visto» (VC); «tira as paixoões e tiraras 
as bemauenturanças» (VC); «e a my nõ 
liurar o homẽ a vos he licito de ha 
tirardes da coua cõ as maãos» (VC); «do 
mel e de toda çera que tirarẽ dos 
cortiços» (C); «porvẽtura colhẽdo a maa 
herua tirarees jũtamẽte o trijgo» (EE); 
«e esto per tirarem de sy a conuersaçõ e 
husança velha» (VC); «e daquesta 
maneira tiraremos pera nos principalmen-
te a deus» (VC); «tem por bẽ tirares do 
meu coraçõ» (VC); «nunqua tirarey a 
graça nen partirey da minha amizidade» 
(EE); «E dando disto esmola tiraria a si 
a vida e aos outros» (S); «o aueriam e 
tirariam por erro e por coyma» (VC); 
«tirarlhe as ditas tẽptaçoões e per 
enuiamento de segredos e cousas 
diuinaaes» (VC); «tirarlhe ha todallas 
armas em que confiaua» (EE); «e 
fazendo em outra maneira tirarlhe hia a 
vida» (VC); «tirarlhea todallas armas 
em que confiaua» (EE); «tirarlhes a 
ajuda da vida» (EE); «Tira tu aos 
martires as pugnas que ouuerom e 
tirarlhes has as coroas» (VC); «Enganar 
os homẽs e tirarlhos dalguũs erros» 
(VC); «e tirarme de trabalho por alegria 
vaã» (S); «por tirarmos toda ha duuida» 
(C); «e tirarõ tãto douro e prata que foy 
marauilha» (HV); «E assy por que nõ 
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pareçessem de todo cruees tirarom o 
menos que podiã conuẽ a saber huũ 
açoute» (EE); «e jazendo elles dormindo 
tirarom lhes e leuarõ o saluador» (VC); 
«E seendo ja assy reuestido tirarom no 
fora logo por nom porlongarem sua 
morte» (VC); «Tirarõme arrastrãdo e nõ 
o senti» (VC); «e mataromnos e 
tiraromnos da forca ou tormento» (VC); 
«Apedrejando a Paulo tiraronno fora da 
çidade creendo elle seer morto» (EE); 
«como a arvore que quãto mais fundas 
põe as rayzes na terra tanto menos pode 
tirarse» (EE); «tu senhor tiras os 
pecados do mundo» (VC); «E quando o 
pecador se veem vergonhado tirase do 
pecado» (VC); «e arreprehẽdẽse e tirãse 
das suas heregias» (VC); «E muito louco 
he aquele que queria que lhe tirasen os 
sseus olhos por que a outro que quissesse 
mal sacasem huũ» (S); «assy por elles se 
tirasse» (EE); «por tal que elles se tirassẽ 
da sua locura» (VC); «o qual nõ quis que 
o tirassem da cruz e assy de outros» 
(EE); «por tal que tirasses a my todo 
delles» (VC); «arrincaste ou tiraste 
malhõees ou fitos ou sinaees das terras 
ou termos» (S); «Vee tu como mãda 
cousas ligeiras nõ disse no carçer staua 
e nõ me tirastes» (VC); «tu derribaste e 
tirasti o discipollo de Christo do 
apostollado» (VC); «Se tu queres fazer 
marauilhas tirate dos pecados e todallas 
cousas cõpriste» (VC); «na sua façe 
reluzia huum esplãdor da graça diuinal 
que tiraua pera si os coraçoões dos que 
ho oolhauam» (VC); «tirauã e lançauam 
os demonios» (VC); «Tirauãlhe as suas 
vestiduras» (VC); «a graueza das quaaes 
lhe desecauam o spiritu e tirauam dizia 
assy» (VC); «e tirauãnas a elles e 
cõuertiãnas aa ygreja» (VC); «e que 
claridade e deuoçom tirauas tu daquella 
fonte» (VC); «tiray ora delle e leuayo ao 
moordomo e leuaronlho» (EE); «tirayo 
do mũdo dãdolhe morte» (VC); «tire 
carta de cura pera o capelam que tomar» 

(C); «que da pobricaçam desta a dous 
meses as tirẽ de si» (C); «magine se teem 
imijzade e malquerença a alguẽ e tirea 
de seu coraçõ» (VC); «que tirees de meu 
coraçom a cortina e cobertura da 
ignorancia» (VC); «cõtinuadamẽte tirem 
os que creem» (VC); «em maneira que 
nõ os tiremos das oraçõees comuũs» (S); 
«çarre os seus olhos de ueer aquelas 
cousas que sõ contrairas aa sua alma e 
se os cauidar nõ poder tireos» (TC); «e 
ẽtõ pararas mẽtes para que tires a 
çugidade do olho do teu proximo» (EE); 
«tirese do tormento da cruz» (VC); «tirey 
alguũs de seu amorio que os queriam 
ajudar» (S); «Eu som o que tiro as tuas 
maldades por mym» (EE); «Ca os 
artijgos da ffe som prinçipios de que se 
tirom as outras cousas que se hande 
creer» (EE); «Ho quinto sse tirou alguũs 
monjes ou rreligiosos de seu mosteyro 
sem causa legitima» (S); «Christo que 
sobreueyo ao mũdo tirou lhe todas as 
suas armas sobredictas» (VC); «Filhou 
os o senhor ledamente e tirou os dos 
infernos» (VC); «e o caualleyro matou 
o judeu logo e tiroulhe o que tinha dẽtro 
no corpo» (HV); «tiroulhes o doesto que 
ãte teuerã de nõ creerẽ» (VC); «e desy 
nõ quebrãdo as fechaduras nẽ seellos 
tirouo daly saão e saluo» (VC); «e por 
grãde agoa lãçou aos seus ĩmigos no mar 
e tirouos da fũdura daquelle» (EE); «Que 
lhe tyra ha terra e vassallos» (EE); «e 
tyradas todas as pinturas da catiuidade 
das riquezas» (VC); «foy repayrado e 
tyrado das treeuas» (VC); «Tyraelhe o 
marco e daayo ao que teem dez marcos» 
(EE); «E sse pagam, tyram dy ha 
semente e as soldadas dos seruidores» 
(S); «pouco e pouco tyran ho dereito aas 
ygrejas parrochyaees» (S); «cortando e 
tyrando de nos os pecados» (VC); «ca 
diz Ihesu Christo: se o teu olho te 
escãdalizar tyrao de ti» (TC); «E se o teu 
olho te empeçe tyrao e deytaho de ty» 
(EE); «quando vijnra tyrar as nossas 
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infirmidades» (VC); «achara a vida e 
tyrara saude do senhor» (EE); «aaquelles 
que o desçerom e tyrarom da cruz» (VC); 
«e algũas vezes tyras a sentẽça da boca 
do juyz» (VC); «e de quantos malles me 
tyraste brytando as minhas prisoões» 
(VC); «e seẽdo chea os que a tyrauam» 
(EE); «tyray lhe o marco» (EE); «collo 
porque tyre de teu pescoço o jugo da 
seruidom» (VC); «ajnda das que nos som 
neçessarias quer que tyremos muytas de 
nos» (VC); «nõ tyres a maão della» 
(VC); «A quarta se tyrou por agoyros» 
(TC).

tiro, subs. (regressivo de tirar). Disparo. 
Formas: tiros (EE, 2). Contextos: «e 
jrã dereytos os tiros dos rayos» (EE); 
«(os tiros dos rayos) para atormẽtar os 
maaos» (EE).

t i s t imunho ,  subs .  O mesmo que 
testemunho. Formas: tistimunho (VC, 
1). Contexto: «E o filho meesmo deu 
tistimunho quãdo disse. eu e o padre hũa 
cousa somos» (VC).

títelo, subs. O mesmo que título. Formas: 
titelo (S, 5). Contextos:  «Titelo 
premeiro, que cousa he sacramento» (S); 
«Titelo .iiij. que cousas son neçesaryas 
ao sacramento» (S).

titor, subs. O mesmo que tutor. Formas: 
titor (VC, 2); titores (S, 2; EE, 1); tytor 
(VC, 1). Contextos: «encomendaua seus 
filhos a titor» (VC); «Ho segũdo os que 
som obrygados a dar contas assy como 
titores e os curadores e os procuradores» 
(S); «aynda que seja senhor de todo mas 
de baixo de titores e ayos esta atee seer 
acabado ho tempo posto pello padre» 
(EE); «Prazer dos sacerdotes. e a cruz he 
o fundamẽto da ygreja. e tytor de todo 
o mũdo» (VC).

titoria, subs. (de titor + -ia). O mesmo que 
tutoria: autoridade ou cargo de tutor; 
tutela. Formas: tituria (S, 1). Contexto: 
«ssaluo sse elles de ssua propia vontade 
quisessem reçeber tituria ou cura» (S).

titubar, vb. (do lat. titubare, tropeçar). O 

mesmo que titubear: falar com hesitação; 
vacilar. Formas: titubara (VC, 1). 
Contexto: «A segũda porque o senhor 
cõfirmasse a voõtade daquelle que na 
paixõ sua fora aballado e titubara» (VC).

título, subs. (do lat. titulu-m). Expressão 
que encabeça uma obra ou as várias 
partes da mesma; inscrição; honra; 
merecimento. Formas: titollo (S, 30; 
VC, 14; C, 31; EE, 1); titollos (VC, 1); 
titolo (S, 291); tittolo (S, 1); titullo (S, 
18; VC, 3; EE, 1); titulo (S, 164; TC, 
2; VC, 1); tytollo (VC, 29); tytollos 
(VC, 1); tytolo (S, 1). Contextos: 
«Titollo .xxviij. quantas maneiras som 
de pecados» (S); «pois que o officio do 
bispado de tam maa maneira e titollo 
tijnham» (VC); «e por Pillatus o dia da 
payxam cõfirmado quãdo fez escreuer 
ho titollo e pregar na cruz» (EE); «onde 
em alguũs titollos de psalmos se sobre 
scripue por oytauo» (VC); «e asi ella 
como as filhas cada huũa ten seu titolo» 
(S); «Tittolo .lij. da caridade» (S); 
«segundo que ja he dicto no titullo que 
tractou como se deue dizer a misa» (S); 
«Ex aqui muy bõo titullo e muy honesta 
cousa de padeçer por ella» (VC); «he de 
notar que aquelle titullo foy aquelle dia 
pellos tres reys annũçiado» (EE); «Titulo 
.cxliij. Con o vinho que he auguado na 
cuba se se pode dizer misa» (S); «Titulo 
dos pecados mortaes» (TC); «Deus 
nõ quer que nẽhuũ posua nẽhũa cousa 
saluãte per boo titulo» (TC); «Scripueo 
Pyllatus) em huũa carta apeeguada a 
huũa tauoa o tytollo» (VC); «E he de 
notar segundo Jeronimo. que os tytollos 
som de tres maneiras» (VC); «ssegũdo 
adiante se dira mais largamẽte no tytolo 
das penitençias que sse deuen dar por 
cada pecado» (S).

to, pron. pes. + pron. pes. obl., pron. dem. 
(de te + o, a, os, as). Formas: ta (TC, 
1; VC, 6); tas (VC, 3); to (S, 1; VC, 27; 
HV, 1; EE, 3); tos (VC, 1). Contextos: 
«Cometese ainda furtu reteẽdo a 
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cousa ilicitamente asi como se pedes 
a teu uizinho algũa cousa enprestada e 
esquecea ele que ta nõ demãda porque 
nõ sabe ẽ certo quẽ lha emprestou se 
a nom das he furtu» (TC); «buscauam 
tua alma e vida para ta tirarem» (VC); 
«eu tas recontarey segũdo acõteçerõ» 
(VC); «esta hy atee que to diga» (EE); 
«aperfia e orao ou roga e toda via que 
tos de» (VC).

toalha, subs. (do frâncico thwahlja, pelo 
lat. medieval toalia-m). Peça de pano que 
serve para limpar. Formas: toalha (S, 1); 
toalhas (S, 2). Contextos: «teer a toalha 
cõ que se alimpe» (S); «delhe o picho cõ 
vynho e o augamunil e as toalhas» (S); 
«tomou por çinta as toalhas e pos augua 
no baçio pera lauar os pees» (S).

toar, vb. (do lat. tonare). Soar; trovejar. 
Formas: toaua (VC, 1). Contexto: 
«ameude ouuirõ voz spãtosa e de 
toruoões do padre que per a nuuẽ .s. a 
virgẽ Maria toaua do filho» (VC).

toca, subs. (origem obscura). Buraco 
onde se abrigam os animais; covil. 
Formas: tocas (VC, 2). Contextos: 
«e as animallias e aues em as couas e 
tocas e em quaaesquer outros loguares 
escõdidas» (VC); «Onde assy como a 
poõba faz o ninho nas tocas das pedras» 
(VC).

tocamento, subs. (de tocar + -mento). 
Ato ou efeito de tocar; toque; contacto. 
Formas: tocamento (S, 1; VC, 1); 
tocamẽto (VC, 6). Contextos: «Pequey 
por ho tocamento, por que muytas vezes 
toquey e contratey molheres con entẽçon 
de loxuria e aver deleitaçon» (S); «como 
quer que elle fezesse outros milagres 
cõ palauras e cõ tocamento» (VC); «E 
porque a vista ou o tocamẽto prouoca a 
cobiça» (VC); «cõ seu ligeiro mouimẽto 
ou tocamẽto nõ as querem mouer nẽ as 
tãger» (VC).

tocar, vb. (de origem onomatopaica). Pôr a 
mão ou o dedo em; roçar por; caber por 
sorte; pertencer; dizer respeito. Formas: 

forõ tocadas (VC, 1); foy tocado (VC, 
1); he tocado (VC, 10); ouuesse tocado 
(HV, 1); sam tocados (VC, 1); seendo 
tocado (VC, 1); seer tocado (VC, 1); 
sejam tocados (VC, 1); ser tocado (RP, 
1); som tocados (VC, 2); toca (S, 7; 
VC, 26; C, 1; EE, 5); tocã (S, 2; VC, 
5; EE, 1); tocaae (VC, 2); tocada (VC, 
1); tocada he (VC, 1); tocadas (VC, 
2); tocado (VC, 1); tocãdoa (VC, 1); 
tocãdolhe (VC, 1); tocados (VC, 2); 
tocam (S, 3; C, 1); tocamos (VC, 1); 
tocando (S, 1; VC, 1; EE, 2); tocandolhe 
(EE, 1); tocandolhes (EE, 2); tocandoo 
(VC, 1); tocar (S, 2; VC, 22; EE, 15); 
tocara (VC, 2; EE, 1); tocares (VC, 1); 
tocarey (VC, 2); tocarlhe (EE, 1); tocarõ 
(VC, 1); tocasse (S, 1; VC, 7; EE, 1); 
tocassem (VC, 1; HV, 1; EE, 1); tocaua 
(S, 1; VC, 3; EE, 1); tocauã (VC, 1; EE, 
1); tocaualhe (EE, 1); tocauam (VC, 1); 
toco (VC, 1); tocou (VC, 10; EE, 6); 
tocou os (VC, 1); tocoulhe (EE, 3); toque 
(VC, 4); toquẽ (VC, 1); toquemos (VC, 
4); toquenos (VC, 1); toques (VC, 1); 
toquey (S, 1). Contextos: «por aquellas 
razoões e causas que forõ tocadas 
emçima» (VC); «alguum ja mais foy 
tocado dalgũa catiuidade ou mazella da 
carne» (VC); «O segundo proueito he 
tocado em aquello que diz» (VC); «que 
hy esteuessẽ daquele sãto profeta ou que 
o ouuesse tocado» (HV); «quando sam 
tocados cõ auersidades» (VC); «seendo 
tocado de mayor auisamẽto depois das 
feridas» (VC); «mas que nom podia 
seer tocado e ençujado da lepra» (VC); 
«Os boõs homeẽs ajnda que sejam 
tocados das euersidades nom som pero 
dirribados mas em ellas se alegram e 
deleitã» (VC); «quãdo se homẽ sente 
ser tocado da peçonha pestilẽçial» (RP); 
«os quaaes som tocados em esto que 
diz que se tornou aseentar e começou 
de fallar» (VC); «Na ordẽ do bispo em 
quãto toca aa consagraçom do corpo de 
Deus» (S); «O tangimẽto puro e spiritual 
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he aquelle em que assy aquello que toca 
como aquello que he tocado he spiritu» 
(VC); «toca aa porta quando nos cõuida 
e requere pera bẽ» (VC); «e aquello que 
a nos toca polla obrigaçam que teemos 
de correger» (C); «as maãos tocã, os pees 
ãdam» (EE); «demãdade e acharedes 
tocaae e abrirvos hã» (VC); «seja 
posta em trabalho e tocada das ondas 
das tẽptaçoões» (VC); «(toruada he) s. 
tocada he quanto aa sẽsitiua das paixões 
do temor da tristeza» (VC); «depois das 
dictas cousas e signaaes tocadas per o 
senhor» (VC); «foy ferido e tocado do 
diaboo» (VC); «o qual nõ poderia curar 
a materia podre saluo tocãdoa» (VC); 
«Jesu deu saude ao seruo tocãdolhe e 
curãdo a ferida da orelha» (VC); «Os 
boõs homeẽs ajnda que sejam tocados 
das euersidades nom som pero dirribados 
mas em ellas se alegram e deleitã» 
(VC); «E alguũs con a patena tocam en 
çyma da cabeça e en meeo e no pee» 
(S); «nõ soo tocamos o seu corpo. mas 
o confazemos e filhamos» (VC); «por 
malquerẽça fyz força alguũa tangendo 
ou tocando con as mãao» (S); «porque 
curã as bestas. (Tocandolhe etc.)» (EE); 
«os outros apostollos saarauan aos 
enfermos tocandolhes» (EE); «saluo 
stando presente e tocandoo e palpando 
corporalmente» (VC); «ouuir, cheirar, 
tocar e gostar» (S); «e non os tocara 
o tormẽto da morte» (EE); «por tanto 
nõ mereçes de me tocares seendo 
viuo» (VC); «E porque senhor nõ 
tocarey aquelles muyto desejados pees 
furados por my cõ crauos e molhados de 
sangue?» (VC); «trabalhaua de tocarlhe» 
(EE); «pois se aquelles que tocarõ a 
faldra da sua vestidura reçeberõ tãta 
virtude» (VC); «mais se touese a criatura 
ou a tocasse quãdo a sacan da pya» 
(S); «e lhe rogauã que soomente lhes 
tocasse o cabo da vistidura» (EE); «e 
que nõ tocassem naquelle judeu» (HV); 
«nõ tocaua a pecado» (S); «e quantos o 

tocauã eram saãos» (EE); «Ca tocaualhe 
cada dia ho gouerno de todallas ygrejas» 
(EE); «e por os muytos ossos e neruos 
em que te tocauam» (VC); «e toco aa 
porta pois que o tu asy queres» (VC); 
«depois que tocou o lado mostrou que 
era grãde theologo» (VC); «porquãto per 
si nõ se podiã alleuantar (e tocou os)» 
(VC); «allargãdo Jhesu a maão tocoulhe 
dizendo quero alimpar» (EE); «a qual 
quer mouimẽto de soberua que o toque 
logo acuda com esto dizendo» (VC); 
«ajnda que o nõ toquẽ ha sanha» (VC); 
«e que nom toquemos a mesa» (VC); 
«toquenos e venhanos aa memoria» 
(VC); «porque toques aa porta de 
Christo» (VC); «por que muytas vezes 
toquey e contratey molheres con entẽçon 
de loxuria e aver deleitaçon» (S).

tocha, subs. (do francês torche). Archote; 
facho. Formas: tocha (VC, 5); tochas 
(VC, 4). Contextos: «Joseph leua a 
tocha do virtuoso guiamẽto» (VC); «com 
huũ ardor enflamado hũa muy grande 
tocha de teu louuor» (VC); «Ante elle 
por tochas preçederã lampados viuos» 
(VC); E veerom com lanternas e tochas» 
(VC).

todavia, loc. adv. (do lat. tota via). Sempre; 
a cada passo; de toda a maneira. Formas: 
toda uia (S, 1); toda via (VC, 7); toda vija 
(VC, 1); toda vya (S, 1); todauia (TC, 
1; VC, 1); todavia (HV, 1). Contextos: 
«he delgada e toda uia vazia e chamase 
jejuũ» (S); «mas saaẽ toda via dos 
moymentos» (VC); «nẽ foy cõujnhauel 
cousa que em outro lugar saluo aqui ẽ 
esta ouuesse toda vija começar as bẽ 
avẽturãças» (VC); «se deue homẽ fazer 
toda vya oraçom e se deue seer lomga» 
(S); «ca si crece o mũdo peiorãdo 
todauia» (TC); «e sabyam que a sua 
paixom todauia he per sua voõtade» 
(VC); «e todos os outros judeos todavia 
faziãlhe grãde honrra» (HV).

todo, pron. ind. (do lat. totus, a, um). 
Inteiro; total; qualquer; cada. Formas: 
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toda (S, 64; TC, 19; VC, 998; HV, 37; 
C, 20; EE, 200; RP, 8); todas (SG, 2; 
S, 110; TC, 26; VC, 1187; EE, 80; HV, 
22; C, 11; RP, 5); todo (S, 212; TC, 86; 
VC, 1578; HV, 50; C, 44; EE, 314; RP, 
9); todoo (VC, 1); todos (SG, 1; S, 157; 
TC, 34; VC, 1368; EE, 269; HV, 93; C, 
52; RP, 3); tudo (VC, 1; HV, 5; C, 12; 
RP, 4). Contextos: «tira e lança toda 
a negligẽçia e preguiça e usa de boas 
obras» (S); «Seguese hũa regra geeral 
que o confessor deue teer em pregũtar 
toda pessoa» (TC); «fara ssõbra de 
dessejo contra toda queentura» (VC); 
«por que ẽ estes se ẽtẽdẽ todas tres 
pesoas» (S); «Amar a Deus sobre todas 
as cousas» (TC); «Deus que criou todas 
as cousas» (VC); «Amaras ao senhor 
deos teu de todo teu coraçom: e de 
toda tua alma: e de todas tuas forças: 
e de todo teu pensamento» (EE); «E 
por cõseguinte todo o coyto e toda 
luxuria» sam muyto melhores que 
todas as mezinhas» (RP); «vee e vende 
todo o que ten» (S); «asi todo christaão 
deue ouuir cada dya» (S); «todo iuiz 
deue auer sempre em iulgamdo dereita 
emtemçom» (TC); «que nõ lhe de todo 
aquelo que ela demandar» (TC); «muyto 
e de todoo aquelle poboo lhe crijam e 
dauã ffe» (VC); «E todos estes artigos se 
cõteẽ no credo in deũ» (S); «com todos o 
deserui e deseruo e lhe fiz e faço muytos 
desprazimẽtos» (TC); «que o homẽ per 
humildade se tenha por menor de todos 
e mais refeeçe» (VC); «Eu çertamente 
todos estos remedios prouey» (RP); 
«E nota que disse tudo» (VC); «tomẽ 
cuminhos e açafram e misturẽ tudo cõ 
vinagre» (RP).

todo poderoso, subs., adj. Aquele que tem 
o poder supremo; Deus. Formas: todo 
poderoso (S, 4; TC, 3; VC, 33; HV, 10; 
C, 1; EE, 7; RP, 1); todo poderosso (VC, 
1); todo podoroso (VC, 1). Contextos: 
«E o segũdo que Deus he padre todo 
poderoso» (S); «O primeyro he: Creer 

como he huũ Deus. O segũdo he: Como 
he padre todo poderoso» (TC); «porque 
o todo poderoso assy ameude despreça 
em este mundo aquelles que tã altamente 
escolheo» (VC); «huũ soo deus todo 
poderoso que fez o çeeo e a terra» (HV); 
«O .vj. que sobio aos çeeos e see aa 
destra de Deus padre todo poderoso» 
(C); «veeo como senhor todo poderoso» 
(EE); «se ho senhor Deus todo poderoso 
ho nõ quitar e estoruar» (RP); «Senhor 
deus todo poderosso que geeraste o 
filho coeternal» (VC); «nõ veja em estas 
cousas al saluo exẽpros de esperãça e 
de peẽdẽça ante nossos olhos ho todo 
podoroso deus» (VC).

tôdolo, pron. ind. + art. def. (de todo + 
lo, la, los, las). O mesmo que todo o. 
Formas: todala (TC, 1); todalas (SG, 
1; S, 63; TC, 9; VC, 8; C, 2; EE, 12; 
RP, 1); todallas (S, 20; TC, 2; VC, 440; 
HV, 8; C, 16; EE, 247); todallos (VC, 6; 
EE, 3); todas las (TC, 3); todellas (VC, 
1); todolas (VC, 1); todolhos (VC, 1); 
todollas (VC, 2; EE, 2); todollos (S, 
21; VC, 448; HV, 14; C, 57; EE, 164); 
todolos (SG, 2; S, 62; TC, 15; VC, 3; 
C, 2; EE, 5); todos los (TC, 2; VC, 2). 
Contextos: «Que todo aquel que guardar 
todala ley de Deus e huũ seu mãdamẽto 
que quebramtar sera culpa em todos» 
(TC); «deue a seer dereyto e auer dereyta 
emtençom em todalas coussas que fezer 
e iulgar» (TC); «todalas cousas me som 
dadas por meu padre» (EE); «Em tẽpo 
da pestilẽcia valẽ mais cousas azedas 
que todalas meezinhas» (RP); «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); «non passara esta geeraçom atee 
que todallas cousas sejã feitas» (EE); 
«he de notar aqui que antre todallos 
sabedores deste mũdo» (EE); «E se o faz 
aciinte duas uezes sete anos e todas las 
coreesmas e sestas feiras e sabbados das 
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coreesmas a pam e agoa» (TC); «E pero 
posuyã todellas cousas» (VC); «mas no 
çeeo todolas allegrias sõ puras» (VC); 
«Todolhos sanctos padres pois. e os 
bemavẽturados spiritus cantã louuores 
em presença de deus» (VC); «veeo a 
chamar todollos homeẽs aa vijnda da 
çidade muy alta» (EE); «Eu mizquinho 
pecador e errado comfesome a Deus e 
a Virgem Santa Maria sua madre e a 
todolos sanctos e santas da corte celistial 
e uos meu padre spritual de todolos 
meus pecados» (TC); «Outrosy pequey 
cãtãdo e tãgẽdo cãtos e tãgeres torpes e 
desonestos e ẽpeeciuiis a minha alma cõ 
todos los sisos e sentidos que me Deus 
deu» (TC); «a qual nõ teẽ de todos los 
outros» (VC).

tojo, subs. (do cast. tojo). Planta arbustiva 
espinhosa; mato. Formas: tojos (VC, 
1). Contexto: «Assy como a ouelha 
que husa antre os tojos e spinhas sempre 
leyxa ally da laã» (VC).

tolerar, vb. (do lat. tolerare). Suportar; 
aguentar; sofrer; manter. Formas: 
tolera (S, 1); tolerado (S, 1); tolerar (S, 
1); toleralos (TC, 1). Contextos: «a 
ygreja ho tolera e consemte estar en 
pecado» (S); «pois a ygreja ho sofre e 
he tolerado» (S); «empero se o bispo 
ho sabe e comuũmente o vee e o quer 
tolerar e sofrer, pressumesse que da 
liçẽça e ho aproua» (S); «coydar nos 
meus pecados e toleralos e cõfesalos» 
(TC).

tolhedoiro, adj. (de tolhido + -oiro). Que 
tolhe. Formas: tolhedoyra (VC, 1). 
Contexto: «era daly adeãte nõ mortal 
nẽ tolhedoyra jamais per morte» (VC).

tolheito, subs., adj. (do part. irregular de 
tolher). Tolhido; privado de movimento; 
aleijado. Formas: tholheyto (EE, 1); 
tolheito (EE, 7); tolheitos (EE, 3); 
tolheyto (EE, 7); tolheytos (TC, 1; 
EE, 3). Contextos: «Christo saarou 
o tholheyto que lhe foy apresentado» 
(EE); «fazer que huũ tolheito se alleuante 

saão e ande» (EE); «tijnham consigo 
muitos tolheitos» (EE); «huũ page meu 
jaz en casa contricto e tolheyto» (EE); 
«Ca nos dias dos sabbados e das outras 
festas saaua os gafos e os paraliticos e os 
tolheytos e as outras ĩfirmidades» (TC); 
«E muytos tolheytos e mancos forom 
curados» (EE).

tolhente, adj. (do lat. tollente-m, part. 
presente de tollere). Que tolhe. For-
mas: tolhẽte (VC, 1). Contexto: «he 
significado per Assa. que quer dizer 
tolhẽte» (VC).

tolher, vb. (do lat. tollere). Tirar; suprimir; 
estorvar; paralisar. Formas: seja tolhido 
(HV, 1); tolha (VC, 3); tolhã (VC, 1); 
tolhe (TC, 7; VC, 35; C, 1); tolhẽ (VC, 
3); tolhẽdo (VC, 1); tolhelha (VC, 1); 
tolhelhe (TC, 2); tolhellas ham (VC, 1); 
tolhello (VC, 1); tolhem (TC, 1; VC, 
4; C, 1); tolhemdo (TC, 1); tolhemos 
(VC, 1); tolhendo (VC, 1); tolheo (VC, 
9); tolher (TC, 1; VC, 13); tolhera (VC, 
3; EE, 1); tolherme (VC, 1); tolherõ 
(VC, 1); tolhes (VC, 1); tolhesse (VC, 
3); tolhessem (VC, 3); tolhia (VC, 2); 
tolhida (VC, 1); tolho (VC, 1); tolhyã 
(VC, 1); tolhydo (EE, 1); tolle (VC, 
1); tollenollo (VC, 1); tollerom (VC, 
1). Contextos: «os que se quiserem 
bautizar nõ lhe seja tolhido nem defeso 
per vos» (HV); «por tal que per ventura 
venha alguũ cajõ que o tolha» (VC); «nẽ 
outros embarguos nom me tolhã o cõuite 
eternal» (VC); «E aqueste se tolhe no 
bautismo» (TC); «e per sua virtude se 
tolhẽ ao mũdo de baixo as pestillẽçias e 
corrõpimẽtos» (VC); «nẽ façã enguano 
ou bulra tolhẽdo a preguaçõ» (VC); 
«E esta falla he aquella que foy dada 
primeyramente ao homem tiralha e 
tolhelha a soberba» (VC); «Tolhelhe o 
ualor da graça que nom ham cõ Deus» 
(TC); «derramallas hã e tolhellas ham» 
(VC); «Ou que se alguũs se quisessem 
atreuer a tolhello que nom podessem» 
(VC); «Ca propriedade he dos emueiosos 
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que o bem que dos outros dizem cuidã 
que o tolhem a eles» (TC); «A quinta 
se em lhe tolhemdo a uida em que 
se mantẽ» (TC); «por tal que aquella 
yguaria ou vianda e outras cousas que a 
nos sobejarem ou que tolhemos a nos» 
(VC); «e Dauid tolhendo e guardando 
a sua ouelha matou aquelles que a 
queryam roubar e comer» (VC); «Esta 
scusaçõ tolheo deus ou destroyo per 
huũ muj leue mandamento» (VC); «nom 
lhe obedeeças ca nõ he teu padre, mais 
teu ẽmiigo mortal que te quer tolher 
a uida» (TC); «e nẽhuũ vos tolhera 
vosso prazer» (EE); «nom queyraaes 
meus amigos tolherme tam aginha 
o meu filho» (VC); «e por tanto os 
romaãos tolherõ aos iudeos o regno» 
(VC); «Senhor deus cordeyro de deus 
filho do padre que tolhes os pecados do 
mũdo» (VC); «o poboo lho tolhesse» 
(VC); «porque o poboo nõ se aleuãtasse 
em arroydo e o tolhessem» (VC); «o 
themor de perderẽ o estado tolhia o 
juizo da razõ» (VC); «foy escõdida. mas 
nõ tolhida» (VC); «porque te tolho ho 
dilleito da carne» (VC); «E per maaos 
exẽplos outrosi e maaos feitos tolhyã os 
simprezes» (VC); «disse a huũ homem 
que naçeeo tolhydo» (EE); «porque deus 
tolle ao homẽ o benefiçio da sua graça» 
(VC); «tollenollo e tirao de nos e de 
nossa presença» (VC); «e porque te me 
tollerom muy benigno amjgo?» (VC).

tolhimento, subs. (de tolher + -mento). 
Ato ou efeito de tolher; supressão. 
Formas: tolhimẽto (VC, 1). Contexto: 
«A primeira consollaçom he tolhimẽto 
das tribullaçoões e toruaçoões» (VC).

tolo, subs. (talvez do lat. stolidu-m). 
Parvo; pateta; louco. Formas: tolo (S, 
1). Contexto: «assy como o que furta 
o cuitelo ao tolo pera que nõ faça mal a 
ssy nẽ a outrẽ» (S).

tomada, subs. (do part. de tomar). Ato 
ou efeito de tomar; pesca. Formas: 
tomada (VC, 4). Contextos: «E o senhor 

cõsolãdo a Pedro declarou lhe que a 
tomada dos peyxes significaua a tomada 
dos homẽs» (VC).

tomador, subs. (de tomado + -or). Aquele 
que toma; pescador. Formas: tomador 
(VC, 1). Contexto: «ẽ adiãte seras 
tomador dos homẽs» (VC).

tomar, vb. (origem obscura). Ingerir 
alimentos; receber; pegar em; segurar; 
agarrar; tirar; acolher. Formas: aja 
tomado (S, 2); auemos tomado (EE, 1), 
auia tomado (HV, 1); auiã tomado (VC, 
1; EE, 1); auiã tomados (VC, 1); auya 
tomado (S, 1); dauer tomado (EE, 1); era 
tomado (VC, 3); erã tomados (VC, 1); 
foy tomada (S, 2; VC, 2); foy tomado (S, 
2; VC, 4; EE, 2); ha tomado (S, 1); he 
tomada (VC, 2; EE, 1); he tomado (VC, 
3; EE, 3); hey tomado (EE, 2); ouuesse 
tomado (S, 1); ouuessem tomado (EE, 
1); seer tomada (S, 1; VC, 1); seer 
tomado (VC, 2; EE, 1); seeram tomadas 
(EE, 1); seeran tomados (EE, 1); seja 
tomada (S, 2; VC, 1); sejaes tomados 
(HV, 1); sejam tomados (VC, 1; C, 2); 
ser tomado (S, 1; VC, 1); sera tomada 
(VC, 1); sera tomado (VC, 5); serã 
tomados (VC, 1); serees tomados (HV, 
1); serem tomados (C, 1); sõ tomados (S, 
1; VC, 1); som tomadas (VC, 1); ten 
tomado (S, 1); thomaay (EE, 1); toma 
(S, 46; TC, 1; TC, 3; VC, 105; HV, 1; 
EE, 26; RP, 5); tomã (S, 7; TC, 1; VC, 
19; C, 2; EE, 5); toma lhe (VC, 1); toma 
se (VC, 4; RP, 1); tomaae (VC, 10; EE, 
5); tomaaes (VC, 1); tomaay (EE, 5); 
tomada (S, 1; VC, 3; EE, 3); tomadas (S, 
1; EE, 2); tomade (S, 1; VC, 1); tomadeo 
(S, 1; VC, 1); tomado (S, 1; VC, 6; EE, 
2); tomãdo (S, 9; TC, 3; VC, 24; EE, 9); 
tomãdoa (VC, 2); tomãdoas (TC, 1); 
tomãdolhe (EE, 1); tomãdoo (EE, 1); 
tomados (VC, 1; EE, 2); tomae (HV, 5); 
tomaee (VC, 1); tomãlhes (S, 1); tomallas 
(VC, 1); tomallo (VC, 2); tomalo (S, 3); 
tomam (S, 8; TC, 1; VC, 6; EE, 2); 
tomamos (S,  4;  VC, 8;  EE, 3); 
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tomamoslhe (TC, 1); toman (S, 5; VC, 
1); tomando (S, 6; VC, 17; EE, 12); 
tomandoo (VC, 1; EE, 1); tomandoos 
(EE, 2); tomanlhes (S, 1); tomao (S, 2; 
VC, 2; EE, 1); tomar (S, 65; TC, 6; VC, 
102; HV, 18; C, 16; EE, 37; RP, 3); 
tomara (S, 2; VC, 13; EE, 9); tomarã 
(VC, 1; EE, 2); tomaraa (HV, 1); 
tomaram (EE, 1); tomaras (S, 1; TC, 1; 
VC, 1; C, 2; RP, 3); tomardes (S, 1; VC, 
1); tomarẽ (S, 1; VC, 3; C, 6); tomarees 
(VC, 1); tomarei (S, 1); tomares (S, 1; 
VC, 2; RP, 1); tomarey (VC, 2; HV, 6; 
EE, 1); tomaria (S, 1; VC, 2; HV, 2); 
tomarmos (VC, 3); tomarõ (S, 1; TC, 1; 
VC, 19; HV, 5; EE, 8); tomarom (S, 1; 
VC, 9; EE, 3); tomaron (S, 4; EE, 1); 
tomarõnos (VC, 1); tomarte (VC, 1); 
tomas (S, 1; VC, 4; EE, 1); tomase (S, 
6; TC, 1); tomasho (S, 1); tomasse (VC, 
10; HV, 1; EE, 1); tomassees (EE, 1); 
tomasseis (HV, 1); tomassem (VC, 5; 
HV, 1; C, 1; EE, 5); tomaste (S, 2; TC, 
1; VC, 9; EE, 1); tomastes (VC, 2; HV, 
2; EE, 4); tomaua (VC, 4; EE, 2); tomauã 
(VC, 5; HV, 3; C, 1; EE, 1); tomauam 
(VC, 1; EE, 1); tomay (S, 2; HV, 1; EE, 
8); tome (S, 6; TC, 2; VC, 20; HV, 2; C, 
3; EE, 8; RP, 3); tomẽ (S, 1; VC, 2; C, 3; 
RP, 1); tomea (VC, 1); tomees (VC, 1; 
HV, 2; EE, 1); tomei (VC, 2); tomem 
(VC, 2; C, 1); tomemos (VC, 7; HV, 2); 
tomeo (VC, 1); tomes (TC, 1; VC, 6; EE, 
1); tomey (S, 4; TC, 1; VC, 1; EE, 2); 
tomo (S, 3; TC, 1; EE, 1); tomõ (S, 1); 
tomou (S, 54; TC, 6; VC, 80; HV, 23; 
EE, 36); tomou ho (VC, 1); tomou o (VC, 
1); tomou os (VC, 1); tomoua (VC, 2; 
HV, 1); tomouho (EE, 2); tomoulhes (EE, 
1); tomouo (VC, 3; HV, 3). Contextos: 
«ante que aja tomado ha hostya» (S); 
«nõ auemos tomado pã» (EE); «mao 
cõselho auia tomado Pilato» (HV); «Ca 
elle e os que estauã cõ elle erã espãtados 
e marauilhados dos peixes que auiã 
tomado» (EE); «porque nõ auiã tomados 
peixes alguũs em aquella noite» (VC); 

«ssoomẽte que da virgem auya tomado 
por redençõ e saude da humanal linhagẽ» 
(S); «e o primeiro depois dauer tomado 
molher morreo sem filhos» (EE); «o qual 
aos dez dias do primeiro mes era tomado 
da manada do guaado» (VC); «nem erã 
tomados por apostollos» (VC); «nõ 
pessoa humanal mas diuinal nõ daquella 
que foy tomada. mas daquella que a 
tomou» (VC); «Sam Mathias que foy 
tomado en logar de Judas Escarioth» (S); 
«E sse ysto achar despois que ha tomado 
ha hostia» (S); «O peccador primeiramẽte 
he tomado no laço da culpa» (VC); «Eu 
hey tomado molher, e porem non posso 
vijr» (EE); «ajnda que con a primeira 
hostia ouuesse tomado a augua» (S); «cõ 
a primeira pallaura do senhor ouuessem 
tomado tam grãde multidõ de peixes» 
(EE); «auia de seer tomada da sua 
sustãcia» (VC); «por honde podesse seer 
tomado ẽ pallauras» (EE); «as molheres 
non seeram tomadas pellos homeẽs» 
(EE); «e en seus escuitamẽtos seeran 
tomados  os maaos» (EE); «mas 
defendesse que nõ seja tomada aquella 
vingãça» (VC); «ajnda que tu nem os 
outros nõ sejaes tomados em nẽhũa 
merçee» (HV); «porque nõ sejam 
tomados nos spreitamẽtos dyabollicos» 
(VC); «e ser tomado na rede da nossa 
morte» (VC); «e de nos sera tomada 
vinguança» (VC); «e huũ sera tomado e 
outro leixado» (VC); «Os boos soomẽte 
serã tomados e os maaos leixados» 
(VC); «e se eu morrer per ventura vos 
outros serees tomados de sua merçee» 
(HV); «por cada huum padrinho ou 
madrinha que mays tomar ou consentir 
serem tomados pague dozentos reaaes» 
(C); «asi como os que sõ tomados por 
força ou vsura» (S); «E daqueste artigoo 
do escarneçimento som tomadas tres 
ensinanças» (VC); «Despois que o 
saçerdote ten tomado o corpo e ssangue 
de Jhesu Christo» (S); «Thomaay o 
spiritusancto cujos pecados perdoardes 



351Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

seerã perdoados» (EE); «Senhor 
aleuãtate e toma prazer e uay posuir a 
uinha de Naboth» (TC); «Quem toma 
peendemça as portas da ygreia e torna 
mays aquel pecado .x. anos faça 
peẽdemça» (TC); «Itẽ aos caualeiros, se 
roubam se apremam os pobres ou lhes 
tomã o seu se he uerdadeyro e fiel a Deus 
e aos senhores» (TC); «em quanto veẽ 
cõtra elle e toma lhe sua hõrra» (VC); 
«toma se ergo duas vezes no dia com boõ 
vinho» (RP); «Tomaae prazer e allegrya 
ca vosso guallardom he grande nos 
çeeos» (EE); «porque tomaaes por signal 
o beyjo do treedor» (VC); «e tomaay ho 
capaçete de saude e cuitello do spiritu» 
(HV); «sse alguũ fezer vomito despois 
de tomada ha eucharistya» (S); «ca 
tomada ha çidade derribarõ as torres e 
muros e todollos edifiçios deitarõ em 
terra» (EE); «he na rrestytuyçom que se 
deue fazer das coussas furtadas ou 
tomadas por força» (S); «tomade e 
comee, ca este he o meu corpo» (S); 
«tomadeo e segũdo vossa ley o julgade» 
(S); «E sse for trazido a testemunho e 
tomado juramẽto sobre a coussa que 
ssabe em confissom» (S); «Outrosy 
tomãdo uãa gloria das minhas obras» 
(TC); «nõ furte cousa que do senhor seja 
t o m ã d o a  p e r a  s i »  ( V C ) ;  « S e 
ascõdudamẽte achou algũas cousas e se 
calou com elas tomãdoas para sy» (TC); 
«tomãdolhe a alma do corpo» (EE); «E 
tomãdoo apartado da gẽte» (EE); «e vista 
a multidõ dos peixes tomados» (EE); 
«Senhor tomae a çidade e todo quanto 
em ella esta» (HV); «e tomaee per 
voontade o jugo da ensinãça euãgellical» 
(VC); «tomãlhes sseus beẽs sem dar 
semtẽça» (S); «Podes ajnda as cousas 
sobredictas que forõ cõtadas de Christo 
tomallas de outra guisa» (VC); «nõ 
poderam tomallo nem teello» (VC); 
«pode e deue tomalo o que lhe for dado 
de graça» (S); «O segundo he os que 
tomam o corpo de Deus ou crisma ou 

outra cousa sagrada pera fazer maleficios 
alguũs» (TC); «A hũa quãdo o uemos 
visiuelmẽte no altar por as mãaos do 
saçerdote e o tomamos e reçebemos por 
a boca» (S); «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» (TC); «e ante toman 
conselho dos leigos que nom das pessoas 
eclesiasticas» (S); «ou tomando leytoairo 
ou espeçias que sooen tomar» (S); «E 
Jesu teendoo ou tomandoo per a maão 
aleuãtouo» (VC); «e tomandoos 
braadauã contra o senhor dizẽdo» (EE); 
«E se os hy põee, tomanlhes as rremdas 
que avian dauer de dereito» (S); «E 
tomao nas maãos e meteo debaixo 
dauga» (S); «Item todo homẽ que tomar 
sua natura na maano e faz lixo esto he 
pecado comtra natura» (TC); «padre e 
em esto deuem de tomar exemplo os que 
teem a seus padres uiuos» (TC); «pera 
tomar a Jherusalem os romaãos fezerõ 
tres barreyras» (EE); «aproueyta muyto 
tomar muyto prazer» (RP); «nũca trara 
nem tomara armas» (S); «nẽ tomarã 
molheres» (VC); «Que por ventura 
quando souber que aquy somos o 
emperador nos tomaraa para sua 
merçee» (HV); «segundo Lyra os 
homeẽs non tomaram molheres nẽ 
seeram casados» (EE); «O segũdo 
mãdamento nõ tomaras o nome de Deus 
em uaão» (TC); «Tomaras hũa herua que 
chamã barba jouis» (RP); «Se nõ 
tomardes o corpo de Jhesu Christo e o 
sseu sangue, nõ averees vida ẽ vos» (S); 
«se algũa cousa tomarẽ dos beẽs da 
ygreja» (S); «Nõ tomarees husura nẽ 
cousa  a lgũa  aa lẽ  daquel lo  que 
emprestardes» (VC); «Eu te tomarei por 
minha molher» (S); «a triaga seja delida 
em ho vaso ou copo em que ha tomares» 
(RP); «e nõ te crerey nẽ tomarey teu 
cõselho» (HV); «e de melhor vontade ha 
toma homens que tomaria aquela mesma 
do seruydor çujo e desonesto» (S); «a 
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qual ameude nos afica e aguilhoa pera 
tomarmos vingança» (VC); «Item se 
tomarõ algũa cousa do alheo» (TC); «e 
daly tomarom costume em algũas 
partidas» (S); «E todos os que forõ hy 
presemtes tomaron o corpo de Deus» (S); 
«e os lauradores tomarõnos e tractarõnos 
muy mal e matarõnos» (VC); «Aquelle 
que cõ tygo quiser entrar em juyzo e 
tomarte a saya leyxa lhe tu ajnda o mãto» 
(VC); «e tu nõ a tomas que nam a tenhas» 
(EE); «Ca se nẽhuũ nõ tomase o perdido 
ueria seu dono e achaloya» (TC); «tu 
Maria queres ha este Pedro e tomasho 
por esposo e marido segũdo a forma da 
ygreja de rroma» (S); «e que no vẽtre da 
virgẽ tomasse carne humana» (HV); «e 
que retrahido em leer tomassees alguum 
prazer» (EE); «e tomasseis vingãça da 
sua morte» (HV); «e desque foy 
basteçida meterõ se dẽtro e nosso senhor 
deus quis que tomassem terra na çidade 
de Acre» (HV); «e tu destelhe coa gume 
ca nõ tomaste a doutrina da perfeiçõ de 
Christo» (TC); «senhor se o tomastes 
dizeyme õde o deitastes» (EE); «dally 
furtiuelmẽte tomaua elle o que podia» 
(VC); «o pescado que assy tomauã dauã 
aos ditos pobres em esmolla» (C); «E 
tomauam a cana e feriam sua cabeça» 
(EE); «vinde bendictos de meu padre e 
tomay ho rreyno que uos sta aparelhado 
do começo do mũdo» (S); «Item, quẽ 
matar seu senhor ou sua molher faça 
peẽdemça que nũca caualgue em besta 
nem em carro nem tome outra molher» 
(TC); «tome auelaãs, figos passados e 
aruda» (RP); «E se nõ forẽ muyto pobres, 
tomẽ cuminhos e açafram» (RP); «mas 
tomea aquelle que for chamado a ella per 
o senhor» (VC); «rogo vos que me 
tomees em vossa merçee» (HV); «(que 
desçendi dos çeeos) per humanidade que 
tomei» (VC); «nem mandem penhorar 
elles nem suas ygrejas nem mosteiros 
nem lhes tomem» (C); «Vigiemos pois 
amigos e tomemos  o sentido da 

humildade» (VC); «(aquelle que o pode 
tomar) .s. cõprir (tomeo)» (VC); «Sey 
forte e nõ tomes noio por tã pouco» (TC); 
«Ainda pequey em ueẽdo muytas 
uaydades e loucuras do mũdo e muytas 
sãdices e dixi e ẽ que me deleytey e 
tomey prazer sobeio e desordenado» 
(TC); «Pequey outrosy nõ seẽdo 
homildoso nem tomo o enxemplo de 
Ihesu Christo» (TC); «tomo o que non 
pus e colho o que non semeey» (EE); 
«Ha segũda maneira o tomõ en vaão pella 
boca os que jurã maamẽte» (S); «Se 
tomou algũa cousa sẽ grado de seu dono» 
(TC); «e ella emtom ho tomou em seus 
braços e beyjou suas chagas» (EE); «e 
tomou ho Pedro adeparte» (VC); «e 
tomou o per a maão e leuou ho fora da 
rua» (VC); «e tomou os a tormẽta em 
tẽpo que era ja de nocte» (VC); «e 
tomoua per a maão e aleuantouha» (VC); 
«e tomoua polla maão e disselhe assy» 
(HV); «tomouho nos seus braços e 
beẽzeo a deus» (EE); «tomoulhes a todos 
medo» (EE); «E Gays mestre salla 
oulhou mẽtes e conheçeo e tomouo polla 
maão» (HV).

tombo, subs. (do grego τύμβος, tumba, 
pelo lat. tumbu-m). Inventário das 
propriedades de uma região com as 
demarcações e confrontações. Formas: 
tombo (C, 2). Contextos: «E por 
nom estarẽ em tombo bẽ declarado se 
emlheam e tirã aos ditos benefiçios» (C); 
«e ysso mesmo por nõ estarem em tombo 
bem declarado per marcos e diuisoões os 
limites das freiguesias» (C).

tonel, subs. (do francês antigo tonel, 
diminutivo de tonne). Talha em madeira 
com aduelas para guardar líquidos; pipo. 
Formas: tonees (VC, 1); tonel (VC, 2). 
Contextos: «mais que caberia em quãtos 
vasos materiaaes e tonees e pipas e 
taalhas que no mũdo som» (VC); «O qual 
philosopho meesmo se metee em huũ 
tonel e ally dormia» (VC); «seer metido 
em huũ tonel de azeite feruẽte» (VC).
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tonsura, subs. (do lat. tonsura-m). Corte 
de cabelo no alto da cabeça. Formas: 
tonsura (S, 1; C, 3). Contextos: «E 
coroa e tonsura todo he hũa cousa, aynda 
que alguũs chaman coroa aa rrasura da 
cabeça» (S); «viuem honestamẽte em 
auto e tonsura» (C); «andauã ãte do 
malefiçio ẽ abito e tonsura» (C).

topar, vb. (de origem onomatopaica). Dar 
de caras com; encontrar-se. Formas: 
topa (VC, 3); topã (VC, 1); topara (EE, 
2); toparã (VC, 1); topasse (VC, 1); tope 
(VC, 1); topouse (EE, 1). Contextos: 
«assy como spada ou lampado quando 
topa cõ cousas assy cõtrairas ferio 
fogo» (VC); «os soberbos se ferẽ e topã 
ou se esmagã» (VC); «e se topara con 
elle como madre hõrrada» (EE); «e nõ 
podendo veer huũs os outros por as 
treeuas medonhas corrẽdo huũs a hũa 
parte e outros pera a outra toparã e 
ẽpuxãdo se huũs aos outros» (VC); «e 
que topasse em cada cabo» (VC); «por 
tal que nõ tope e me feira nas treeuas» 
(VC); «vijndo Christo aa regiom dos 
genazareos topouse con elle huum 
homem» (EE).

topázia, subs. (feminino de topázio, este 
do grego τοπάζιον, pelo lat. topaziu-m). 
Pedra preciosa de cor amarela. Formas: 
topazia (VC, 2). Contextos: «Itẽ a 
topazia faz assesseguar as agoas que 
feruẽ» (VC); «Itẽ a topazia restringe a 
sanha» (VC).

torcer, vb. (do lat. torquere). Fazer girar 
sobre si; enroscar; entortar; inclinar. 
Formas: torçe (VC, 2); torçẽ (VC, 
1); torçẽdoo (VC, 2); torçer (VC, 
4); torçerem (VC, 2); torçesse (VC, 
1); torçiam (VC, 1); torseo (VC, 1). 
Contextos: «a ley da justiça e o temor 
que prime os maaos e os torçe» (VC); «E 
alguũs hi ha que torçẽ estas carreiras» 
(VC); «o spiritu se sayo do homem 
torçẽdoo e atormentãdoo» (VC); «e 
faz emtornar e torçer os juyzos» (VC); 
«enuia a sua vinguança sobre aquelles 

que torçerem a dereitura» (VC); «e 
se fosse de paao que sõ torçesse e 
dobreguasse cõ amor» (VC); «tanto os 
saçerdotes se torçiam mais cõ enveja» 
(VC); «e auendo de sayr torseo e 
rompeo» (VC).

torcimento, subs. (de torcer + -mento). Ato 
ou efeito de torcer. Formas: torcimẽto 
(VC, 1). Contexto: «nom ouue alguũ 
torcimẽto em os olhos nem palrerice em 
nas fallas» (VC).

tormenta, subs. (do lat. tormenta, plural 
de tormentum). Tempestade. Formas: 
tormenta (VC, 4); tormentas (VC, 2); 
tormẽta (VC, 9; EE, 2); tormẽtas (VC, 
2). Contextos: «cada dia he mouido 
cõ vento e tormenta» (VC); «soportou 
as omdas e tormentas das paixoões» 
(VC); «toda a nocte forõ em tormẽta» 
(VC); «Christo sobio ẽ hũa nauezinha, 
e leuãtouse a tormẽta» (EE); «andar nas 
tormẽtas do ryo deste mũdo» (VC).

tormentamento, subs. (de tormentar 
+ -mento). O mesmo que atormenta-
mento. Formas: tormentamento (VC, 
1). Contexto: «e per a febre a culpa 
actual em cometẽdo fazer mal e per o 
tormentamento do demonio a culpa do 
error» (VC).

tormentar, vb. (do lat. medieval tormenta-
re). O mesmo que atormentar. Formas: 
tormentado (VC, 1). Contexto: «este 
sera açoutado e tormentado com muytos 
açoutes» (VC).

tormento, subs. (do lat. tormentu-m, má-
quina de lançar projéteis). Sofrimento; 
tortura. Formas: tormemtos (VC, 3); 
tormento (S, 4; VC, 72; EE, 4); tormen-
tos (S, 2; VC, 82; EE, 4); tormẽto (S, 2; 
TC, 1; VC, 65; EE, 7); tormẽtos (VC, 
81; EE, 6). Contextos: «e tormemtos 
do corpo. e prisom e leguamemto» 
(VC); «e sera posta aos tormemtos e 
pẽnas eternaaes» (VC); «De cruce que 
quer dizer tormento» (S); «E ajnda foy 
figurada aquesta leguaçom e tormento 
de Christo» (VC); «o qual he grauissimo 
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tormento aos dãpnados» (EE); «todallas 
obras que fazemos e tormentos que 
padeçemos veen» (EE); «offereçeo com-
plidamente todos mẽbros de seu corpo 
a açoutes e tormentos» (VC); «nõ deue 
ser posto a tormẽto por coussa algũa» 
(S); «nõ achãdo causa per que mereçe 
morte e tormẽto» (TC); «E por acheguarẽ 
tormẽto ao escarneho» (VC); «o tormẽto 
da morte na cruz (nõ ameaçaua) aos 
crucificadores de eterna ou penna» (EE); 
«estas cousas fazẽ e tantos tormẽtos lhe 
dam» (VC); «e apos dos tormẽtos da cruz 
e das chaguas» (VC).

tornada, subs. (do part. de tornar). 
Regresso; volta. Formas: tornada (VC, 
14). Contextos: «Da tornada do senhor 
do Egypto» (VC); «Estuda de trageres 
aa memoria a pobreza de Maria na sua 
tornada» (VC).

tornamento, subs. (de tornar + -mento). 
Ato ou efeito de tornar; retorno; 
mudança. Formas: tornamento (VC, 
1). Contexto: «o seu tornamento e 
corregimento se tornara a ti em guaanho 
spiritual» (VC).

tornar, vb. (do lat. tornare). Voltar; regres-
sar; devolver; restituir; mudar; traduzir. 
Formas: era tornado (VC, 1); eram 
tornados (EE, 1); foj tornado (VC, 1); 
fora tornado (VC, 2); forom tornados 
(VC, 3); fossem tornados (VC, 1); foste 
tornado (VC, 1); foy lhe tornada (VC, 1; 
EE, 1); foy tornada (VC, 7); foy tornado 
(VC, 9; EE, 1); he tornada (VC, 3); he 
tornado (VC, 2); seer tornada (VC, 2); 
seer tornadas (VC, 1); seer tornado (VC, 
4); seer tornados (VC, 2); sejã tornadas 
(VC, 1); seja tornado (VC, 2); ser torna-
da (S, 2); sera tornada (VC, 4); serã 
tornadas (VC, 2); sera tornado (VC, 1); 
som tornados (VC, 1); somos tornados 
(VC, 2); torna (S, 12; TC, 4; VC, 81; EE, 
15); tornã (S, 2; VC, 35; EE, 5); torna 
lhe (VC, 1); torna se (VC, 2); tornã se 
lhe (VC, 1); torna te (VC, 2); tornaa (VC, 
1); tornaae (VC, 2); tornaaevos (VC, 1); 

tornaas (VC, 1); tornada (VC, 11); tor-
nadas (VC, 2); tornadeuos (S, 1); torna-
do (S, 2; VC, 15; EE, 3); tornãdo (VC, 
15; EE, 6); tornado he (EE, 1); tornãdo 
as (VC, 1); tornãdo se (VC, 2); tornãdo-
lha (VC, 1); tornãdoo (EE, 1); tornados 
(VC, 12; EE, 3); tornãdose (S, 1; VC, 3); 
tornãdosse (EE, 1); tornae vos (HV, 1); 
tornaho (S, 1); tornalhe (EE, 1); tornallo 
(VC, 1); tornallos (VC, 1); tornalo (S, 
1); tornam (S, 4; VC, 12; EE, 5); torna-
monos (S, 1); tornamos (VC, 4; HV, 1; 
EE, 1); tornamsse (VC, 1); tornan (S, 1); 
tornãnas (VC, 1); tornando (VC, 9; EE, 
5); tornandolhe (EE, 1); tornandoo (VC, 
1); tornandose (VC, 4; EE, 1); tornando-
selhes (EE, 1); tornandosse (VC, 1); 
tornanlhe (EE, 1); tornao (EE, 2); tornar 
(S, 33; TC, 2; VC, 128; HV, 8; EE, 19); 
tornar me hey (VC, 1); tornar nos hemos 
(VC, 1); tornar se (VC, 3); tornar se ha 
(EE, 1); tornara (S, 2; VC, 19; HV, 1; EE, 
5); tornarã (S, 1; VC, 5; HV, 1; EE, 2); 
tornaram (VC, 2; EE, 1); tornardes (EE, 
1); tornarẽ (VC, 5); tornarem (VC, 4); 
tornaremos (VC, 3); tornaren (S, 1); 
tornares (VC, 2); tornarey (VC, 3; HV, 
2; EE, 5); tornaria (S, 2; VC, 5; HV, 1); 
tornariã (VC, 3; HV, 1; EE, 1); tornariam 
(VC, 1); tornarlhe (EE, 1); tornarmos 
(VC, 1; C, 1); tornarõ (VC, 15; HV, 2; 
EE, 6); tornarõ se (VC, 6; HV, 1); torna-
rom (VC, 10; EE, 8); tornarom se (VC, 
3); tornaromno (VC, 1); tornaromse 
(VC, 5); tornarõse (VC, 2; HV, 2; EE, 
3); tornarse (S, 4; VC, 4); tornas (VC, 3; 
EE, 1); tornase (S, 10; TC, 1; VC, 3); 
tornãse (VC, 3; C, 1); tornasse (S, 3; VC, 
18; EE, 8); tornassẽ (VC, 2); tornãsse 
(VC, 2); tornasseis (HV, 2); tornãsselhes 
(VC, 1); tornassem (S, 1; VC, 17; EE, 
5); tornassemos (VC, 2); tornaste (S, 1; 
VC, 6); tornate (VC, 3); tornaua (VC, 9; 
EE, 1); tornauã (VC, 7; EE, 2); tornaua 
as (VC, 1); tornaua se (VC, 2); tornauam 
(VC, 3); tornauam me (EE, 1); tornauam-
no (VC, 1); tornauamse (VC, 2); tornaua-
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msse (VC, 2); tornauãno (VC, 1); tor-
nauaos (VC, 1); tornauase (VC, 1); tor-
nauasse (VC, 1); torne (S, 4; TC, 3; VC, 
27; C, 1; EE, 5); tornẽ (S, 1; VC, 10; C, 
1; EE, 1); tornees (HV, 1); tornei (S, 1); 
tornem (VC, 7; C, 1; EE, 1); tornemos 
(VC, 16; EE, 3); torneo (EE, 1); tornes 
(TC, 1; VC, 4; EE, 2); tornese (TC, 1); 
torney (S, 3; HV, 1); torno (VC, 1; EE, 
2); tornoo (EE, 1); tornou (S, 7; VC, 82; 
HV, 3; C, 1; EE, 14); tornou as (VC, 1); 
tornou o (VC, 1); tornou se (VC, 15); 
tornoua (VC, 1); tornoulhes (VC, 2); 
tornoulho (HV, 1); tornouo (VC, 1); 
tornouse (VC, 13; EE, 2); tornousse (VC, 
3; EE, 1); tornoute (VC, 1). Contextos: 
«por tal que o homẽ que era tornado 
besta por o pecado conhoçesse o seu 
fazedor» (VC); «e por estes dous disci-
pollos que eram tornados de Emaus» 
(EE); «por quanto foj tornado aas mise-
rias daquesta vida» (VC); «e fora torna-
do em aquelle» (VC); «Os magos depois 
que forom tornados» (VC); «ante que 
fossem tornados os que primeiro enuia-
ra» (VC); «e finalmẽte foste tornado a 
Pillatus» (VC); «E por auer ffe foy lhe 
tornada nõ soomẽte a falla mas cõ vir-
tude da prophecia» (VC); «em esto se 
entende que lhe foy tornada a falla» 
(VC); «E depois que foy tornado e con-
firmado no regno pos por obra mãdar 
matar os mininos» (EE); «a terra auon-
dosa he tornada minguada pella mallicia 
dos moradores» (EE); «E sayndo o demo 
do homẽ nũca he tornado se guardar e 
çarrar o seu coraçõ cõ chaue de humil-
dade e de caridade» (VC); «e vay se 
aaquella ouelha que se perdeo pera tyrar 
e trazer a bem e filha prazer de seer 
tornada e reduzida» (VC); «Se as cousas 
que ham de pereçer e seer tornadas em 
nẽhũa cousa» (VC); «o qual auia de seer 
tornado aa vida» (VC); «hã de seer 
tornados os corpos todos» (VC); «qual-
quer cousa que contra my engenhã as 
aduersidades humanaaes ou diabolicaaes 

sejã tornadas ẽ nada» (VC); «elle seja 
tornado aaquella meesma alma que elle 
aa primeira era» (VC); «en outra manei-
ra deue ser tornada ao segũdo» (S); «dos 
quaaes sera renouada e lhe sera tornada 
pera resurreiçom» (VC); «e todas cousas 
semelhãtes nõ aproueitarõ e serã torna-
das em nada» (VC); «e aquelle em que 
nom erramos culpados nos sera tornado 
em culpa» (VC); «entõ de imijgos que 
erã nos som tornados amigos» (VC); 
«per os quaaes quatro nomes somos 
tornados e feitos aa ymagem de deus» 
(VC); «e saindose aquele seruo achou 
outro seu seruo que lhe deuia cẽ marcos 
e prendeo e afogauao dizẽdo: Torna o 
que deues» (TC); «Item todo homẽ ou 
molher que promete uirginidade a Deus 
e torna a fazer adulterio» (TC); «depoys 
dauer fugido torna e aperta fortemẽte ao 
immijgo» (EE); «e tornã outra vez ha 
dizer ho ofiçio asi que se dobla» (S); «e 
deus torna lhe e e da lhe aquelles outros 
tres beẽs» (VC); «e a caridade sem juyzo 
torna se em remissom e a caridade» 
(VC); «pouco e pouco tornã se lhe ligei-
ras e doçes» (VC); «torna te pera my. e 
eu te reçeberey» (VC); «e a enxabijda 
tornaa em sabor» (VC); «tornaae a 
Çesar a sua ymagem» (VC); «Tornaae-
vos aa çidade e aly speraae o prometido 
do padre» (VC); «todallas outras virtu-
des emçarraas e tornaas todas em sy» 
(VC); «e foy morta feita e tornada em 
statua de sal» (VC); «o manjar e beber 
da pascoa seerẽ mudadas e tornadas em 
comer e beber spiritual» (VC); «torna-
deuos a vosas casas» (S); «Dõde sabado 
de ebraico, tornado ẽ latin quer dizer 
folgança» (S); «em maneyra que nõ seja 
de todo tornado vinagre» (S); «A memo-
ria da paixom nom se deue fazer per 
jntreuallos e leixandoa e tornãdo» (VC); 
«Tornado he o seruidor» (EE); «e tor-
nãdo as a pẽssar reduzeas a sete paães» 
(VC); «tornãdo se veyo assi como cor-
deiro ao sacrificio» (VC); «e tornãdolha 
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a seu loguar por cõprir aquelle que ãte 
disera» (VC); «chorou sobre Lazaro, 
tornãdoo aa vida» (EE); «seer comestos 
pellos bychos e tornados em cijnza» 
(EE); «tornãdose a sinistra entẽde que 
non he perfecto para ho sacrifiçio» (S); 
«E tornãdosse aa molher disse a Symon» 
(EE); «senhor tornae vos para Roma» 
(HV); «tornaho ha poer no altar» (S); «e 
tornalhe todos seus beens que ante do 
pecado tijnha» (EE); «por bẽ de me 
embebedares e finalmẽte tornallo em 
vinho de alegria» (VC); «ẽmendar os que 
andã errados e tornallos a boõ caminho» 
(VC); «outro saçerdote deue cõprir o que 
pode fazer e non tornalo a fazer de co-
meço» (S); «E des que o saçerdote e os 
ministros se tornam aa ygreja deuẽ 
queymar as pellas dalgodom» (S); «por 
que menosprezastes a palaura de Deus e 
vos fezestes indignos della, tornamonos 
aos gentijos» (S); «e he meo dia quãdo 
tornamos de dar de beber aas bestas» 
(HV); «porque depois da contemplaçom 
do saluador tornamsse a obrar seu offi-
cio» (VC); «os que se tornan aa ordẽ que 
forõ» (S); «e as cousas dos pobres tor-
nãnas ẽ trajos sobejos e illicitos» (VC); 
«De sy tornando a fallar a elle repete 
outra vez» (VC); «ao qual soo deos re-
suscita da morte a culpa tornandolhe sua 
graça» (EE); «e tornandoo a rrenouar e 
por aquesto nõ brita o sabado» (VC); 
«Tornandose aa molher» (EE); «mas por 
virtude da diuindade tornandoselhes 
jnuisiuel» (EE); «partiosse. tornandosse 
de Jurdam» (VC); «e tornanlhe todos 
seus beens primeiro perdidos» (EE); «nõ 
diz tornao: ca deus nõ ẽgeyta ho doõ, 
mas busca a caridade do proximo» (EE); 
«Os pecados depoys que hũa uez som 
perdoados iamays numca tornar a eles» 
(TC); «tornar me hey a minha casa» 
(VC); «Tornar nos hemos a vos. e ay quã 
çedo nos tornaremos» (VC); «quando nõ 
sabẽ per razõ responder tornar se a dizer 
jniurias e doestos» (VC); «(E tornar se 

ha.) conuem a saber na fym do mundo 
ao juizo» (EE); «e isto avẽdo esperãça 
do que rroubou que tornara a ẽmendarse 
e satisfazer» (S); «E daly adiante nõ 
tornarã a nos çerquar» (HV); «Con a 
meesma medida que medirdes vos tor-
naram a medir» (EE); «Se nõ vos co-
nuerterdes e vos tornardes como mininos 
nõ emtrarees no regno dos çeeos» (EE); 
«e que se tornem ao lugar donde saaẽ 
emfermas para tornarẽ outra vez a sair 
booas» (VC); «pera outra vez tornarem 
a correr» (VC); «e entõ tornaremos a 
achar» (VC); «e se tornaren ao logar 
donde premeramẽte estauã» (S); «Se vos 
tornares da quelles vossos feitos todos» 
(VC); «E sabede que eu nõ tornarey mais 
a Roma» (HV); «E por a maa guarda do 
prinçipio das viandas cuydando que o 
emperador se tornaria» (HV); «E como 
mujtas vezes tornariã os olhos atras» 
(VC); «os quaaes pẽsaua que tornariam 
a elle pello caminho que leuarõ» (VC); 
«e tornarlhe ho voto» (EE); «por bẽ de 
paz e cõcordia nos cõvem tornarmos aos 
custumes» (C); «depois que tornarõ com 
aquello» (VC); «E despois que acabarõ 
de fallar ambos tornarõ se a outra gente» 
(HV); «por outro caminho se tornarom 
pera sua terra» (EE); «e desy tornarom 
se aas suas casas proprias» (VC); «e 
tornaromno a vestir» (VC); «tornarom-
se tristes e gemẽdo» (VC); «tornarõse 
pera as tẽdas» (HV); «logo que o souber 
se deue partir do ssegũdo e tornarse ao 
primeiro» (S); «e agora começas e tornas 
a deçeer» (VC); «ca estas cousas fazẽ 
agrauar o pecado, ca o que ãte era leue 
per esta guisa tornase carregado» (TC); 
«tornãse ao custume que dantes tinham» 
(C); «E acabãdo, o saçerdote tornasse ha 
o pouoo e diz» (S); «E dãdoo ao tẽplo 
em offerta que se tornasse emguaanço 
dos sacerdotes» (VC); «que guaãçarõ e 
que lhe tornassẽ o cabedal com husura» 
(VC); «os preeguadores saaẽ a preeguar 
e tornãsse a cõtẽplar» (VC); «tãto que 
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vos fosseis saão e tornasseis  de 
Jherusalẽ» (HV); «qualquer pallaura que 
nõ edifica nẽ faz alguũ proueyto aos 
ouuidores tornãsselhes em dãpno e em 
perijgo» (VC); «e sseria erro sse ho nom 
tornassem» (S); «foy nos defesso que 
nom tornassemos per o caminho per 
onde viemos» (VC); «e por negligẽçia 
non tornaste logo ho alheo a cujo era» 
(S); «Se te quiseres vingar de teu jmijgo 
tornate cõtra a sanha que he tua jmijga» 
(VC); «E desy outra vez o tornaua a 
Pillatus» (VC); «e depois tornauã aa j. 
indiçom» (EE); «segũdo elle desejaua 
tornaua as pera baixo ajũtadas» (VC); 
«e por a maa vida delles tornaua se aa 
gẽtillidade» (VC); «E em sua presença 
tornauam a dizer estas meesmas cousas» 
(VC); «Tornauam me mal por bem etc.» 
(EE); «e tornauamno a buscar muytas 
vezes» (VC); «e tornauamse em pedras 
preciosas» (VC); «e tornauamsse tristes» 
(VC); «em quanto falauã em seu feito 
que staua desatado e desy tornauãno a 
atar» (VC); «e tornauaos a cobrir» (VC); 
«e tornauase algũas oras a oraçom» 
(VC); «tornauasse a Bethania pera hy 
posar e folguar» (VC); «deue a iaiũar 
.xxi. anos, e iamais nũca torne a este 
pecado» (TC); «aynda que despois anbos 
se tornẽ christaãos» (S); «que vos tor-
nees para Roma» (HV); «non ho tornei 
como deuera» (S); «e nam tornem mays 
pera ellas» (C); «Sam Paulo em esta 
epistolla nos poõe diãte a corrida para 
que tornemos aa joya da vysom diuina» 
(EE); «Vamos com fiuza ao torneo da 
sua graça e percalçemos misericordia» 
(EE); «se morreres daquesta door que 
seias asolto mas se saares que tornes a 
myn pera te dar peẽdẽça segundo teus 
pecados» (TC); «e se per uẽtura es-
coregar e cair ẽ pecado tornese moyto 
asynha ao lauatorio da uerdadeira 
cõfisõ» (TC); «ante torney a cayr nos que 
tinha confessados» (S); «E diz torno nõ 
disse tornarey» (EE); «e se en alguũa 

cousa enganey alguũ tornoo en quatro 
tanto» (EE); «cometeo e tornou a elles» 
(S); «e tornou as em doesto dos sabedo-
res» (VC); «e a deestra do senhor o al-
leuãtou que se nõ fosse ao fundo e tornou 
o aa barcha» (VC); «tornou se aa cõpa-
nha baixa e simplez» (VC); «Em a çea 
elle a tirou e tornoua a tomar» (VC); «e 
como daly sayrom tornoulhes logo apa-
reçer» (VC); «e desque ho santo profeta 
alimpou suas façes tornoulho e disse 
lhe» (HV); «e tornouo ao regno seu de 
Jerusalem» (VC); «tornouse de Jordã 
entam» (EE); «a qual como ho ouuyo 
tornousse na sua pallaura» (EE); «e 
depois que foste escarneçido tornoute a 
recebir» (VC).

toro, subs. (do lat. toru-m). Tronco de 
árvore. Formas: toro (VC, 1); toros (C, 
1). Contextos: «mas no toro ou madeyro 
he de semelhauel e he muyto alta» (VC); 
«ou doutra qual quer aruore que cõprarẽ 
ou que forẽ pera cõprar e dos toros que 
tomarẽ pera serrar lhe dem rezoado 
conheçimẽto» (C).

torpe, subs., adj. (do lat. turpe-m). 
Vergonhoso; ignóbil; indigno; desonesto. 
Formas: torpe (VC, 33); torpes (S, 4; 
TC, 10; VC, 16). Contextos: «pesaua lhe 
por cobijça do dinheiro e por o guaanho 
torpe» (VC); «dizer cousas torpes, ffalar 
cousas de luxuria» (S); «Se coalhou 
as cousas torpes asy em sy como em 
outrem» (TC); «quis receber cousas tã 
torpes e tã vijs e graues por liurar o seu 
jmijgo» (VC).

torpemente, adv. (de torpe + -mente). De 
modo torpe; desonestamente. Formas: 
torpemente (VC, 2); torpemẽte (TC, 1; 
VC, 1). Contextos: «veem a caer mais 
torpemente que outros» (VC); «E auom 
que lhe diga que como que cometeo 
feamẽte ou torpemẽte que asy o diga» 
(TC); «E aquello ergo que torpemẽte 
fezera em si esto meesmo ofereçia a 
deus» (VC).

torpeza, subs. (de torpe + -eza). Qualidade 
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de torpe; baixeza; desonestidade. 
Formas: torpeza (VC, 15); torpezas (VC, 
2). Contextos: «logo veeras a torpeza da 
tua voõtade» (VC); «Mas a torpeza e 
fealdade da sua emueja encobrirã elles 
defendendo o sabado» (VC); «e aquelle 
que diz algũas guarrediçes e torpezas 
ou caçorrias» (VC); «e dos que fallã 
torpezas e villanyas» (VC).

torpidade , subs. (do lat. medieval 
turpiditate-m). Torpeza; sordidez; 
impudicícia. Formas: torpidades (VC, 
1). Contextos: «E ajnda os homeẽs 
seriam mais promptos para fazer 
torpidades e pecados» (VC).

torpor ,  subs. (do lat.  torpore-m). 
Indolência. Formas: torpor (S, 1). 
Contexto: «A quinta he torpor, que he 
huũa preguiça açidia dos mandamẽtos 
de Deus» (S).

torrar, vb. (do lat. torrere, secar ao sol). 
Tostar; queimar. Formas: torrada (VC, 
1). Contexto: «se ssecou como huũ 
torresmo ou cousa torrada e esuayda» 
(VC).

torre, subs. (do lat. turre-m). Secção alta 
de um castelo ou fortaleza. Formas: 
torre (VC, 30; HV, 2); torres (VC, 1; 
EE, 1). Contextos: «hedificar a torre 
de Babillonia» (VC); «Senhor aquelle 
que esta na quella torre he Pilatus vosso 
adiantado» (HV); «lãçãdote per a terra 
as torres e as mayores fortelezas» (VC); 
«tomada ha çidade derribarõ as torres e 
muros» (EE).

torresmo, subs. (do cast. torrezno). 
Toucinho frito. Formas: torresmo (VC, 
1). Contexto: «se ssecou como huũ 
torresmo ou cousa torrada e esuayda» 
(VC).

torto, subs., adj. (do lat. tortus, a, um, part. 
passado de torquere, torcer). Ofensa; 
dano; torcido; aleijado; errado; injusto; 
precedido da prep. a, pode significar à 
traição. Formas: torta (VC, 3); tortas 
(VC, 1); torto (S, 1; TC, 4; VC, 1; HV, 
2). Contextos: «e que anda de traues 

e torta e he animallia fedorẽta» (VC); 
«E serã as cousas maas e tortas» (VC); 
«ho çego, o torto, o leproso» (S); «Se 
fez torto a alguũs pobres, ou uiuuas 
ou orfaãs» (TC); «A septima se ferio 
alguem a torto» (TC); «Tãbem o clerigo 
como leigo, quem acusar outro a torto 
de morte, ieiũe .xl. dyas a pam e agua» 
(TC); «fara o rego torto» (VC); «que a 
grande torto tomou morte e paixã em 
Jherusalẽ» (HV); «foy leuado a morte 
em Jherusalem a grande torto» (VC).

tortore, subs. (do lat. turtur, uris, rola, 
pelo francês tortore). Pombo; rola. 
Formas: tortore (VC, 4); tortores (VC, 
5). Contextos: «De esguardar he a 
tortore quando he viuua» (VC); «E a 
voz da tortore foy ouuida em nossa terra 
a qual em lugar de canto da gimido» 
(VC); «aly escõde os filhos do amor 
casto. como a tortore» (VC); «onde assy 
como tortores ponhã e scõdã seus filhos» 
(VC); «E como eutrarõ no tẽplo cõprarõ 
duas tortores ou dous poonbinhos pera 
offereçerẽ por elle» (VC)

torva, subs. (do lat. turba-m). Estorvo; 
obstáculo. Formas: torua (VC, 1). 
Contexto: «pode deus fazer que huũ 
camello entre per o cuu de hũa agulha 
sem torua algũa» (VC).

torvação, subs. (do lat. turbatione-m). 
Ato ou efeito de torvar; perturbação; 
desassossego; confusão; estorvo; 
embargo. Formas: toruaçam (VC, 1; 
EE, 1); toruaçan (C, 1); toruaçõ (VC, 
48; EE, 1); toruações (VC, 1); toruaçom 
(S, 1; VC, 10); toruaçoões (VC, 7). 
Contextos: «as obras da vyda autiua dã 
toruaçam» (TC); «fazẽ alguũ embargo 
ou toruaçam» (VC); «e estam a ella 
sem dar toruaçan a ssy nẽ aos outros» 
(C); «E he de saber que cheguando se o 
juyzo final ẽ toda criatura se mostrara 
toruaçõ» (VC); «ouuindo a saudaçom 
de tãta exçellençia toruouse, nom por 
toruaçõ de jncredullidade» (EE); «nõ 
deue nẽ ha hi grãde fumo nẽ correr e 
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saltar e toruações nẽ arroydos» (VC); 
«ja non som nen seram daqui adiante 
em toruaçom deste mundo» (S); «Vos 
todos scandallo s. comtrairo e aazo de 
caer ou toruaçom» (VC); «o terçeiro as 
toruaçoões dos secullares» (VC).

torvada, subs. (do part. de torvar). Tor-
vação; perturbação. Formas: toruadas 
(VC, 1). Contexto: «aquelle que mereçe 
de seer saluo sempre he tirado a parte e 
quite das toruadas e cuydações» (VC).

torvado, adj. (do part. de torvar). 
Perturbado; agitado; irritado. Formas: 
toruada (VC, 15); toruadas (VC, 1); 
toruado (VC, 9); toruados (VC, 10; 
HV, 1; EE, 3). Contextos: «aquella 
vermelhidõ he terrẽta e toruada» 
(VC); «e porque entõ sta toruada a 
discriçõ do sẽtido» (VC); «tu que a 
primeiro stauas toruada por a lõgua 
infirmidade do corpo» (VC); «(toruada 
foy) emvergonhada e honesta» (VC); 
«A alma mjnha toruada he» (VC); «e 
como toruadas nõ as creerõ nẽ fezerõ 
dellas cõta» (VC); «porque veendo 
Josep sancto a esposa prenhe foy muyto 
toruado» (VC); «elle tem o coraçom 
toruado» (VC); «porque staaes toruados. 
eu som» (VC); «e stauã toruados e 
fora de sy» (VC); «quando ouuirã 
estas pallauras forõ mujto toruados» 
(HV); «E disselhes porque estaaes 
toruados e veem pensamentos por 
vossos coraçoões» (EE).

torvador, subs. (do lat. turbatore-m). 
O mesmo que turvador: perturbador; 
agitador. Formas: toruador (VC, 2). 
Contextos: «semeador de discordia ou 
mal dizẽte ou toruador de paz» (VC); 
«he presũptuoso e buscador de arruydos 
ou toruador da paz» (VC).

torvamento, subs. (de torvar + -mento). 
Ato ou efeito de torvar; perturbação. 
Formas: toruamento (EE, 1); toruamẽto 
(VC, 1; EE, 2). Contextos: «nas obras. 
(toruamento.) que o maao nõ pode teer 
paz cõ sygo» (EE); «Mas toruouse de huũ 

toruamẽto de admiraçõ» (EE); «ca elle 
em sy e per seu spiritu e poderio moueo 
aqueste toruamẽto do padeçimento que 
auia de auer» (VC); «nos fruytos do 
maao toruamẽto» (EE); «Mas toruouse 
de huũ toruamẽto de admiraçõ» (EE).

torvão, subs. (do lat. turbone-m). O mesmo 
que trovão: trovoada. Formas: toruõ 
(VC, 4); toruom (EE, 4); toruoões (VC, 
10); toruoom (EE, 1). Contextos: «a 
qual se fica soo em o tempo do toruõ» 
(VC); «conuẽ a saber de multidon de 
sanctos e como sonido de huũ grande 
toruom» (EE); «espãto das impressoões 
e toruoões do çeeo» (VC); «depois que 
o tal toruoom foy ouuido fortemente no 
aar» (EE).

torvar, vb. (do lat. turbare). Perturbar; 
agitar; irritar. Formas: eram toruados 
(EE, 1); es toruado (VC, 1); forã toruados 
(VC, 1); formos toruados (VC, 1); forõ 
toruados (VC, 1); fosse toruado (VC, 
2); foy toruada (VC, 7); foy toruado 
(TC, 1; VC, 2); he toruada (VC, 5); seer 
toruada (VC, 1); seer toruado (VC, 4); 
sejã toruados (VC, 1); sejam toruados 
(VC, 1); sera toruada (VC, 1); sera 
toruado (VC, 1); serã toruados (VC, 1); 
som toruado (VC, 1); som toruados (VC, 
1); somos toruados (VC, 1); torua (S, 1; 
VC, 20; EE, 5); toruã (VC, 19; EE, 1); 
torua se (VC, 1); toruaa (VC, 1); toruaã 
(VC, 1); toruaaes (VC, 1); toruãdo (VC, 
2); torualla (VC, 1); toruam (VC, 8; 
EE, 1); toruar (VC, 17; EE, 2); toruara 
(VC, 2); toruarã (VC, 1); toruaras (VC, 
1); toruardes (VC, 1); toruarẽ (VC, 
3); toruarom (EE, 1); toruarse (VC, 
1); toruarse ham (EE, 1); toruarseham 
(EE, 1); toruarsse (S, 1); toruas (VC, 
1); toruase (VC, 1); toruasse (VC, 4); 
toruassẽ (EE, 1); toruassem (VC, 4; EE, 
1); toruassemos (VC, 1); toruaste (EE, 
1); toruastete (EE, 1); toruaua (VC, 1; 
EE, 1); toruauã (VC, 2); toruaua se (VC, 
2); toruauamse (VC, 1); toruauãnos (VC, 
1); toruauase (VC, 1); torue (VC, 16; EE, 
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5); toruẽ (VC, 1); toruees (EE, 5); toruem 
(VC, 3; EE, 1); toruemos (VC, 3); torues 
(VC, 3); toruesse (VC, 1); toruo (VC, 
1); toruome (VC, 1); toruou (VC, 6; EE, 
2); toruouse (VC, 3; EE, 5). Contextos: 
«empero por isto eram toruados e menos 
aparelhados a reçeber o spiritusancto» 
(EE); «Se es toruado com multidom de 
pecados» (VC); «mais forã toruados se 
a sua petiçõ fora reçebida» (VC); «se 
nos formos toruados e empuxados e 
com studo e cuydado nos cheguarmos a 
deus» (VC); «E como se elle cheguasse 
aa barcha veẽdo os discipollos forõ 
toruados: e com medo bradarõ cuydãdo 
que era fantasma ou visom» (VC); 
«porque nõ fosse toruado o ssilẽcio que 
tijnha orãdo» (VC); «de tal guisa foy 
toruada a alma de Christo que a sua 
toruaçõ nõ foy sobre a razõ nem cõtraira 
a ella» (VC); «Item comfesese deste 
pecado se foy toruado cõtra seu proximo 
dizemdolhe emiurias ou doestos» (TC); 
«A segunda he boa mas he toruada» 
(VC); «E por nom perder ou seer toruada 
de as scuytar ou entẽder e de cõtemplar 
em elle» (VC); «nõ percalçaua aquello 
que queria nõ per negligencia sua mas 
por seer toruado doutrẽ» (VC); «per 
cõseguinte cõfortados que nõ sejã 
toruados» (VC); «Ajam vergonha e 
sejam toruados ou embellecados no 
segre dos segres» (VC); «ja nõ sera 
toruada acerca de muytas cousas que 
os judeus fezerõ ao seu filho» (VC); 
«quando falleçer todo sera toruado» 
(VC); «e algũus fiees que erã muy firmes 
serã toruados» (VC); «eu mizquinho que 
cõ treuas spessas som toruado e feito 
scuro» (VC); «de mestura outros que 
som toruados em os beẽs que teẽ» (VC); 
«muytas vezes per vergonha dos homẽs 
somos toruados da quella dereitura que 
guardamos na voõtade» (VC); «e pollos 
taees sse torua ho estado da çidade» 
(S); «assy torua e embarga que se nom 
leuante» (VC); «o qual torua ho fundo 

do mar» (EE); «os que vos toruã dizendo 
que a circũçison vos seja necessaria 
para saude» (EE); «e torua se em o 
homẽ quando o pecador cõta os malles 
que fez» (VC); «mas toruaa de seu 
boo assessego e folguãça» (VC); «Das 
pallauras do senhor por os quaaes alguũs 
se toruaã atras» (VC); «Porque causa 
ou razom vos toruaaes» (VC); «que o 
nõ faça ẽbargãdo e toruãdo o cursu da 
vida spiritual» (VC); «nõ entrẽ mais a 
ella a torualla» (VC); «Pois logo tirado 
o escandallo da cruz, praza a deos que 
sejam britados os que vos toruam» (EE); 
«sabendo que seus diçipollos se auiam de 
toruar de sua paixom» (EE); «Herodes 
certamẽte embarguara e toruara a 
sua paixom» (VC); «cõtradisserã aos 
principes dos saçerdotes e toruarã e 
embarguarã a sua paixom» (VC); «assy 
as perseguiras em a tua tempestate e 
em a tua sanha os toruaras» (VC); 
«nom conuẽ de vos toruardes se fordes 
quinhoeiros de mjnhas paixoões» (VC); 
«e por aazo de muyta gẽte por nõ toruarẽ 
o fructo da pallaura de deus» (VC); «E 
non se toruarom de veer tanta proueza» 
(EE); «Virtuosa cousa he toruarse homẽ 
cõtra os vicios» (VC); «(toruarse ham) 
de espantauel temor» (EE); «E aquelles 
veendoos toruarseham e marauilharan 
dizendo» (EE); «nem toruarsse e 
vingarsse» (S); «nõ amanssaras e anojas 
ou toruas a ti meesmo» (VC); «porque 
menos se toruase da visiõ subita ou 
desobreuẽta» (VC); «E que o dom da 
graça nõ toruasse a regra da justiça» 
(VC); «por que nom desesperassen 
e se toruassẽ prometeolhes ẽuiarlhes 
o spiritusanto» (EE); «ja emcima 
annunciou Christo a seus dicipollos a 
emfermidade da paixam sua: porque 
nom se toruassem» (EE); «por nos 
esforçar que nõ nos toruassemos nas 
temptaçoões» (VC); «por que ouuisse 
com moor dilligẽcia (e toruaste)» 
(EE); «Martha Martha cuydosa estas e 
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toruastete ẽ muytas cousas» (EE); «e lhe 
toruaua a falla» (EE); «Se pero aquello 
soportares paçiẽtemẽte aquello em que 
pẽsauas que te toruauã te sera ajuda 
para teu proposito» (VC); «e mouiase 
per forte mouimẽto e toruaua se» (VC); 
«Toruouse Herodes e toruauamse os 
judeus» (VC); «porque toruauãnos de 
ouuirẽ» (VC); «e toruauase ajnda quãdo 
conhocia e auia sentido que os judeus 
o andauã spreitãdo e guardando pera o 
matar» (VC); «Nõ se torue nem tema 
vosso coraçõ» (EE); «Nõ se toruẽ disse 
eu vossos coraçoões» (VC); «porque 
nõ vos toruees» (EE); «com pallauras 
maas e vergonhosas nõ toruem seus 
mininos» (EE); «Pois nõ nos toruemos 
nos outros quando auemos algũas 
tribullaçoões» (VC); «nom te torues 
em algũa maneira» (VC); «Toruesse 
o christaão nõ cõ miseria e maldade 
mas com misericordia» (VC); «ca eu 
nõ embargo nẽ toruo vosso senhorio 
daqueste mũdo» (VC); «asy cõ temor 
como cõ vergonha toruome» (VC); «E 
poren do apareçer do anjo nõ se toruou 
nem se marauilhou» (EE); «ouuindo a 
saudaçom de tãta exçellençia toruouse» 
(EE).

tosador, subs. (de tosado + -or; tosar, do 
lat. medieval tonsare, freq. de tondere, 
tosquiar). Tosquiador. Formas: tosador 
(EE, 2); tosadores (C, 1). Contextos: 
«Como ovelha seera leuado aa morte e 
callara como cordeiro ante o tosador» 
(EE); «Alfayates, Tosadores, Selleiros» 
(C).

tosquenejar, vb. (origem obscura). O mes-
mo que toscanejar: cabecear com sono; 
dormitar. Formas: tosqueneja (VC, 1); 
tosquenejara (VC, 1); tosqueneje (VC, 
1). Contextos: «Mas aquelle que nom 
tosqueneja nem dormija em guardãdo 
Jsrael» (VC); «Ex que nõ tosquenejara 
nem dormira» (VC); «alguũ que ste em 
pecados nẽhuũ virtuoso adormeça ou 
tosqueneje» (VC).

tossir, vb. (do lat. tussire). Ter tosse; 
expirar bruscamente. Formas: tosir 
(S, 1); tusindo (S, 1). Contextos: «asi 
como se começase de tosir ou cospir» 
(S); «Pero se tusindo ou cospindo se 
deteuesse» (S).

tostemente, adv. (de toste + -mente; 
toste, do italiano tosto). Rapidamente. 
Formas: tostemente (C, 1). Contexto: 
«ho dito abade nom sse pode tam 
tostemente reuoluer» (C).

total, adj. (do lat. medieval totale-m). 
Íntegro; inteiro; completo. Formas: 
total (VC, 1). Contexto: «per Sãtjago o 
mayor se entende a total mortificaçom e 
subieiçõ do homẽ defora» (VC).

totalmente, adv. (de total + -mente). De 
modo total; completamente. Formas: 
totalmente (VC, 3).  Contextos: 
«esguardando em ty mereça totalmente 
em ha carne e spiritu» (VC); «mas nom 
totalmente segundo he infijnda» (VC).

touro, subs. (do lat. tauru-m). Boi não 
castrado. Formas: touro (EE, 1); touros 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «dãpnam 
e fazẽ mal cõ os cornos: como he ho 
carneiro e ho touro» (EE); «aja mãtijmẽto 
e refecçõ a alma e os meus touros» (VC); 
«Ca se o sãgue dos cabroões e dos touros 
e a çinsa da bezerra espargida aproueitã 
e sanctificã os çujos» (EE).

trabalhador, subs., adj. (de trabalhado 
+ -or). Que ou aquele que trabalha; 
laborioso. Formas: trabalhador (S, 1; 
VC, 1). Contextos: «occioso, folgazã 
ou trabalhador ou diligẽte» (S); «E esto 
ẽsinou elle por si meesmo em todo lugar 
seendo fazedor e trabalhador» (VC).

trabalhante, subs. (de trabalhar + -ante). 
Aquele que trabalha; trabalhador. For-
mas: trabalhantes (VC, 1); trabalhãtes 
(VC, 1). Contextos: «os tres dias dos 
trabalhantes som o penssamẽto sancto 
e a pallaura verdadeira e a boõa obra» 
(VC); «os tres dias dos penitẽtes e os 
tres dias dos trabalhãtes. e os tres dias 
dos cõtemplãtes» (VC).
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trabalhar, vb. (do lat. vulgar *tripaliare). 
Laborar; fazer; executar; obrar; fazer por. 
Formas: ha trabalhado (HV, 1); seendo 
trabalhado (VC, 1); seer trabalhada 
(VC, 1); seer trabalhado (VC, 1); tem 
trabalhado (EE, 1); traabalhastes (VC, 
1); trabalha (S, 1; TC, 2; VC, 62; EE, 
2); trabalhã (TC, 4; VC, 40; C, 1; EE, 
2); trabalhã se (VC, 1); trabalha te (VC, 
2); trabalhaae vos (VC, 1); trabalhaaes 
(VC, 3; EE, 1); trabalhãdo (VC, 6; EE, 
1); trabalhãdose (VC, 1); trabalham 
(S, 1; VC, 9; C, 1; EE, 1); trabalhamos 
(VC, 8; EE, 1); trabalhamse (TC, 1; VC, 
2); trabalhamsse (S, 1); trabalhan (S, 
1); trabalhando (TC, 1; VC, 3; EE, 3); 
trabalhando te (VC, 1); trabalhandose 
(VC, 1); trabalhar (S, 10; VC, 46; C, 2; 
EE, 6); trabalhar se (VC, 1); trabalhara 
(VC, 2); trabalharãse (HV, 1); trabalharẽ 
(VC, 1; EE, 1); trabalharemos (VC, 1); 
trabalhares (VC, 4); trabalhariã (VC, 1); 
trabalhariam (VC, 1); trabalharmey (VC, 
1); trabalharmos (VC, 2); trabalharõ 
(VC, 7; HV, 2); trabalharom (VC, 4; 
EE, 2); trabalharon (EE, 1); trabalharse 
(S, 1; VC, 1); trabalhas (VC, 2; EE, 
1); trabalhase (VC, 1); trabalhasem 
(S, 1); trabalhasse (VC, 7); trabalhassẽ 
(VC, 2); trabalhassem (S, 1; VC, 3); 
trabalhassemos (VC, 2); trabalhasses 
(VC, 2); trabalhaste (VC, 1); trabalhastes 
(VC, 1); trabalhate (VC, 5); trabalhaua 
(VC, 18; EE, 4); trabalhauã (VC, 10; EE, 
1); trabalhauã se (VC, 1); trabalhauam 
(VC, 4; EE, 2); trabalhauas (VC, 1); 
trabalhauãse (VC, 1); trabalhauasse 
(VC, 1); trabalhe (VC, 10; EE, 2); 
trabalhẽ (S, 2; VC, 8); trabalhees (VC, 
1); trabalhei (S, 1); trabalhem (VC, 1); 
trabalhemonos (VC, 4); trabalhemos 
(VC, 6); trabalhemos nos (VC, 5); 
trabalhense (VC, 1); trabalhes (VC, 3); 
trabalhese (VC, 1); trabalhẽse (VC, 1); 
trabalhey (S, 4; TC, 1; VC, 2; EE, 3); 
trabalho (S, 1); trabalhou (TC, 3; VC, 15; 
EE, 2); trabelhemos (VC, 1). Contextos: 

«que tanto ha trabalhado por my» (HV); 
«E consijra tu agora o senhor como 
seendo trabalhado e fadiguado da lõgua 
vigilha» (VC); «e ẽ a uelhiçe se pode 
ẽtẽder que mereçeo seer trabalhada per 
morte e tirada da vida presente» (VC); «ẽ 
a qual deue seer trabalhado» (VC); «tem 
trabalhado huũa ora» (EE); «Vijnde a 
my todos quantos traabalhastes e sooes 
canssados» (VC); «se he peom trabalha 
por seer escudeyro e depois descudeiro 
trabalha por seer caualeyro» (TC); «o 
que nom trabalha nom come» (EE); 
«E esto he cõtra aqueles que nos dias 
das festas trabalhã moyto por ẽcher as 
gargãtas» (TC); «perseguẽ nos e spreitã 
nos e trabalhã se de os deffamar» (VC); 
«e trabalhã se de os deffamar» (VC); 
«Trabalha te quanto podes de seguir 
e aremedar os moços paruoos» (VC); 
«trabalhaae vos de leuardes outros cõ 
vosco» (VC); «Vijnde a mym todollos 
que trabalhaaes e estaaees carregados» 
(EE); «trabalhãdo ẽ guardar a vnyom 
do spiritu» (EE); «mas sayo se fora 
trabalhãdose de acabar o maleficio» 
(VC); «e asi mesmo sygnifica aos que 
trabalham ẽ esta vida presente» (S); 
«Meestre toda a noyte trabalhamos 
e nehũa cousa tomamos» (EE); «e 
trabalhamse moyto ẽ como aiã maniares 
custosos e delicados dos quaaes nacem 
luxuria» (TC); «huũs ham enveja dos 
outros e trabalhamsse cada dia por que 
outro caya» (S); «e trabalhan por auer 
ajũtamento carnal» (S); «Pequey em 
seendo tibo e frio no seruiço de Deus 
nom me trabalhando asy como deuia» 
(TC); «porque trabalhando te amãssares 
o sanhudo» (VC); «E aleuãtou sobre elle 
os couçes trabalhandose de o abayxar aa 
morte» (VC); «propuse de trabalhar de 
fazer hũa breue copilaçom das coussas 
que neçesarias som aos saçerdotes» (S); 
«Onde Jeronimo diz que estreuer se 
homẽ ou trabalhar se em vaão» (VC); 
«para fazer aquellas cousas que primeiro 
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se trabalhara quanto em elle fora» 
(VC); «e os escudeiros trabalharãse 
de buscar dõde saya tã boõ cheiro» 
(HV); «aynda peço de graça ajuda 
aas que comigo trabalharẽ» (EE); «e 
trabalharemos por ensinar os outros» 
(VC); «quãdo te trabalhares de comprir 
o precepto de deus» (VC); «(certas 
pelleariam) ou trabalhariã cõtra os 
jmijgos e aduersayros» (VC); «e que nõ 
trabalhariam nem despenderiam» (VC); 
«Se quiser auer aureolla trabalharmey e 
studarey de ser virgem» (VC); «quando 
millitarmos e nos trabalharmos de 
guaançar o regno de deus» (VC); «e elles 
de balde se trabalharõ» (HV); «Estes 
derradeiros hũa hora trabalharom» 
(EE); «ao qual querẽdo mal .ij. magos 
trabalharon por tres vezes cõ os 
diaboos» (EE); «ãte deue trabalharse 
de o quitar de tristeza» (S); «com a 
qual trabalhas em seer peruerso» (EE); 
«trabalhase per colloradas palauras 
louuar a falsidade» (VC); «fazendo que 
outros trabalhasem em os taees dias» 
(S); «porẽ lhe foy dicto que parasse 
mẽtes e trabalhasse por o seguir» (VC); 
«dez cabedaaes cõ que negociassem 
e trabalhassẽ» (VC); «O estado dos 
leygos que viuessem e trabalhassem 
e mãteuessem ho mũdo» (S); «nos 
trabalhassemos cõ toda diligẽcia de 
hir aa sua gloria» (VC); «pois sera a 
ti aquella se tu recebesses gualardõ 
da cousa porque nõ trabalhasses» 
(VC); «como conhoceste sua vijnda te 
trabalhaste quanto ẽ ty foe de o sair 
a receber per teu mouimẽto» (VC); 
«Vijnde vos a my todos aquelles que 
trabalhastes: e eu vos refrescarey» (VC); 
«E porque tu ergo possas vençer o demo 
e o mũdo trabalhate cõ todas forças de 
guardar a virtude da humildade» (VC); 
«muyto trabalhaua preeguando e dando 
douctrina e ensynança aos pouoos» (EE); 
«e trabalhauã de apartar aos corinthiaãos 
da verdade do euangelho» (EE); «e os 

scriuaães e phariseos trabalhauã se 
ou de as neguar ou de as enffamar» 
(VC); «de Labam e de seus filhos que 
trabalhauam onde o enganar» (EE); 
«tu que aa primeyra te esforçauas e 
trabalhauas de o liurar per dereyto» 
(VC); «trabalhauãse de o matar» (VC); 
«Primeiramẽte trabalhauasse de o liurar 
per escarneçer de Christo» (VC); «mas 
trabalhe com suas maãos» (EE); «e 
trabalhẽ por auer ajũtamento carnal» (S); 
«porque trabalhees comigo em vigilias 
e oraçoões» (VC); «trabalhei por trazer 
algũas a meu amor per ssorteleiros ou 
por adeuinhas» (S); «e que mais temam 
de o anojar nem que mais trabalhem 
de honrrar» (VC); «e nos segũdo nosso 
modizinho trabalhemonos quanto 
podermos de nos conformar a elle» (VC); 
«Em aquesto entretanto nos esforçemos 
todos e a aquesto nos esqueentemos 
e trabalhemos» (VC); «Trabalhemos 
nos ergo a todo nosso poder çarrãdo aa 
voontade aquestas cousas passadoyras» 
(VC); «Trabalhense de se defender 
aquelles que temẽ seer vençidos» (VC); 
«nõ trabalhes nẽ ajas cuydado» (VC); 
«trabalhese ajnda aquelle que fezer a 
oraçom» (VC); «mas trabalhẽse de tal 
maneira os preegadores e os discipollos 
do senhor» (VC); «Outrosy nõ me 
trabalhey de syguir o caminho dos sãctos 
e de aqueles que dereytamente seruem a 
Deus» (TC); «O dinheiro he meu Deus e 
ssenpre trabalho de enganar pello auer» 
(S); «A .xii. se trabalhou fyelmente 
em mester ou ẽ outras cousas» (TC); 
«A terceira ensinãça he que nos nos 
trabelhemos de seer coroados cõ spinhos 
de tẽptaçoões» (VC).

trabalho, subs. (do lat. tripaliu-m, 
instrumento de tortura formado por 
três paus). Labor; ocupação; canseira. 
Formas: trabalho (S, 9; TC, 3; VC, 
219; HV, 1; C, 5; EE, 37; RP, 1); 
trabalhos (S, 3; TC, 4; VC, 77; HV, 1; 
EE, 25). Contextos: «Et quãdo avia 
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algũa aduersidade ou trabalho, nõ ho 
sofria ẽ paçiẽçia» (S); «A primeyra 
nom fazer nem mandar fazer em elas 
nem huũ trabalho corporal em cãpo 
nem em uinha nem ẽ oliual nem ẽ casa 
nem mercar nẽ uemder nẽ nẽhuũ outro 
trabalho corporal nẽ em mester nẽhuũ 
e se o fazem pecam mortalmẽte» (TC); 
«seguindoas no trabalho de dentro e 
de fora» (VC); «nõ podemos achar nẽ 
auer augoa daqui a mea jornada que nos 
he muy gram trabalho» (HV); «cada 
huũ reçebera propria paga segundo seu 
trabalho» (EE); «os homẽs que se muyto 
esqueẽtã cõ grãde trabalho ou grãde yra» 
(RP); «a dar a ẽtẽder que os trabalhos 
que pasan nesta vyda presente» (S); «Se 
tem que as boas que ha que lhas nom 
deu Deus nem lhe da por ello graças, 
mais tem que as ha por seus trabalhos» 
(TC); «Nõ queyras ergo dãpnar o frutto 
dos teus trabalhos» (VC); «o faria tam 
grande homẽ e cõ tanta honrra que os 
seus trabalhos nõ fossem de balde» 
(HV); «e elle leuou aas costas nossos 
trabalhos» (EE).

trabalhoso, adj. (de trabalho + -oso). 
Que dá trabalho; custoso; fatigante. 
Formas: trabalhosa (VC, 11; EE, 3); 
trabalhosas (VC, 1; EE, 1); trabalhoso 
(VC, 2); trabalhosos (VC, 1); trabalhosso 
(S, 1). Contextos: «e quã trabalhosa 
carreira se começa meter» (VC); «Por 
semelhante he dicta trabalhosa» (EE); 
«as quaaes cousas nos som carregosas 
e trabalhosas» (VC); «sua maão pos a 
cousas trabalhosas» (EE); «Nõ foy Jesu 
afanosso ou trabalhoso a sua madre» 
(VC); «Per os boys outrosy que som 
trabalhosos se podẽ entẽder aquelles 
que soportã grãdes trabalhos» (VC); 
«dolorosso no parto, trabalhosso e 
despois do parto» (S).

trabelhar, vb. O mesmo que trebelhar. 
Formas:  t rabe lhando (VC,  1) ; 
trabelhaua (VC, 1). Contextos: «Sta 
o martir trabelhando e vẽçẽdo nõ 

ẽbargãdo que tenha o corpo espedaçado 
cõ marteiros» (VC); «Que muytas vezes 
tijnha o menino Jesu sobre os geolhos. e 
trabelhaua com elle auẽdo prazer» (VC).

traça, subs. (regressivo de traçar, este 
relacionado com tractus, part. passado 
de trahere, tirar). Inseto nocivo que ataca 
pele, madeira e alimentos. Formas: traça 
(S, 1; VC, 6; EE, 4). Contextos: «E sse 
por sua nigligemçia for ha hostya toda 
comida de gussanos ou de traça, deue 
fazer penitençia» (S); «e onde a traça 
.s. huũ bicho rooe e mooe fazendo 
poo como farinha» (VC); «Como a 
traça come os vistidos e o carũcho ao 
madeiro» (EE).

tractado, subs. O mesmo que tratado. 
Formas:  tractado (S, 3; VC, 1). 
Contextos: «asaz foy dyto suso no 
tractado dos sete pecados mortaees» 
(S); «Auido o tractado da perfeiçõ da 
obediẽcia ou humildade» (VC).

tractador, subs. (do lat. tractatore-m). O 
mesmo que tratador: aquele que trata. 
Formas: tractador (VC, 1). Contexto: 
«elle era como tractador e medeaneiro 
entre Christo e os judeus» (VC).

tractamento, subs. (de tratar + -mento). 
O mesmo que tratamento: ato ou efeito 
de tratar; modo de cuidar. Formas: 
tractamẽto (VC, 1), Contexto: «porque 
furto he tractamẽto de cousa alhea sem 
voontade de seu dõno» (VC).

tractar, vb. O mesmo que tratar. Formas: 
foy tractada (VC, 1); he tractado (VC, 1); 
seer tractado (VC, 1); seer tractados (VC, 
1); tijnha tractado (VC, 1); tracta (S, 6; 
VC, 30; EE, 3); tractã (S, 1; VC, 2); tracta 
as (VC, 1); tractaaes (VC, 2); tractado 
(S, 6; VC, 1); tractãdo (TC, 1; VC, 1); 
tractallo (VC, 1); tractalo (S, 1); tractam 
(VC, 4); tractamos (VC, 2); tractar 
(S, 8; VC, 11); tractara (S, 6); tractarẽ 
(VC, 2); tractarem (VC, 1); tractares 
(VC, 1); tractarmos (VC, 1); tractarõ 
(VC, 2); tractarõnos (VC, 1); tractas 
(VC, 1); tractassem (EE, 1); tractauã 
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(VC, 1); tractauam (VC, 1); tractauan 
(S, 1); tracte (S, 1; VC, 2); tractẽ (S, 
1); tractemos (VC, 1); tracto (VC, 1); 
tractou (S, 3; VC, 2). Contextos: «E 
he de notar que de quatro guisas foy 
tractada e temptada morte ao senhor» 
(VC); «segũdo mais cõpridamente he 
tractado daquesta materia emçima 
ante do precedente capitollo» (VC); 
«nom podya seer tractado nem palpado 
daquelles corruptiuees» (VC); «os liuros 
da santa scriptura deuem seer tractados 
reuerencialmente» (VC); «ẽtrou em 
elle mais subjugãdoo a cõplir e dar 
cõsẽtimẽto e execuçom ao mal que tijnha 
tractado» (VC); «E desta e da primeira 
non sse tracta haquy» (S); «en cuja 
glosa se tracta de como a vĩjda do nosso 
saluador foy desejada pellos anjos» 
(EE); «e outras que sse seguẽ segũdo 
esta hordenado nos liuros da ygreja 
que tractã deste sacramemto como sse 
deue fazer» (S); «E tracta as e magina 
cõ dilligencia» (VC); «vos outros que 
tractaaes os vasos do senho» (VC); 
«Tractado e visto em quantas maneiras 
se ẽbarga o matrimonio» (S); «para 
comprir e acabar todo mal que tijnha 
cuydado e tractado» (VC); «Pequey 
en muyto dormir sem mẽsura e iazẽdo 
de noyte mal corregido tractãdo algũas 
partes de meu corpo desonestamẽte» 
(TC); «quantas vezes lançou suas maãos 
çujas em Christo tractãdo indignamente 
seu corpo» (VC); «mas se se tornar e 
conuerter reçebello doçemẽte. e tractallo 
benignamente» (VC); «nẽ deuẽ dizer mal 
delle nẽ tractalo mal» (S); «Dos clerigos 
que tractam os negoçios» (VC); «e em 
aquelle loguar he o fim e o acabamento 
do negocio de que tractamos» (VC); 
«por ysso conuẽ aquj tractar das ditas 
chaues» (S); «Qual sera o que aquesto 
ouuir ou tractar e trouuer na voontade 
como foy doestado dos homẽs» (VC); 
«Em a primeira se tractara da nosa 
crẽça e artigos da ffe e decraraçom 

do credo» (S); «e que fossem cõfusos 
e vẽçidos por tractarẽ a morte de tã 
grãde resuscitador» (VC); «E assy os 
judeus tijnham boo spaço de tractarem 
como lhe dessem a morte» (VC); «Se 
tu tractares aquellas temporalidades 
leixando as cousas spirituaaes» (VC); 
«Desy se tractarmos da paciẽcia» (VC); 
«nem he achado alguũ dos que desto 
tractarõ antre os ladinhos» (VC); «e 
os lauradores tomarõnos e tractarõnos 
muy mal e matarõnos» (VC); «Saae 
elle a ty porque te ouue quando dentro 
no segredo da voontade tractas e 
maginas de complir» (VC); «e lhes deu 
çerto dinheiro pera que negoçiassem 
e tractassem mercadoria com elle» 
(EE); «Mas os judeus esqueçidos da 
sua sanctificaçõ tractauã da morte do 
verdadeiro cordeiro» (VC); «porque pois 
sabia a morte que lhe tractauam podera 
se guardar della se quisera» (VC); «asi 
como se ante que estas palauras pasasen 
se tractauan esposoyros e casamẽto 
antrelles» (S); «Ho sexto que nom seja 
disoluto nẽ tracte com molher» (S); «E 
ajnda que o nõ ouça. mas que o magine 
e tracte na voontade e memoria?» (VC); 
«costrange e apreme os clerigos que 
tractẽ suas demãdas en seu juyzo segral» 
(S); «vejamos e tractemos aqui soomẽte» 
(VC); «que pois agora as tracto e trago 
deuotamemte» (VC); «ou lhe tractou 
a morte por casar con ela» (S); «Desy 
depois que tractou do escandalo actiuo 
que fazemos» (VC).

tracto, subs. (do lat. tractu-m). Oração 
que se reza na missa. Formas: tracto 
(S, 2); tractos (S, 1). Contextos: «o 
papa Theleforo estabeleçeo que em 
lugar seu se cãtase o tracto, o qual sse 
deue cãtar a paso e devagar e significa 
a longa esperança dos sanctos padres 
que ouueron delle auinmẽto de Jhesu 
Christo» (S); «ho profaço e as oraçõees 
e os tractos e os hynos» (S).

traer, vb. (do lat. tradere, entregar). O 
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mesmo que trair: enganar; atraiçoar; 
manifestar-se. Formas: fora traido (VC, 
1); fora traydo (VC, 1); fosse traydo (VC, 
1); foy traydo (S, 1; VC, 3; EE, 1); he 
trahida (VC, 1); he trahido (VC, 2); seer 
trahido (VC, 2); seer trahudo (VC, 2); 
seer trahydo (VC, 4); seer traydo (VC, 
7); seera traydo (EE, 1); sera trahido 
(VC, 2); sera trahydo (VC, 2); sera 
traydo (S, 1; VC, 2; E, 1); seria traydo 
(VC, 2); traaem (VC, 1); traeo (VC, 2); 
traer (EE, 1; VC, 3); traerõ (VC, 3); 
traese (VC, 1); traha (VC, 1); trahe (VC, 
2); trahẽdoo (VC, 1); trahees (VC, 1); 
trahemos (VC, 1); traheo (VC, 6); traher 
(VC, 33); traherõ (VC, 1); trahes (VC, 
2); trahese (VC, 1); trahesses (VC, 1); 
trahiã (VC, 1); trahida (VC, 1); trahido 
(VC, 1); trahya (VC, 2); traya (VC, 1); 
trayã (VC, 1); trayam (S, 1); traydo (VC, 
7); trayha (VC, 1). Contextos: «o qual 
como fora traido aa morte e crucificado» 
(VC); «ca bem sabya que por enueja lho 
trouxerõ e fora traydo e preso» (VC); 
«dizendo vos que cõuijnha que o filho 
da virgẽ fosse traydo em as maãos dos 
pecadores» (VC); «Jhesu Christo foy 
traydo a morte em sacrifiçio» (S); «Ay 
yrmaãos muyto amados ca a liberdade 
dos catiuos he trahida e a gloria dos 
ãgeos he escarneçida» (VC); «e diz mais 
que elle he trahido como culpado para 
escarneçerẽ delle como sandeu» (VC); 
«ha de seer trahido e dado» (VC); «Jesu 
auia de seer trahudo per huũ discipollo» 
(VC); «e por se yrẽ ao loguar em que auia 
de seer trahydo» (VC); «Oo senhor Jesu 
que cõsentiste seer traydo per beyjo de 
Judas» (VC); «Porem se segue. (ca seera 
traydo.) aas gentes» (EE); «aqueste 
he o meu corpo o qual por vos sera 
trahido» (VC); «Ay daquel per que o 
filho da virgẽ sera trahydo» (VC); «ca 
este he o meu corpo que sera traydo por 
uos» (S); «do filho da virgem que sera 
traydo aas gentes e escarneçido» (EE); 
«que seria traydo dos judeus e morte 

dos gẽtios» (VC); «Item ha hy alguũs 
que Jesu saudam e enganam ou traaem 
maliciosamente per beyjo» (VC); «nõ 
dizẽdo nẽ nomeãdo quẽ o traeo» (VC); 
«E que aquelle que diz a algũa molher 
algũa mĩtira burlãdo cõ proposito a traer 
que faça mal peca mortalmẽte» (EE); 
«e por tanto ajnda o traerõ e prenderõ 
de nocte» (VC); «que tãto foy cheo da 
peçonha da trayçõ que traese seu meestre 
e senhor» (VC); «eu nunca te traha ou 
engane» (VC); «E aquelle per exẽplo 
de Judas trahe o filho da virgẽ» (VC); 
«E assy o fez trahẽdoo. depois da cea 
e de nocte stãdo no orto cõ elles soos» 
(VC); «Oo desconhoçido. por ty receby 
eu aquesto que trahees e que crees fazer 
ypocrita?» (VC); «quanto em nos he 
trahemos Christo aa morte» (VC); «E per 
o cõtrayro o traheo Judas ca fezeo por 
sua auareza e cobijça» (VC); «ouuesse 
de vẽder e traher a Christo» (VC); «e 
pero contrairo os judeus o traherõ por 
sua enueja e mallicia» (VC); «Judas 
per beyjo trahes tu o filho da virgẽ?» 
(VC); «mas engualhãdo e cõuijdando 
(que o trahese)» (VC); «por tal que tu 
discipollo trahesses teu meestre» (VC); 
«mas as voontades dos que o trahiã 
erã desuairadas» (VC); «nom se deuẽ 
fazer dalgũa vestidura que primeyro 
fosse husada e trahida em seu comũ 
huso e officio» (VC); «e por que auia 
de seer assi trahido per enueja» (VC); 
«pois que nõ neguaua o officio damor 
aaquelle que o trahya» (VC); «cõ beyjo 
o traya tam enganosamente» (VC); 
«porque sabya que per enueia o trayã» 
(VC); «bem ssabia que por enueja ho 
trayam aa morte» (S); «por enueja eras 
tu preso e traydo» (VC); «nõ foy elle per 
desauisamẽto traydo» (VC); «Vee aqui a 
muy grãde mansidõ do senhor que deu 
o beyjo aaquelle que o trayha» (VC).

tráfego, subs. (do lat. medieval trafficu-m). 
Tráfico; negócio ilícito; convivência. 
Formas: trafego (VC, 2); traffego (VC, 
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3). Contextos: «Veendo pois o senhor 
que em casa de seu padre se fazia aqueste 
trafego e roubo» (VC); «a casa do senhor 
fazẽ a casa do trafego» (VC); «faz fugir 
as peçonhas da çugidade do traffego 
mũdanal» (VC); «E nõ de traffego e 
fallas vaas nẽ casa de vista» (VC).

trager, vb. O mesmo que trazer. Formas: 
era tragido (VC, 1); for tragida (VC, 1); 
fora tragida (VC, 1); forõ tragidos (VC, 
1); fosse tragida (VC, 1); fosse tragido 
(VC, 2); foy lhe tragido (VC, 1); foy 
tragido (VC, 3); he tragida (VC, 2); 
he tragido (VC, 2); seer tragida (VC, 
1); seer tragido (VC, 2); seer tragidos 
(VC, 1); seja tragida (VC, 2); sejamos 
tragidos (VC, 1); sera tragida (VC, 1); 
serã tragidas (VC, 2); sera tragido (VC, 
1); serã tragidos (VC, 1); seres tragido 
(VC, 1); seriã tragidos (VC, 1); som 
tragidos (VC, 1); somos tragidos (VC, 
2); trage (TC, 1; VC, 10); tragẽ (VC, 
15); tragẽ lhe (VC, 1); trage o (VC, 1); 
tragea (VC, 1); trageas (VC, 1); tragede 
(VC, 1); tragedemo (VC, 1); tragẽdo 
(VC, 10); tragẽdoo (VC, 1); tragẽdoos 
(VC, 2); tragee (VC, 2); trageellos (VC, 
1); trageeme (VC, 1); trageemos (VC, 
1); tragees (VC, 1); tragelhos (VC, 1); 
tragello (VC, 1); tragellos (VC, 1); 
tragellos ha (VC, 1); tragem (VC, 13); 
tragem na (VC, 1); tragemos (VC, 6); 
tragendo (VC, 10); tragendo os (VC, 
1); tragendoas (VC, 1); tragendonos 
(VC, 1); tragendoos (VC, 2); tragẽno 
(VC, 1); trageo (VC, 2); trageos (VC, 1); 
trager (VC, 48); tragera (VC, 4); tragerã 
(VC, 2); tragerẽ (VC, 3); tragerem (VC, 
1); trageremos (VC, 1); trageres (VC, 
1); trageria (VC, 1); trageriã (VC, 1); 
tragerte (VC, 1); trages (VC, 3); tragẽte 
(VC, 1); tragia (VC, 16); tragiã (VC, 
11); tragiam (VC, 9); tragias (VC, 2); 
tragida (VC, 3); tragidas (VC, 1); tragido 
(VC, 4); tragidos (VC, 4); traje os (VC, 
1); trajer (VC, 1); trajeremos (VC, 1). 
Contextos: «per que o morto saja ou 

era tragido pensso que seja alguũ dos 
sentidos do corpo» (VC); «Eu vos digo 
que se a piedosa de vos for tragida» 
(VC); «Per o lenho ajnda da coyma fora 
tragida e jnduzida a morte» (VC); «E 
assy que tres stormẽtos forõ tragidos 
pera escarneçer» (VC); «daly fosse 
tragida alguũa vianda aa mesa» (VC); 
«E como per mãdamento do senhor fosse 
tragido a elle logo a tornou e asoõbrou 
o spiritu» (VC); «foy lhe tragido huũ 
que deuia dez mil marcos» (VC); 
«daquelle dinheiro que alli foy tragido» 
(VC); «se da a entender que per a vida 
contẽplatiua he tragida a Christo a vida 
actiua» (VC); «He tragido o homẽ morto 
quãdo o cõsentimẽto de fora vẽ aa obra» 
(VC); «cada dia deue seer tragida» 
(VC); «esto nõ deue seer tragido a 
cõsequencia» (VC); «nom leixes seer 
tragidos (em tẽptaçõ)» (VC); «por tal 
que a cruz de Christo seja tragida» 
(VC); «Esto he que permetes que 
sejamos tragidos em tẽptaçom» (VC); 
«Porque entom sera tragida a praya per 
juyzo aberto» (VC); «as quaaes cousas 
serã tragidas ao juyzo» (VC); «jmijgo 
ãtigo o dyaboo besta fera cruel e forte 
sera tragido catiuo e preso» (VC); «os 
quaaes speçialmente serã tragidos per 
ministerio dos anjeos» (VC); «e pera 
seres tragido a esto outrẽ te cingira e 
te tragera nõ onde tu queres. mas onde 
nõ queres» (VC); «em tãto que atees 
os ellectos e scolhidos seriã tragidos 
em error se se fazer podesse» (VC); 
«per os quaaes os homẽs som tragidos 
a neguar Christo» (VC); «per aqueste 
lenho somos tragidos per o mar brauo 
e cheo de ondas» (VC); «e outrosy se 
trage mal seus freygueses» (TC); «ou 
sobre aquellas de linho que tragẽ na 
augua» (VC); «Os demonios tragẽ lhe 
aa memoria todollos pecados» (VC); 
«porque quando o spiritu nõ prouee os 
dãpnos trage o a morte desauisado ao 
tormẽto» (VC); «e tragea na memoria» 
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(VC); «(e trageas) ao lume da verdade» 
(VC); «glorificade e tragede o senhor 
em vosso corpo» (VC); «em que fosse 
assi como aly soltadeo e tragedemo» 
(VC); «e porque aja tal sentimẽto 
spãta tragẽdo as pessoas aas portas 
do ĩferno» (VC); «E assy o feriam e 
atormentauam tragẽdoo per as portas 
do ouro» (VC); «nõ façã costrãgimẽto 
a alguẽ per aspera preegaçõ tragẽdoos 
aa desperaçõ» (VC); «sempre tragee 
aa memoria os malles que fezestes» 
(VC); «por tirar os peccadores dos 
errores e trageellos aa peendença» (VC); 
«Trageeme dos peixes que tomastes 
ou pescastes agora» (VC); «soltadeos 
e trageemos» (VC); «Se ante os olhos 
ouuerdes aquelle que tragees» (VC); «e 
vijndo ante elles tragelhos a Jherusalẽ» 
(VC); «para buscar o homẽ perdido 
e tragello aa bemauenturança» (VC); 
«querria retraher os homẽs dos pecados 
e tragellos a virtudes» (VC); «e tragellos 
ha aa morte» (VC); «e por razom dos 
viçios que tragem oufana e louçainha» 
(VC); «e depois que achaguam tragem 
na atees o pecado» (VC); «melhor cousa 
tragemos no coraçõ ou que melhor 
pallaura na boca» (VC); «Entõ daquestas 
premissas e cousas ante dictas tragendo 
a determinaçom da questom» (VC); 
«chamandoos a peendença e tragendo os 
aa luz e vista» (VC); «porque guardaua 
todas estas pallauras tragendoas em seu 
coraçõ» (VC); «e descendẽ os angeos 
per ella tragendonos graça» (VC); 
«poendo lhe alguũ falso testimunho 
e feito tragendoos em demanda» 
(VC); «e tragẽno a Christo o temor e 
o amor» (VC); «e trageo nos braços 
caridosamente» (VC); «e os duuidosos 
trageos a ella e tiralhe a duuida» (VC); 
«e porque puge em traspaso de trager 
a ty Jesu todo o tẽpo em meu coraçõ» 
(VC); «dellas te tragera deus alguũ bem 
e clarifica teu coraçõ» (VC); «e tragerã o 
signal e bãdeira da cruz» (VC); «custume 

era acerca dos judeos de tragerẽ cinctas 
de laã» (VC); «e a tragerem em sy de 
hũa parte pera outra» (VC); «todollos 
trauessos e malliciosos trageremos a seer 
virtuosos» (VC); «Estuda de trageres 
aa memoria a pobreza de Maria na sua 
tornada» (VC); «Que acõticimẽto me 
trageria a my algũa descõsollaçõ se me 
tã grande sperãça desse certidõ?» (VC); 
«e que per suas preeguaçoões .s. dos 
apostolos nõ trageriã aa ffe as cidades de 
Jsrael atees que a resurreiçõ do senhor nõ 
fosse feita» (VC); «Oo quã doçe cousa he 
boo Jhesu ẽ o segredo do coraçõ tragerte 
aa memoria cõçibido da virgẽ sẽ poluçõ» 
(VC); «podera desemparar a ty cõ seu 
filho que trages» (VC); «e tragẽte a tua 
cruz aas costas» (VC); «sempre tragia 
escõdido no peito o euãgelho de Christo» 
(VC); «E alguũs daquelles que vijnhã 
nõ tragiã o dereito» (VC); «assy estes 
outros .lxxij. discipullos tragiam a figura 
dos menores sacerdotes» (VC); «tu o 
tragias mais fremoso na tua voõtade» 
(VC); «aquella que foy achada em 
adulterio: e tragida per os accusadores» 
(VC); «as quaaes tragidas a memoria» 
(VC); «Se he preeguado o nome ou 
tragido na boca farta» (VC); «e que 
os testimunhos tragidos cõtra elle nom 
abastauã» (VC); «e traje os a perdom» 
(VC); «A coroa dos mõjes representa a 
coroa das espinhas os cajados ou paaos 
que acostumauã trajer os monjes» (VC); 
«em ella trajeremos darredor de nos a 
semelhãça e exemplo do senhor» (VC).

tragimento, subs. (de trager + -mento). 
Ato ou efeito de trazer; transporte. 
Formas: tragimento (VC, 1). Contexto: 
«O tragimento da cruz de Christo foy 
figurada em Ysaac filho de Abraão» 
(VC).

traição, subs. (do lat. traditione-m). 
Deslealdade; perfídia. Formas: trahições 
(VC, 1); trahiçom (VC, 2); trahiçoões 
(VC, 2); trahyçõ (VC, 1); traiçõ (VC, 
3); traiçom (VC, 1); traiçoões (VC, 1); 
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trayçõ (VC, 50); trayçom (VC, 20); 
trayçoões (VC, 10). Contextos: «os seus 
faziã aquellas meesmas trahições» (VC); 
«foy condempnado Judas o qual fez 
prestes seu coraçom aa trahiçom» (VC); 
«As trahiçoões e maldades dos padres 
do estauã per pallaura per semelhãça 
de sanctidade» (VC); «como se tal obra 
fosse muy maa ao homẽ e auida como 
trahyçõ» (VC); «porque acharõ quẽ lho 
entreguasse per traiçõ» (VC); «ouue por 
traiçom e engano de as despẽder» (VC); 
«e as traiçoões quanto aos domesticos 
jmijgos» (VC); «sera entreguado per 
trayçõ pera seer crucificado» (VC); «fez 
contra elle muy grã trayçom» (VC); 
«escondendo as trayçoões sob palauras 
blãdas» (VC).

traidor, subs., adj. (do lat. traditore-m). 
Que ou aquele que atraiçoa; desleal; 
pérfido. Formas: traydor (VC, 2); 
traydores (VC, 1). Contextos: «ouuirom 
a Christo dizer que elle auia de seer 
traydor» (VC); «e que ouuesse de teer 
seu logo e fosse traydor e preso em seu 
nome» (VC); «nos nõ sejamos traydores 
e enganadores» (VC).

trajo, subs. (regressivo de trager). 
Vestuário; roupa. Formas: trajo (VC, 
2); trajos (VC, 6; C, 2). Contextos: 
«nõ veeras cousas em seu trajo e em 
seu aparelho» (VC); «erã stremados 
dos outros quanto ao trajo» (VC); «nõ 
soomẽte nos pemsamẽtos e obras, mas 
aynda nas fallas e trajos» (C); «assi 
como se achã algũus de seus clerigos 
ou mõjes escãdellizar outrẽ em os trajos 
e cerimonias de fora» (VC); «E quem 
esta constituiçam quanto aos trajos nõ 
comprir» (C).

traladação, subs. O mesmo que trasla-
dação. Formas: tralladaçom (VC, 1). 
Contexto: «Onde segundo a trallada-
çom dos septemta enterpretadores era 
scripto» (VC).

traladar, vb. O mesmo que trasladar: 
traduzir. Formas: tralladado (RP, 1); 

tralladar (VC, 1); tralladou (VC, 1). 
Contextos: «E tralladado de latim em 
lingoagẽ per ho reuerẽdo padre frey 
Luys de Ras» (RP); «Christo he assy 
como liuro aberto pera tralladar» (VC); 
«tralladou pera o dia e tẽpo em que se 
agora cellebra» (VC).

tralado, subs. O mesmo que traslado. 
Formas: trallado (VC, 1). Contexto: 
«Sempre prepooẽ a ty aquelle muy claro 
spelho e trallado da tua sanctidade» 
(VC).

trameter, vb. O mesmo que tremeter. 
Formas: trametas (VC, 2); trametemsse 
(VC, 1). Contextos: «nem te trametas 
de matar aquelle homem porque justo 
he» (VC); «nẽ te trametas das minhas 
ouelhas por as quaaes eu derramey o 
meu sangue» (VC); «que leixamdo suas 
ygrejas. trametemsse dauer cuydados e 
carregos na corte» (VC).

tranquilidade, subs. (do lat. tranquillitate-
-m, calma). Sossego; serenidade. For-
mas: tranquillidade (VC, 1). Contexto: 
«E por mais segurança e tranquillidade: 
como mirifico esclareçedor» (VC).

transcender, vb. (do lat. transcendere, 
atravessar). Elevar-se; superar. Formas: 
trãscendẽ (VC, 1). Contexto: «as cousas 
da perfeiçõ passã e trãscendẽ as cousas 
terreaaes» (VC).

transfeguração, subs. O mesmo que 
transfiguração. Formas: transfeguraçõ 
(VC, 1); transfeguraçom (S, 1; VC, 1); 
trãsfeguraçõ (VC, 2); trãsfeguraçom (VC, 
1). Contextos: «E a transfeguraçõ foy 
no dia octauo» (VC); «En alguũs lugares 
benzem as vuas dia da transfeguraçom» 
(S); «em o baptismo e em a trãsfeguraçõ 
e em os millagres» (VC); «foy feita dos 
apostollos e dos prophetas nõ soomẽte da 
trãsfeguraçom de Christo» (VC).

transfegurar, vb. O mesmo que transfi-
gurar. Formas: foy transfegurado (VC, 
1); seer transffegurado (VC, 1); transfe-
gurou (VC, 1); transfegurou se (VC, 1). 
Contextos: aquesto foy em mõte Thabor 
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ẽ o qual o senhor foy transfegurado» 
(VC); «porque em aqueste monte se diz 
seer transffegurado» (VC); «no mõte 
õde se transfegurou» (VC); «e transfe-
gurou se ante elles» (VC).

transfiguração, subs. (do lat. transfigura-
tione-m). Alteração da figura; transfor-
mação. Formas: transfiguraçõ (VC, 1; 
EE, 1); transfiguraçom (VC, 4; EE, 1); 
transfyguraçõ (VC, 2); transfyguraçom 
(VC, 1); trãsfiguraçã (VC, 1); trãsfigura-
çõ (VC, 5); trãsfiguraçom (VC, 1); tras-
figuraçon (EE, 1). Contextos: «E em o 
monte da transfiguraçõ quãdo outra vez 
se ouuio a voz do padre» (EE); «aa qual 
daua grande argumẽto e proua a gloria 
da transfiguraçom» (VC); «no bauptis-
mo e transfi[gu]raçom como dicto he» 
(EE); «Segũdariamẽte se nomea esta 
transfyguraçõ da cõpanha» (VC); «E 
he de saber que aquesta transfyguraçom 
que significa a gloria dos sanctos» (VC); 
«Soomente aquelles tres discipollos 
quis o senhor cõsentir que steuessem 
aa sua trãsfiguraçã» (VC); «que nõ 
dissessem a alguẽ aquella visõ da gloria 
de trãsfiguraçõ atees que elle resurgisse 
dos mortos» (VC); «mas a festa da trãs-
figuraçom se faz ao sexto dia dagosto» 
(VC); «Como se fez na trasfiguraçon do 
senhor quando veeo Moyses do inferno 
e apareçeo con Hellyas» (EE).

transfigurar, vb. (do lat. transfigurare). 
Mudar ou fazer mudar o aspeto; 
transformar. Formas: fora trãsfigurado 
(VC, 1); foy transfigurado (VC, 1); foy 
trãsfigurada (VC, 1); som trãsfigurados 
(VC,  1 ) ;  t r ans f igu ra  (EE ,  1 ) ; 
transfigurado (VC, 1); transfiguram (EE, 
1); transfigurar (VC, 1); trãsfigurou (VC, 
1). Contextos: «No dia seguinte tornou 
se Jhesu do mõte onde fora trãsfigurado 
pera os discipollos» (VC); «a segũda 
vez depois que foy transfigurado no 
monte» (VC); «mas na multidõ dos 
gentios foy trãsfigurada e trasmudada a 
graça» (VC); «Em a façe se entendẽ os 

clerigos que som trãsfigurados em soll 
quando allumeã per a sabedoria» (VC); 
«Elle meesmo Sathanas se transfigura 
em anjo de lume» (EE); «e sejas assy 
todo mudado de hũa forma em outra 
e transfigurado e viuo» (VC); «se os 
ministros seus se transfiguram como 
ministros de justiça» (EE); «e leuou 
ao monte com Samtiago e sam Joham 
quando se ouue de transfigurar» (VC); 
«e quando se trãsfigurou no mõte 
demostrou a sua gloria do vinçimẽto» 
(VC).

transformação, subs. (do lat. transforma-
tione-m). Ato ou efeito de transformar; 
mudança; alteração. Formas: transfor-
maçõ (VC, 1). Contexto: «e aquesto he 
per perfeita transformaçõ e mudãça em 
elle» (VC).

transformar, vb. (do lat. transformare, 
converter em). Dar nova forma a; alterar; 
modificar. Formas: transforma (VC, 1); 
transformada (VC, 1); transformado (VC, 
1); transformalla (VC, 1); trãsformada 
(VC, 1); trãsformar (VC, 1); trãsformaria 
(VC, 1). Contextos: «do pam e do vinho 
no sacramento da carne e sangue seu que 
se transforma per sanctificamẽto» (VC); 
«pois que a humanidade de Christo 
transformada soomẽte» (VC); «E se 
fores assy todo transformado em elle nõ 
posso creer que nõ sejas ferido das suas 
chaguas» (VC); «deuia de ascẽder e em 
bebedẽtar a alma graciosa ou em que ha 
graça e transmudalla e transformalla 
em o senhor» (VC); «por os quaaes 
actos a alma he açerca toda trãsformada 
em deus» (VC); «o senhor nõ podesse 
verdadeiramẽte trasmudar ou trãsformar 
a sua carne ẽ outra semelhãça» (VC); «se 
trãsformaria em semelhãça de moço de 
mayor ou menor hidade» (VC).

transgressão, subs. (do lat. transgressione-
-m). Ato ou efeito de transgredir; viola-
ção; infração. Formas: transgressom 
(VC, 1); trasgressam (VC, 1); trãsgressõ 
(VC, 1). Contextos: «por quanto este 
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cõto he cõposto de vniuersidade e de 
transgressom ou de traspassamẽto» 
(VC); «e da trasgressam contra as honr-
ras» (VC); «Nẽbra te de minha pobreza 
quanto ao primeiro e a minha trãsgressõ 
.s. da minha muj profũda humildade 
quanto ao segũdo» (VC).

transgressor, subs. (do lat. transgressore-
-m). Aquele que transgride uma lei ou 
regra; infrator. Formas: trãsgressor 
(C, 1). Contexto: «E queremos que ho 
trãsgressor desta cõstituiçã pague ante 
de ser absolto» (C).

transitório, adj. (do lat. transitorius, a, 
um). Que dura determinado tempo; 
passageiro. Formas: transitoria (S, 1); 
transitorias (S, 1; VC, 3); transitorio 
(VC, 2); transitorios (VC, 2); trãsitoria 
(VC, 1); trãsitorias (VC, 1; EE, 1); 
trãsitorio (EE, 1); trãsitorios (EE, 1); 
trãssitorias (VC, 1); trãssytoria (EE, 
1). Contextos: «e ho mũdo he cousa 
transitoria e que se pasa» (S); «amey 
mais as cousas temporaaees que son 
transitorias e vaãs» (S); «desprezãdo 
as cousas transitorias» (VC); «e do 
testamento velho e transitorio. ao nouo 
e duradoyro para sempre» (VC); «nom 
soomente pello temporal e transitorio 
premio que delo auemos daver» 
(VC); «(que reçebeste beẽs) .s. beẽs 
transitorios (em tua vida)» (VC); «(E 
Lazaro outrosi malles) transitorios ou 
passadoiros soportou em sua vida» (VC); 
«porque em lugar desta vida trãsitoria 
achara a vida eternal» (VC); «em pennas 
trãsitorias som affligidos» (EE); «(neste 
mũdo) quebradiço e trãsitorio» (EE); 
«Filho recordate que reçebeste beẽs 
trãsitorios em tua vida» (EE); «respeito 
das tẽporaaes e trãssitorias paixoões» 
(VC); «E por quanto esta gloria nom he 
trãssytoria mas eterna» (EE).

transmigração, subs. (do lat. transmi-
gratione-m, deterro). Ato ou efeito de 
transmigrar; traspassamento; depor-
tação. Formas: trãsmigraçõ (VC, 4). 

Contextos: «porque Gualilea he inter-
pretada reuolluçã ou trãsmigraçõ» (VC); 
«Depois da trãsmigraçõ de Babilonia» 
(VC); «e aquella sera a mais bẽauẽturada 
mudãça e trãsmigraçõ quando daqueste 
mũdo formos aaquella eternidade» (VC).

transmudar, vb. (do lat. transmutare). 
Transformar; alterar; tornar diferente. 
Formas: seer transmudado (VC, 1); 
traãsmudãdo (S, 1); transmudalla (VC, 
1); transmudou (VC, 1); trãsmudase 
(VC, 1). Contextos: «assy por elle seer 
transmudado da corrupçõ e mortalidade 
aa jmmortalidade» (VC); «ofereçeo pã e 
vinho traãsmudãdo o pan en seu corpo 
e o vinho ẽ seu sangue» (S); «deuia de 
ascẽder e em bebedẽtar a alma graciosa 
ou em que ha graça e transmudalla e 
transformalla em o senhor» (VC); «ha de 
alterar significa a pallaura do euangelho 
a qual transmudou aquy os punhados de 
farinha» (VC); «E trãsmudase todo em a 
voõtade diuinal segũdo aquella palaura 
do senhor» (VC).

transplantar, vb. (do lat. transplantare). 
Arrancar uma planta e replantá-la noutro 
lugar. Formas: transplantada (VC, 1); 
trãsplãtou (VC, 1). Contextos: «E assy 
como a aruor que amehude he mudada 
e transplantada nom teem as rayzes 
ficadas» (VC); «assy como de muytas 
boas çepeiras e vides. a qual trãsplãtou 
do Egypto para a terra da promissom» 
(VC).

transportar, vb. (do lat. transportare). 
Carregar; levar; mudar de um lugar 
para o outro. Formas: trasportada (S, 
1); trasportasse (S, 1). Contextos: 
«nom seja leyxada palaura nẽ adyda, 
nem mudada, nem trasportada» (S); «E 
trasportasse as palauras dizendo» (S).

transubstanciação, subs. (do lat. ecle-
siástico transubstantiatione-m). Ato ou 
efeito de transubstanciar; transformação 
do pão e do vinho na missa em corpo e 
sangue de Jesus Cristo. Formas: trãsus-
tanciaçom (VC, 1). Contexto: «E porẽ 
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da virtude dellas quando se dizem na 
sacra se faz a consagraçõ e trãsustan-
ciaçom» (VC).

transubstanciar, vb. (do lat. medieval 
transubstantiare). Mudar de substância; 
transmudar o pão e o vinho na 
missa em corpo e sangue de Jesus 
Cristo. Formas: transustançiandoo 
(S, 1); transsubstãciado (VC, 1); 
trãssubstanciauã (VC, 1). Contextos: 
«quando benzeo e consagrou ho pam e 
ho vinho transustançiandoo en carne e en 
sangue» (S); «O pam transsubstãciado 
em corpo de Christo» (VC); «o pã asmo 
per sua beençõ se trãssubstanciauã em 
corpo e sangue do senhor» (VC).

transversal, adj. (do lat. medieval trans-
versale-m). Que atravessa; colocado na 
diagonal; colateral. Formas: transuersal 
(S, 1); transversal (S, 1). Contextos: 
«E a ordẽ que he transuersal que esta 
de costado se contã aos graaos em esta 
maneyra» (S); «En linha que he trans-
versal e esta de costado nehuũ non pode 
casar con algũa de seu linhagem que seja 
dentro no quarto graao» (S).

trapeiro, subs. (do lat. medieval drappa-
riu-m). Aquele que negoceia em panos. 
Formas: trapeiro (C, 1). Contexto: «E 
o trapeiro que carregar pera Castella ou 
pera feiras do Regno pague .l. reaes» (C).

trapezinho, subs. (de trapo + -zinho). 
Pequeno trapo. Formas: trapezinhos 
(VC, 1). Contexto: «Tu que çarras e 
ẽuolues toda criatura no teu punho foste 
ẽuorilhado em trapezinhos e lãçado na 
mãjadoyra» (VC)

trapo, subs. (do lat. medieval drappu-m). 
Pedaço de pano. Formas: trapos 
(VC, 10). Contextos: «os que rijm e 
scarneçẽ nẽ cõsollã os seus trapos» 
(VC); «escolheo seer filho de madre tã 
pobre que grauemẽte podia auer trapos 
pera o enuorilhar» (VC); «acharedes o 
menino emuorilhado em trapos ou em 
coeiros» (VC).

trás, adv. (do lat. trans). Atrás; detrás. 

Formas: tras (VC, 1). Contexto: «e 
lançar tras as costas as tuas palauras e 
sermoões» (VC).

trascâmara, subs. (de tras- + câmara). 
Aposento interior de uma câmara, ou 
quarto. Formas: trascamaras (VC, 
1). Contexto: «o angeo entrou nas 
trascamaras na casa sem cõpanheira» 
(VC).

traseira, subs. (feminino de traseiro). 
A parte de trás; retaguarda. Formas: 
traseira (VC, 1); traseyra (VC, 2); 
traseyras (VC, 1). Contextos: «como 
abelhas tragẽdo o mel na boca e na 
traseira o agulhã» (VC); «se per ventura 
caerẽ per a traseyra daquelle pijedoso 
meestre» (VC); «e embarguã aa seestra 
que nõ aja temor das pẽnas e tormẽtos 
ou da traseyra que nõ consire homẽ o 
estado da vida que hã de vijnr» (VC); 
«ca ferios deos nas traseyras e deulhes 
doesto para sempre» (VC).

traseiro, adj. (de trás + -eiro). Que 
está atrás. Formas: traseyra (VC, 2); 
traseyras (VC, 1). Contextos: «ẽbargauã 
da parte traseyra que nõ se nẽbre homẽ 
das cousas passadas» (VC); «he quando 
vee aa parte deanteyra e traseyra» 
(VC); «Os sanctos squeeçẽse das cousas 
passadas e traseyras» (VC)

trasfegar, vb. (do lat. medieval transfegare). 
Percorrer; andar de um lado para o outro; 
negociar. Formas: trasfeguã (VC, 1); 
trasfeguauã (VC, 1). Contextos: «cõ 
auareza reuoluẽ e trasfeguã o mundo» 
(VC); «se chamauam publicanos porque 
guaãçauã e trasfeguauã os proueitos 
deste mundo» (VC).

trasfegurar, vb. O mesmo que transfigurar. 
Formas: trasfegura (VC, 1); trasfegurado 
(VC, 1). Contextos: «E em outra parte 
diz. que elle trasmuda e trasfegura os 
seus em sy» (VC); «e aquesto foy sobre 
Christo trasfegurado» (VC).

traslação, subs. (do lat. translactione-m). 
O mesmo que translação: ato ou efeito 
de trasladar; transferência. Formas: 
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traslaçõ (VC, 1). Contextos: «Esta 
açẽsom do senhor foy outrossy afigurada 
na traslaçõ de Helyas» (VC).

trasladação, subs. (do lat. medieval 
translatatione-m).  Ato ou efeito 
de trasladar; tradução. Formas: 
traslladaçom (VC, 1). Contexto: «e 
aquesto segundo a traslladaçom de que 
husa Agustinho» (VC).

tras ladar ,  vb .  (do  la t .  medieval 
translatare). Transportar de um lugar 
para outro; transferir; traduzir; copiar. 
Formas: forõ tralladados (VC, 1); forom 
trasladados (VC, 1); seer trasladado 
(VC, 1); trasladada (VC, 1). Contextos: 
«do lodo e da vil lama forõ tralladados 
aa cortesia angelical» (VC); «forom 
trasladados ao parayso terreal» (VC); 
«mas acerca de deus mereçeo de seer 
trasladado ao parayso e assy Christo 
em Judea ẽsinou o caminho da verdade» 
(VC); «por tanto a sollẽpnidade da quinta 
feira foy tirada e a procisom mudada e 
trasladada ao domingo» (VC).

traslado, subs. (do lat. translatu-m, 
transferido). Tradução; cópia. Formas: 
traslado (VC, 1); trasllado (VC, 2). 
Contextos: «e traslado de toda deuoçõ 
e adoraçõ» (VC); «Mas he compridoyro 
fazer e obrar segũdo o trasllado e 
exemplo mostrado» (VC); «e faze 
segũdo aquelle exẽplo e trasllado 
seguindoo per obra cõ efficacia» (VC).

trasmigração, subs. O mesmo que trans-
migração. Formas: trasmigraçõ (VC, 
2); trasmigraçom (VC, 1). Contextos: 
«e des Dauid atees a trasmigraçõ forã 
per reys» (VC); «E da trasmigraçõ atees 
Christo forã regidos per bispos» (VC); 
«E desally atees a trasmigraçom de 
Babillonia» (VC).

trasmudação, subs. (do lat. transmutatio-
ne-m). O mesmo que transmutação: ato 
ou efeito de transmudar; transformação. 
Formas: trasmudaçõ (VC, 2); trasmuda-
çom (VC, 1). Contextos: «E trasmudaçõ 
se faz no postumeiro jnstante quando se 

acabã de pronunciar aquellas palauras 
ou oraçom» (VC); «ca o mouimẽto 
do ceeo e trasmudaçõ dos ellementos 
som ordenados por cõprimẽto do conto 
dos escolhidos» (VC); «Cessara pois o 
mouimento do çeeo: e trasmudaçom dos 
ellemẽtos» (VC).

trasmudar, vb. O mesmo que transmudar. 
Formas: fora trasmudado (VC, 1); serẽ 
trasmudados (VC, 1); trasmuda (VC, 2); 
trasmudada (VC, 1); trasmudãdo (VC, 
1); trasmudar (VC, 4); trasmudariã (VC, 
1); trasmudasse (VC, 1); trasmudaua 
(VC, 1); trasmudou (VC, 1). Contextos: 
«Mas aquesto era por o poderio que fora 
trasmudado em outrẽ» (VC); «como 
por serẽ trasmudados a contẽplar a 
sua fremosura» (VC); «assy como 
se trasmuda a vianda em tua carne» 
(VC); «mas na multidõ dos gentios 
foy trãfigurada e trasmudada a graça» 
(VC); «fazeos ascẽder mudãdoos ou 
trasmudãdo aas cousas superiores» 
(VC); «e a qual vymos stender a mudar 
e trasmudar a virtude e poderio em 
outrem» (VC); «as tripas e entradanhas 
da virgem nõ se trasmudariã em desejo 
de caridade» (VC); «e porque auia receo 
que se nõ trasmudasse e scapasse de suas 
maãos» (VC); «a qual trasmudaua em 
sy todallas doores que Christo sofria» 
(VC); «mas a Enoch o angeo o leuou e 
trasmudou» (VC).

traspassamento, subs. (de traspassar + 
-mento). Ato ou efeito de traspassar; mu-
dança; passagem; transgressão. Formas: 
traspassamento (VC, 1); traspassamẽto 
(VC, 2). Contextos: «Guallilea quer 
dizer traspassamento ou mudança 
feita» (VC); «este cõto he cõposto de 
vniuersidade e de transgressom ou de 
traspassamẽto» (VC).

traspassante, adj. (do lat. medieval trans-
passante-m, part. presente de transpas-
sare). Que traspassa ou é traspassado; 
caminhante. Formas: traspassantes 
(VC, 1). Contexto: «e os guallileos que 
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se entepretã traspassantes significã os 
caminheyros daqueste mũdo» (VC).

traspassar ,  vb. (do lat .  medieval 
transpassare). Transpor; passar além; 
exceder o limite; passar através de; 
atravessar; mudar para; transgredir. 
Formas: traspasa (S, 1); traspasam 
(TC, 1); traspasarõ (VC, 1); traspassa 
(S, 1); traspassam (VC, 1); traspassan 
(S, 1); traspassar (VC, 1); traspassara 
(VC, 1); traspassarã (VC, 1); traspassas 
(VC, 1); traspasso (VC, 1); traspassou 
(VC, 1). Contextos: «Ho quinto que 
traspasa e penetra por homildade» (S); 
«fazelhes obrar tãto mal que traspasam 
o termo da luxuria e da turpidade» (TC); 
«porque nõ soomẽte traspasarõ a ley da 
natureza» (VC); «A oraçon do homilde 
traspassa as nuuẽs» (S); «os quaaes 
se traspassam e mudã dos viços aas 
virtudes» (VC); «E os que traspassan 
o voto» (S); «traspassar dos deleytos e 
viços ou vicios daqui de baixo» (VC); 
«por quanto elle traspassara ja ao stado 
da vida immortal» (VC); «Ergo vijndo 
o verbo eterno ẽ a voõtade o çeeo e a 
terra traspassarã» (VC); «porque como 
passas daquelle dinheiro em que sta a 
dezena dos mãdamẽtos logo traspassas 
a onze» (VC); «e assj como deos estou 
sempre e nũca traspasso» (VC); «cuja 
alma muyto fiel traspassou aquella cruel 
lança» (VC).

traspasso, subs. (regressivo de traspassar). 
Ato ou efeito de traspassar; traspas-
samento. Formas: traspaso (VC, 1). 
Contexto: «Porque me detiue e porque 
puge em traspaso de trager a ty» (VC).

trasportar, vb. O mesmo que transportar. 
Formas: foy trasportado (VC, 2). 
Contextos: «foy elle ajũtado aas noue 
hordeẽs dos amgeos que foy trasportado 
e chegou a alteza de seraphim» (VC); «e 
aficada delles em o sepulcro foy signal da 
resurreyçõ diuinal: e nõ que o seu corpo 
foy trasportado» (VC).

trassumpto, subs. (do lat. transumptu-m, 

part. passado de transumere, tomar). O 
mesmo que transunto: traslado; cópia de 
algo escrito. Formas: trassumpto (VC, 
1). Contexto: «Christo he assy como 
liuro aberto pera tralladar. per cujo copia 
ou trassumpto deuemos encaminhar e 
reger toda nossa vida» (VC).

tratado, subs. (do lat. tractatu-m, supino 
de tractare). Obra que expõe de forma 
didática determinado assunto. Formas: 
tratado (S, 2). Contextos: «Tratado e 
dito dos pecados por quãto ha natura 
humana he fraca e inclinada a pecar» (S); 
«Tratado dos çinquo ssacramentos que 
perteçem ao estado da pesoa espeçial» 
(S).

tratar, vb. (do lat. tractare). Versar; 
debater; discorrer sobre. Formas: trata 
(EE, 1). Contexto: «e daquesto se trata 
na epistolla e euangelho» (VC)

tratável, adj. (do lat. tractabile-m). Que se 
pode tratar; amável; benévolo. Formas: 
tractauees (EE, 1); tractauel (EE, 1). 
Contextos: «Que sejaaes tractauees 
(com paçiençia) das aduerssydades» 
(EE); «a qual esta em seer tractauel na 
pratica cõ os outros» (EE).

trato, subs. (do lat. tractu-m). Extensão 
de terra; região. Formas: tratos (SG, 
3). Contextos: «E Sixto quarto acerqua 
do senhorio terras ylhas portos tratos. 
E resgates de Guinee outorgarom e 
concederom pera sempre aos reis de 
Purtugal» (SG); «com todas suas ylhas 
portos mares tratos resgates e terras 
descubertas» (SG); «mãdem aas dictas 
partes de Guinee gẽtes tratos e Resgates 
dellas» (SG).

trato 2, subs. O mesmo que tracto. 
Formas: trato (S, 1). Contexto: «E 
desde a seituagesima fasta a uigilia de 
pascoa nõ diz alleluya, mais ẽ seu lugar 
dizẽ ho trato» (S).

trauctar, vb. O mesmo que tratar. Formas: 
fosse trauctado (VC, 1); traucta (S, 1); 
trauctan (S, 1); trauctandoo (VC, 1). 
Contextos: «assy fosse trauctado a 
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maneyra de huũa caaueyra e corpo de 
besta morta» (VC); «segũdo suso foy 
dito no titolo que traucta qual deue 
ser a pendença e das condiçõees della» 
(S); «e das coussas que trauctan de 
cada dia e de ssuas soldadas» (S); «e 
começou de o ffreguar mansamente no 
ventre trauctandoo blandamente com as 
maãos» (VC).

trautado, subs. O mesmo que tratado. 
Formas: trautado (S, 5; VC, 1). Contex-
tos: «se dira no sacramẽto da penytençia 
no trautado da oraçom» (S); «E ysto 
foy dito asaz no trautado dos pecados 
mortaees» (S); «E tu podes stender este 
trautado aa quaaesquer pessoas que 
quiseres» (VC).

trautamento, subs. (de trautar + -mento). 
O mesmo que tratamento: ato ou efeito 
de tratar; modo de cuidar. Formas: 
trautamẽto (VC, 1); trautamẽtos (VC, 
1). Contextos: «A vexaçõ e maao 
trautamẽto das ouelhas ou da manada 
ou das cõpanhas culpa he dos pastores 
e vicio dos meestres» (VC); «aer ẽ 
injurias e maaos trautamẽtos de homeẽs 
ou padeçer a crueldade das bestas feras» 
(VC).

trautar, vb. O mesmo que tratar. Formas: 
he trautado (VC, 1); trauta (TC, 1; VC, 
6; EE, 17); trautã (EE, 1); trautaas (VC, 
1); trautado (S, 3; VC, 1; EE, 1); trautãdo 
(VC, 1); trautados (C, 1); trautam (VC, 
1; EE, 2); trautan (EE, 1); trautando 
(VC, 2; EE, 2); trautando as (VC, 1); 
trautar (S, 6; VC, 7; EE, 2); trautara (S, 
4; VC, 1); trautaras (VC, 1); trautarem 
(VC, 1; C, 1); trautarey (S, 1); trautaua 
(VC, 7); trautauã (VC, 3); trautem (C, 
1); trautes (VC, 1); trautey (S, 1); trautou 
(S, 3; TC, 1; VC, 4; EE, 1). Contextos: 
«e que he trautado como nõ deue e 
injustamente» (VC); «Capitulo de todos 
os estados que trauta para se o homẽ auer 
de cõfessar» (TC); «trautã de cousas 
eternas e mostram a alegria espiritual» 
(EE); «Sey atemto em as consijrar 

trautaas apontadamente e deuagar 
segue aas peegadas do teu senhor» 
(VC); «Puees que de çima he dicto e 
trautado dos artijgos da ffe» (S); «e 
todallas cousas mays familiarmẽte tijnha 
visto, e trautado» (EE); «por tal que 
trautãdo o senhor bẽ o maao ouuesse de 
cõprir aquello que era ordenado» (VC); 
«homrrados e bem trautados» (C); «E se 
aconteçe fallarẽ dalguũ hermo outrosy 
preguntam e trautam se ha ally folgança» 
(VC); «nas pallauras da escriptura 
que trautam do louuor de deus» (EE); 
«nas pallauras da sancta escriptura que 
trautan dos prazeres eternos» (EE); «nõ 
trautando perfeitamente todallas cousas» 
(VC); «Segundo desonrrã outros a deos 
trautando a seu corpo contra o louuor de 
deos» (EE); «e çugãdo e trautando as 
segũdo costume das criaturas pequenas» 
(VC); «as quaees algũas vezes fazem 
trautar per maãos de leigos» (S); «mays 
astuçiosos e feruẽtes em trautar os 
negoçios temporaaes» (EE); «Porẽde 
aqui se trautara das vertudes» (S); «mas 
em este lugar e capittollo da primeyra 
solamente se trautara» (VC); «pera auer 
cõpaixõ e doo delle e auẽdo piedosa 
cura trautaras apalpãdo todallas chagas 
do teu saluador» (VC); «Onde nos 
Autos diz que se peruẽtura o trautarem 
mal em como assy seja que elle nõ ste 
longe» (VC); «fazerem gasalhado nem 
bẽ os trautarem» (C); «Porẽde trautarey 
aqui dos .x. mãdamentos» (S); «queria 
adorar aquelle que pensaua e trautaua 
matar com emueja» (VC); «cada dia 
trautauã as redes cõ suas maãos» (VC); 
«assy pratiquem e trautem as cousas do 
mundo» (C); «Ergo por tal que proueas 
e trautes as armas» (VC); «e na maneira 
que deuia ho tomey e ho trautey» (S); 
«dõde sse trautou dos sacramẽtos em 
geeral» (S); «Se trautou sem uergonha 
as partes uergonhosas» (TC); «filhou 
e trautou com suas maãos os pees 
daquelle treedor» (VC); «E foy o que 
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auia recebydo çinquo marcos e trautou 
com elles e gaanhou outros çinquo com 
elles» (EE).

trauto, subs. (regressivo de tratar). O 
mesmo que trato: tratamento; tratado; 
acordo; cortesia; modo de proceder com 
outro. Formas: trauto (EE, 1); trautos 
(S, 1; EE, 1). «E porque nõ sobre saya 
alguum nem engane em alguũ trauto a 
seu proximo» (EE); «val por esperar e 
de outros muytos emganos nos trautos 
que fazẽ» (S); «(casa de oraçõ he) nõ de 
trautos nẽ de vaãs fallas» (EE).

travar, vb. (de trave + -ar). Segurar com 
força; fazer parar. Formas: trauãdo 
(VC, 1); trauar (S, 1; VC, 2); trauaua 
(VC, 1). Contextos: «elles desejãdo 
ajnda de o mais ouuir forçaromno 
trauãdo delles com as maãos e roguãdoo 
per razoões que ficasse» (VC); «assy 
como os que van a pellejar cõtra seus 
enmijgos por que nõ posam trauar delles 
ligeyramente» (S); «e porque nom podia 
bem cheguar trauaua das maãos e pees 
que stauam ja pendorados» (VC).

trave, subs. (do lat. trabe-m). Pedaço de 
madeira. Formas: traue (VC, 4; EE, 6); 
traues (VC, 1). Contextos: «tu meesmo 
nõ vees a traue no teu olho» (VC); 
«Irmaão leixame deitar o poo do teu 
olho, nõ veẽdo ẽ o teu a traue» (EE); «a 
traue que esta ẽ o teu nõ cõsijras» (EE); 
«nõ veemos as traues que tragemos 
metidas nos olhos nossos» (VC).

travessa, subs. (do lat. medieval trans-
versa-m). Rua estreita e curta que liga 
duas ruas principais. Formas: trauessas 
(VC, 1). Contexto: «hyndo per as ruas 
e trauessas desuyadas» (VC).

travesso, subs., adj. (do lat. transversus, a 
um, atravessado). Turbulento; sedicioso; 
malicioso. Formas: trauesso (VC, 3); 
trauessos (VC, 1). Contextos: «segundo 
se diz nos Prouerbios o homẽ trauesso 
ou reuessado e aquelle que he roim e 
sem proueito falla cõ o dedo» (VC); 
«sobre o coraçom trauesso e desauiado e 

andejo per errores» (VC); «e pois que te 
fezeste reuessado e trauesso mujto mais 
te podera elle emẽdar» (VC); «E todollos 
trauessos e malliciosos trageremos a seer 
virtuosos» (VC).

travessura, subs. (de travesso + -ura). Ato 
de pessoa travessa; maldade. Formas: 
trauessura (VC, 3); trauesura (VC, 2). 
Contextos: «nem per beẽs nem per 
açoutes ou castigos nõ se podem tirar da 
sua trauessura» (VC); «E em verdade e 
por ende mal ca assy se faz oje porque os 
pequenos e prouues por hũa trauessura 
leue» (VC); «disse geeraçõ maa quanto 
aa trauessura dos custumes e adulterador 
quanto perteençe a quebrar e rõper a 
ffe» (VC); «e ha hy mayor trauesura e 
reuessada cousa mais que esta» (VC); 
«Ex aqui se mostra como mujtos homẽs 
sam tã reuesados e mais que demonios 
os quaaes cõ sua trauesura arrenegam 
deus» (VC).

trazer, vb. (do lat. trahere). Carregar; 
transportar; arrastar; levar. Formas: era 
trazido (S, 2); ey trazido (HV, 1); for 
trazido (S, 1); fora trazido (VC, 1); foy 
trazido (EE, 1); ha trazido (EE, 1); he 
trazido (TC, 1; VC, 2; EE, 2); ouuessen 
trazido (EE, 1); seer trazidos (VC, 1); 
seera trazido (EE, 1); seja trazido (HV, 
1); ser trazidas (S, 1); som trazydos (EE, 
1); traaga (EE, 1); traga (S, 1; VC, 9; HV, 
1; EE, 2); tragaaes (EE, 2); tragalhe (S, 
1); tragam (HV, 1; C, 7); tragamos (VC, 
5; C, 1); tragan (S, 2; C, 1); tragas (S, 1; 
VC, 3; C, 1); trago (S, 1; VC, 5; HV, 1; 
EE, 3); tragoo (VC, 1; EE, 1); tragua (S, 
2; VC, 6; C, 1); traguã (VC, 1); traguaaes 
(VC, 1; EE, 1); traguamollo (VC, 1); 
traguamos (VC, 2); traguas (VC, 1); 
trallohã (VC, 1); trallos hey (EE, 1); 
trara (S, 1); traram (C, 3); traras (S, 1); 
tras (S, 1; VC, 12; RP, 1); traz (S, 10; 
VC, 82; HV, 1; C, 4; EE, 21; RP, 4); traze 
(TC, 1; VC, 2; EE, 1); trazẽ (S, 6; VC, 
6; EE, 2); trazẽ nos (VC, 1); trazede (VC, 
1); trazẽdo (S, 1; VC, 7); trazẽdo lhe 
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(VC, 1); trazẽdoa (EE, 1); trazẽdonos 
(EE, 1); trazẽdoo (VC, 1); trazẽdoos (EE, 
1); trazẽdovos (EE, 1); trazee (VC, 1; 
EE, 2); trazeeo (EE, 1); trazees (VC, 1); 
trazelas (S, 1); trazella (VC, 1; EE, 1); 
trazelo (S, 1); trazem (S, 2; VC, 2; C, 1; 
EE, 3); trazeme (S, 1); trazemos (S, 1; 
VC, 4; EE, 1); trazen (S, 4; EE, 1); tra-
zendo (TC, 1; VC, 4; EE, 5); trazendolhe 
(EE, 1); trazendonos (C, 1); trazendoos 
(EE, 3); trazeo (S, 1; VC, 1); trazeos 
(VC, 1); trazer (S, 15; TC, 1; VC, 46; 
HV, 2; C, 10; EE, 22); trazera (EE, 5); 
trazerẽ (VC, 2); trazerey (VC, 1; HV, 1; 
EE, 2); trazeria (VC, 1); trazerõ (VC, 1); 
trazes (VC, 1); trazeyma (EE, 2); trazia 
(VC, 11; HV, 2; EE, 4); traziã (S, 1; VC, 
3; HV, 1; EE, 2); traziam (VC, 2; EE, 2); 
traziamnos (VC, 1); trazian (EE, 2); 
trazidas (S, 1; EE, 1); trazido (VC, 1; C, 
1; EE, 1); trazidos (S, 1; VC, 1; EE, 2); 
trouesse (VC, 1); troueste (VC, 1); trou-
ue (S, 3; TC, 1; VC, 54; EE, 10); trouue 
ha (VC, 2); trouue lhes (VC, 1); trouue 
vos (VC, 1); trouuemos (VC, 1); trouueo 
(S, 1; VC, 4); trouuer (S, 1; TC, 1; VC, 
5; EE, 3; RP, 1); trouuera (VC, 4); trou-
ueramos (VC, 1); trouuerẽ (VC, 2; C, 2); 
trouuermos (VC, 2); trouuerõ (VC, 9; 
HV, 1; EE, 1); trouuerõ lhe (VC, 2); 
trouuerõlhe (VC, 2); trouuerom (VC, 7); 
trouuerom lhe (EE, 1); trouueronos (VC, 
1); trouuese (VC, 1); trouuesse (VC, 7; 
HV, 1); trouuessẽ (VC, 2); trouuessem 
(VC, 12; HV, 1); trouuessen (EE, 1); 
trouueste (VC, 2); trouuestes (VC, 1; EE, 
2); trouxe (S, 1; VC, 7; HV, 2; EE, 6); 
t[ro]uxea (VC, 1); trouxeas (S, 1); trou-
xer (S, 1; EE, 1); trouxera (VC, 1; HV, 
1; EE, 1); trouxerẽ (C, 1); trouxerem (C, 
1); trouxerõ (VC, 1); trouxerõlhe (EE, 
1); trouxerom (S, 2; VC, 2; EE, 3); trou-
xeromno (VC, 1); trouxeron (EE, 1); 
trouxeronlhe (EE, 1); trouxesse (TC, 1; 
EE, 4); trouxessẽ (HV, 1); trouxestes 
(HV, 1); truxerõ (VC, 1); truxo (HV, 1). 
Contextos: «O spiritu do señor era 

trazido sobre as auguas» (S); «vos ey 
trazido aquella» (HV); «E sse for trazi-
do a testemunho e tomado juramẽto 
sobre a coussa que ssabe em confissom» 
(S); «e de todollos loguares per onde fora 
trazido» (VC); «Ca o euangelho diz da 
paixom de Christo como foy trazido 
escarneçido» (EE); «daqueste logar ha 
trazido ha ygreja en custume» (EE); 
«quãdo he trazido por testimunha» (TC); 
«emtan disserã que por potençia e força 
ouuessen trazido os homeẽs aa ffe» (EE); 
«aquestes mãdamẽtos auiã de seer tra-
zidos no coraçõ» (VC); «como ovelha 
seera trazido aa morte» (EE); «ãtes seja 
trazido aa morte» (HV); «nom deuẽ ser 
trazidas a consequẽçia.» (S); «e reco-
lhydos de todo com moor feruor som 
trazydos a deos» (EE); «por que traaga 
mais fruyto» (EE); «por que mostre e 
traga sua semelhãça» (S); «eu vos esco-
lhy e vos pus pera que vades e tragaaes 
fruyto» (EE); «tragalhe o corpo de Deus 
ho confesor» (S); «E despois senhor 
mãdae que duas mill azemallas que 
tragam augoa» (HV); «E assy tragamos 
aa memoria nossas uidas» (C); «E ysso 
mesmo nõ tragan ao pescoço» (C); «E 
nõ nos tragas en tẽtaçõ» (S); «e os trago 
a minha tenda» (S); «Bẽ asy como esta 
molher que vos aqui trago» (HV); «Sa-
bey que eu vos trago boas nouas» (EE); 
«e tragoo em seruidõ» (EE); «mãda a 
alguũ que faça algũa rromaria ou que 
tragua hũa corda çingida» (S); «como 
quer que muytos traguã ho auyto spiri-
tual» (VC); «e vos pus para que vaades 
e traguaaes fruyto» (EE); «quando nos 
visitar e traguamollo na voõtade e no 
coraçõ» (VC); «e porem necessario he 
que traguamos aquello de Paulo» (VC); 
«e ajnda que traguas na cõsciẽcia mill 
feixes de culpas» (VC); «e entom trallo-
hã e allegrar se ham» (VC); «e trallos 
hey ao valle de Josaphat» (EE); «nũca 
trara nem tomara armas» (S); «traram 
opas de pano branco» (C); «nõ traras 
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vestedura cosyda cõ lãa e linho» (S); «A 
quarta cousa que se coyma de pressa per 
desejo feruẽte spiritual da voontade que 
tras com siguo deleytaçõ spiritual» 
(VC); «grãde inchamento tras apodren-
tamento dos humores» (RP); «O quarto 
que inclina e traz a misericordia de 
Deus» (S); «caladamẽte traz a peçonha 
ao coraçã» (RP); «Ha hy outro iuramẽto 
que chamam a sii Deos que se traze 
ameude na boca» (TC); «E por esta dizẽ 
que os diabos senpre a trazẽ cõsygo o 
inferno» (S); «mas ajnda alguũs que 
desconcordã cõ elles trazẽ nos aa con-
cordia» (VC); «Exalçade e trazede deus 
em voso corpo» (VC); «e con vesteduras 
fremosas trazẽdo çintas e bolsas» (S); «e 
trazẽdo lhe elles o dinheiro do cẽsual» 
(VC); «e trazẽdoa ao seruiço do spiritu» 
(EE); «(assy a graça regnou) trazẽdonos 
cõ poderyo aa eterna vida» (EE); «dou-
trinãdoo e trazẽdoo a cousas mais altas» 
(VC); «(chamou) trazẽdoos aa ffe» (EE); 
«e vos perseguirã trazẽdovos aas sina-
gogas» (EE); «Trazee dos peixes que 
agora tomastes» (EE); «trazeeo ao bem 
(em spiritu de mãsydon)» (EE); «Nõ 
trazees diz elle a chaue da cruz» (VC); 
«e en poeer cartas ao colo e trazelas» 
(S); «e em quãto poderes vestir a sua 
semelhança e trazella em ty» (VC); «e 
amalo e trazelo a boos costumes» (S); 
«abrẽ e trazem saude» (S); «Trazeme na 
carreyra dos teus mamdamentos» (S); 
«Ou em outra maneira, pecado original 
he ho qual todos trazemos des Adam» 
(S); «A septima dos que trazen caualei-
ros nouos a ffe e para estes he o matry-
monio» (S); «porque de ligeyro trazendo 
em custume cada hora que falam logo 
iuram par Deus e por Santa Maria e pelos 
seus santos e pola fe» (TC); «trazendolhe 
huũ tolheito» (EE); «trazendonos Deus 
a este bispado por uosso bispo e irmaão» 
(C); «trazendoos com saam emsinança 
aa vida eterna» (EE); «Ho quinto trazeo 
a tentaçõ» (S); «per mouimẽtos boõs e 

cõtinuados trazeos aas cousas deçima do 
çeeo» (VC); «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); «E outro 
te çĩgira e trazera onde non querras» 
(EE); «trabalhã muyto por trazerẽ alguũ 
aa religiõ» (VC); «eu trazerey a santa 
molher diãte de vos» (HV); «Assy foy 
dito a Joachim que geeraria filha que 
trazeria no seu ventre o rey Christo» 
(VC); «e o nõ trazerõ per exẽplo de fazer 
peẽdença» (VC); «Tu trazes todas as 
cousas do exẽplo eternal» (VC); «e logo 
acharees ha asna atada e o burrinho cõ 
ella: desataya e trazeyma» (EE); «e Pi-
latus fez de seus signaaes cõ as luuas que 
trazia nas maãos» (HV); «e nõ traziã 
daquello porque os elle ẽuiara» (HV); 
«A archa tijnha duas argollas perque a 
traziam» (VC); «tijnhã alguũs enfermos 
doentes de desuayradas doenças e de-
monjnhados traziamnos a Jhesu» (VC); 
«e trazian a rede dos peixes» (EE); «E 
trazidas as naues aa terra todallas cousas 
deixadas seguirõno» (EE); «mandamos 
que seja preso e trazido ao nosso aljube» 
(C); «nom podẽ ser demãdados nẽ tra-
zidos a juyzo» (S); «empero non som 
todos trazidos» (EE); «e per a voz do 
pregoeiro trouesse a cruz ao loguar do 
tormento» (VC); «e quãto amor troueste 
cõtigo» (VC); «Se trouue consigo chey-
ros prouocatiuos a luxuria» (TC); 
«Bẽauenturado o ventre que te trouue» 
(EE); «mas trouue ha aas costas» (VC); 
«E trouue lhes aquesta hystoria ou con-
to per maneira de preeguaçõ» (VC); 
«mas vos outros como mais rijos trouue 
vos atees aqui» (VC); «Nõ trouuemos 
cousa a este mundo» (VC); «e despois 
trouueo aa morte» (S); «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 dereit-
os que forẽ em iuizo perante ell alega-
dos» (TC); «se estas cousas nõ trouuer 
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homẽ em ha maão» (RP); «E que toda 
esta semelhãça trouuera o senhor por 
aquesto agora a traz a seu preposito e 
expoendoa diz» (VC); «nom to trouue-
ramos ou entreguaramos» (VC); «em tal 
guisa que pareçam os avetos e sobrepe-
lizias que trouuerẽ» (C); «e se as trou-
uermos ameude assy como se tragẽ as 
cousas pera vender» (VC); «E como o 
trouuerõ os altos saçerdotes» (EE); 
«trouuerõ lhe hũa molher achada em 
adulterio» (VC); «e trouuerõlhe todos 
aquelles que auiã algũas doẽças» (VC); 
«e que por enueja lho trouuerom» (VC); 
«E elles trouuerom lhe huũ real de prata» 
(EE); «e trouueronos a Jhesu» (VC); «e 
que o grãde temor os trouuese a orar e 
braadar a deus altas vozes» (VC); «elle 
mãdou ao mestresalla que trouuesse 
Pilatus ante elle» (HV); «por o auito e 
vestiduras que trouuessẽ mostrasẽ quan-
to erã allonguados do desejo das rique-
zas» (VC); «e que logo os trouuessem 
diante delle» (HV); «porque mais pres-
tesmente o trouuessen a dizer alguũa 
cousa contra o poderio de Çesar» (EE); 
«e que trouueste no ventre sem magoa» 
(VC); «de vossos padres trouuestes o 
venyno de emueja» (VC); «beyja no 
altar hũa vez e significa a paz que Judas 
deu ha Jhesu Christo quãdo o trouxe aa 
morte» (S); «e t[ro]uxea ao proposito 
delles dizẽdo» (VC); «e quãto pude 
trouxeas a meu amor por afagos e por 
palauras mentirossas» (S); «nehuũ nõ 
ade vijnr a myn saluo sse o padre que me 
enuiou o trouxer» (S); «E a raynha trou-
xera muytas viandas a Jherusalẽ» (HV); 
«cordões e ataquas que trouxerẽ sob a 
mesma pena açima declarado» (C); 
«nam possam dar nẽ trazer golpe em 
barrete nem vestido nem calçado que 
trouxerem» (C); «por enueja lho trouxe-
rõ e fora traydo e preso» (VC); «e trou-
xerõlhe diante a todollos doentes de 
diuersas doenças» (EE); «assy todallas 
que della desçenderom trouxerom com-

sigo corrupçom e cõrronperõ ha alma» 
(S); «E trouxeromno aa audiencia que 
staua» (VC); «e trouxeron a asna e o 
burrinho» (EE); «E trouxeronlhe huũ 
sordo e mudo» (EE); «A sexta se por 
feridas que desse a molher fezesse per-
der a criatura que trouxesse no uẽtre» 
(TC); «E mãdou a tres escudeiros seus 
que a fossem buscar e lhe trouxessẽ a 
carne que tinha grande desejo della» 
(HV); «E rogo vos que me façaes vijnr 
a molher que vos trouxestes de Jherusalẽ» 
(HV); «e quanto o truxerõ sem reueren-
cia» (VC); «e truxo cõ sigo hũa sua filha» 
(HV).

trebelhar, vb. (do cast. trebejar, joguetear). 
Folgar; divertir-se. Formas: trebelhamdo 
(TC, 1); trebelhãdo (VC, 1); trebelhando 
(VC, 1); trebellãdo (VC, 1). Contextos: 
«A .xiiii. se iouue con ellas trebelhamdo» 
(TC); «cõ o qual trebelhãdo el rey 
poyalhe a sua coroa real a qual elle lãçou 
em terra e trilhauaa britãdoa» (VC); 
«Alegramsse os angeos da nascença 
de Christo saltando e trebelhando 
seguramente» (VC); «Josep marido de 
Maria ameude o tijnha sobre os giolhos 
trebellãdo e rijndo cõ elle» (VC).

trebelho, subs. (do lat. trabeculu-m, 
pequena trave, pelo cast. trebejo). 
Brincadeira; divertimento. Formas: 
trebelho (VC, 1); trebelhos (VC, 1). 
Contextos: «e nõ digno de tam boa 
yguaria e deu ho aa madre em trebelho 
pera escarneçer daquelle que era morto» 
(VC); «mas acabado o jogo todos som 
metidos no saco ou bolso dos trebelhos» 
(VC).

trebulação, subs. O mesmo que tribulação. 
Formas: trebulaçõ (S, 1); trebullaçoões 
(EE, 1). Contextos: «A primeyra que 
liura de trebulaçõ ssegũdo diz o propheta 
no psalmo» (S); «o apostollo nos ẽsyna 
como soomẽte nom nas prosperidades 
mas ajnda nas trebullaçoões nõ deuemos 
apartarnos do ben» (EE).

trebuto, subs. O mesmo que tributo. 
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Formas: trebuto (S, 1; VC, 1; HV, 11; 
EE, 2); trebutos (S, 1). Contextos: «Ho 
terçeiro que nõ pagan trebuto e foro» 
(S); «Da questom da pagua do trebuto 
e da molher que ouue sete maridos» 
(VC); «pregũtãdolhe se deuiã pagar 
trebuto a Çesar» (EE); «dyzemos e 
premiçias, çensos e trebutos que deuen 
mal pagados» (S).

trecésimo, num. (do lat. tricesimus, a, um). 
O mesmo que trigésimo: o que numa 
sequência ocupa o número 30. Formas: 
treçesimo (VC, 1). Contexto: «O fructo 
treçesimo he dos casados» (VC). 

tredeiro, adj. O mesmo que traidor. 
Formas: tredeeiras (VC, 1); treedeira 
(VC, 2); treedeyra (VC, 1). Contextos: 
«e que nũca seja ençujada per as mjnhas 
tredeeiras maãos mal obrando» (VC); 
«e com entençõ treedeira» (VC); 
«Item aquelle sauda maliciosamẽte e 
treedeira a Christo e o beija com Judas» 
(VC); «ouue conselho cõ sua voontade 
treedeyra» (VC).

tredor, subs., adj. O mesmo que traidor. 
Formas: tredor (HV, 1); tredores (HV, 2; 
EE, 1); treedor (VC, 59; EE, 3); treedores 
(VC, 6; HV, 1; EE, 1). Contextos: «Bẽ 
fejto a nosso Senhor como o tredor 
Pilatus nõ vinraa a vossa merçee» (HV); 
«os judeus tredores tomarõ o santo 
profeta» (HV); «e com Judas treedor a 
huũa mesa» (VC); «e a Judas Escariote 
o qual foy treedor» (EE); «Certas por 
seus muy treedores jmijgos» (VC); 
«treedores e mal querẽtes» (EE).

tregar, vb. O mesmo que trigar. Formas: 
treguassem (VC, 1). Contexto: «os teus 
pees nõ se treguassem a mal fazer» (VC).

treição, subs. O mesmo que traição. 
Formas: treiçã (HV, 1); treiçõ (S, 1); 
treiçom (S, 2; VC, 2); treiçon (S, 1); 
treyçã (HV, 3); treyçam (HV, 1); treyçõ 
(EE, 1); treyçõees (S, 1); treyções (VC, 
1); treyçom (EE, 1); treyçon (EE, 1); 
treyçoões (VC, 3). Contextos: «em 
reçebido os trinta dinheiros que se 

arrepẽdeo da treiçã e do mal que tijnha 
feito» (HV); «O quarto he treiçõ» (S); 
«asi como sse fose ẽcubertamẽte ou 
por treiçom ou aparte ou craramẽte» 
(S); «e he a sanha porta aberta a toda 
treiçom. e contra que se deue armar o 
coraçom» (VC); «torpes e de carnalidade 
e de mal dizer, enganosas e de treiçon, 
falsas, mẽtirosas e de lisonia» (S); «forẽ 
culpados de crimẽ de treyçã» (HV); «e 
polla treyçam que foy feyta e cõsentida 
na morte daquelle sancto profeta» (HV); 
«as entradanhas que auian conçebido 
tã manha treyçõ sayssem e cayssem 
do ventre cõ disformidade» (EE); «as 
perssoas e pensando cõtra elles treyçõees 
e discordias» (S); «nõ caeo em algũas 
malicias e treyções» (VC); «Christo auia 
dicto ãte aos seus diçipollos a treyçom 
de Judas» (EE); «Judas mais pecou 
desesperandose que fazendo treyçon a 
Christo» (EE); «E Jhesu sabendo as suas 
treyçoões partiose cõ seus discipollos» 
(VC).

treladador, subs. (de treladado + -or). 
O mesmo que trasladador: tradutor. 
Formas: trelladador (EE, 1). Contexto: 
«o trelladador deue teer respeito que sem 
mudar o siso donde tira em linguagem 
que o poõe soõe bem» (EE).

treladar, vb. O mesmo que trasladar. 
Formas:  somos trelladados (EE, 
1); trellada (EE, 1); trelladã (EE, 1); 
trelladada (EE, 4); trelladar (EE, 3). 
Contextos: «somos trelladados de 
morte aa vyda» (EE); «O que trellada 
segundo a terra e lingua donde mora o 
ha de poer em maneira que se entenda e 
ao sentido pareça bem» (EE); «pallaura 
por pallaura trelladã» (EE); E foy a suso 
dicta obra emprimida e trelladada em 
lingoajen portugues» (EE); «nan achey 
cousa milhor que trelladar alguũa breue 
e famosa estoria» (EE).

trelado, subs. O mesmo que traslado. 
Formas: trelado (SG, 1; S, 1; VC, 1); 
trellado (VC, 5; C, 1; EE, 1). Contextos: 
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«acharam ho trelado desta bulla de verbo 
a verbo em publica forma» (SG); «da 
qual deue ser dada copia e trelado e 
aquelle ou aquelles que estam casados» 
(S); «todos aquelles que forẽ escolhidos 
per o trelado do qual todos os outros 
serã dãpnados» (VC); «e em quanto as 
obras de Christo som regra e trellado ou 
copia daquellas cousas que se fazem no 
testamento nouo» (VC); «Empero outro 
trellado diz» (EE).

tremedoiro, adj. (de tremido + -oiro). 
O mesmo que tremedor: que treme. 
Formas: tremedoira (VC, 1). Contexto: 
«he ousado a riçar e prouocar tã 
tremedoira magestade» (VC).

tremer, vb. (do lat. tremere). Agitar-se por 
medo ou frio; ter tremuras. Formas: 
treme (VC, 2); tremẽ (VC, 6); tremẽdo 
(VC, 3); tremeeo (EE, 1); tremem (S, 
1); tremendo (VC, 2; EE, 2); tremeo 
(VC, 14); tremer (VC, 8; HV, 1; EE, 
1); tremera (VC, 1); tremeram (VC, 
1); tremeres (VC, 1); tremerõ (VC, 
1); tremia (VC, 2). Contextos: «Ex 
aquy como este paralitico treme e ao 
soõ de huũa folha ha medo» (VC); «e 
aas vezes badalleja ou treme» (VC); 
«Cõ razom pois se conrrooem e apertã 
as entradanhas e tremẽ os coraçoões» 
(VC); «E como se aleuantarom tremẽdo» 
(VC); «e a terra se moue tremẽdo» (VC); 
«Assy meesmo a terra quando em seu 
naçimento e resurreiçõ tremeeo» (EE); 
«asi como ao que tremem as maãos» 
(S); «e stas tremendo e nom podes vẽçer 
a augoa» (VC); «E Saulo tremendo e 
espãtado disse» (EE); «ca spãtoso troõ 
foy onde da quella voz tremeo a terra 
de baixo delle» (VC); «Em o tremer da 
terra» (EE); «como tremera quando elle 
vyer julguar e condẽpnar a pẽna aquelles 
que som culpados» (VC); «tremeram 
os corações» (VC); «Nem he marauilha 
de tu tremeres» (VC); «e tremerõ os 
infernos» (VC); «Tremia Herodes e auia 
medo a Johãne seẽdo viuo proue» (VC); 

«a terra tremia» (VC).
tremeter, vb. (do lat. intromittere). O 

mesmo que entremeter: intrometer; 
colocar-se de permeio; interferir. 
Formas: tremeta (VC, 1). Contexto: 
«Nẽ huũ dos caualleiros de deus ou 
dos que seruẽ a deus em a ordẽ de 
sua caualleria se tremeta dos negoçios 
mundanaaes» (VC).

tremontana, subs. (do italiano tramonta-
na). O mesmo que tramontana: norte. 
Formas: tremũtana (EE, 1). Contexto: 
«as partes prĩçipaaes do mundo, que som 
leuante e ponẽte, e tremũtana, e meeo 
dia» (EE).

tremor, subs. (do lat. tremore-m). Ato ou 
efeito de tremer; medo; temor. Formas: 
tremor (VC, 22; EE, 1); tremores (VC, 
1). Contextos: «Em o oytauo sera feito 
geeral tremor da terra» (VC); «ajam 
temor e tremor de se perderẽ os homẽs» 
(VC); «Da qual os demonios auiam 
tremor e temor» (VC); «Alleuãtouse 
grãde tremor na terra» (EE); «ja forõ 
batalhas e tremores da terra e fames 
segũdo dicto he» (VC).

trenta, num. O mesmo que trinta. Formas: 
trenta (VC, 1); trẽta (VC, 1). Contextos: 
«o qual auia entom hidade de trenta 
annos» (VC); «e mais do anno de trẽta 
viueo tãto tempo quanto he de natal aa 
pascoa» (VC).

trepeça, subs. (do lat. tardio tripetia-m). O 
mesmo que tripeça: pequeno banco com 
três pés. Formas: trepeça (TC, 1; VC, 
1; EE, 2). Contextos: «Nõ iuraras, disse 
Ihesu Christo, pelo ceeo que he seeda 
de Deus nẽ pela terra que he trepeça 
dos seus pees» (TC); «Nem per a terra 
porque he trepeça ou seeda de seus pees» 
(VC); «atee que ponha a teus ĩmijgos por 
trepeça dos teus pees» (EE).

três, num. (do lat. tres). Dois mais um. 
Formas: trees (VC, 1); tres (S, 251; TC, 
31; VC, 762; HV, 16; C, 39; EE, 135; 
RP, 2). Contextos: «Trees sacrificios 
som aqui» (VC); «E entendo partir este 
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liuro ẽ tres partes» (S); «Item lhe deue 
a dizer em como ha confissom esta em 
tres pomtos» (TC); «chantoulhe tres 
lanças per o coraçom» (VC); «veo cõ tres 
caualleyros» (HV); «nos o cõdepnamos 
em tres dobras douro» (C); «tres vezes 
negou Christo» (EE); «Tres sam as 
causas da pestilẽcia» (RP); «estam as 
agoas çujas por dous e tres dias» (RP).

tresavô, subs. (de tris- + avô). O mesmo 
que trisavô: pai do bisavô ou da bisavó. 
Formas: tressauoo (S, 1). Contexto: 
«visauoo e visauooa no terçeiro, 
tressauoo no quarto» (S).

tresfegador, subs. (do lat. medieval 
transfegatore-m). O mesmo que trasfe-
gador: aquele que trasfega; negociante. 
Formas: tresfeguador (VC, 1); tresfe-
guadores (VC, 1). Contextos: «Ou que 
aproueita seer humildoso e jejuũador por 
seer auarẽto e tresfeguador e homẽ che-
guado aas cousas terreaaes» (VC); «som 
reprehẽdidos os sacerdotes negociadores 
e tresfeguadores» (VC).

tresfegar, vb. O mesmo que trasfegar. 
Formas: tresfeguã (C, 1). Contexto: 
«e tresfeguã ho mundo em cõprar e 
vender bestas ou boys ou vacas ou outras 
cousas» (C).

tresfiguração, subs. O mesmo que transfi-
guração. Formas: tresfiguraçõ (VC, 1). 
Contexto: «oralmente tres cousas faz 
o senhor açerca da tresfiguraçõ» (VC).

tresladar, vb. O mesmo que trasladar. 
Formas: tresladar (VC, 3). Contextos: 
«O qual mãdou tresladar de latym 
em linguagem portugues a muyto 
alta prinçessa infante Dona Ysabel 
duquessa de Coymbra» (VC); «Ho qual 
mandou tresladar de latym em lingoage 
portugues a muyto alta Princessa ynfanta 
Dona Ysabel. Duquesa de Coymbra» 
(VC); «Ho qual mandou tresladar de 
latym em lingoagem portugues a muyto 
alta Prinçesa infanta Dona Ysabel. 
Duquessa de Coymbra» (VC).

treslado, subs. O mesmo que traslado. 

Formas: treslado (VC, 1). Contexto: 
«declarãdoo seer treslado e exẽplo de 
toda peendẽça» (VC).

tresmudação ,  subs.  O mesmo que 
trasmudação. Formas: tresmudaçoões 
(VC, 1). Contexto: «Mas os boõs que 
fogẽ do mũdo e das culpas suas fazẽ 
tresmudaçoões que som de louuar» 
(VC).

tresmudar, vb. O mesmo que transmudar. 
Formas: tresmuda (VC, 2); tresmudamos 
(VC, 1). Contextos: «Tresmuda aqueste 
calez ou marteiro e aquesta experiencia 
de padeçer de my» (VC); «os outrosi per 
semelhante se tresmudamos o coraçõ aa 
nossa terra» (VC)

tresneto, subs. (de tris- + neto). O mesmo 
que trineto: filho de bisneto ou bisneta. 
Formas: tresnetos (S, 1). Contexto: 
«os bisnetos no terçeiro, os tresnetos no 
quarto» (S).

trespassadoiro, adj. (de trespassado + 
-oiro). O mesmo que trespassador: 
transitório. Formas: trespassadoyros 
(VC, 1). Contexto: «he quando os beẽs 
tẽporaaes e trespassadoyros se despendẽ 
em obras de piedade» (VC).

trespassador, subs. (de trespassado + 
-or). Transgressor. Formas: trespassador 
(VC, 1). Contexto: «circũçida os teus 
sentidos cõ que fosse trespassador da 
ley» (VC).

trespassamento, subs. O mesmo que 
traspassamento. Formas: trespassa-
mento (VC, 1); trespassamentos (VC, 
1; EE, 1); trespassamẽto (VC, 9; EE, 
2); trespassamẽtos (EE, 1). Contextos: 
«assy meesmo ho trespassamento do 
çeo e terra» (VC); «porque os trespas-
samentos que faz o spiritu per fortes 
refreamẽtos e obras se deuẽ acreçẽtar per 
exercicio spiritual» (VC); «porque vijn-
do a morte en redẽpçam daquelles tres-
passamentos que eram sob o testamẽto 
primeyro» (EE); «Aquella ergo alma 
perfeitamẽte mora em trespassamẽto 
que se nõ deleita em algũa cousa criada» 
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(VC); «Poys a ley para que: Certo por o 
trespassamẽto se pos» (EE); «os quaaes 
trespassamẽtos o velho testamẽto tirar 
non podia» (EE).

trespassar, vb. O mesmo que traspassar. 
Formas: foe trespassada (VC, 1); forõ 
trespassados (VC, 1); foy trespassada 
(VC, 1); seer trespassado (VC, 1); seja 
trespassado (VC, 1); trespasa (S, 3); 
trespasada era (VC, 1); trespasar (S, 
1; EE, 1); trespasou (VC, 1); trespassa 
(VC, 3; EE, 1); trespassadas (VC, 1); 
trespassam (VC, 5); trespassamos (VC, 
1); trespassando (EE, 1); trespassar 
(VC, 1; EE, 2); trespassara (VC, 1; EE, 
2); trespassarom (VC, 1); trespassauã 
(EE, 1); trespassauam (EE, 1); trespasse 
(C, 1); trespassem (VC, 2); trespassou 
(VC, 6; EE, 1); trespassouse (VC, 
1). Contextos: «a tua sanctissima 
cabeça foe trespassada» (VC); «porque 
sancta he forõ trespassados com dura 
e graue preguadura» (VC); «e atees as 
entradanhas do cellabro foy trespassada» 
(VC); «mereça totalmente em ha carne 
e spiritu seer trespassado» (VC); «e 
faze senhor que o meu coraçõ seja 
trespassado com a espada de tua 
caridade» (VC); «por que trespasa 
ssegũdo o que de natura» (S); «Oo 
quam trespasada era emtom a alma da 
madre cõ cuytello de muy gram door» 
(VC); «pode trespasar» (EE); «a alma 
da qual trespasou o cuytello» (VC); 
«tanto que trespassa os montes» (EE); 
«e trespassadas com crauos muy duros» 
(VC); «os que per perfeiçom de virtude 
trespassam os preceptos da ley» (VC); 
«O ceeo pois e a terra trespassam» 
(VC); «os que per perfeiçom de virtude 
trespassam os preceptos da ley» (VC); 
«mas ajnda ẽ Christo trespassamos 
açima de todollos ceeos» (VC); «e 
trespassando as cousas que son deffesas 
na ley e euãgelho que o pagaão» (EE); 
«vyo trespassar seu coraçõ com a lança» 
(EE); «E a tua alma trespassara ho 

cuytello» (EE); «Pareçe ergo que o ceeo 
e a terra trespassarom quãto aa forma» 
(VC); «(guardam a ley) que em muytas 
cousas a trespassauã» (EE); «diziã 
que seus diçipollos trespassauam os 
mãdamẽtos dos antijgos» (EE); «E se o 
dia dantes for jmpedido que se trespasse 
ao dia seguinte» (C); «e que se mudã 
e trespassem dessy meesmos a deus» 
(VC); «mas elle tẽperou assi sua reposta 
que trespassou o saber delles» (VC); «e 
trespassouse aos gẽtios» (VC).

trespasso, subs. O mesmo que traspasso. 
Formas: trespasso (VC, 3). Contextos: 
«nõ ha hi cousa que assy possa desordenar 
nossa vida como nõ curar de fazer boõas 
obras e pooellas em trespasso sempre» 
(VC); «assy possa mudar nossa vida e 
dãpnalla como perlongar as booas obras 
sempre e poellas em trespasso nõ fazẽdo 
dellas conta» (VC).

trestornar, vb. (de trans- + tornar). O 
mesmo que transtornar: perturbar; 
desarranjar. Formas: trestorna (EE, 1). 
Contexto: «E trestorna a casa» (EE).

treu ,  subs.  (do catalão treu). Vela 
quadrada que se içava quando havia 
uma tempestade. Formas: treu (VC, 3). 
Contextos: «e por vento o spiritu santo. 
e por treu a sua graça por marinheyros os 
apostollos e por grumetes os prophetas» 
(VC); «e o vẽto e treu que a leuaua he o 
spiritu sancto per palaura da preegaçõ» 
(VC); «he a aruor da cruz em a qual o 
treu da ffe do euãgelho sta pẽdorado e 
stẽdido» (VC).

treva, subs. (do lat. tenebra-m). Escuridão. 
Formas: treeua (S, 1); treeuas (S, 4; VC, 
130; EE, 30); treevas (EE, 1); treuas (S, 
1; VC, 14; EE, 2). Contextos: «Se o teu 
olho for maao, todo o teu coraçõ sera 
cheo de treeua» (S); «deus alumiara as 
cousas scõdidas das treeuas» (VC); «os 
çegos das treeuas da jnfidellidade nõ ho 
conheçem» (EE); «e aqui som treuas 
de dẽtro e de fora» (S); «Ouçã aquesto 
os filhos da luz e ajã vergonha de seerẽ 
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vẽçidos per os filhos das treuas» (VC); 
«os peccados que nos leuã aas treuas» 
(EE).

trevoso, subs., adj. (do lat. tenebrosus, 
a, um). Sombrio; escuro. Formas: 
treeuoso (VC, 4); treeuosos (VC, 1); 
treuosas (VC, 1); treuoso (VC, 3). 
Contextos: «lançado he fora o treeuoso 
maldicto» (VC); «e he aqueste aar oscuro 
e treeuoso» (VC); «elles som treeuosos 
e se tiram da emfluẽcia da luz diuinal» 
(VC); «Quã treuosas e scuras serã pois 
aquellas obras que ja da sua natureza 
sam maas» (VC); «todo o teu corpo sera 
treuoso» (VC).

treze, num. (do lat. tredecim). Doze mais 
um. Formas: treze (S, 4; VC, 1; EE, 
12). Contextos: «Ha oraçom deue aver 
treze cõdiçõees» (S); «Aos treze dias se 
demõstrou o menino Jhesu aos gentios» 
(VC); «em treze dias tã prestes vierom 
a Jherusallem» (EE).

trezeno, num. (do cast. treceno). Décimo 
terceiro. Formas: trezena (S, 1); trezeno 
(EE, 1). Contextos: «Ha trezena que 
seja apresurado» (S); «e aynda pellos 
tres reys que a estrella guyou a Christo 
o dia trezeno depoys do naçimẽto» (EE).

trezentos, num. (do lat. trecentos). Três 
centenas. Formas: trezentos (S, 2; C, 
2); trezẽtos (VC, 1; C, 3). Contextos: 
«foron depois da morte de Jhesu Christo 
mais trezentos anos» (S); «auemollo 
por cõdenado em trezentos reaaes» (C); 
«Podera aqueste vnguẽto seer vẽdido per 
mais de trezẽtos dinheiros» (VC); «nos 
cõdenamos qual quer que o nom fizer em 
trezẽtos reaes pera as obras da nossa see 
e nosso meirinho» (C).

triaga, subs. (do grego θηριακή, pelo 
lat. theriaca-m). Mezinha; panaceia; 
antídoto. Formas: triaga (RP, 7). Con-
textos: «querẽ que lhe ponhã triaga» 
(RP); «digo te que a triaga te he muyto 
proueytosa» (RP).

tribo, subs. (do lat. tribu-m). Grupo social 
autónomo dentro de uma etnia; cada 

uma das doze tribos de Israel. Formas: 
tribo (S, 1; EE, 5); tribos (S, 1; VC, 
5; EE, 1); tribu (S, 1; VC, 14; EE, 4); 
tribus (S, 1; VC, 12; EE, 2); trybo (EE, 
1). Contextos: «E ssom doze nomes 
dos tribos de Isrrael» (S); «a cada tribo 
asigna doze mil» (EE); «Quintamẽte 
sam os doze capitaães dos tribos em 
dar preceptos de saluaçõ e gouuernãdo 
saãmente a ygreja» (VC); «da outra parte 
do ryo na regyõ de dous tribos e meyo» 
(EE); «que mandase o tribu de Leuy que 
seruisen e administrasen aos saçerdotes» 
(S); «E descendeo do tribu de Juda da 
geeraçõ de Dauid» (VC); «julgãdo os 
doze tribus de Isrraell» (S); «se ajuntara 
ao dia da festa de todos os tribus de 
Jsrael» (VC); «Em synal do qual quis 
seer nasçydo do trybo de Juda» (EE).

tribulação, subs. (do lat. tribulatione-m). 
Aflição; adversidade; infortúnio; 
sofrimento; tormento. Formas: tribulaçõ 
(S, 1; VC, 33; EE, 1); tribulaçõees (S, 
4); tribulações (S, 2; VC, 14; EE, 1); 
tribulaçom (VC, 10; EE, 2); tribulaçon 
(S, 5); tribulaçoões (VC, 34; EE, 5); 
tribullaçam (EE, 1); tribullaçõ (VC, 
43; HV, 1; EE, 2); tribullações (VC, 
14; EE, 2); tribullaçom (VC, 29; EE, 
7); tribullaçoões (VC, 62; EE, 20); 
tribullaçõoes (EE, 1); trybulaçõees 
(S, 2). Contextos: «en a tribulaçõ 
eu chamey ao señor» (S); «cõtra a 
façe do jmijgo e cõtra a tribulaçõ e 
tẽptaçõ do pecador» (VC); «E murmurey 
contra Deus por algũas tribulaçõees 
e azoutes que por meus pecados me 
deu» (S); «e auer cuydado de sseus 
prijgos e tribulações» (S); «e soportaras 
tribulações desuayradas» (VC); «elle 
nos conforta em toda nossa tribulaçom» 
(EE); «deue cõsolar a seu proximo 
sse vee que teẽ alguma tribulaçon ou 
pobreza» (S); «nẽ aja medo do que ha 
de vijr que he das tribul[a]çoões» (VC); 
deuiã cõ paciençia soffrir as tribulaçoões 
dos perseguintes» (EE); «e guardando 
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os de mal (na sua tribullaçam)» (EE); 
«porque nũca tal tribullaçõ foy ẽ nẽhũa 
cidade tal como esta» (HV); «Eis aqui 
en tam tribullaçõ qual nõ foy des o 
principio do mũdo atee oje» (EE); «e das 
portas das tribullações que me çercarõ» 
(EE); «A tribullaçom ou a angustia, 
a presecuçã» (EE); «E per aquestas 
tribullaçoões e ãgustias vaã sobindo aos 
prazeres do ceeo» (VC); «Rogouos non 
falleçaaes em minhas tribullaçõoes por 
vos outros, a qual gloria he vossa» (EE); 
«quãdo ten benavẽturança e rriqueza em 
elle que nõ quando han aversidades e 
trybulaçõees» (S).

tribular, vb. (do lat. tribulare). O 
mesmo que atribular: causar ou sofrer 
tribulações; afligir. Formas: seer 
tribulado (VC, 1); tribullada (VC, 
1); tribullado (VC, 1). Contextos: 
«Direy boa cousa he a my senhor de 
seer tribulado com tãto que tu sejas 
comigo» (VC); «som malleitas e febre 
da tribullada carne» (VC); «e melhor 
me he de tribullado seer assy que regnar 
sem ti» (VC)

tribunal, subs. (do lat. tribunale-m, 
assento dos juízes). Local destinado 
à administração da justiça. Formas: 
tribunal (VC, 2). Contextos: «Tribunal 
em latim. quer dizer cadeira que perteençe 
aos juizes» (VC); «E chamasse tribunal. 
porque acerca dos romaãos os tribunos 
eram aquelles que determinauam os 
particullares dos tribus sobre que lhes 
dauam poder» (VC).

tribuno, subs. (do lat. tribunu-m). 
Magistrado; juiz. Formas: tribuno 
(VC, 2); tribunos (VC, 1). Contextos: 
«porque aquelle era huũ loguar alto 
solhado de lageas onde staua o julguador 
ou tribuno» (VC); «e entom o cẽturio ou 
tribuno» (VC); «E chamasse tribunal. 
porque acerca dos romaãos os tribunos 
eram aquelles que determinauam os 
particullares dos tribus sobre que lhes 
dauam poder» (VC)

tributário, subs. (do lat. tributariu-m). 
Aquele que paga tributo. Formas: tri-
butarios (VC, 1). Contexto: «os quaaes 
erã tributarios seus e o seruiã» (VC).

tributo, subs. (do lat. tributu-m). Imposto; 
contribuição. Formas: tributo (SG, 1; 
VC, 29; HV, 2; EE, 11); tributos (S, 1; 
VC, 8; EE, 1). Contextos: «aimda que 
em sij contenham quaaes quer penas e 
imposiçam de qual quer tributo» (SG); 
«porem deuiã auer o tributo» (VC); 
«Conuem a dar o tributo a Çesar ou non» 
(EE); «assi como elle pagou os tributos 
por si e por Pedro» (VC); «pagou os 
tributos a Çesar» (EE).

tricésimo, num. (do lat. tricesimus, a, 
um). O mesmo que trigésimo: o que 
numa sequência ocupa o número trinta. 
Formas: tricesimo (VC, 2); triçesimo 
(VC, 4); tricessimo (VC, 1). Contextos: 
«no anno tricesimo do seu regnado» 
(VC); «em que tracta ho que fez o 
senhor em ho triçesimo segũdo ãno» 
(VC); «e começandose ja o tricessimo 
anno» (VC).

triclínio, subs. (do lat. tricliniu-m). Sala de 
jantar com três leitos onde os convivas 
se recostavam para comer. Formas: 
triclinio (VC, 2). Contextos: «Triclinio 
he paaço ou sala em que ha tres mesas de 
companha ordenadas hũas mais altas e 
outras mais bayxas» (VC); «E chamasse 
triclinio de hũa palaura grega que he 
cline. e quer dizer lecto» (VC).

trigança, subs. (de trigar + -ança). Ato 
ou efeito de trigar; pressa; diligência. 
Formas: trigãça (VC, 3); trigança 
(VC, 5); triguãça (VC, 3); triguança 
(VC, 1). Contextos: «seram vistas 
per marauilhosa trigãça» (VC); «e 
foyse cõ trigança por demõstrar que 
a virgẽ nõ deue morar ou deteerse em 
lugar pubrico» (VC); «mas aquella 
que ama com mais ardor corre com 
mayor triguãça e chegua primeiro» 
(VC); «porque demostres o fruyto da 
peendença. e a fonte da misericordia e a 
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triguança do perdom» (VC).
trigar, vb. (do lat. tricare). Apressar-se; 

afligir-se; implicar; ansiar. Formas: 
triga (VC, 1); triga te (VC, 1); trigar 
(VC, 2); trigarmos (VC, 1); trigarse 
(VC, 1); trigasse (VC, 2); trigo (TC, 1); 
trigou (VC, 1); trigouse (VC, 2); trigua 
(VC, 4); triguã (VC, 1); triguaae (VC, 
1); triguaaes (VC, 1); triguamos nos 
(VC, 1); triguando se (VC, 1); triguar 
(VC, 8); triguase (VC, 1); triguasse 
(VC, 1); triguassẽ (VC, 1); triguassem 
(VC, 1); triguate (VC, 1); triguauã (VC, 
1); triguauam (VC, 1); triguauãsse 
(VC, 1); trigue (VC, 2); triguẽ (VC, 1); 
triguemonos (VC, 2); triguemos (VC, 
6); triguemos nos (VC, 2); triguemosnos 
(VC, 1); triguense (VC, 1); triguese (VC, 
1); triguesse (VC, 1); trijguaaes (VC, 
1). Contextos: «Aaqueste balsamo de 
muy doçe suor proueitoso aos ẽfermos 
te triga e nõ tardes porque delle mereças 
ser saão» (VC); «Triga te de acreçẽtares 
e multiplicares prebẽdas» (VC); «hir 
trigossamẽte nom he trigar os passos» 
(VC); «querome trigar pera me seruir 
della» (VC); «e por outrosy nos auermos 
emsignãça de nos trigarmos aas booas 
obras» (VC); «aleuãtarse alguẽ de toda 
sua voõtade aos prazeres eternaaes da 
contẽplaçõ de çima e trigarse de os auer» 
(VC); «e andãdo de virtude ẽ virtude 
trigasse atees cheguar aa visom de deus» 
(VC); «mas amoestasteo leuemẽte que 
se trigasse mais aaquello a que se elle 
aparelhaua» (VC); «em tal guysa que 
nõ ueio a ora que aia de acabar de rezar 
e me trigo por acabar mays çedo que 
deuia» (TC); «Onde e Teophillo diz que 
se trigou e per deos foy encaminhada a 
vngir assi o meu corpo» (VC); «trigouse 
de sayr a elles nõ cõ temçõ de o liurar» 
(VC); «ella he a que se trigua agora 
primeiro entrar no parayso» (VC); «e as 
strellas que se agora triguã a fazer seus 
cursos retardãsse» (VC); «Triguaae de 
cheguardes per hõde hijees. buscaae 

aquelle que buscaaes» (VC); «em o 
sabado vos triguaaes de tirar a ouelha» 
(VC); «e triguamos nos vijnr aa batalha 
dos vicios e rebatamos o cuytello» (VC); 
«e triguando se desçendeo e reçebe 
o senhor auẽdo prazer» (VC); «em a 
proçissom cõsijraste para onde auias de 
te aparelhar e triguar» (VC); «E porem 
se os obreiros se triguauã necessario 
era que mujto mais se triguase o senhor 
e padre das companhas» (VC); «e 
triguasse pera husar delle» (VC); «assy 
como se se triguassẽ pera outras cousas 
daallẽ e mayores» (VC); «por tal que os 
homẽs se triguassem mais cõuerterse» 
(VC); «Triguate e nom tardes e come 
o fauo teu com tua doçura. bebe o teu 
vinho cõ o teu leyte» (VC); «E quamto 
podiam triguauam sua morte» (VC); «E 
triguauãsse pera denũciar e de manhãa 
seria a misericordia do senhor» (VC); 
«fũdados em humildade star presentes aa 
sua festa que se trigue mais aginha de nos 
ajudar» (VC); «mas que se triguẽ pera 
hir aa sua terra» (VC); «triguemonos 
com toda nossa entençõ de cheguar aa 
sua visom eternal» (VC); «Terceiramẽte 
que nos triguemos aas booas obras» 
(VC); «Onde Origenes diz triguemos nos 
agora pera filharmos a manna celestrial» 
(VC); «triguemosnos de nos tornar ao 
padre» (VC); «e triguense que ajam 
de resurgir» (VC); «aquelle que leẽdo 
de deos o quer achar triguese por viuer 
com deos dignamente» (VC); «Triguesse 
pois o homẽ por entrar aguçossamẽte no 
coraçom de Christo» (VC); «porque vos 
trijguaaes pera me matar speraae huũ 
pouco de tempo» (VC).

trigo, subs. (do lat. triticu-m). Cereal cuja 
farinha muito branca é usada para fazer 
pão. Formas: trigo (S, 1; VC, 32; EE, 
3); trijgo (S, 5; VC, 6; C, 1; EE, 14). 
Contextos: «he pam de trigo e vinho 
de vide» (S); «assy como do trigo e do 
vinho» (VC); «semeou trigo e sobre veo 
o seu ĩmigo: e semeou emçima joyo» 
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(EE); «E ha hostia deue seer rredonda 
e de pam de trijgo» (S); «E ajuntara 
o trijgo que agora sta derramado per 
muytos lugares» (VC); «semeou emçima 
ẽ meeo do trijgo joyo» (EE).

trigosamente, adv. (de trigoso + -mente). 
De modo trigoso; apressadamente. 
Formas: trigosa mente (VC, 1); trigo-
samente (VC, 11); trigosamẽte (VC, 
17); trigossamẽte (VC, 1). Contextos: 
«e vijnhã trigosa mente a veellos» 
(VC); «e prepoões trigosamente de dar 
mal por mal» (VC); «mas se se affica 
trigosamẽte de partir cõ o proximo» 
(VC); «hir trigossamẽte nom he trigar 
os passos» (VC).

trigoso, adj. (de triga + -oso; triga, 
pressa, regressivo de trigar). Apressado. 
Formas: trigosa (VC, 3); trigoso (VC, 
9); trigosos (VC, 3); trigossa (VC, 2). 
Contextos: «quãdo virõ que Maria hia 
trigosa forõse em pos ella» (VC); «faziã 
andar tã trigoso que nõ auia spaço alguũ» 
(VC); «sejamos sollicitos e trigosos 
para a paz e cõcordia» (VC); «Foy assy 
trigossa por o prazer que ouuera» (VC).

trilado, subs. Talvez o mesmo que traslado. 
Formas: trillado (VC, 1). Contexto: 
«E assy como exemplo ou trillado de 
humildade» (VC).

trilhamento, subs. (de trilhar + -mento). 
Ato ou efeito de trilhar; caminhada; 
abatimento. Formas: trilhamento (VC, 
1); trilhamẽto (VC, 1). Contextos: «E 
per o muyto trilhamento e andar de estas 
cousas todas abatesse e calcasse» (VC); 
«Esto meesmo foy afigurado em Moyses 
e em pharao no deribamẽto e trilhamẽto 
do seu deus Amom» (VC).

trilhar, vb. (do lat. tribulare, este de 
tribulu-m, grade para debulhar cereais). 
Moer; desfazer; magoar; maltratar; 
pisar. Formas: he trilhada (VC, 1); he 
trilhado (VC, 1); seer trilhado (VC, 
1); seja trilhada (VC, 1); sera trilhado 
(VC, 2); serã trilhados (VC, 1); som 
trilhados (VC, 1); tijnha trilhada (VC, 

1); trijlham (VC, 1); trilha (VC, 4); 
trilhado (VC, 4); trilhados (TC, 1; VC, 
1); trilhando (VC, 1); trilhar (VC, 8); 
trilharas (VC, 1); trilharẽ (VC, 1); trilhas 
me (VC, 1); trilhasme (VC, 1); trilhauaa 
(VC, 1); trilhẽ (TC, 1; VC, 1); trilhem 
(VC, 2); trilhou (VC, 2); trilhouas (VC, 
1). Contextos: «Assi a ffe pareçe aa 
primeira simprez e se he trilhada cõ 
aduersidades entõ lança a virtude que 
teẽ e demostra» (VC); «O scorpiõ que 
nõ he trilhado assesseguado jaz nem 
alleuãta o guilhõ pera morder» (VC); 
«em que o cospinho possa seer trilhado 
dos pees» (VC); «nom seja comida das 
aues da vãa gloria nem seja trilhada 
no caminho da husança» (VC); «E tal 
como este sera trilhado dos homeẽs em 
este mũdo per scarneho que farã delle» 
(VC); «e serã trilhados dos demoões 
no jnferno per afliçõ e tormẽto que 
lhes darã» (VC); «E os pobres desta 
maneira de todos som trilhados e se som 
sabedores nõ lhes creẽ» (VC); «tijnha 
trilhada toda a soberua antijga do mundo 
com sua humildade» (VC); «e trijlham 
as ondas das tribulações» (VC); «em a 
qual sobe e trilha e calcaa de juso dos 
pees» (VC); «Em alguũ apartamẽto de 
homẽs se alguẽ te trilha o pee nõ diz a 
cabeça trilhas me como diz pois a lingoa 
a qual nenguẽ toca trilhasme» (VC); 
«Christo abaixado e trilhado» (VC); «E ẽ 
delitos e ẽ riquezas tẽporaaes e por estes 
pecados sõ soieitos e trilhados» (TC); 
«trilhando as bayxezas cõ o desejo das 
cousas terreaaes» (VC); «stude de trilhar 
as bayxezas dos desejos terreaaes» 
(VC); «e assi de todo em todo pisaras 
e trilharas todas as cousas que te som 
mãdadas» (VC); «e trilharẽ e passarẽ 
as ondas daqueste mundo cõ o amor 
diuinal» (VC); «a qual elle lãçou em terra 
e trilhauaa britãdoa» (VC); «seiã postos 
ẽ poder de lobos roubadores rabazes e de 
bestas feras e que os trilhẽ e esmagẽ e 
façã deles estrabaria e esterco» (TC); «E 
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porẽ nõ he senõ para lançar fora e que o 
trilhem» (VC); «em a qual cousa trilhou 
e derribou toda a soberua» (VC); «e 
aquestas cousas que nõ som duradoyras 
menospreçou Maria e trilhouas de sob 
os pees» (VC).

trimiligoso, adj. (de tremelicar + -oso). O 
mesmo que tremeligoso ou tremelicoso: 
trémulo. Formas: trimilligoso (VC, 1). 
Contexto: «e o pecado faz o pecador 
trimilligoso per deleitaçõ do mal» (VC).

trincho, subs. (regressivo de trinchar, 
este do francês antigo trenchier). 
Recipiente sobre o qual se trincha ou 
corta. Formas: trincho (VC, 1); trinchos 
(C, 1). Contextos: «E o primeiro he huũ 
vaso ou talhador ou trincho quadrado 
que tem quatro cantos» (VC); «Os que 
fizerem escudelas, gamellas, talhadores, 
ripas, trinchos, escadas» (C).

trindade, subs. (do lat. trinitate-m). As 
três pessoas da Santíssima Trindade: 
Pai, Filho e Espírito Santo. Formas: 
trĩdade (VC, 2; C, 1; EE, 4); triindade 
(VC, 1); trijdade (EE, 2); trijndade (S, 
1; VC, 50; EE, 24); trindade (S, 11; 
TC, 1; VC, 17; EE, 3); tryndade (S, 1). 
Contextos: «e sentir da vnidade e da 
trĩdade» (VC); «E per este nome de 
padre se entende aquy toda a triindade» 
(VC); «Domingo .v. depoys da trijdade» 
(EE); «e fazer ssolepnidades ho octauo 
dia da epiphania e o dia da trijndade» 
(S); «toda a trijndade apareçeo per 
maneira singullar e apartada» (VC); «E 
o spiritu he terçeyra pessoa na trindade» 
(S); «E deue fazer camtar cada sesta 
feyra hũa missa da trindade» (TC); 
«as obras da trindade som jndiuisas» 
(EE); «O premeiro he pecar na ffe da 
tryndade» (S).

trinidade, subs. O mesmo que trindade. 
Formas: trinidade (VC, 1). Contexto: 
«Ou porque enderẽçemos nosso orar 
aa trinidade .s. padre e filho e spiritu 
sancto» (VC).

trino, adj. (do lat. trinus, a, um). Composto 

por três; trinitário. Formas: trina (VC, 
1); trino (VC, 1; EE, 1). Contextos: «sem 
ja mais cesar em gloria da diuijndade 
trina e hũa» (VC); «E ajamos ffe e 
creamos que deus he huũ em essencia 
e trino em pessoas» (VC); «o qual he 
huũ ẽ sustãçia e trino em pessoas» (EE).

trinta, num. (do lat. triginta). Três vezes 
dez. Formas: trijnta (EE, 2); trijta (EE, 
1); trinta (S, 7; VC, 10; HV, 4; C, 1; EE, 
15); trĩta (S, 1; TC, 1; EE, 3); trynta (VC, 
1). Contextos: «Trijnta e noue açoutes 
reçeby por çinquo vezes dos judeus» 
(EE); «A estoria deste euãgelho fallou 
nosso senhor Jhesu Christo no seu ãno 
trijta e tres» (EE); «ca deron por ele 
trinta dinheyros» (S); «de sessenta e 
outra de trinta» (VC); «E nesto peor 
he o auarento que Judas, que por trĩta 
dinheiros vendeo a Jhesu Christo» (S); 
«o casado por boo que seia gardãdo a 
ley de Deus nõ ha mais de trĩta» (TC); 
«tera andãdo per ella trynta ãnos» (VC).

tripa, subs. (do lat. medieval tripa-m). 
Víscera; intestino; entranhas. Formas: 
tripas (VC, 16). Contextos: «ẽ pouco 
he fiel aquelle que tẽ as tripas ou 
entredanhas misericordiosas» (VC); 
«mouã se eu te peço as tripas ou 
entredanhas da tua misericordia» (VC); 
«A quinta se coyma todo esto he per 
fe inteira comendo a cabeça cõ os 
pees. e com as entradanhas ou tripas: 
encorporãdo em sy Christo» (VC).

triste, subs., adj. (do lat. triste-m). 
Amargurado; magoado; abatido. 
Formas: triste (S, 2; VC, 58; HV, 5; EE, 
7); tristes (S, 3; TC, 1; VC, 52; HV, 3; 
C, 1; EE, 6). Contextos: «quãdo estouer 
triste e en tribulaçon» (S); «logo foy 
trouado e triste nõ quãto aa carne. mas 
quanto ao spiritu» (VC); «foy muy triste 
e irado» (HV); «o spiritu triste desseca os 
ossos» (EE); «Non consoley os tristes» 
(S); «Pequey ueendo os meus proximos 
tristes e descõsolados e nõ os cõsolãdo» 
(TC); «todollos outros discipollos tristes 
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o preguntarom» (VC); «erã muy tristes 
da gẽte que perderõ» (HV); «A quarta 
cõsolar os tristes e discõsolados» (C); «e 
nos lembra os tristes synaaes da paixam 
de Christo» (EE).

tristecer, vb. (de triste + -ecer). O mesmo 
que entristecer. Formas: tristeçerom 
(EE, 1). Contexto: «Diz Sancto Thomas 
que tristeçerom se na sua morte e 
alegramse na sua resurreyçam» (EE).

tristeza, subs. (do lat. tristitia-m). Estado 
que se caracteriza pela melancolia 
ou abatimento; mágoa; aflição; pena. 
Formas: tristeza (S, 26; TC, 1; VC, 178; 
C, 3; EE, 29); tristezas (VC, 11); trysteza 
(S, 1). Contextos: «sofrẽdo as injurias e 
amoestaçõees con tristeza» (S); «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» (TC); 
«sorue e tolhe toda a tristeza e door 
passada» (VC); «prazer do mal alheo, 
tristeza do bem» (C); «pregũta se morẽ 
mais asinha os homeẽs de muito prazer 
ou de muita tristeza» (EE); «deuemos 
soportar as pressas e tristezas daqueste 
mũdo» (VC); «assy a açidia se rrefrea e 
ha trysteza» (S).

tristícia, subs. (do lat. tristitia-m). O 
mesmo que tristeza. Formas: tristicia 
(VC, 1). Contexto: «E podemos em ader 
que em tristicia porque sabia que muytos 
mizquinhos obstinados em pecados nom 
auiam dauer proueito e saluaçõ» (VC).

tristura, subs. (de triste + -ura). Tristeza. 
Formas: tristura (VC, 2). Contextos: 
«Porque com a grãdeza da tristura nõ 
podiã vẽcer o sompno» (VC); «o fingidor 
da sua voõtade lançaua a tristura aa 
façe» (VC).

triunfal, adj. (do lat. triumphale-m). 
Relativo a triunfo; esplêndido. Formas: 
triumphal (VC, 2). Contextos: «Outra 
maneira he de tytollo triumphal» (VC); 
«O qual por tanto he chamado tytollo 
triumphal» (VC).

triunfante, adj. (do lat. triumphante-m, 

part. presente de triumphare). Vitorioso. 
Formas: trihũphante (VC, 2); trihũphãte 
(VC, 1);  t r iumphamte (VC, 1); 
triumphante (VC, 1; EE, 1); triumphãte 
(EE, 2); triũphante (VC, 2); triũphantes 
(VC, 1); triũphãte (VC, 5). Contextos: 
«sera entõ a ygreja trihũphante» (VC); 
«seer a ygreja trihũphãte em os ceeos» 
(VC); «E que na ygreja triumphamte 
ministram» (VC); «avera mayor merito 
na ygreja millitante: ou mayor premio 
em a triumphante» (VC); «Isto se refere 
ao estado da ygreja triumphãte» (EE); 
«mereça auer graça na ygreja militante e 
gloria na triũphante por tua misericordia» 
(VC); «quando com triũphantes victorias 
de vossos contrairos» (VC); «repairou a 
queeda da ygreja triũphãte» (VC).

triunfar, vb. (do lat. triumphare). Vencer; 
alcançar a vitória. Formas: trihũpharẽ 
(VC, 1); triumphã (EE, 1). Contextos: 
e de digno tormento forem ajudadas per 
celestrial gracia trihũpharẽ e auerem 
vencimẽto da morte» (VC); «cada 
dia pellejã contra o dyaboo e o mũdo 
e propia carne e daquelles ĩmijgos 
triumphã» (EE).

triunfo, subs. (do lat. triumphu-m). Vitória. 
Formas: triumpho (EE, 1); triumphos 
(EE, 1); trihũpho (VC, 1); triumpho 
(VC, 3); triũpho (VC, 5); triũphos (VC, 
1); triuumpho (VC, 1). Contextos: 
«(Emtõ leixou o diaboo como vençido) 
pello triumpho de deus» (EE); «Ante 
do começo da presente liçon se lee das 
grãdes pellejas e triumphos que teue 
Judas Machabeu» (EE); «aquelle que 
queria auer trihũpho da morte» (VC); «E 
com grãde triumpho e poderio» (VC); «o 
qual apres do triũpho da sua resurreyçõ 
sabyã que sobyra aos ceeos» (VC); 
«quando he honrrado per os vençimentos 
e triũphos dos martires» (VC); «E a 
victoria e triuumpho de Christo» (VC).

troca, subs. (regressivo de trocar). Ato 
ou efeito de trocar; mudança. Formas: 
troca (EE, 1). Contexto: «que troca dara 
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o homẽ» (EE).
trocar, vb. (do lat. medieval trocare). 

Substituir; dar e receber. Formas: 
troca (EE, 1); trocando (S, 1); troquam 
(VC, 1). Contextos: «trocando minhas 
cousas com emgano e com fraude» (S); 
«E os viços e as catiuidades se caybã ou 
troquam» (VC).

troco, subs. (regressivo de trocar). Ação de 
trocar; mudança. Formas: troquo (EE, 
1). Contexto: «que troquo dara o homẽ 
que ho filho da virgẽ ha de vijr» (EE).

trom, subs. (de trovão). Trovão; projétil 
lançado por um canhão. Formas: trões 
(S, 1); troõ (VC, 5; EE, 1). Contextos: 
«dõde lançã trões e beesteas e bõbardas 
e ẽgenhos» (S); «temerõ ca spãtoso troõ 
foy onde da quella voz tremeo a terra 
de baixo delle» (VC); «(Como spiritu 
que vijnha rijo.) Lyra .s. de vẽto ou de 
troõ» (EE).

tromba, subs. O mesmo que trompa. 
Formas: trõba (VC, 8); trõbas (VC, 
1); tromba (VC, 8); trombas (VC, 2); 
tronba (VC, 1). Contextos: «os mortos 
ouuindo a trõba resurgirã» (VC); «Ante 
elle por tochas preçederã lampados 
viuos e por trõbas vijnrã ante elle 
toruoões que braadaram» (VC); «a 
tromba he o poderio de resusçitar os 
mortos» (VC); «tangiam as trombas para 
spertarem os mortos» (VC); «e aquesto 
aa portumeira tronba .s. per hũa voz 
grande e magnifesta» (VC).

trombeta, subs. (do lat. medieval trom-
peta-m, pelo italiano trombetta). Ins-
trumento musical de sopro, de metal 
ou corno de boi; o músico que a toca. 
Formas: trõbeta (VC, 1); trõbetas (VC, 
2); trombeta (VC, 1); trombetas (VC, 
1); tronbetas (VC, 1). Contextos: «fazẽ 
ao homẽ ousãça segũdo pareçe na trõ-
beta das batalhas» (VC); «Os trõbetas 
tangedores sã os demoões que demouẽ 
a pecar» (VC); «assy como aquelle que 
tãge a trombeta que faz signal que o 
ouçam» (VC); «trombas ou trombetas da 

ffe postas em alguũ orguã» (VC); «tan-
gendo as tronbetas dos angeos» (VC)

trompa, subs. (do alto-alemão trumpa, pelo 
lat. medieval trumpa-m ou trompa-m). 
Instrumento musical de sopro; buzina. 
Formas: trompa (EE, 2); tronpas (S, 
1); trõpa (EE, 1). Contextos: «e chama 
aaquella voz trompa: pello espantoso 
soom» (EE); «os saclamẽtos forõ 
sygnificados pellas sete tronpas cõ que 
os angeos ssoauam» (S); «o meesmo 
senhor mãdãdo em voz do archanjo, e 
cõ a trõpa de deus deçera do çeeo» (EE).

trompeta, subs. (do lat. medieval trompe-
ta-m, diminutivo de trompa). O mesmo 
que trombeta. Formas: trompeta (EE, 
1); trõpeta (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«Sobyo deus em allegria e ho senhor ẽ 
voz de trompeta» (EE); «ouço aquella 
bozina e trõpeta espantossa» (S); «e se 
allegra aa voz da trõpeta» (VC).

tronco, subs. (do lat. truncu-m). Parte 
lenhosa de uma árvore; geração. 
Formas: trõco (VC, 1; EE, 1); tronco (S, 
2; VC, 8). Contextos: «pos o machado 
ao trõco e aa rraiz e cortou toda a aruor» 
(VC); «assy como o pequeno ramo 
enxertado em huũ trõco do mõte» (EE); 
«desçem de huũ tronco por geeraçom e 
geeramẽto carnal» (S); «Ja ho machado 
sta posto no tronco da aruor» (VC); «E 
he ancha porque todo o mundo encheo 
auendo o tronco per sperança» (VC).

trono, subs. (do grego θρόνος, pelo 
lat. thronu-m). Cadeira ou assento 
reservado ao rei. Formas: thronos (VC, 
1); trono (VC, 5). Contextos: «Em o 
septimo graao ou ordẽ dos thronos seram 
alojados» (VC); «esta cadeira ou trono 
he a relligiõ ẽ a qual o senhor sta» (VC); 
«porque aquelle que vençer darey seeda 
comigo no meu trono ou cadeira» (VC).

trópico, adj. (do grego τροπικός, pelo 
lat. tropicus, a, um). Relativo ao tropo; 
figurado; figurativo. Formas: tropico 
(VC, 1). Contexto: «aqui falla per figura 
ou entẽdimẽto tropico .s. que se ajnda 
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viuessem. e o achassem ajnda hiriã a 
cõprallo» (VC).

tropo, subs. (do grego τρόπος, direção, pelo 
lat. tropu-m). Figura de estilo; emprego 
figurado de uma palavra ou expressão. 
Formas: tropus (VC, 1). Contexto: 
«E he hũa figura a que chamã tropus a 
maneira de fallar per semelhança» (VC).

tropologia, subs. (do grego τροπολογία, 
pelo lat. tropologia-m). Linguagem figu-
rada. Formas: tropologia (VC, 1). Con-
texto: «E segundo aquello que dizem 
as leys. os membros da tropologia que 
seruirã a jnmũdicia ou çugidade» (VC).

tropológico, adj. (do lat. tropologicus, 
a, um). Que diz respeito aos tropos; 
f igurado.  Formas:  t ropollogico 
(VC, 1); tropologico (VC, 3; EE, 1). 
Contextos: «Hynstorial. Tropollogico. 
Allegorico. E anagogico» (VC); «vodas 
do ajuntamento spiritual segundo o 
entendimento tropologico» (VC); 
«Tropologico pellas cousas feitas se 
mostrã as que fazer se deuem» (EE).

trosquiador, subs. (de trosquiado + -or). 
O mesmo que tosquiador: aquele que 
tosquia. Formas: trosquiador (VC, 3). 
Contextos: «Como cordeiro ante o 
trosquiador callara» (VC); «Assy como 
cordeiro ante o trosquiador se callara e 
nom abrira sua boca» (VC); «mas elle 
como cordeiro manso e como ouelha 
ante o trosquiador com a cabeça baixa 
andando» (VC).

trosquiar, vb. (do cast. trasquilar). O 
mesmo que tosquiar: cortar a lã às 
ovelhas; cortar o cabelo rente. Formas: 
trosquia (VC, 2); trosquiar (VC, 1); 
trosquiauam (VC, 1). Contextos: «assy 
como cordeiro ou ouelha que da de vestir 
da sua laã e do seu velloro aaquelle 
que a trosquia» (VC); «e nõ disse 
trosquia. ordenha ou mũge» (VC); 
«mudam em outras tres palauras ou 
cousas .s. em trosquiar. e mũgir. e matar 
ou comer» (VC); «E o trosquiauam 
demostrando que se nom vestissem dos 

seus exemplos» (VC).
troteiro, subs. (do cast. trotero). Men-

sageiro. Formas: troteyro (VC, 3). 
Contextos: «veo ante de Christo como 
troteyro» (VC); «elle he o que depois de 
my vem do qual eu seu troteyro ante que 
venha denũcio» (VC); «O Johãne bem 
aventurado troteyro de Christo» (VC).

trovar, vb. O mesmo que torvar. Formas: 
foy trouado (VC, 1); trouarem (VC, 1); 
trouou (VC, 1). Contextos: «logo foy 
trouado e triste» (VC); «nem entrarom 
o loguar do juizo por nom trouarem a 
pascoa» (VC); «e trouou outra vez a dar 
my meesmo a my» (VC).

trovoada, subs. (do part. de trovoar, este de 
trovão + -ar). Ruído provocado por uma 
descarga elétrica na atmosfera. Formas: 
trouoadas (RP, 1). Contexto: «quando se 
fazẽ mujtas relãpados e trouoadas» (RP).

truão ,  subs .  (do f rancês  t ruand , 
mendigo, pelo provençal truan). Bobo; 
palhaço; saltinbanco. Formas: truã 
(VC, 1); truaães (S, 1); truam (VC, 
1). Contextos: «diziã que elle era 
enguanador e truã» (VC); «Ho nono 
nom deue ouuir os jograees e truaães» 
(S); «escarnescemdoo e chamamdoo 
truam» (VC).

tu, pron. pes. (do lat. tu). Pronome pessoal 
da 2.ª pessoa do singular: a tua pessoa. 
Formas: tu (S, 48; TC, 24; VC, 1667; 
HV, 11; C, 1; EE, 91; RP, 1). Contextos: 
«tu que queres ser» (S); «Mas esta sanha 
ou hodio ẽtẽde tu asy como ẽtẽdeo Sant 
Paulo» (TC); «Dize lhe tu que pague» 
(VC); «Se tu me quiseres entregar a 
çidade» (HV); «beẽta es tu ãtre todallas 
molheres» (C); «Filho meu es tu eu te 
geerey oje» (EE); «Mas diras tu, como 
sintira homẽ que esta apeçonhẽtado» 
(RP).

tumulto, subs. (do lat. tumultu-m). De-
sordem; perturbação. Formas: tumulto 
(VC, 1). Contexto: «E esto se chama 
arruydo e tumulto porque se geera daque-
llas vozes ẽ ho aar huũ soõ cõfuso» (VC).
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turba, subs. (do lat. turba-m). Multidão. 
Formas: turba (VC, 1); turbas (VC, 1). 
Contextos: «per voontade de Sathanas 
socçedeo e veyo a turba» (VC); «porque 
as mujtas turbas ou cõpanhas som os 
muytos cujdados que toruã a alma de 
todos cabos» (VC)

turbação, subs. (do lat. turbatione-m). 
O mesmo que torvação: perturbação; 
confusão. Formas: turbaçon (S, 1). 
Contexto: «por nõ ser firme e por ha 
turbaçon do ẽtendimento» (S).

turbado, adj. (do part. de turbar, este do 
lat. turbare). O mesmo que torvado: 
perturbado; agitado. Formas: turbada (S, 
1). Contexto: «en escondido outeandos 
cõ a cara turbada» (S).

turpemente, adv. O mesmo que torpemente. 
Formas: turpemente (VC, 1). Contexto: 
«foy criada aa jmagem de deus e como 
se auelhacou turpemente» (VC).

turpidade, subs. O mesmo que torpidade. 
Formas: turpidade (TC, 2; VC, 1). 
Contextos: «traspasam o termo da 
luxuria e da turpidade» (TC); «Qual 
cosa he mais auorriciuel mais lixosa 
da turpidade dos pecados» (TC); «tãta 
era aly a husança daquella turpidade 
maldicta» (VC).

turtura, subs. (do lat. tortura-m). O mesmo 
que tortura: suplício. Formas: turtura 
(VC, 1). Contexto: «e que nõ cuyde nas 
cousas terreaaes e transitorias amãdoas 
cõ encuruamento e turtura da voõtade» 
(VC).

tutor, subs. (do lat. tutore-m). Pessoa a 
quem é confiada a tutela de alguém ou 
de alguma coisa; protetor. Formas: tutor 
(VC, 1); tutores (VC, 1). Contextos: 
«assy como faz o padre que stãdo pera 
morrer encomẽda seus filhos a alguũ 
tutor fiel» (VC); «e taaes procuram o 
patrimonio do crucificado que das suas 
cousas nõ podẽ seer tutores» (VC).

U

u, adv., pron. O mesmo que onde. Formas: 
u (TC, 1). Contexto: «cõta huũ seruo lhe 
deuia doze mil marcos de prata nõ teẽdo 
per u lhos pagar» (TC).

uberiorgano, subs. (do lat. uberiorganu-m). 
Planta medicinal. Formas: vberiorgano 
(RP, 1). Contexto: «boõas heruas aqui 
scriptas .s. baga de louro, junipero, 
vberiorgano» (RP).

uivado, subs. (do part. de uivar, este talvez 
do lat. ululare). Uivo; som animal. 
Formas: vyuado (EE, 2). Contexto: 
«Voz em rama de muyto choro se ouuio 
e vyuado» (EE).

ulçuroso, subs. (do lat. ulcerosu-m). O 
mesmo que ulceroso: aquele que tem 
úlcera ou ferida aberta. Formas: vlçuro-
sos (VC, 1). Contexto: «os subditos nõ 
enfestulleçã e se façam vlçurosos cõ a 
mujta aspereza» (VC).

ultimado, adj. (do part. de ultimar, este 
do lat. ultimare). Concluído; terminado. 
Formas: vltimada (VC, 1). Contexto: 
«pode seer proueitosa aa vltimada 
saude» (VC).

último, adj. (do lat. ultimus, a, um). 
Derradeiro; que está no fim. Formas: 
vltima (VC, 1; C, 1); vltimo (EE, 1). 
Contextos: «mas a primeira cõdiçõ e 
a vltima demostrano seer verdadeiro 
deus» (VC); «Penitençia, e vltima vnçã, 
e eucarestia» (C); «Porẽ com rezõ 
he deffesa a tal eleyçon de sortes ca. 
vltimo» (EE).

ultramar, subs. (do lat. ultra mare). Região 
que está além-mar. Formas: ultra mar 
(TC, 1). Contexto: «Item queymador 
deue fazer peemdemça, scilicet, que 
este na terra de ultra mar hũ ano» (TC).

um, art. ind., num. (do lat. unus, a, um). 
Formas: um (TC, 3). Contextos: «e 
deue saber segũdo diz um degredo» 
(TC); «digo primeyramente que a um 
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agoiro aos spirros que pouco siso por 
razoões suficiẽtes» (TC); «nom hã os 
homeẽs a um por agoyro» (TC).

unção, subs. (do lat. unctione-m). Ato ou 
efeito de ungir; aplicação dos santos 
óleos. Formas: ũçõees (S, 1); ũções 
(S, 1); ũçom (S, 2); vnçã (C, 1); vnçam 
(C, 3); vncçõ (VC, 1); vncçom (VC, 1); 
vnçõ (VC, 3); vnçõees (S, 1); vnçom 
(VC, 3); vnçoões (VC, 1). Contextos: 
«e sse façam muitas ũçõees» (S); «por 
que sse da postumeiramente das outras 
ũções» (S); «non deue ser lauado o 
corpo pella ũçom» (S); «Cõfirmaçam, 
Penitençia, e vltima vnçã, e eucarestia» 
(C); «e outras nom reçeber o sacramẽto e 
vnçam» (C); «Domingo em as ladainhas 
e dally foy tirado ho sacramento da 
extrema vnçam» (EE); «a qual ha mester 
esta vncçõ tal» (VC); «a vncçom he a 
instituçõ dos sacramentos» (VC); «e 
per ventura a vnçõ põtifical lhe deu syso 
e entẽdimẽto de prophetizar» (VC); 
«Acabadas estas vnçõees, o saçerdote 
diz çertas oraçõees» (S); «e porem 
nom embarguando que elle aquesta 
vnçom fezesse com deuoçom» (VC); 
«as vnçoões stauã muyto apeguados ao 
corpo» (VC).

unctar, vb. O mesmo que untar. Formas: 
vncta (VC, 7); vnctar (VC, 2); vnctasse 
(VC, 1); vncte (VC, 1); vnctou (VC, 1). 
Contextos: «e assi aquelle vncta a cabeça 
de deus» (VC); «nõ teera emtõ tempo de 
o despender em me vnctar» (VC); «e 
começou de o ffreguar mansamente no 
ventre trauctandoo blandamente com as 
maãos como se ho vnctasse» (VC); «faze 
me outrosi que eu te vncte ally os teus 
pees e a cabeça» (VC); «por que primeiro 
le lauou e alimpou os pees. e depois os 
vnctou» (VC).

undécimo, num. (do lat. undecimus, a, um). 
Décimo primeiro. Formas: ũdeçima 
(S, 1); ũdeçimo (S, 1); undeçima (S, 
1); vndecima (VC, 5); vndeçima (S, 3; 
VC, 1); vndecimo (VC, 2); vndeçimo 

(S, 4; VC, 2); vndeçyma (S, 1; VC, 
1). Contextos: «A ũdeçima por boo 
custume» (S); «Ho ũdeçimo ssobre o que 
faleçe da satisfaçom» (S); «A undeçima: 
nobis quoque» (S); «A vndecima que 
aadur se quer partir per husança de 
pecado» (VC); «A vndeçima razõ he que 
se cuydas a breueza da tua vida» (VC); 
«O primeiro cuydado nos he cõselho 
per este vndecimo cõselho que ajamos» 
(VC); «O vndeçimo he de esquiuar de 
seer solliçito» (VC); «A vndeçyma he a 
remissom e jndulgẽçia de huũs proximos 
a outros» (VC).

ungento, subs., O mesmo que unguento. 
Formas: vngento (VC, 2); vngentos 
(VC, 2); vngẽto (VC, 4); vngẽtos (VC, 
1). Contextos: «ca ella he vngento 
dos enfermos» (VC); «forom comprar 
speciarias e confeyçooes para fazerem 
vngentos para vngirem o sagrado corpo 
de Jesu» (VC); «e tal foy o vngẽto de 
Maria Madallena» (VC); «nõ se faz 
vngẽtos sem se mesturar e tẽperar cõ o 
oleo» (VC).

ungido, subs. (do part. de ungir). O que 
recebeu unção. Formas: ungido (S, 1); 
vngido (S, 4; VC, 8; EE, 1); vngidos 
(VC, 3). Contextos: «decende de 
Jhesu Christo, que quer dizer ungido 
cõ crisma» (S); «Christus quer dyzer 
vngido» (S); «E en dizẽdo que era 
Christo e vngido e rey bẽ disse verdade» 
(VC); «E dizendo que era vngido e rey» 
(VC); «(Tu es Christo) Lyra. O qual he 
jnterpretado vngido» (EE); ambos som 
nomeados per Zacharias duas oliueiras 
.s. dous vngidos do spiritu sancto» (VC).

ungimento, subs. (de ungir + -mento). 
Ato ou efeito de ungir; unção. Formas: 
ũgimento (S, 1). Contexto: «a primeira 
he ministro que faça ũgimento» (S).

ungir, vb. (do lat. ungere). Dar a extrema 
unção a um moribundo; untar com óleo 
sagrado; sagrar. Formas: era vngido 
(VC, 1); erã vngidos (VC, 1); es vngido 
(VC, 1); foe vngido (VC, 1); forom 
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ũgidas (S, 1); foy ũgido (S, 2); foy 
ungido (S, 1); foy vngido (S, 1; VC, 4); 
he vngido (VC, 1); hũgindoa (VC, 1); 
hũgisse (VC, 1); hũgyren (EE, 1); hungia 
(VC, 1); ongidos (VC, 1); ouuese ũgidos 
(S, 1); seer vngido (VC, 4); seja ũgido (S, 
1); sejã ũgidos (S, 1); ser ũgidos (S, 1); 
serem vngidos (C, 1); som ũgidos (S, 1); 
som vngidos (VC, 2); son ũgidos (S, 1); 
ũgẽ (S, 1); ũgido (S, 1); ũgir (S, 4); ũgise 
(S, 1); ungano (TC, 1); ungiote (EE, 1); 
vmgise (S, 1); vnge (S, 1; VC, 4); vngẽ 
(VC, 1); vngelhe (S, 1); vngeo (VC, 1); 
vngera (VC, 1); vngiam (S, 1); vngido 
(VC, 3); vngidos (C, 2); vngilho (VC, 
1); vngindoo (EE, 1); vngio (S, 1; VC, 
3; EE, 3); vngir (S, 1; VC, 10); vngirẽ 
(VC, 1); vngirem (VC, 2); vngirom (VC, 
2); vngissem (VC, 1; C, 1; EE, 1); vngyã 
(VC, 1); vngyllo (EE, 1); vngyo (EE, 3); 
vngyolhe (EE, 1); vngyos (EE, 1); vngyr 
(EE, 1); vngyste (EE, 2). Contextos: 
«porque na ley nom era vngido senam o 
rey e bispo» (VC); «e os sacerdotes erã 
vngidos» (VC); «em a qual es vngido 
pera a diuijndade como rey e sacerdote» 
(VC); «e aly foe vngido em rey» (VC); 
«por quanto ja forom ũgidas quando 
reçebeo a ordẽ saçerdotal» (S); «podẽlhe 
lauar os logares hõde foy ũgido» (S); 
«E põese por que a crisma de que foy 
ungido non caya e quite» (S); «em a 
qual foy vngido de deus padre» (VC); 
«porque em quanto homẽ he vngido mais 
que seus cõpanheiros» (VC); «e pooẽ a 
maão aa deçima per sua vida hũgindoa 
e a pongindo» (VC); «e descẽdesse a 
Johane e o hũgisse ẽ propheta» (VC); 
«hũgyren a Jhesu» (EE); «paramẽtes 
que officio hã cada huũs per que Martha 
seruia Lazaro staua emcostado e Maria 
hungia» (VC); «por tal que nos fossemos 
em elle ongidos» (VC); «despoys que 
ouuese ũgidos alguũs logares» (S); «E 
seer vngido do sagrado oleo da extrema 
vnçõ» (VC); «O qujnto sse rrequere 
que seja ũgido em çertas partes do 

corpo» (S); «e como quer que em este 
sacramẽto sejã ũgidos muitos logares e 
sse façam muitas ũçõees» (S); «a qujnta 
logares çertos que deuem ser ũgidos» 
(S); «E tambem muitos faleçem sem 
serem vngidos aa mingua dos ditos olios 
e negligençia dos ditos arçediagos» 
(C); «E som ũgidos estes logares por 
que som freestas da morte e rrayzes 
do pecado» (S); «este he o vnguẽto cõ 
que os pees do senhor som vngidos» 
(VC); «os confirmados son ũgidos assy 
como os que van a pellejar cõtra seus 
enmijgos» (S); «E alguũs ũgẽ os pees 
pollo mouimẽto que fazem pecar» (S); 
«nom deue ser aly ũgido outra uez» (S); 
«deuelhe ũgir as maãos e os pees» (S); 
«quando mãdou a Moyses que ũgise 
Aarom e a seus filhos ẽ saçerdotes» 
(S); «horẽ sobre o ẽfermo e ungano co 
holio sãcto em nome do senhor» (TC); 
«Ungiote o senhor deos teu coraçom 
com olyo» (EE); «Deus mãdou a Moyses 
que vmgise Aarom e a seus filhos em 
saçerdotes» (S); «O quarto he quãdo 
lhe vnge as espadoas con o mesmo 
oleo» (S); «E em aqueste dia outrossy 
se confaz o crisma cõ que beenzẽ 
e vngẽ as fontes» (VC); «E depoys 
vngelhe as maãos» (S); «E vngeo com 
vnguentos da samcta oraçom» (VC); 
«e cõ elle vngera a cabeça e pees ao 
senhor» (VC); «A estrema vnçõ enviãdo 
a seus disçipulos a sãar aos enfermos 
que os vngiam con oleo» (S); «rey 
vngido dizenollo» (VC); «comũgados 
e vngidos os emfermos que esteuerem ẽ 
passamẽto» (C); «quiserã vngilho segũdo 
a husãça que entõ tijnhã os ãtijgos» 
(VC); «e façã oraçã sobre elle vngindoo 
cõ olyo ẽ nome do senhor» (EE); «E elle 
vngio Aarom em grande saçerdote» (S); 
«em alguũs ordenayros mãda vngir en 
oyto logares» (S); «porque em tal dia 
se acostumaua na ley antigua vngirẽ as 
entradas e lumiares das casas cõ sangue 
do cordeyro» (VC); «forom comprar 
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speciarias e confeyçooes para fazerem 
vngentos para vngirem o sagrado corpo 
de Jesu» (VC); «e porque o vngirom e 
sobterrauam» (VC); «quando disse aos 
disçipollos que vngissem os emfermos e 
orassem por elles» (C); «antre os gẽtios 
nõ se vngyã os reys» (VC); «forõ a 
vngyllo» (EE); «cõ vnguẽto vngyo meus 
pees» (EE); «vngyolhe as feridas» (EE); 
«e beyjauaos e con vnguẽto vngyos» 
(EE); «leuarõ vnguẽtos para vngyr ho 
seu corpo» (EE); «Nom vngyste cõ olyo 
minha cabeça» (EE).

unguento, subs. (do lat. unguentu-m). 
Pomada; óleo perfumado. Formas: 
unguẽto (S, 1); vngoẽto (VC, 1); 
vnguemtos (VC, 1); vnguento (VC, 13; 
EE, 4); vnguentos (VC, 10); vnguẽto 
(VC, 44; EE, 4); vnguẽtos (VC, 11; EE, 
2). Contextos: «Extrema ũçom ssegũdo 
diz Guilhermo no ssacramental he 
unguẽto material de oleo beẽto» (S); «da 
me doçe senhor graça que eu te mereça 
vngir cõ vngoẽto» (VC); «vntaua com 
os seus dedos daquelles vnguemtos que 
tragia» (VC); «A terçeira de Judas do 
maao recado que derramou o vnguento 
precioso e vngio os pees de Jhesu» (EE); 
«forom ou veerom ao moymento com 
vnguentos e deuoçõ» (VC); «trouxe 
hũa buçeta de alabaustro cõ vnguẽto» 
(EE); «leuarõ vnguẽtos para vngyr ho 
seu corpo» (EE).

unha, subs. (do lat. ungula-m). Extremidade 
cartilagínea dos dedos. Formas: hunhas 
(VC, 2); vnha (VC, 1); vnhas (VC, 1; 
EE, 2). Contextos: «a poõba nõ arreuata 
cõ as hunhas» (VC); «he semelhãte aa 
vnha do homẽ. Per as vnhas ẽ a sancta 
scriptura som entendidas as obras 
postumeiras» (VC); «ou despedaça: 
con as vnhas roubando ho alheeo» (EE).

união, subs. (do lat. unione-m). Ato ou 
efeito de unir; ajuntamento; aliança; 
junção. Formas: oniõ (VC, 1); ugnyom 
(S, 1); vniã (VC, 1); vniõ (VC, 20); 
vniões (VC, 1); vniom (S, 2; VC, 8); 

vnion (S, 1; EE, 1); vnyom (EE, 3). 
Contextos: «se entẽde a my perfeita 
oniõ da diuijndade cõformada aa 
humanidade» (VC); «O quarto que faz 
o homẽ seer da ugnyom da Igreja» (S); 
«avijndor do ajũtamẽto da paz e vniã» 
(VC); «no qual ha vniõ e ajũtamẽto da 
natureza humanal cõ o verbo de deus» 
(VC); «as primeiras duas vniões ou 
ajũtamẽtos sempre ficarõ» (VC); «por 
que esta fora da vniom do corpo mistico 
dos fiees christãaos» (S); «A segũda 
que gardemos a vnion e ajũtamẽto de 
hirmãdade» (S); «trabalhãdo ẽ guardar a 
vnyom do spiritu no atamẽto da paz huũ 
corpo e huũ spiritu» (EE).

único, adj. (do lat. unicus, a, um). Que 
é só; singular. Formas: unico (S, 1); 
vnica (VC, 1); vnico (VC, 10; EE, 7). 
Contextos: «foy obediente de sacrificar 
que era unico e soo a elle» (S); «Elle 
meesmo queria sayr todo festiual a 
rreçeber a sua vnica madre» (VC); «Oo 
vnico e singullar bem meu» (VC); «Assy 
amou deus ao mundo que seu vnico filho 
desse» (EE).

unidade, subs. (do lat. unitate-m). Qual-
idade do que é um; conformidade de 
sentimentos ou opiniões; junção. For-
mas: hunidade (S, 1; VC, 2; EE, 1); 
hunydade (S, 1); unidade (S, 3); vnidade 
(S, 6; VC, 57; EE, 8); vnidades (VC, 
2); vnydade (S, 1). Contextos: «benzes 
estas coussas por que guarde a hunidade 
e caridade ãtre os fiees christaãos» (S); 
«Segundo diuina natureza do verbo de 
ambos conjunto em hunidade de pes-
soa» (VC); «Fiees na hunidade da ffe 
christaã» (EE); «E em que maneyra, e en 
hunydade da ffe» (S); «sem apartamẽto 
e unidade jũta do fogo do spiritu santo» 
(S); «a significar a unidade da ffe ou o 
sacramẽto da vnidade» (S); «quer ajũtar 
e apanhar aa vnidade da fe e ẽ hũa cari-
dade» (VC); «leixou as noue ordeẽs de 
angeos porque aquello meesmo significã 
as noue dezenas que significam as noue 
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vnidades» (VC); «ca pella sua graça os 
fiees sse ajũtom em a vnydade della» (S).

unidor, adj. (de unido + -or). Que une; 
que junta. Formas: vnidor (VC, 1). 
Contexto: «he medianeiro e vnidor de 
deus e dos homẽs» (VC).

unigénito, subs., adj. (do lat. unigenitus, 
a, um). Único que foi gerado; filho 
único. Formas: unigenito (S, 1); 
vnigenito (VC, 33; EE, 6). Contextos: 
«Unigenito, segũdo a carne humana 
ouue jrmãaos por adopçiõ» (S); «filhou 
o filho de deus vnigenito a forma da 
nossa fraqueza» (VC); «raynha dos 
ceeos he. e misericordiossa he. e madre 
do vnigenito de deus» (VC); «seu filho 
vnigenito deu» (EE).

unir, vb. (do lat. unire). Unificar; congregar; 
conciliar. Formas: era vnida (VC, 3); era 
vnido (VC, 1); erã vnidos (VC, 1); forõ 
vnidas (VC, 1; EE, 1); fosse vnido (VC, 
1); foy vnida (VC, 4; EE, 1); he vnida 
(VC, 4); seer vnidas (VC, 1); seer vnido 
(VC, 1); seer vnjdos (VC, 1); seja vnida 
(VC, 1; EE, 1); seja vnido (VC, 1); sejã 
vnydos (S, 1); sejam vnidos (VC, 1); 
vnida (VC, 7; EE, 1); vnido (S, 1; VC, 
3; EE, 2); vnidos (VC, 2); vnio (VC, 
2); vnjndo se (VC, 1); vnjr (VC, 1). 
Contextos: «porque a carne era vnida 
ao filho em huũ soposto» (VC); «o seu 
corpo era vnido aa diuijndade» (VC); 
«ãtre os discipollos que erã vnidos em 
caridade» (VC); «Assy pello esparger do 
spiritusancto forõ vnidas» (EE); «quando 
corporalmẽte quis que lhe fosse vnido o 
verbo eterno» (VC); «Emtom foy açesa 
a candea quando ha deydade foy vnida 
aa humanidade» (EE); «assy como 
aquella que he vnida» (VC); «empero 
a alma e a carne deuẽ seer vnidas a 
deus» (VC); «e acheguate a seer vnido 
aaquelle que he sobre toda sustancia e 
sobre todo conhoçimẽto» (VC); «estes 
nõ podẽ seer vnjdos e ajuntados ao pã 
cellestrial» (VC); «nõ he cheamente 
bem auenturada atee que seja vnida ao 

corpo» (EE); «E em como seja vnido aa 
divijndade» (VC); «asi como os corpos 
por culpa carnal sejã vnydos e ajũtados» 
(S); «o corpo e alma sejam vnidos e 
ajuntados para te louuarem eternalmẽte» 
(VC); «por tãto esta aly a pessoa do 
filho de deus vnida aa sua humanidade 
na vnidade do suposito» (EE); «o 
corpo vnido e ajuntado a diuindade foy 
formado dos sangues limpos e purus da 
virgem Maria» (S); «o verbo vnido aa 
carne no ventre da virgẽ deu testimunho 
da sua deidade» (EE); «vnidos per ffe e 
caridade nom departidos per discordia 
e desacordo» (VC); «ajũtou e vnio as 
cousas celestriaaes e terreaaes» (VC); 
«e vnjndo se a deus de coraçõ» (VC); 
«a diuijndade e humanidade nõ sam 
ajũtados a fazer hũa natureza. mas vnjr 
hũa pessoa» (VC).

universal, adj. (do lat. universale-m). Que 
abrange tudo; de todo o mundo. Formas: 
huniuersal (VC, 1); universal (S, 2); 
vniuersal (S, 2; EE, 12); vniversal (S, 
1; EE, 1); vniuersall (VC, 1); vniuerssal 
(S, 2); vniuerssall (S, 1); vniverssal (S, 
2). Contextos: «Sposou com sigo a 
huniuersal ygreja» (VC); «Sposou com 
sigo a huniuersal ygreja» (VC); «A 
quarta por quanto he cõtra ley universal» 
(S); «o terremoto vniuersal non foy saluo 
na paixom de Christo» (EE); «o que faz 
o bautismo aja ẽtençõ de fazer o que faz 
a ygreja vniversal» (S); «ao qual ha feito 
vniversal herdeiro» (EE); «a minha carne 
resurgua no dia vniuersall do juizo» 
(VC); «e ha ffe da ygreja vniuerssal os 
alimpou do pecado» (S); «Diz catholica, 
que quer dizer vniuerssall» (S); «Creo 
que pella ffe que eu tenho estãdo ẽ na 
sancta e vniverssal ygreja» (S).

universalmente, adv. (de universal + 
-mente). Em todo o mundo; em toda a 
parte. Formas: universalmẽte (S, 1); 
vniuersalmente (VC, 6); vniuersalmẽte 
(VC, 2); vniuerssallmemte (S, 1); 
vn iversa lmente  (S ,  1 ;  VC,  1) . 
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Contextos: «mas universalmẽte he 
defemdida toda cobijça de maa vontade» 
(S); «o que nom foy em alguũ outro 
vniuersalmente» (VC); «certas muyto 
prestou vniuersalmẽte» (VC); «por que 
vniuerssallmemte en ella soo por graça 
do bautismo e satisfaçõ da penitẽçia 
som perdoados os pecados» (S); «que 
seja de todollos pecados vniversalmente 
contrito» (S); «e vniversalmente em 
cadahuũ pecado mortal foge homẽ de 
Christo» (VC).

universamente, adv. (de universo + 
-mente). O mesmo que universalmente. 
Formas: vniuersamente (VC, 1). 
Contexto: «hũa he porque vniuersamente 
he preeguada per quatro partes da terra» 
(VC).

universidade, subs. (do lat. universa-
tate-m). Universalidade; totalidade. For-
mas: vniuersidade (VC, 11; EE, 1); vni-
uerssidade (SG, 1; VC, 2). Contextos: 
«apanha tu todos os scolhidos de deus em 
a vniuersidade dos homẽs» (VC); «em 
todollos escolheitos aa vniuersidade: 
dos quaaes se emtẽde pella linhagem de 
Jacob» (EE); «E se forem [co]monidade 
ou vniuerssidade de cidade villa castello 
ou lugar» (SG); «huũ que perteençe a 
vniuerssidade e a conto e auondança de 
muytas pessoas» (VC).

uno, art. ind., num. O mesmo que um. 
Formas: vna (VC, 3). Contextos: «Tres 
vezes fez Christo vna oraçõ meesma» 
(VC); «foysse meter em vna cauerna» 
(VC); «poseromlhe vna cana na maão 
destra» (VC).

untado, subs. (do part. de untar). Ungido. 
Formas: vntado (VC, 5). Contextos: 
«e reçebesse o Christo do senhor .s. o 
vntado do senhor per cõprimento de 
graça» (VC); «Paramẽtes senhor na façe 
do teu vntado o qual te foy obediẽte atees 
a morte» (VC).

untamento, subs. (de untar). Ato ou efeito 
de untar; unção. Formas: vntamẽto (VC, 
1). Contexto: «a qual cousa se entẽde 

per o vntamẽto e vngimẽto» (VC).
untar, vb. (de unto + -ar; unto, do lat. 

unctu-m). Besuntar; olear; ungir. 
Formas: es vntado (VC, 1); fossem 
vntados (VC, 1); hũta (VC, 1); hũtada 
(VC, 1); hũtar (EE, 1); seer vntada 
(VC, 1); seer huntados (EE, 1); som 
vntadas (VC, 1); ũtandoo (S, 1); vnta 
(VC, 6); vntãdo (VC, 1); vntado (VC, 
2); vntados (VC, 1); vntallo (VC, 2); 
vntallos (VC, 1); vntar (VC, 2); vntasse 
(VC, 1); vntassem (VC, 1); vntaua (VC, 
2); vntaua os (VC, 2); vntauãlhes (VC, 
1); vntauam (VC, 1); vntou (VC, 3; EE, 
1); vntou lhe (VC, 1). Contextos: «e em 
quanto es homem es vntado de oleo de 
graça sobre teus cõpanheyros» (VC); 
«e cõsentiste que te fossem vntados 
os pees e a cabeça» (VC); «Aquesta 
hũta e aquella pũge» (VC); «e outras 
semelhãças as quaaes a alma hũtada 
e esquẽtada na dicta consollaçõ cree e 
pẽsa que som verdadeiras reuellações» 
(VC); «que era custume dos judeus 
hũtar os corpos dos mortos por que 
fossen gardados do fedor» (VC); «e 
porque descarneçer seria se a cabeça 
ouuese de seer vntada entẽdendo esto 
assy a letera» (VC); «Ca os corpos 
dos mortos sohyam de seer huntados 
com mirra» (EE); «e as voõtades que 
ajnda teẽ sabor da terra som vntadas e 
salgadas pera auerẽ sabor das cousas 
celestriaães» (VC); «façan oraçom 
ssobre elle ũtandoo con oleo» (S); «Com 
o fel deste peyxe vnta tu os teus olhos» 
(VC); «per o sãgue do qual vntãdo ou 
roçiãdo as nossas entradas e sentidos» 
(VC); «E semteo homẽ doçe e vntado 
de mel» (VC); «porque deste meesmo 
oleo som aquelles vntados» (VC); «e cõ 
aquestes vnguẽtos ha de buscar a Jesu 
e vntallo» (VC); «e deueos beijar per 
doçe cõsollaçõ e vntallos cõ vnguẽto» 
(VC); «Foy vngido o saluador per o 
spiritu santo humanalmente em forma 
de seruo pera vntar no dito santo spiritu 
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aquelles que creessem em elle» (VC); 
«como se todas minhas chaguas vntasse 
com vnguento muy doçe e blando» (VC); 
«vntassem o muy sagrado corpo de Jesu» 
(VC); «e vntaua com os seus dedos 
daquelles vnguemtos que tragia» (VC); 
«vntaua os cõ aquelle vnguẽto precioso» 
(VC); «depois vntauãlhes as cabeças cõ 
vnguẽtos» (VC); «os quaaes vntauam 
com oleo» (VC); «abrio huũa pequena 
caixa de allabastro de vnguento de nardo 
espigado precioso e vntou a cabeça e os 
pees do senhor» (EE); «esfregou e vntou 
lhe os olhos aadecima» (VC).

untura ,  subs. (do lat. unctura-m). 
Unguento; substância gordurosa. 
Formas: vmtura (VC, 1); vntura (VC, 
4). Contextos: «cõ a sua torpe vmtura e 
duçura» (VC); «nom auia mester vntura 
que o comseruasse de se corromper» 
(VC); «e destas ouue outras vezes duçura 
e vntura de cõsollaçõ» (VC).

urânico, adj. (do lat. medieval uranicus, a, 
um, este de Uranus). Celestial. Formas: 
vranico (VC, 1). Contexto: «stã em o 
sãctuario do tẽplo vranico ou celestrial» 
(VC).

usança, subs. (de usar + ança). Uso; 
costume. Formas: husãça (VC, 8); 
husança (VC, 44); husanças (VC, 1); 
usança (S, 1); vsança (S, 2; EE, 1). 
Contextos: «e quiserã vngilho segũdo a 
husãça que entõ tijnhã os ãtijgos» (VC); 
«e segundo a sua humildosa husança. 
ministraua lhes o pã beenzendoo e 
partindo» (VC); «guardar as degretaaes 
que os euãgelhos e mais os custumes e 
husanças que as cousas proueitosas» 
(VC); «he no exerçiçio e usança das 
cousas spirituaees» (S); «teẽ costume 
e conuersaçom de vsança de viuer sen 
departimẽto» (S); «seguem ha vsança 
da escriptura» (EE).

usar, vb. (do lat. medieval usare). Utilizar; 
empregar; servir-se de. Formas: ajas 
husada (VC, 1); auiã husados (VC, 1); 
era husado (VC, 1); es husado (VC, 1); 

fosse husada (VC, 1); foy husado (VC, 
1); husa (TC, 1; VC, 46); husã (TC, 1; 
VC, 7); husaaes (VC, 1); husada (VC, 
1); husade (VC, 1); husado (VC, 3); 
husãdo (VC, 2; EE, 1); husãdoas (VC, 
1); husados (VC, 1); husam (VC, 33); 
husamos (VC, 5); husan (S, 1); husando 
(VC, 16; EE, 2); husar (TC, 2; VC, 76; 
EE, 1); husara (VC, 2); husarã (VC, 1); 
husaraa (VC, 1); husaras (VC, 2); husarẽ 
(VC, 6); husarees (VC, 1); husarem (VC, 
3); husaremos (VC, 1); husares (VC, 2); 
husarmos (VC, 5); husarõ (VC, 5); hu-
sarom (VC, 1); husas (VC, 1); husasse 
(VC, 5); husassem (VC, 1); husaste (VC, 
1); husaua (VC, 15; EE, 1); husauã no 
(VC, 10); husauam (VC, 8); husauas 
(VC, 1); huse (VC, 9; RP, 1); husem (VC, 
4); husemos (VC, 14); huses (VC, 2); 
husey (VC, 1); husou (TC, 2; VC, 21); 
hussa (VC, 1); hussam (VC, 1); hussar 
(S, 1; VC, 2); hussas (VC, 1); hussem 
(VC, 3); hussemos (VC, 1); husses (VC, 
1); som husado (VC, 1); usa (S, 3; TC, 
1); usã (TC, 1); usãdo (TC, 2); usam (TC, 
3); usando (S, 2); usar (S, 5; TC, 2); 
usara (TC, 1); usarom (S, 1); usaron (S, 
1); use (S, 1; TC, 1); usou (TC, 1); ussam 
(TC, 1); vsa (S, 1; VC, 1; EE, 5); vsa a 
(VC, 1); vsada (VC, 1); vsado (S, 2; EE, 
1); vsãdo (S, 1); vsados (S, 2); vsam (S, 
4; VC, 3; C, 4; EE, 7); vsan (S, 2; EE, 
3); vsando (S, 1; C, 1; EE, 3); vsar (S, 
18; VC, 1; C, 2; EE, 5); vsara (VC, 1; 
EE, 1); vsaram (C, 1); vsarem (C, 1); 
vsarõ (EE, 1); vsarom (EE, 1); vsasen 
(S, 1); vsassemos (VC, 1); vsaua (EE, 
1); vsauã (C, 1); vsauam (VC, 2); vse (C, 
1; EE, 1); vsees (EE, 1); vsem (C, 2); 
vsemos (S, 2); vsemos (VC, 2); vsey (S, 
3); vsou (C, 1; EE, 2); vssa (S, 5); vssa-
da (S, 1); vssadas (S, 1); vssam (S, 1); 
vssar (S, 6); vssey (S, 1). Contextos: «e 
que nom ajas husada fazer» (VC); «e 
quando os tira dos maaos custumes que 
auiã husados» (VC); «porque nõ era 
husado aaquello» (VC); «E se peruẽtura 
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me das por cõtraira ha esto a husança e 
criaçõ a que es husado» (VC); «nom se 
deuẽ fazer dalgũa vestidura que pri-
meyro fosse husada e trahida em seu 
comũ huso e officio» (VC); «O comer 
das carnes sabe que nõ foy husado nẽ 
ouue delle noticia atees o diluuio» (VC); 
«Item quem fala com herege e husa com 
ele per negligencia huũ ano de peem-
dença» (TC); «todos o cobrã e husã mais 
dele» (TC); «porvẽtura nõ husaaes vos 
mal» (VC); «E pera seguir e guançar as 
suas virtudes se açende e esforça o co-
raçõ per meditaçõ delle ameude husada» 
(VC); «entom husade todas as virtudes» 
(VC); «e em mayor avõdãça mujto da-
quello que per curso husado a acustu-
maua de dar» (VC); «Husãdo bem dos 
dões susodictos pera a perfeiçom sua e 
repairo do proximo» (EE); «mas hu-
sãdoas pouco e pouco tornã se lhe ligei-
ras e doçes» (VC); «viços tã velhos e tã 
husados per ty» (VC); «por aquelles que 
bẽ husam das riquezas» (VC); «e ẽ as 
nossas husamos de odios e malquerenças» 
(VC); «falan e husan as companhias das 
molheres» (S); «husando ben das cousas 
prosperas» (EE); «e se husar com ele 
aciinte .v. anos» (TC); «e se per uẽtura 
ẽ esto comenos husar de seu oficio como 
ãte sera irregular e nom despensara com 
ele saluante a ygreia de Roma» (TC); 
«comer carne e beber vynho e husar de 
carnaaes deleytes» (EE); «nõ husara 
delle mais atees que seja mostrada e 
declarada ao mũdo a gloria da sua resur-
reiçõ» (VC); «e sempre comerã ou hu-
sarã daquelle mãjar cõ apetito e voõta-
de» (VC); «Aas vezes husaraa da 
voõtade e outras de argulho ou soberua» 
(VC); «husaras e te aproueitaras della a 
tua voõtade» (VC); «Nõ som os beẽs 
temporaaes assi prometidos pera husarẽ 
mal delles» (VC); «mas os beẽs de que 
depois husarees durarõ pera sempre» 
(VC); «E assy como aquestes abraçaram 
a longura da vida em todas cousas de que 

husarem em grande amor» (VC); «e 
husaremos da gloria quando buscarmos 
aquelle soo louuor que he de deus» (VC); 
«empero se dello bẽ husares que cousa 
ha hy que seja mais fructuosa?» (VC); 
«para husarmos dellas em nossa vida» 
(VC); «em fim de todo passa a vida 
mũdana em que husarõ assi como mo-
lher que nõ pario nem fez fruto» (VC); 
«em que husarom com muy grande 
odyo» (VC); «e os çapatos e calças que 
se te perdẽ porque as nõ husas som da-
quelle que nõ tẽ que calçar» (VC); «Nõ 
me acorda que leesse que morresse maa 
morte alguũ que husasse de obras de 
misericordia de boamente» (VC); «A 
qual deu lugar aas forças e virtudes mais 
bayxas da alma que husassem daquello 
que lhe perteeçia» (VC); «e tu das cousas 
que som prestes nõ husaste» (VC); «e 
husaua vianda cõmuũa» (EE); «E por 
tanto segũdo custume da sua lingoajẽ 
chamauã aaquello que era comuũ. e que 
todos husauã no limpo» (VC); «onde 
husauam dar aquesta pena» (VC); «e 
afasta te das pessoas e lugares e compa-
nhias com que e onde husauas quando 
pecauas» (VC); «emtam huse homẽ dos 
remedios abayxo scriptas» (RP); «taaes 
como aquestes husem ajnda e aprehẽdã 
os preceptos da ley» (VC); «de guisa que 
viuẽdo aqui como deuemos husemos dos 
beẽs que hã de seer» (VC); «Nem es 
homẽ que huses de razõ mas es besta que 
viues brutamẽte» (VC); «esto he que nõ 
husey da noticia que me foy dada» (VC); 
«Se husou mais que deuia dalgũas cou-
sas que lhe emprestauam» (TC); «E porẽ 
agora hussa do officio deuotamẽte» 
(VC); «e na terra viuem e hussam» (VC); 
«como en hussar de justiça refreando os 
males» (S); «nom fazes mal pois hussas 
bẽ do juramento» (VC); «veẽ aos bispa-
dos e dignidades. que injustamẽte hus-
sem delles» (VC); «pera refrearmos a 
carne hussemos de cousas asperas» 
(VC); «por tal que husses da razõ cõtra 
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a luxuria estas cousas pregunta a ty deus» 
(VC); «som husado de seer filhado e 
enguanado» (VC); «Todo aquel que usa 
de adiuinhaçoões ou de agoyros ou 
sortes» (TC); «cada huũ dos outros 
menbros usã dos oficios para que forõ 
feitos» (TC); «he sandeu e filho do demo 
usãdo de agoiros pois que per ele nom 
he liure» (TC); «O .xxiiii. he os que usam 
de sumonia» (TC); «ca usando ho omẽ 
muitas vezes o pecado venial, despoẽe a 
pecar mortalmẽte» (S); «Outrosy ueemus 
per esperẽcia que os agoreyros tãbẽ 
homes como molheres que sẽpre a sua 
fim he maa e o acabamẽto peor e he 
sandice usar deles» (TC); «Item, quem 
matar sua madre .x. anos nõ usara das 
hordens em tanto se for caualeyro» (TC); 
«nẽ os apostolos nõ usarom de materia 
algũa nen de forma neste sacramẽto se 
non soomẽte poeer as maãos sobre a 
cabeça» (S); «e elles ho usaron e fezeron 
de feito» (S); «bẽ uees que he dado a 
animalia tẽpo certo ẽ que use desta razõ 
e faça geeraçõ» (TC); «A .x. se se usou 
de penhor alheo» (TC); «E sy estes 
pecados moyto som de grãde samdice 
aqueles que delles ussam» (TC); «qual 
quer que vsa en sua cassa de arte magy-
ca ou de adiuinaçõees para saber alguũa 
coussa, faça pendẽça çinco anos» (S); 
«de cousa que tees vsa a tẽperadamente» 
(VC); «a qual maneira de fallar he asy 
vsada que quasi a vista se toma por todos 
os sẽtidos» (VC); «dos quaaes ante auia 
mal vsado pera fermosura de seu rostro» 
(EE); «feyto he muy vyl vsãdo muitas 
vezes as tuas carreiras maas» (S); «he 
que son menores e non tan vsados» (S); 
«e os que vsam mal dos beẽs que son 
dados en matrimonio» (S); «O .xj. que 
vsan hofiçio de avogaçia» (S); «mas 
vsando das suas mercadorias» (C); «non 
pode homẽ vsar mal» (S); «vsara de 
todollas criaturas para fadigar os maaos» 
(EE); «e que esto vsaram e custumarã 
asi per tantos tempos» (C); «e os abades 

e curas non vsarem mays dos olios dos 
annos passados» (C); «os que vsarõ do 
qual» (EE); «os que vsarom delle quaaes 
som feytos participãtes da amizidade de 
deus» (EE); «se quando soubesen que 
lhes dauam vsasen mal en pecados» (S); 
«que em lugar dellas ouuessemos e 
vsassemos da graça do spiritu» (VC); 
«asi vsaua da teea de dentro perto da 
carne por dellgadeza» (EE); «e que 
vsauã e vsam de offiçio de mercadoria,» 
(C); «os quaaes nas festas vsauam de 
vntar as cabeças» (VC); «e pratique e vse 
em todo nosso bispado» (C); «nõ vsees 
do vinho desmesuradamẽte» (EE); «Nem 
se emtremetã de tal cousa per si nẽ per 
outrem nẽ vsem de seus ofiçios cõtra 
elles» (C); «e ho ben pera que ho vse-
mos» (S); «e muytas vezes vsey de 
cheyros desonestos e çujos» (S); «E vsou 
bem dello» (EE); «vssa a obra da 
pyedade» (S); «he a sabedoria vssada 
ẽtre os que vyuẽ neste mũdo» (S); «som 
deuotas e mays frequẽtadas e vssadas 
que outra oraçõ alguũa» (S); «e vssam 
de dizeres e jogos desonestos» (S); «e 
non podem vssar delle ataa que lhe he 
cometida cura dalmas» (S); «por que non 
vssey dos çinquo sisos que me Deus deu» 
(S).

useiro, subs. O mesmo que usureiro. 
Formas: huseiro (VC, 1). Contexto: 
«e nom quis teer o dinheiro mal auydo 
como tem o huseiro o dinheiro e nom o 
entregua» (VC).

uso, subs. (do lat. usu-m). Emprego; 
utilização, fim. Formas: huso (VC, 
39); husos (TC, 1; VC, 2); uso (S, 6); 
usos (TC, 1); vso (S, 4; VC, 1; C, 1; 
EE, 3); vsos (S, 2; C, 4; EE, 1); vsso 
(S, 7; VC, 1); vssos (S, 1); vsu (VC, 1; 
EE, 1); vsus (VC, 1). Contextos: «nõ o 
membro mas o maao huso» (VC); «se 
rompe ygreia ou dela tira algũa cousa 
sagrada e metea aqueles husos que nõ 
deue sete anos faça peẽdemça» (TC); 
«Cõformãdose aos maaos husos dos seus 
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mayores e senhores» (VC); «pelo qual 
qual ho uso natural sse muda em outra 
forma» (S); «A quinta se despendeo ou 
despende as cousas da ygreia em maaos 
usos» (TC); «e o burrinho della se criaua 
para os meesmos vsos» (EE); «segũdo o 
vsso cumuũ e geeral da ygreja» (S); «o 
vsso das quaaes cousas som doestados 
no homẽ rico» (VC); «os beens da ygreja 
despendios maamente e en maaos vssos» 
(S); «o homẽ he atormentado e priuado 
do vsu da rezom» (EE); «seer ja tornados 
a outros vsus» (VC).

usorário, subs. O mesmo que usurário. 
Formas: vsorario (S, 1). Contexto: «ytẽ 
se for vsorario» (S).

usso, subs. (do lat. ursu-m). O mesmo que 
urso: mamífero selvagem, corpulento e 
com pelo denso, da famíla dos ursídeos. 
Formas: husso (VC, 2; EE, 1); vssos 
(EE, 1). Contextos: «eso meesmo 
afigurou Dauid na morte do liom e do 
husso. o liom e o husso afigurauam a 
auareza» (VC); «como ho lyõ e husso» 
(EE); «forõ lançados aos lyoões e aos 
vssos e ficarõ sem aleyjõ» (EE).

usura, subs. (do lat. usura-m). Onzena; 
ganância; avareza; empréstimo de 
dinheiro a juros. Formas: husura (TC, 
3; VC, 9); husuras (VC, 3); ussura (S, 1); 
usura (S, 5; TC, 2); vssura (S, 2); vssuras 
(S, 1); vsura (S, 10; VC, 3); vsuras (S, 
8; VC, 2). Contextos: «A sexta se fez 
husura ou omzena» (TC); «faziã cõtra a 
ley dãdo dereitos aa husura» (VC); deue 
fazer smollas nõ husuras nem sbulhos» 
(VC); «A terceira he ussura e em outra 
maneira se chama apetito de ganho» (S); 
«ou se algũas enprestey, leuey mais do 
que dey, que he usura» (S); «Comete 
furtu aquele que comete usura» (TC); 
«Ho vndeçimo he vssura» (S); «asi como 
as vssuras» (S); «Cometeste simonya 
ou vsura» (S); «Aquesta he a vsura e 
guanho spiritual o das almas» (VC); 
«em vsuras e em proueytos feeos» (S); 
«porque a ley nõ queria nẽ cõsentia que 

dos proximos e jrmaãos se ouuessem 
vsuras» (VC).

usurário, subs. (do lat. usurariu-m). O 
que empresta com usura; o que empresta 
dinheiro a juros; avarento. Formas: 
vsurario (S, 3). Contextos: «por que asi 
como fiel que o pede fose vsurario e non 
ouuese rreçebido pendença» (S); «E ho 
vsurario deue rrestityr todo o que leuou 
das vsuras» (S); «E se o vsurario ouuer 
grãde ganho da vsura que leuou e despois 
se arrepender e vier a pendença» (S).

usureiro, subs. O mesmo que usurário. 
Formas: husureiro (VC, 1); husureiros 
(VC, 3); usureiros (TC, 1); vsureiro 
(EE, 1). Contextos: «per o exẽplo ergo 
do deuedor daquelle que he husureiro 
e ẽprestador» (VC); Nom deuemos 
empero esto fazer cõ os husureiros 
e roubadores» (VC); «O .xxx. he os 
usureiros» (TC); «Pello vsureiro se 
significa deos o qual pella culpa de huũ 
momẽto nos faz pagar penna» (EE).

usurpação, (do lat. usurpatione-m). 
Uso ilícito; abuso; extorsão. Formas: 
usurpaçõ (TC, 1). Contexto: «Cometese 
furtu na usurpaçõ asy como aqueles que 
estendẽ os marcos das suas heredades aas 
alheas» (TC).

usurpador, subs. (do lat. usurpatore-m). 
Aquele que usurpa; aquele que se 
apodera ilicitamente de algo. Formas: 
husurpadores (VC, 1). Contexto: «sam 
husurpadores da justiça» (VC).

usurpar, vb. (do lat. usurpare). Servir-se 
de; extorquir; tomar posse do que lhe não 
é devido. Formas: husurpallo (VC, 1); 
husurpando (VC, 1); husurpar (VC, 2); 
husurpares (VC, 1); husurpaua (VC, 4); 
usurpã (TC, 1); usurpe (C, 2); vrsupaua 
(VC, 1); vrsupou (VC, 1); vsurpa (VC, 
1); vsurpãdo (VC, 1); vsurpan (S, 1); 
vsurpar (S, 1; VC, 2; C, 1); vsurpaua 
(EE, 1); vsurpe (C, 2; EE, 1). Contextos: 
«quer auer o regno e husurpallo» (VC); 
«husurpando o poderio de Cesar» (VC); 
«Elle fora acusado que querya husurpar 
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o rregno dos judeos» (VC); «que te 
aproueita seeres chamado aquello que 
nõ es. e husurpares o nome alheo?» 
(VC); «o qual segundo diziam elle indi-
uidamente filhara ou husurpaua» (VC); 
«asy como os reys e os senhores que 
usurpã as dizimas ou as cousas alheas» 
(TC); «que nehuũ nõ usurpe a jurdiçã 
eclesiastica nẽ empetre letras pera çitar 
clerigo perante juiz secular» (C); «elle 
como se fosse deos vrsupaua e atribuya 
assy o poder diuinal» (VC); «empero 
nom vrsupou Christo alguũa destas duas 
cousas falsamente» (VC); «a qual vsurpa 
e toma pera sy o louuor que he de deos» 
(VC); «Nom se aleuãtou em soberua 
vsurpãdo o nome e honrra alhea» (VC); 
«vsurpan as coussas alheas» (S); «eu 
vsey mal de vsurpar do que non me 
pertençia cõ soberba» (S); «se vsurpaua 
dizẽdo perdoados son teus pecados» 
(EE); «pera que se vsurpe a senhoria e 
honrra no pouoo» (EE).

útil, adj. (do lat. utile-m). Que tem 
préstimo; proveitoso. Formas: vtille 
(EE, 1). Contexto: «quãto a matãça se 
estima vtille» (EE).

utilidade, subs. (do lat. utilitate-m). 
Qualidade do que é útil; prétimo. 
Formas: vtillidade (EE, 1). Contexto: 
«e boõas obras feitas pella vtillidade e 
proueyto da ygreja» (EE).

uva, subs. (do lat. uva-m). Bago da videira. 
Formas: huũa (VC, 1); huuas (S, 1; VC, 
4); uuas (S, 1); vua (VC, 1); vuas (S, 2; 
VC, 6; EE, 3). Contextos: «amostrarõ 
aos alifantes o sangue da huũa e da 
mora» (VC); «desque as huuas son 
maduras» (S); «no tempo que as huuas 
erã maduras e colheidoiras» (VC); 
«perteçe bẽzer as uuas e os fructos» 
(S); «E per a vua se entẽde o feruor da 
vida autiua» (VC); «estabeleçeo que 
benzessen as vuas e espigas e as ffafas 
premeiras» (S); «Colheu por vẽtura dos 
espinhos vuas» (EE).

V

vaca, subs. (do lat. vacca-m). Fémea do 
boi. Formas: vaca (VC, 2); vacas (VC, 
1; C, 2; EE, 2). Contextos: «e aquesto 
se entende per o boy ou vaca» (VC); 
«porque possamos comtar a hinstoria da 
vaca ruãa morta no valle» (VC); «vendiã 
e comprauã ouelhas e vacas e poõbas» 
(VC); «da laã e do leite que tomarẽ aas 
vacas em quãto o tomarẽ pera si» (C); 
«e as vacas e aues grossas ja sõ mortas» 
(EE).

vacuação, subs. (de evacuatione-m). O 
mesmo que evacuação: desocupação. 
Formas: vacuaçoões (EE, 1). Contexto: 
«e com justiça faz as vacuaçoões e 
feiras» (EE).

vácuo, adj. (do lat. vacuus, a, um). 
Vazio; vago. Formas: vacuas (EE, 1). 
Contexto: «as outras virtudes seeriam 
em elle obras vacuas e sen operaçõ» 
(EE).

vagabundo, subs., adj. (do lat. vagabundus, 
a, um). Que ou aquele que vagabundeia; 
errante. Formas: vagabũda (VC, 
1); vagabũdos (VC, 1); vagabundo 
(VC, 1; C, 1); vagabundos (VC, 1); 
vaguabũdos (VC, 2); vaguabundo (VC, 
1). Contextos: «e nõ anda vagabũda 
amãdo jncertamente ora aqui ora alli» 
(VC); «Mas estes dagora vagabũdos 
e andejos leixã o hermo e buscã as 
çidades e paaços» (VC); «e abaixado 
seja aquelle que liuremẽte e vagabundo 
mal andaua em a culpa» (VC); «buscam 
alguum frade vagabundo ou clerigo 
ydiota ynorante» (C); «assi como 
vagabundos andam de hũa terra em 
outra» (VC); «e som vaguabũdos e de 
pouco asesego» (VC); «nem me leixees 
andar vaguabundo sem ty» (VC).

vagação, subs. (do lat. vacatione-m, 
dispensa). Isenção; cessamento. For-
mas: vagaçõ (VC, 1); vaguaçõ (VC, 
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1). Contextos: «A primeira vagaçõ ou 
çessamẽto he neçessario. o segundo he 
deuido» (VC); «A primeira cousa he que 
a alma cesse de toda vaguaçõ e de toda 
obra defora» (VC).

vagado, adj. (do lat. vacatus, a, um, part. 
passado de vacare). Que causa vertigens; 
torvado. Formas: vagado (VC, 1). 
Contexto: «dizẽ que cura o morbo 
caduco ou vagado» (VC).

vagamundo ,  subs .  O mesmo que 
vagabundo. Formas: vagamũdo (S, 1). 
Contexto: «terçeyro quando alguũ he 
vagamũdo que non tem casa en hũa parte 
nẽ en outra» (S).

vagar, vb. (do lat. medieval vagari). 
Vaguear; percorrer; errar. Formas: 
uaguar (VC, 1); vaajamdo (S, 1); vagãdo 
(VC, 3); vaguãdo (VC, 3). Contextos: 
«a velhyçe se dã a folguar e a uaguar» 
(VC); «O sexto que amdam vaajamdo 
ffora do mosteiro ssem lyçemça de seu 
abade» (S); «e nõ anda vagãdo de huũ 
logar a outro» (VC); «E que prol he 
conuersar o corpo na claustra e a voõtade 
andar vagãdo no segre» (VC); «e anda 
vaguãdo per ho mundo a pedir» (VC); 
«e que falla cõ elle e sera ajudado que 
a voõtade sua nõ ande vaguãdo» (VC); 
«e as cousas que se podẽ maginar que nõ 
andẽ vaguãdo» (VC).

vagar 2, vb. (do lat. vacare, estar vazio 
ou desocupado). Estar ou ficar vago; 
desocupar; dedicar-se; entregar-se. 
Formas: vaga (S, 1); vagã (C, 1); 
vagãdo (VC, 2); vagar (VC, 3); vagarẽ 
(C, 1); vagarem (C, 1); vagas (VC, 1); 
vagase (VC, 1); vagou (VC, 1); vagua 
(VC, 1); vaguaua (VC, 1); vague (C, 
1); vaguẽ (VC, 1). Contextos: «quando 
vaga algũa ygreja rreçeben enprestada 
çerta quãtidade sobre os fructos della» 
(S); «assy ante que vague como despoys 
que vagarẽ ou vagã» (C); «mas por tãto 
he feito porque vagãdo e cessando das 
outras cousas penssem em deus seu 
fazedor» (VC); «Esto se diz porque os 

officiaaes que som ocupados açerca 
das cousas temporaaes deuẽ se queixar 
dos que stã na claustra e stã vagãdo ẽ 
cõtẽplaçõ» (VC); «Se o homẽ vagar e 
maginar em sy e em seu stado nõ achara 
em sy nem em outras cousas se nam 
cousa e materia de choro e de lagrimas» 
(VC); «se perdem por ameude vagarem 
os benefiçios» (C); «Se tu pois nõ podes 
ou nõ as vagas de esculdrinhar todallas 
sanctas scripturas» (VC); «por tal que 
aly vagase em oraçõ e conuersasse cõ 
os angeos» (VC); «e nunca assy vagou 
Maria em a contẽplaçõ» (VC); «nom 
vagua tẽpo de curarẽ do corpo» (VC); 
«E ally vaguaua ou staua ẽ orações» 
(VC); «porque vaguẽ e sejã ententos em 
oraçom» (VC).

vagar 3, subs. (de vagar 2). Disponibilidade; 
ocasião; tempo; ócio. Formas: vagar 
(VC, 13); vaguar (VC, 6). Contextos: 
«Do mysterio e occupaçom de Martha. 
«ouuesse vagar de star em cõtẽplaçõ» 
(VC); «auẽdo aly vagar de stardes 
em cõtẽplaçõ» (VC); «alguũs o seguẽ 
vagarosamẽte como som os que amã 
vagar» (VC); «aqueste vicio nasçe 
muy aginha do vaguar» (VC); «quando 
durara a louçaynha e o vaguar ou 
remissom» (VC).

vagarosamente, adv. (de vagaroso + 
-mente). De forma vagarosa; lentamente. 
Formas: vagarosamẽte (VC, 3). Con-
textos: «alguũs o seguẽ vagarosamẽte 
como som os que amã vagar» (VC); 
«perseueraua ẽ justiça como quer que 
obraua vagarosamẽte e remissa» (VC).

vagaroso, adj. (de vagar + -oso). Lento; 
pausado; preguiçoso. Formas: uagaroso 
(TC, 1); vagarosas (VC, 1); vagaroso 
(VC, 1); vagarosos (VC, 1); vagarosso 
(S, 1); vaguarosos (VC, 1); vaguarossas 
(VC, 1). Contextos: «A quynta se he 
uagaroso em conprir o seruiço de Deus» 
(TC); «andaria passadas vagarosas e 
lassas» (VC); «Podesse ajnda expoer 
aquesta parabola do poboo dos judeus 
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e dos gẽtios e do jgnoçente ou do justo 
vagaroso e tibyo e do pecador penitente 
deuoto» (VC); «somos vagarosos e 
priguiçosos» (VC); «ando vagarosso e 
soltamẽte de logar ẽ logar» (S); «Nom 
somos ja fartos e cheos e nõ nos ẽfadamos 
de escarneçer e de seer vaguarosos» 
(VC); «encobrem aas outras voontades 
vaguarossas e scurentadas» (VC).

vago, adj. (do lat. vacuus, a, um). Vazio; 
desocupado. Formas: vaga (S, 1; 
C, 1); vagas (VC, 1); vago (VC, 2). 
Contextos: «nom foy nehũa consagrada 
pella entẽçon vaga que ouue» (S); «nem 
querem humildosamẽte sperar que sejam 
vagas: mas com cobijça adeantanse pera 
auellas» (VC); «se nõ for vaga per morte, 
ou renũçiaçam» (C); «nõ me ache vago e 
vazio de bẽs» (VC); «o contẽplatiuo sta 
vago e tem o sposo acerca de sy» (VC).

vagoroso, adj. O mesmo que vagaroso. 
Formas: vagoroso (VC, 1). Contexto: 
«e som prompto pera fallar e trigoso pera 
ensinar mas vagoroso pera ouuir» (VC).

vaidade, subs. (do lat. vanitate-m). 
Qualidade do que é vão; presunção; 
frivolidade; jactância. Formas: uaidade 
(TC, 1); uaydades (TC, 3); vaaydade (S, 
1); vaãydade (EE, 1); vaãydades (EE, 
1); vaidade (S, 1); vaydade (VC, 37; 
EE, 2); vãydade (S, 1); vaydades (VC, 
30; EE, 1). Contextos: «Gabamẽto 
de uaidade. Iprocrysia» (TC); «Ainda 
pequey em ueẽdo muytas uaydades e 
loucuras do mũdo» (TC); «A primeira 
filha he escurilitas, que quer dizer 
garganyuyçe e palriçe de vaaydade» 
(S); «estimãdosse seer algũa cousa 
grande cõ soberba (como seja nenhuũa 
cousa) de sy saluo vaãydade e peccado» 
(EE); «Respõdesse por que cada huũ 
que aquello ouuir se retraya aquelle diz 
das vaãydades e prazeres do mundo» 
(EE); «e non se louue dos pecados 
que cometeo por nehũa vaidade do 
mũdo» (S); «por quanto toda criatura 
he subjeita aa vaydade» (VC); «a 

criatura he sobjugada aa vaydade nõ 
por sua voõtade, mas por o que a pos em 
esperança» (EE); «E quẽ disser rracha, 
que quer dizer vãao e vãydade ou sen 
çelebro, culpado sera en cõçelho» (S); «E 
aqui se doestã as honrras deste mũdo e 
as suas ouffanas e vaydades e delleitos e 
viços da carne» (VC); «nom as vaydades 
dos phillosophos ou afeiçoões proprias» 
(EE).

vala, subs. (do lat. valla, plural de vallum, 
paliçada). Cova; fosso. Formas: valla 
(HV, 2); vallas (HV, 12). Contextos: 
«E logo Josep fez fazer as couas fora 
da çidade deante o muro e a valla do 
emperador» (HV); «e forõ aa valla que 
estaua derrador do muro» (HV); «fez 
çercar as vallas derrador» (HV); «e vos 
Senhor mãdae fazer derrador do muro 
grandes vallas e fortes e bẽ largas por 
tal que nẽhuũ judeu nõ possa sair nem 
se chegar ao araiall sem vossa voõtade» 
(HV).

valadar, vb. (de valado + -ar). Cercar com 
valado; fortificar. Formas: valadou (VC, 
1). Contexto: «a qual sebou darredor ou 
valadou poẽdo lhe tres guardas» (VC).

valado, subs. (do lat. vallatu-m, part. 
passado de vallare, entrincheirar). 
Terreno rodeado de uma vala; elevação 
de terra que delimita um terreno; 
fortificação. Formas: vallado (VC, 
3); vallados (EE, 3). Contextos: «E 
alleuanta huũ vallado e muro alto» (VC); 
«(de vallado) ou taypa e de çerca .s. de 
pallancate de madeira teçida» (VC); 
«e em as cauaduras do vallado ou da 
parede» (VC); «Saay aas carreiras e 
vallados e fazeos emtrar por força» (EE); 
«pellos chamados dos vallados» (EE).

valador, subs. (de valado + -or). O que 
constrói valas. Formas: valladores (HV, 
1). Contexto: «estes eram esẽtados e 
bem armados para guardar os vallado-
res» (HV).

vale, subs. (do lat. valle-m). Planície entre 
duas montanhas. Formas: valle (VC, 
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31; HV, 2; EE, 7); valles (VC, 5; EE, 2). 
Contextos: «e que elles a sepultarom em 
meo do valle de Josephat» (VC); «Este 
valle como quer que ajnda seja muyto 
profundo pero ja o foy mais» (VC); «e 
assy encoyrarõ o valle de Josafad» (HV); 
«E quando os do araial virõ o valle cheo 
daugoa ouuerõ grãde prazer» (HV); «e 
entom ajũtara todallas gentes no valle de 
Josaphac» (EE); «o qual he dicto valle 
de lagrimas» (EE); «como saae o rrijo 
do parayso do dilecto corrẽdo per as 
baixezas dos valles» (VC); «Quando ho 
pastor vay pellos valles e outeyros» (EE).

valedeiro, adj. (de valido + -eiro). 
Valedoiro; válido; valioso. Formas: 
valedeiro (S, 1); valedeiros (S, 1). 
Contextos: «o primeiro matrimonio foy 
nehũ e ho segũdo foy valedeiro» (S); 
«erã de legitima ydade e foron valedeiros 
segũdo dereito» (S).

valente, subs., adj. (do lat. valente-m, 
part. presente de valere). Forte; robusto; 
vigoroso. Formas: ualẽte (TC, 1); 
valente (VC, 1); valentes (VC, 2; EE, 
1); valẽtes (HV, 1); vallente (VC, 4); 
vallẽte (VC, 1); vallẽtes (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «nõ quero eu a morte 
do pecador mays que se conuerta e uiua 
asy como boo e ualẽte fysico» (TC); 
«tam forçado es para justifficar como 
grãde e valente para perdoar» (VC); 
«Nom he mester aos saãos e valentes de 
phisico mas aos enfermos. e que mal ham 
estes ham mester» (VC); «os prinçipes 
romaãos com batalhas muyto valentes» 
(EE); «erã grandes e valẽtes ouue» (HV); 
«he huũ mançebo vallente muy nobre» 
(VC); «com vallente ponta de pyadoso 
amor» (VC); «assi como mais he a huũ 
moço pequeno leuar pequeno carrego 
que a huũ homẽ vallẽte e forte huũ peso 
grande» (VC); «daquelles que som 
esforçados e vallẽtes» (VC); «vẽçerõ 
grãdes e vallẽtes hostes» (EE).

valentia, subs. (de valente + -ia). Qualidade 
de quem é valente; vigor; robustez; 

força; arrojo. Formas: valentia (VC, 2); 
vallentia (VC, 1). Contextos: «valentia 
era ao rey dos segres ou mũdos fazer se 
rey dos homẽs» (VC); «ouuesse tam soo 
semelhança de bõdade nem de valentia 
algũa» (VC); «e a pegriça chamalhe 
vallentia e firmeza porque gloriar se 
homem do ouçio cobijça he» (VC).

valer, vb. (do lat. valere). Ter valor; 
aproveitar; merecer. Formas: ual (S, 1; 
TC, 3); ualer (TC, 1); val (S, 26; VC, 
57; C, 3; EE, 15); valẽ (S, 2; HV, 1; RP, 
1); valem (S, 3; EE, 2); valeo (VC, 1); 
valer (VC, 2; HV, 1); valera (S, 1); valeria 
(S, 9); valeriã (S, 1); valeriam (VC, 1); 
valerian (S, 1); valesem (S, 1); valha 
(VC, 4; HV, 1); valham (C, 1); valho 
(VC, 1); valia (S, 1; VC, 3; HV, 3); valiã 
(VC, 2); vall (VC, 1; HV, 1); vallẽ (VC, 
2; C, 1); vallẽdo (EE, 1); vallem (VC, 3; 
EE, 2); vallemos (VC, 1); vallen (S, 1); 
vallenos (VC, 1); valleo (VC, 2); valler 
(VC, 3; C, 2); vallerã (VC, 1); valleria 
(VC, 2; EE, 1); valles (VC, 2); vallesse 
(VC, 2); vallessem (VC, 1); vallia (VC, 
4; HV, 1); vallya (VC, 1); valya (S, 1). 
Contextos: «e sse ual tanto o bautismo 
do maao como do boo» (S); «mais ual 
huũ dia a iaiũar sẽ pecado que cẽto anos 
iaiũar e pecar» (TC); «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); «ajnda que o casamẽto nõ val som 
bigamos» (S); «per honde quer regna e 
val mais a misericordia que a justiça» 
(EE); «tanto valẽ quatro clerigos pera 
dar testemunho como sseys leigos» (S); 
«Em tẽpo da pestilẽcia valẽ mais cousas 
azedas que todalas meezinhas» (RP); «ca 
sse a condiçom nõ sse cũpre nom valem 
nem teẽ os esposoyros» (S); «Per tẽpo 
valeo a mẽtira mas nõ sempre» (VC); 
«huũ paão que soya valer huũ dinheyro 
valia quarenta pesantes de prata» (HV); 
«E se lhe demãdar mais adiante se 
casarẽ se valera o matrimonio, non 
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deue rresponder» (S); «nom valeria ho 
matrimonio» (S); «ẽtõçe nom valeriã 
os esposoyros» (S); «sem a qual cousa 
nõ valeriam nada as cousas precedẽtes» 
(VC); «E assy se ante desta ydade sse 
fezesẽ, non valerian» (S); «per que nom 
valesem os esposoiros» (S); «nom fica 
judeu que algũa cousa valha» (HV); 
«E queremos que lhe non valham e per 
ellas nõ cõsiguã effecto alguũ» (C); «eu 
nom valho nada e mal te siruo» (VC); 
«pois o premeiro non valia» (S); «huũ 
dinheyro valia quarenta pesantes de 
prata, e hũa poma valia sete pesantes, e 
huũ goyua valia çinquo» (HV); «dous 
dinheiros mehudos de cobre que valiã a 
quarta parte de huũ siclo» (VC); «a çerca 
do qual deus vall muyto pouco» (VC); 
«Os ditos freigueses nõ querẽ pagar os 
dizimos do que as ditas cousas justamẽte 
vallẽ» (C); «huũ dinheiro de prata 
vallẽdo dez meudos» (EE); «as outras 
virtudes sem ella nenhuũa cousa vallem 
pera o meresçimento» (EE); «ella proue 
e mostre que nos vallemos e podemos» 
(VC); «como quer que os esposoyros non 
vallen» (S); «E todo esto que o senhor 
fallou da carne e sangue seu vallenos e 
aproueita pera esto» (VC); «pois que 
açerca do juyz malliçioso valleo tãto a 
perseuerança do rogo» (VC); «Fornos 
de caal outro tanto quanto valler os 
ditos tres moyos» (C); «vallerã no dia 
do juyzo aaquelles que as obrarõ» (VC); 
«E por tãto mais valleria ao pecador 
que ouuese na morte hũa bõa cõfissom» 
(VC); «e tanto val elle como tu valles da 
tu ty meesmo» (VC); «contãdo que huũ 
delles vallesse .xv. libras de dinheyros» 
(VC); «Porque ajnda que as vestiduras 
de Christo pouco vallessem todas lhas 
leuarom e desuestirom» (VC); «mas 
disselhes cousa que vallia tanto o mais» 
(VC); «mais vallia que elles mesmos 
se matassem huũs cõ os outros» (HV); 
«porque vallya dez daquelles dinheiros» 
(VC); «dise que a cousa valya mais que 

o justo preço» (S).
valia, subs. (de valer + -ia). Valor; 

merecimento; préstimo. Formas: valia 
(VC, 4); vallia (VC, 15; EE, 1); vallya 
(VC, 2). Contextos: «nõ aja por grãde 
cousa o rico a casa presada e de grãde 
valia» (VC); «cabeça auia de dar huũ 
dinheyro de prata que vallia dez dos 
que entã corriã» (VC); «E tirarom as 
armas de mayor vallia» (EE); «dizimauã 
todas verças e as cousas de muy pouca 
vallya» (VC).

validoiro, adj. (de valido + -oiro). O mesmo 
que valedoiro: válido; valioso. Formas: 
vallidoyro (VC, 1). Contexto: «he das 
obras mais forte e mais vallidoyro he que 
o testimunho de pallauras» (VC).

valioso, adj. (de valia + -oso). Que 
tem grande valor; válido; importante. 
Formas: valiosa (VC, 1); valioso (S, 
3); valliosas (C, 1); valliossas (VC, 1); 
valyoso (VC, 1). Contextos: «aĩda que a 
sua oraçõ fosse virtuosa e valiosa a todos 
e por todos» (VC); «este matrimonio 
seria valioso» (S); «seria valioso o tal 
casamento» (S); «non seria o matrimonio 
por hy valioso» (S); E que sejã valliosas 
quaes quer sentẽças» (C); «deue saber 
quantos som valliossas as obras da 
misericordia» (VC); «E aqueste certas 
he muy valyoso e vallente testimunho 
cõtra os judeos» (VC).

valor, subs. (do lat. valore-m). Mérito; 
virtude. Formas: ualor (TC, 2); vallor 
(VC, 7; C, 3; EE, 7); valor (S, 2; VC, 
13; EE, 1). Contextos: «Tolhelhe o 
ualor da graça que nom ham cõ Deus»; 
«som homes e molheres uiis e de pouco 
ualor» (TC); «e assy como pobre molher 
o enuorilhou nom em pannos de sirgo 
mas em trapos de pouco vallor» (VC); 
«queremos que nõ sejam de nehuũ 
vallor» (C); «de moor vallor sooes 
vos outros que muytos passaros» (EE); 
«comer manjares de pouco valor» (S); 
«quanto poder e valor tem elle acerca de 
deus» (VC); «aberta a boca delle acharas 
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valor de tres soldos» (EE).
vãmente, adv. (de vão + -mente). Em vão; 

debalde; inutilmente. Formas: uaãmẽte 
(TC, 2); vaamente (VC, 1); vaãmente 
(VC, 3; EE, 1); vãamente (VC, 2); 
vaamẽte (VC, 2); vaãmẽte (S, 1; VC, 
6; EE, 1). Contextos: «Contra este 
mandamento uaam todos aqueles que 
iuram uaãmẽte» (TC); «e nõ presuma ja 
mais gloriar me vaamente» (VC); «e tu 
vaãmente e debalde o despendes» (VC); 
«ca isto nõ o faço vaãmente e sem causa» 
(EE); «nom se gloriase alguũ vãamente 
das booas obras» (VC); «e que nũca se 
glorie vaamẽte em sy» (VC); «jurãdo 
ou mentindo vaãmẽte e sem proueito 
duuidando» (S); «assi como fazẽ os 
soberbos que se gloriã vaãmẽte» (VC); 
«nõ vaãmẽte como aquelle que fere no 
aar por ferir o immijgo» (EE).

vangelho, subs. O mesmo que evangelho. 
Formas: uangelho (TC, 1). Contexto: 
«mortaaes fazẽ ẽ ela morada segũdo o 
uangelho» (TC).

vanglória, subs. (do lat. vana-m gloria-m). 
Presunção infundada; vaidade. Formas: 
uaã gloria (TC, 1; VC, 1); uãa gloria 
(TC, 2); uaãs glorias (TC, 1); vaa gloria 
(VC, 5); vaã gloria (S, 13; TC, 1; VC, 
61; HV, 1; EE, 11); vãa gloria (S, 5; VC, 
11); vaãgloria (VC, 4; EE, 2); vãagloria 
(VC, 2); vaam gloria (VC, 1); vaão 
gloria (VC, 1). Contextos: «Outrosy 
tomãdo uãa gloria das minhas obras» 
(TC); «fazẽ estas cousas por uãa gloria 
que lhes nõ aproueita aas almas» (TC); 
«Pequey per soberba e per uaã gloria» 
(TC); «aquello que era bẽ se torne em 
mal por a uaã gloria» (VC); «A quynta 
se he uagaroso em conprir o seruiço de 
Deus ou se cuyda algũas uaãs glorias ou 
se da maao enxẽplo aos outros» (TC); 
«As pallauras da preeguaçõ muytas 
vezes se çujam e tomã nodoa do pedir 
das cousas tẽporaaes e da vaa gloria e 
da louuaminha enguanosa» (VC); «A 
ssexta he discordia, a qual tomou senpre 

a cõtrariedade por vaã gloria» (S); «a 
boa obra as mays vezes he causa de 
vaãgloria» (EE); «Pompa. Vaã gloria» 
(TC); «ou que nos deu a vaã gloria das 
riquezas» (EE); «Entã nõ atormẽta a vãa 
gloria nẽ accidia» (VC); «E por quanto 
a boa obra as mays vezes he causa de 
vaãgloria» (EE); «onde sayo deos a elles 
e doestou os da vãagloria e de auareza» 
(VC); «ajnda que nom sejam vẽcidos 
de gulla som vẽcidos de vaam gloria» 
(VC); «vẽçera a cobijça e a sandiçe da 
vaão gloria e do louuor» (VC).

vangloriar, vb. (do lat. medieval vana-
gloriari). Gabar; envaidecer. Formas: 
vaãgloriarme (EE, 1); vaã gloriauam 
(EE, 1). Contextos: «conuẽ a saber 
vaãgloriarme» (EE); «que se gabauam e 
vaã gloriauam seer judeus» (EE).

vanglorificar, (de vã + glorificar). Vanglo-
riar; gabar. Formas: vaã glorificam (EE, 
1). Contexto: «conuẽ a saber da lingua e 
naçom hebrayca se vaã glorificam» (EE).

vanglorioso, subs., adj. (do lat. medieval 
vanagloriosus, a, um).  Vaidoso; 
presunçoso. Formas: uaãglorioso (TC, 
1); vaã gloriosos (VC, 2); vaãgloriosos 
(VC, 2); vaam gloriosos (VC, 1); 
vaãoglorioso (S, 1); vaãogloriosso (S, 
3); vaãos gloriosos (VC, 3); vangloriosos 
(EE, 1). Contextos: «Se he uaãglorioso. 
Se he presumtuoso. Se he ypocrita» 
(TC); «A gloria lhe tirã os vaã gloriosos» 
(VC); «e alguũs a vendẽ por hõrras 
assi como os soberbos e vaãgloriosos» 
(VC); «Nom he achado este thesouro 
nos luxuriosos. nem se esconde nos 
vaam gloriosos» (VC); «pella qual 
o ssoberbo e o vaãoglorioso quer 
pareçer boo e gloriosso a todos» (S); 
«E o soberbo cobijça grandes cousas de 
dentro da vontade, e ho vaãogloriosso 
louuança de ffora» (S); «E a esta especia 
perteençẽ aos cobijçosos e soberuos e 
vaãos gloriosos que dam louuor a sy 
meesmos» (VC); «nam deuemos seer 
vangloriosos» (EE).
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vão, adj. (do lat. vanus, a um). Vazio; 
inútil. Formas: uaãs (TC, 5); vaã (S, 3; 
VC, 29; EE, 6); vãa (S, 3; VC, 6); vaão 
(VC, 20); vãao (S, 1; VC, 1); vaãos (S, 2; 
VC, 10); vaas (VC, 1); vaãs (S, 12; VC, 
27; HV, 1; C, 1; EE, 7); vãas (S, 4; VC, 
2). Contextos: «Se stamdo na ygreia 
falou palauras ouciosas e uaãs» (TC); 
«mas ajnda de teer vaã sperãça» (VC); 
«Esta demanda he vaã» (EE); «desejo, 
bebediçe, palrraria, alegria vãa» (S); «e 
que refree minha boca de toda palaura 
ociosa e vãa» (VC); «A terceyra que a 
leue nõ por louuor vaão mas por gloria 
e louuor de deus» (VC); «E quẽ disser 
rracha, que quer dizer vãao e vãydade 
ou sen çelebro» (S); «seer de leue e vãao 
e mouediço coraçõ» (VC); «dã vozes e 
braados feios e vaãos» (VC); «nõ erã 
maas e vaas assy como aquellas que se 
fazẽ cõ arte magica» (VC); «quebrãdo 
voto en palauras vaãs e ouçiosas por 
alegria vaã e por palauras de jograrias» 
(S); «em quãto vos em cousas vaãs 
despẽdẽdo vos perdees» (VC); «ouuio 
suas palauras vaãs começou se de 
rijr» (HV); «falando ẽ cousas vaãs e 
desonestas» (C); «Nã de cousas vaãs: 
mas das que aconteçerom» (EE); «ffalar 
cousas vãas, falar muito, falar cousas 
loucas» (S); «auia cuydaçoões vãas e 
dãpnosas» (VC).

vão 2, subs. (do lat. vanu-m). Espaço 
vazio; abertura. Formas: vaão (EE, 2). 
Contextos: «ãnos depoys nom faz vaão 
pera tirar ho prometimẽto» (EE); «non 
faz vaão para tirar a promessa» (EE).

vapor, subs. (do lat. vapore-m). Substância 
no estado gasoso; emanação; cheiro. 
Formas: vapor (VC, 2); vapores (VC, 
2; EE, 2; RP, 2). Contextos: «Item o 
carbũculo affugenta a peçonha do aar e o 
maao vapor» (VC); «nẽ talhos de carnes 
nẽ vapor das viãdas cozidas» (VC); «o 
quarto nos adobes o quinto nos vapores» 
(VC); «alleuãtãsse vapores humidos 
com a queẽtura do sol, e espessam nas 

nuueẽs» (EE); «o homẽ estando em o 
sõno traz em si muytos vapores» (RP); 
«sobẽ muytos vapores peçonhẽtos ao 
aar» (RP).

vara, subs. (do lat. vara-m). Pau comprido; 
cajado;  bordão;  báculo;  poder ; 
autoridade. Formas: uara (S, 1; TC, 
1); vara (VC, 21; EE, 5); varas (VC, 
3; EE, 1); varras (VC, 1). Contextos: 
«e a uara de Moysses en serpẽte» (S); 
«cõ a sãcta uara que teẽ ha aazo de 
auer as cousas tẽporaaes auõdosamẽte» 
(TC); «Em archa era a vara de Aarom 
que emfloreçeo» (VC); «E qual de vos 
outros cuydando pode acreçentar a sua 
statura em longura huũa vara» (EE); 
«mãdou que trouuessem senhas varas e 
as offerecessem ẽ no altar» (VC); «Ca de 
huũa meesma natureza som ha vide e as 
varas» (EE); «(e açoutallo hã) cõ varras 
e azorragues» (VC).

varão, subs. (do lat. barone-m). Homem; 
barão: título de nobreza inferior ao 
visconde. Formas: uarõ (TC, 1); uaron 
(S, 1); varan (S, 1); varõ (S, 8; VC, 3; 
EE, 5); varõees (S, 2); varões (S, 1; VC, 
1; EE, 1); varom (S, 5; EE, 6); varon (S, 
9); varoões (EE, 3). Contextos: «Se uarõ 
se poser com molher» (TC); «E pode 
pareçer como esta molher que primeiro 
nõ era cõvinhauel a uaron» (S); «se elle 
nõ pode haver ajũtamento aa molher ou a 
molher aho varan» (S); «eu vos esposey 
cõ huũ varõ» (EE); «E ho que dizen de 
varõees, isso mesmo he de ẽtẽder das 
molheres» (S); «E esto mesmo se entẽde 
dos duques e marqueses, condes, varões 
e ricos homens» (S); «vee os duques 
cõdes e varões» (VC); «clerigo ou leygo, 
varom ou molher» (S); «Em aquelles dias 
o muy esforçado varom Judas Machabeo 
feyto seu ajũtamento» (EE); «E em outra 
maneira se fazen esposoyros quando 
son mayores de ssete annos ho varon de 
quatorze» (S); «Conuẽ a saber: varoões 
tiradas as molheres e mininos que em a 
ley non se cõtauam» (EE).
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variação, subs. (do lat. variatione-m). 
Mudança; alteração. Formas: uariaçom 
(S, 1); variaçõ (VC, 1). Contextos: 
«temor da vontade, uariaçom  do 
coraçom» (S); «he que o faz lunatico 
per mudãça da voontade e cõtinuada 
variaçõ em mal» (VC).

variar, vb. (do lat. variare). Tornar diverso; 
diversificar. Formas: variã (VC, 1). 
Contexto: «assy variã elles aquello que 
pareçia defora» (VC).

variedade, subs. (do lat. varietate-m). 
Diversidade; diferença; alternativa. 
Formas: variedade (EE, 2). Contextos: 
«Onde ha variedade hy ha bem e mal» 
(EE); «esta posta em a variedade e 
mudamẽto passa» (EE).

varredeiro, adj. (de varrido + -eiro). Var-
redor; que varre. Formas: varredeyra 
(EE, 1). Contexto: «semelhante he o 
regno dos çeos aa rede varredeyra lan-
çada no mar» (EE).

varredura, subs. (de varrido + -ura). 
Lixo; cisco. Formas: vareduras (VC, 1). 
Contexto: «pera leuarem as vareduras 
ou cisto» (VC).

varrer, vb. (do lat. verrere, arrastar pelo 
chão). Limpar com vassoura o chão. 
Formas: varra (C, 1); varrida (EE, 2); 
varridas (C, 2). Contextos: «assy se 
varra ao sabado no qual lauarã as pias 
dagua beẽta» (C); «quãdo vier achalla 
varrida e arreada» (EE); «os mosteiros 
e ygrejas de nosso bispado estem limpas 
e varridas» (C); «as ygrejas e capellas 
sejam varridas» (C).

várzea, subs. (origem controversa). Cam-
pina; planície cultivada. Formas: varzea 
(VC, 1). Contexto: «Em aqueste valle 
he huũa varzea pequena regantia chea 
de aruores e dellectosa» (VC).

vasa, subs. (do francês vase). Cova; fosso. 
Formas: vasa (VC, 2). Contextos: 
«apanhada em algũa gayua ou vasa» 
(VC); «E aquella vasa. (auia cinco 
portados ou entradas) darredor» (VC).

vasilha, subs. (do lat. medieval vasilia-m, 

diminutivo de vas, asis). Pequeno vaso; 
bilha. Formas: vasilha (VC, 1); vasilhas 
(VC, 3); vassilhas (VC, 1); vassillas 
(VC, 1); vazilhas (VC, 1). Contextos: 
«e na fonte chea pode o vaso ou vasilha 
receber agoa» (VC); «nõ fallou se nom 
daquelles vasos ou vasilhas que tragiã 
alli pera vẽder» (VC); «Estas vassilhas 
stauã aly pera se encherem de agoa» 
(VC); «escolherom os boos em suas 
vassillas» (VC); «tomarõ olleo cõ sigo 
ẽ suas vazilhas» (VC).

vaso, subs. (do lat. medieval vasum, por 
vas, asis). Recipiente côncavo que 
serve para guardar líquidos ou sólidos. 
Formas: uaso (S, 4); uasos (VC, 1); 
vaso (S, 3; VC, 27; EE, 7; RP, 1); vasos 
(VC, 15; EE, 3); vasso (S, 3; VC, 2); 
vassos (VC, 1). Contextos: «e poõe 
olio na patena ou em huũ uaso» (S); 
«E perventura podesse poer o corpo do 
senhor de dereyto em callez e em uasos 
de ouro» (VC); «deue ser gardado este 
sangue ẽ huũ vaso» (S); «Vay que este he 
vaso escolheyto por mĩ» (EE); «daquelle 
meesmo barro. ou lodo fez outro vaso 
segundo progue ao olleyro» (VC); «mas 
somos como ho vaso quebrado que nam 
pode reter cousa alguũa» (EE); «a triaga 
seja delida em ho vaso ou copo em que 
ha tomares» (RP); «mais que caberia 
em quãtos vasos materiaaes e tonees e 
pipas» (VC); «Este thesouro he ẽ vasos 
de terra» (EE); «este he ho vasso que 
tẽ ho meu sangue» (S); «deue aquelle 
sangue ou vomito tomalo en huũ vasso» 
(S); «porque nom conuem que o vasso 
sanctificado a deus» (VC); «a qual pedra 
acustumauã de cauar e fazer della vassos 
pera vnguẽtos» (VC).

vassalo, subs. (do lat. medieval vassallu-m). 
Súbdito; servidor. Formas: uasalo (TC, 
1); uasalos (S, 1); vasallo (VC, 1; HV, 
3); vasallos (S, 1; VC, 1); vasalo (S, 2); 
vasalos (S, 3); vassallo (EE, 1); vassallos 
(EE, 2). Contextos: «E outrosi a rey 
Dauid que matou seu uasalo e dormiolhe 
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coa molher e foy perdoado» (TC); «que 
ajam pera senpre de consentimẽto de 
seus uasalos» (S); «e seja seu vasallo e 
subdito» (VC); «E qual quer coussa que 
ho señor por força e contra vontade leua 
dos vasallos, he theudo a o rrestituyr» 
(S); «e disse a seus vasallos e sobdictos 
que reçebẽ as rẽdas e nouidades» (VC); 
«quãdo alguũ vasalo ou homẽ seu ffaz 
algũa cousa comtra elles» (S); «O quinto 
que lãçan muitas peitas a seus vasalos e a 
seus subditos» (S); «Nem o dyaboo ama 
alguum fazendo se seu vassallo» (EE); 
«e o pẽssamento da sua fermosura o 
çegou e quis teer vassallos» (EE).

vassoira, subs. (do lat. medieval versoria-m, 
feminino de versorium). Utensílio para 
varrer o chão. Formas: vasoyra (VC, 
1); vassoira (VC, 1); vassoiras (VC, 3). 
Contextos: «e seja feito como purgatorio 
e vasoyra daqueste mundo» (VC); «Assi 
como a vassoira nõ tira ha çugidade que 
esta apeguada e rija mas aquella que he 
leue e esta aadecima» (VC); «Alimpa me 
cõ vassoiras da cõfissõ das çugidades 
dos viçios» (VC); «e achoua limpa cõ 
vassoiras» (VC).

vazar, vb. O mesmo que vaziar. Formas: 
vazar (VC, 1; RP, 2); vazaras (VC, 1); 
vaze (VC, 1); vazou (EE, 1). Contextos: 
«vigee por vazar as bolsas dos subditos» 
(VC); «E tãbem he grãde remedio 
vazar o ventre» (RP); «e se o ventre 
naturalmente se nom poder vazar, 
toma huũ cristel» (RP); «despacharas e 
vazaras o teu coraçõ do mũdo terreal» 
(VC); «tire ou vaze de sy toda soberua» 
(VC); «O qual por sua beẽta paixõ vazou 
as obseruanças da ley» (EE).

vaziar, vb. (de vazio + -ar). Esvaziar; 
despejar. Formas: vaziara (EE, 1); vaziẽ 
(EE, 1). Contextos: «Mas quãdo vier o 
que he perfeito se vaziara o imperfeito» 
(EE); «agora se vaziẽ as propheçias» 
(EE).

vazio, subs., adj. (do lat. vacivus, a, um). 
Vago; desocupado; que não contém nada. 

Formas: uazios (VC, 1); vasias (VC, 1); 
vazia (S, 1; VC, 13; EE, 5); vazias (VC, 
6); vazio (VC, 20; EE, 3); vazios (VC, 4; 
EE, 2); vazyo (S, 2; EE, 2). Contextos: 
«nos somos fracos e enfermos e uazios 
que todos bẽ» (VC); «As claustras sõ 
vasias» (VC); «he delgada e toda uia 
vazia» (S); «que nã ficasse nenhuũa 
cousa vazia» (EE); «e assi as vasilhas 
leuauã vazias» (VC); «por mostrar como 
o sepulcro staua vazio» (VC); «acharon 
o sepulcro vazio» (EE); «a graça que se 
da no baptismo nõ se da em vazio» (EE); 
«porque teẽdo a aparẽça da sanctidade 
aa de fora de dẽtro sõ vazios de obras de 
virtudes e sancto fructo» (VC); «logares 
vazios» (EE); «quando lhe dã o calez 
vazyo» (S); «o bispo lhe da a patena 
e o calez vazyo e lhe diz» (S); «ca ho 
copo cheeo nom se myngua: mas ho 
vazyo» (EE).

veado, subs. (do lat. venatu-m). Mamífero 
ruminante selvagem. Formas: veado 
(EE, 3). Contexto: «Semelhante he 
o meu amado aa cabra saluagen, e ao 
veado pequeno» (EE); «que o veado 
pequeno por quanto non se pode com 
os cornos defender» (EE).

vedar, vb. (do lat. vetare). Tapar; estancar; 
impedir. Formas: he vedado (VC, 2); 
seer vedados (VC, 1); veda (S, 1; EE, 1); 
vedada (VC, 1); vedado (S, 2; VC, 5); 
vedãdo (VC, 1; EE, 1); vedados (VC, 1); 
vedallas (VC, 1); vedar (VC, 3); vedauã 
(VC, 1); vedauam (VC, 2); vedeo (VC, 
1); vedou (VC, 1; EE, 1). Contextos: «E 
por aqueste mandamento do decallogo 
he vedado que se nom faça dampno 
ao prouximo» (VC); «nom deuem seer 
vedados ou toruados de a fazerem» 
(VC); «no qual se veda dampnar ao 
proximo nas cousas temporaaes» (EE); 
«E por o doçe e saboroso mamjar da 
aruor vedada» (VC); «A terceira quãdo 
en tempo vedado» (S); «fechãdo e 
vedãdo a ẽtrada e sayda» (EE); «e os 
madeiros vedados que aadur pode alguẽ 
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passar per a soõbra delles que nõ cayra 
ẽ pecado e em ofensa» (VC); «mas 
reprehendellas e vedallas como fez 
aqueste ladrom» (VC); «Nom queiras 
vedar a cheguada aos paruoos» (VC); 
«em tanto que defendiã e vedauã as 
offertas que erã estabelleçidas seer feitas 
do poboo» (VC); «por que os vedauam 
e lhes deffendiã que nom braadassem» 
(VC); «e aquello que lhe desaprougue 
vedeo e cauidese dello» (VC); «Christo 
numca foy calçado: ca elle vedou aos 
apostollos trazer çapatos» (EE).

vedo, subs. (regressivo de vedar). Vedante; 
espécie de penso higiénico que as 
mulheres usavam no período menstrual. 
Formas: uedo (TC, 1). Contexto: «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).

vedor, subs. (de ver + -dor). Aquele que 
inspeciona ou fiscaliza; intendente; 
mordomo. Formas: veedor (VC, 1); 
veedores (VC, 1). Contextos: «E farta-
rõse todos e nõ he marauilha pois tijnhã 
boo veedor» (VC); «se hy nõ ouuesse 
alguũs veedores dos baylhos que se fazẽ 
çertas nom aueria hy quem de taaes jogos 
husasse» (VC).

vedoria, subs. (de vedor + -ia). Cargo 
ou função administrativa de vedor; 
mordomia. Formas: vedoria (C, 1); 
veedoria (VC, 2; C, 4). Contextos: «ou 
nosso vigairo e feito per nosso escriuam 
e carta de vedoria» (C); «e nõ pera husar 
da veedoria e moordomia» (VC); «que 
se nõ façam aforamentos nẽ prazos sem 
carta de veedoria e cõfirmaçã nossa» (C); 
«e ẽtam se nom faça se nam passando 
carta de veedoria de nos ou de nosso 
vigairo» (C).

vegetar, vb. (do lat. vegetare). Desenvolver; 
crescer. Formas: forõ vegetados (VC, 
1); vegetada (VC, 1). Contextos: «per 
sanctificaçõ desse meesmo spiritu sancto 
forõ vegetados e criados» (VC); «esta 

vida animada e vegetada. e he prestes 
de a perder» (VC).

vegetativo, adj. (do latim medieval 
vegetativus, a, um). Relativo a um dos 
três tipos de alma, segundo Aristóteles: 
alma vegetativa, aquela que regula 
as atividades biológicas. Formas: 
vegetatiua (VC, 1). Contexto: «mostrou 
que auia corpo viuo e animado per alma 
vegetatiua» (VC).

vegília, subs. O mesmo que vigília. 
Formas: vegillias (VC, 1). Contexto: 
«O corpo deue dar a jejuũs e a vegillias 
e a outros trabalhos» (VC).

veia, subs. (do lat. vena-m). Vaso sanguíneo. 
Formas: uea (VC, 1); vea (RP, 13); veas 
(VC, 4; RP, 1); veea (S, 1); veeas (VC, 
4); veyas (VC, 1). Contextos: «e tornara 
a uea pera de tras» (VC); «Façase ergo a 
sangria em a vea destra ou seestra» (RP); 
«E se pella vẽtura naçer a apostema de 
bayxo do braço direyto, sangre se em 
ho meo daquelle braço da vea meaã» 
(RP); «ou na vea epatica .s. em a vea 
que he açerca do dedo mais pequeno» 
(RP); «seja sangrado em a vea de 
çephalica» (RP); «mingua sobre a vea 
que he chamada a pedica grãde» (RP); 
«e se homẽ nõ quiser cortar muytas veas 
jũtamẽte, emtam leyxe yr a vea aberta 
ou ferida atee o retardamẽto do sangue» 
(RP); «he hũa veea de sangue que vay 
fasta o coraçom» (S); «e o sangue que 
das suas veeas manou» (VC); «e as veyas 
se romperã no corpo» (VC).

vela, subs. (regressivo de velar). Vigília 
noturna. Formas: vella (VC, 1; EE, 3); 
vellas (VC, 3; EE, 2). Contextos: «A 
segũda vella ou vigilha he chamado em 
latim intempestũ quer dizer desoras» 
(VC); «E se vyer na segunda vella: ou 
terçeyra e assy os achar bemauenturados 
som os taaes» (EE); «a primeira vella he 
o estado de quando homẽ he minino» 
(EE); «E se vyer na segunda vella: ou 
terçeyra e assy os achar bemauenturados 
som os taaes» (EE); «(E todas tomando 
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suas lãpadas) ou vellas» (VC); «Desy 
cuyda na voontade as vellas e vigillia dos 
pastores» (VC); «vellauam e guardauã 
has vellas da noyte» (EE).

velar, vb. (do lat. vigilare). Vigiar; fazer 
guarda. Formas: fora vellado (VC, 1); 
forõ velados (VC, 1); uelar (S, 1); uellar 
(EE, 1); veellã (EE, 1); veellaos (VC, 1); 
vela (S, 1); velam (S, 1); velan (S, 1); 
velando (S, 3); velar (S, 1); vella (EE, 
2); vellã (VC, 1); vellãdo (EE, 1); vellam 
(VC, 1); vellando (EE, 6); vellar (EE, 1); 
vellaria (EE, 4); vellaua (EE, 1); vellauã 
(EE, 1); vellauam (EE, 1); vellay (EE, 
9). Contextos: «Ja elle fora vellado nos 
olhos» (VC); «e como lhe forõ velados 
os olhos» (VC); «como se deuem dar 
as bençõees aos que son casados e 
como se ham de uelar na ygreja» (S); 
«O justo dara seu coraçom a uellar de 
manhaã ao senhor que ho fez» (EE); 
«Os quaaes veellã em fazer paz» (EE); 
«e veellaos e guardaos dilligentemẽte» 
(VC); «Ben avẽturado he quen vela e 
garda suas vesteduras por que nom ande 
nuu e pareçan suas vergonhas» (S); «que 
significan os anees e ho veeo que poem 
aos esposados quamdo sse velam» (S); 
«asi como fazẽ ẽ alguũs lugares aos 
que velan e dan bẽçõees do casamẽto» 
(S); «polo qual muytas puluçõees me 
aqueçerõ velando e dormindo» (S); «E 
o saçerdote que os ha de velar e bẽzer 
vestido das vestiduras sacras» (S); «bẽ 
auẽturado o que me ouue e vella aas 
minhas portas» (EE); «os que guardã 
e vellã os castellos» (VC); «por tanto 
vellãdo disse» (EE); «Vigillias chama 
aqui per semelhança daquelles que 
vellam aqui de nocte» (VC); «donde 
põe a figura dos que esperan a seu amo 
e senhor vellando para quando torne 
das vodas» (EE); «Aquy nosso senhor 
Jhesu Christo nos amoesta vellar contra 
a duuida da morte» (EE); «a qual hora 
ouuesse de vijr o ladrom vellaria por 
çerto» (EE); «dormia cõ ho corpo, e 

vellaua con ha deidade» (EE); «E auia 
pastores em aquella regiõ que vellauã e 
guardauã aas vellas da noy[te] sobre seu 
gaado» (EE); «vellauam e guardauã has 
vellas da noyte» (EE); «seede discretos 
e vellay» (EE).

velero, subs. O mesmo que veloro. 
Formas: vellero (VC, 3). Contextos: «e 
esto foy afigurado no vellero de Gedeõ» 
(VC); «ee o molhamẽto do vellero 
que se enchia de orualho significaua o 
liuramento dos filhos de Israel de seus 
jmijgo» (VC); «O vellero de Gedeõ foy 
a virgẽ Maria» (VC).

velhacaria, subs. (de velhaco + -aria). 
Patifaria; maroteira. Formas: velhacaria 
(VC, 3; EE, 2); velhacarias (VC, 3; 
EE, 2). Contextos: «nem nos çuje a 
sua luxuria. nẽ nos encha de poo a 
sua velhacaria» (VC); «assy como 
destes vossos mẽbros que seruissẽ aa 
velhacaria e çugidade e aa maldade» 
(VC); «ou velhacaria ou doudo fallar 
ou chocarreria» (EE); «aquella tão çuja 
boca de treedor da qual o coraçõ era 
cheo de demonio e de Sathanas e das 
suas velhacarias» (VC); «tu achegado aa 
tua carne que he çuja. e chea de muytas 
velhacarias e de desuayradas fantasias» 
(VC); «de chocarrarias e velhacarias» 
(EE).

velhaco, subs., adj. (do cast. bellaco). 
Ordinário; sujo. Formas: velhacas 
(EE, 1; RP, 1); velhaco (VC, 3; EE, 
1); velhacos (S, 1; VC, 2; EE, 1). 
Contextos: «praticando diuersos e 
maaos jogos e velhacas allegrias» (EE); 
«taes vẽtosidades sam muyto çujas e 
muyto velhacas» (RP); «a qual asy a 
podera dar a huũ velhaco qualquer que 
quisera» (VC); «sejate o mundo velhaco 
e todo amor carnal te pareça çujo» 
(VC); «por huũ palpar desonesto ou 
por andar velhaco» (EE); «nõ deue dar 
este sacramẽto aos jograes velhacos» 
(S); «e fazẽ os astrosos e velhacos que 
viuem por soldada» (vc); «outros cantarõ 
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velhacos cãtares» (EE).
velhice, subs. (de velho + -ice). Estado 

ou condição de velho; idade avançada. 
Formas: uelhiçe (VC, 1); uelhyçe (VC, 
1); velhiçe (S, 1; VC, 19; EE, 5); velhyçe 
(VC, 7). Contextos: «na mãcebia e 
na meya hydade e ẽ a uelhiçe se pode 
ẽtẽder» (VC); «tã longa he ou pode 
seer a uelhyçe como todallas outras 
hydades primeiras» (VC); «faleçem por 
grande velhiçe» (S); «e a segunda he 
adolesçencia ou mãçebia. e a terçeyra 
a velhiçe» (VC); «do qual podesse em 
sua velhiçe seer ajudada» (EE); «tirando 
fora de si a velhyçe e os pecados» (VC).

velho, subs., adj. (do lat. vetulus, a, 
um). Idoso; pessoa de idade avançada. 
Formas: uelha (S, 5; TC, 5; VC, 1); 
uelhas (TC, 1); uelho (S, 2; TC, 2; VC, 
1; EE, 2); uelhos (TC, 1); velha (S, 26; 
VC, 41; C, 1; EE, 8); velhas (VC, 8; 
EE, 1); velho (S, 19; VC, 69; HV, 1; 
EE, 51); velhos (S, 4; VC, 30; C, 1; EE, 
10). Contextos: «assy como a ley noua 
he mais clara que a ley uelha» (S); «O 
terceyro mandamento era na ley uelha: 
Santifica o dia do sabbado» (TC); 
«recriãdo o coraçõ da uelha chorosa 
segũdo se segue» (VC); «Ergo mays 
pouco o deuem de ssaber os uelhos, e 
as uelhas que nũca souberõ que cousa 
era deytar de si os pecados» (TC); «nom 
por que seja mays uelho em ydade» (S); 
«A primeyra quẽ he aquel que pecou, 
scilicet, se homẽ o molher se mancebo 
se uelho se liure se seruo» (TC); «todos 
os viçios enuelheçẽ cõ o uelho» (VC); 
«de huã mesma ffe foy em o uelho e 
nouo testamẽto» (EE); «Ergo mays 
pouco o deuem de ssaber os uelhos, e 
as uelhas que nũca souberõ que cousa 
era deytar de si os pecados» (TC); «Ca 
segundo a ley velha nom auija mais de 
dous afirmatiuos» (S); «porque a ffe 
nũca he velha e a rrelygiom nõ sente 
enfadamento» (VC); «E quãdo alguũ 
frade por sua doença tiver neçesidade de 

ser uisitado per alguã boa e onesta velha 
molher» (C); «Assy como na ley velha 
que foy ley de temor» (EE); «e todallas 
cousas que som nas scripturas lhe pareçẽ 
velhas» (VC); «repairauan as cousas 
velhas» (EE); «Nehuũ nom sse pode 
escusar de rreçeber este ssacramento nẽ 
de se confesar que seja velho nẽ moço, 
homẽ nen molher» (S); «e ora seja alguẽ 
em ydade de velho ou de mãçebo» (VC); 
«tomouo adeparte huũ dos outros judeus 
que lhe pareçeo mais velho e disselhe» 
(HV); «empero ho velho deu pello 
anjo que falaua» (EE); «ho laço dos 
mançebos he os homẽs velhos maaos» 
(S); «e guarda dos paruoos e cabeça dos 
baraoões mançebos. e acabamento dos 
velhos» (VC); «vsam dos ditos olios 
velhos» (C); «vaa a molher a elle diãte 
os velhos e tome o çapato do pee delle e 
cuspalhe no rostro» (EE).

veloro, subs. (do cast. velloro). Velo; pelo; 
pele de um animal; lã de uma ovelha. 
Formas: velloro (VC, 4); velloros (VC, 
1). Contextos: «O vellero de Gedeõ foy 
a virgẽ Maria: do qual velloro Christo 
Jhesu fez sayo pera se vestir» (VC); 
«assy como cordeiro ou ouelha que da de 
vestir da sua laã e do seu velloro aaquelle 
que a trosquia» (VC); «E nota que per 
as ouelhas sẽ mal que dam a sua laã e 
velloros pera vestir» (VC).

veloso, adj. (do lat. villosus, a, um). Peludo; 
cabeludo. Formas: velloso (VC, 1). 
Contexto: «Esau filho de Rabeca e de 
Jsaque velloso foy assy na voontade 
como no corpo» (VC).

vena, subs. (do castelhano vena). Veia. 
Formas: venas (VC, 1). Contexto: «O 
jaspe bõo he verde e he muyto luzẽte e 
tẽ hũas venas vermelhas» (VC).

vencedor, subs., adj. (de vencido + -or). 
Que venceu; vitorioso. Formas: vẽcedor 
(VC, 1); vẽçedor (VC, 6); vẽçedora (EE, 
1); vẽcedores (VC, 2); vẽçedores (VC, 
5; EE, 1); vemçedores (S, 1); vencedor 
(VC, 3); vençedor (VC, 7; EE, 1); 
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vençedora (EE, 1); vencedores (VC, 1); 
vençedores (VC, 3). Contextos: «mas 
per auito resplandescẽte demostrauã 
a gloria do senhor e vẽcedor» (VC); 
«poderia o remijdor e vẽçedor. tornarse 
a sua gloria» (VC); «tua maão vẽçedora» 
(EE); «e entom dos vẽcedores que 
seram ledos ja he vista que sta catiua» 
(VC); «martires por cuja vertude 
soffrerõ e forõ vẽçedores» (EE); «e 
por sua merçee nos de forteleza que 
sejamos em elles vemçedores» (S); 
«E forçadamente elles ouuerã dar 
testimunho e preeguar a verdade da 
resurreyçom do senhor vencedor da 
morte» (VC); «Ho emxenplo he como 
ho Rey vençedor ao rey Immijgo» (EE); 
«e tua maão vençedora juntamente a 
louuarom» (EE); «entom procurou elle 
que fosse a hoste da gente alua ou em 
branco com stollas vencedores» (VC); 
«ajnda nõ somos vençedores» (VC); «e 
nom curã dos vençedores homẽs darmas 
do senhor» (VC).

vencelho, subs. (do lat. vulgar *vinciculu-m, 
este de vinculum). Atilho; ligadura. 
Formas: uẽçelho (VC, 1); vẽçelhos 
(EE, 1); vencelho (VC, 1). Contextos: 
«mortifica tu ẽ elles todollos malles cõ 
o uẽçelho ou leguadura» (VC); «colhee 
primeiro ho joyo e ataayo ẽ moolhos cõ 
vẽçelhos» (EE); «todas aquellas cousas 
assy ajuntadas e apanhadas e atadas 
em huũ vencelho dobradas çem vezes» 
(VC).

vencer, vb. (do lat. vincere). Obter vitória; 
sair vencedor; ganhar. Formas: aja 
vẽçidas (VC, 1); era vẽçida (VC, 1); era 
vençida (VC, 1); erã vençidos (VC, 1); 
for vẽçido (VC, 1); forã vençidos (VC, 
1); forõ vẽçidos (VC, 1); forom vençidas 
(VC, 1); fose vençido (S, 1); fosse 
vençido (S, 1; VC, 2); fossẽ vençidos 
(VC, 1); fossem vẽçidos (VC, 1); fossem 
vençidos (VC, 1); foy vẽçido (VC, 2; EE, 
1); foy vencido (VC, 3); foy vençido 
(VC, 3); he vẽçida (VC, 3); he vẽçido 

(VC, 2); he vencida (VC, 1); he vençida 
(VC, 1); he vencido (VC, 1); he vençido 
(VC, 3; EE, 1); seẽdo vẽçidos (VC, 2); 
seendo vençido (VC, 1); seer vẽcida 
(VC, 1); seer vẽçida (VC, 2); seer 
vẽçidas (VC, 1); seer vẽçido (VC, 3); 
seer vẽçidos (VC, 2); seer veençidos 
(VC, 1); seer vemçido (EE, 1); seer 
vençida (VC, 2); seer vencido (VC, 1; 
EE, 1); seer vençido (VC, 3; EE, 2); seer 
vençidos (VC, 3); seerẽ vẽçidos (VC, 1); 
seerem vençidos (VC, 1); seeres vẽçido 
(VC, 1); seja vẽçida (VC, 1); seja vẽçido 
(VC, 1); sejã vẽçidos (VC, 1); seja 
vençida (VC, 1); seja vencido (VC, 1); 
seja vençido (VC, 1); sejam vẽcidos 
(VC, 1); sejam vẽçidos (VC, 1); sejamos 
vençidos (S, 1); ser vẽçido (VC, 1); ser 
vencida (VC, 1); ser vençidos (VC, 1); 
sera vencido (VC, 1); seriã vẽçidos (VC, 
1); seria vençido (VC, 1); som vẽçidas 
(VC, 1); som vẽcidos (VC, 1); som 
vencidos (VC, 1); som vençidos (VC, 3); 
teue vẽçido (VC, 1); uẽçer (EE, 1); 
uẽçeremos (VC, 1); uẽçerom (S, 1); 
uençã (VC, 1); vẽça (VC, 3); vẽçã (VC, 
1); vẽça o (VC, 1); vẽçamos (VC, 2); 
vẽce (VC, 4; EE, 1); vẽçe (VC, 13); 
vẽçede (VC, 1); vẽçẽdo (VC, 2); vẽçee 
(VC, 1); vẽçeeo (EE, 1); vẽçeho (EE, 1); 
vẽçella (VC, 1); vẽceo (VC, 2); vẽçeo 
(VC, 10; EE, 1); vẽçeos (VC, 2); vẽcer 
(VC, 7); vẽçer (S, 1; VC, 26; EE, 1); 
vẽçera (S, 1; VC, 2); vẽçerã (EE, 1); 
vẽçeres (VC, 2); vẽçermos (VC, 1); 
vẽçerõ (EE, 1); vẽçes (VC, 2); vẽcesse 
(VC, 1); vẽçessem (VC, 2; EE, 1); 
vẽceste (VC, 1); vẽçeste (EE, 1); vẽçi 
(VC, 1); vẽçia (VC, 1); vẽçiao (VC, 1); 
vẽçida (VC, 2); vẽçidas (VC, 2); vẽcido 
(VC, 2); vẽçido (VC, 12); vẽcidos (VC, 
3); vẽçidos (VC, 8); veẽçe (VC, 1); 
veença (VC, 2); veençe (EE, 1); veençeo 
(VC, 1); veençer (VC, 1); vemçer (VC, 
1; EE, 1); vença (VC, 3); vençam (VC, 
1); vençamos (VC, 1); vençao (VC, 1); 
venças (VC, 1); vence (VC, 6); vençe (S, 
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1; VC, 7; EE, 5); vencẽ (VC, 1); vençẽ 
(VC, 5); vencẽdo (VC, 2); vençẽdo (VC, 
1); vençeeo (EE, 1); vençeer (EE, 1); 
vencello (VC, 1); vençem (VC, 1); 
vençemos (S, 1; VC, 1; EE, 1); vençendo 
(VC, 2); venceo (VC, 6); vençeo (S, 1; 
VC, 18; HV, 1); vencer (VC, 6); vençer 
(S, 2; VC, 37; EE, 2); venceras (VC, 1); 
vençeres (VC, 1); vençermos (VC, 3); 
vencerõ (VC, 1); vençerõ (EE, 2); 
vençerom (VC, 4); vençes (VC, 1); 
vencesse (VC, 1; EE, 1); vençesse (EE, 
2); vençessem (VC, 2); venceste (VC, 
1); vençeste (VC, 3); vencia (VC, 5); 
vençia (VC, 1; EE, 1); vencida (VC, 1); 
vençida (VC, 4); vençidas (VC, 1); 
vencido (VC, 1); vençido (S, 1; VC, 9; 
EE, 1); vencido foy (VC, 1); vencidos 
(VC, 2); vençidos (VC, 3); vinçã (VC, 
1). Contextos: «e ajnda por muytas 
tẽptaçoões que aja vẽçidas» (VC); «e 
que a justiça era vẽçida nõ per fraqueza 
ou mingoa de justiça. mas por o peso e 
inchaço da soberba» (VC); «e ha 
jnfieldade dos judeos era vençida» (VC); 
«porque chaamẽte erã vençidos per 
testimunhos de Dauid e per razõ» (VC); 
«e quanto mais vezes for vẽçido e ferido 
o jmijgo tãto mais arefeçe» (VC); «E assi 
muy justamẽte forã vençidos» (VC); 
«por ella forõ vẽçidos e nõ aproueitarõ 
e ella aproueitou» (VC); «depois que 
forom vençidas as tẽptaçoões per 
Christo» (VC); «e nõ fose vençido em 
juizo» (S); «Ha terceira pois que o diabo 
por madeyro vẽçera, por madeiro fosse 
vençido» (S); «E ajnda que per ventura 
elles fossẽ vençidos ou conheçidos que 
nõ ouuessẽ vergonha de seer achados ẽ 
mẽtira» (VC); «E como quer que fossem 
vẽçidos per tantas testimunhas que nõ 
podiã auer cõtradictas» (VC); «por tal 
que os do poboo de Jsrael fossem 
vençidos e confundidos per a ffe deste 
gentil» (VC); «e no seruiço temptou ho 
primeiro homẽ e vẽçeho Christo e foy 
vẽçido» (EE); «Per aquella razom foy 

confuso o treedor per a qual foy vencido 
e cõfuso Pillatos julguador» (VC); «o 
dyaboo foy vençido e priuado de seu 
poderio» (VC); «qualquer pessoa he 
vẽçida sua serua he e sua subjeita» (VC); 
«e o dyaboo he vẽçido do homẽ» (VC); 
«mais ligeiramẽte he vencida daquella 
voõtade que assy he aleuãtada» (VC); 
«quando per seu aazo he vençida a 
cõstancia firmeza da nossa bõdade» 
(VC); «e o temptador nõ he vencido» 
(VC); «en o juyzo derradeiro o pecador 
remordendolhe a consci[e]ncia he 
vençido e feito mudo» (EE); «Faze nos 
que seẽdo vẽçidos e leguados do teu 
amor e temor» (VC); «per as doores do 
lenho nom seendo vençido comfondesse 
e avergonhasse as dellectaçoões que 
veessem do lenho» (VC); «E por tal que 
o senhor per as doores do lenho nom 
seendo vençido comfondesse e avergo-
nhasse as dellectaçoões que veessem do 
lenho» (VC); «E firmou os e fortificou 
em toda virtude de fortelleza que nõ 
podia seer vẽcida» (VC); «e necessario 
he por a carne seer vẽçida da alma que 
ella resista ao diaboo» (VC); «as 
postemas e venino da ẽveja podẽ seer 
vẽçidas» (VC); «por nõ seer vẽçido cõ 
doores» (VC); «nõ poderã seer vẽçidos 
cõ doores nẽ tormentos» (VC); «ante que 
seer veençidos doutra maneyra» (VC); 
«pareçesse soo seer vemçido» (EE); «A 
purpura da viola nõ pode seer vençida 
per alguũs daquelles pexes que se chamã 
em latim muriçes» (VC); «non queiras 
seer vencido do maao» (EE); «mas 
diabolyca he seer vençido na luyta da 
tentaçom» (EE); «per razom ou per 
scriptura podẽ seer vençidos» (VC); «ajã 
vergonha de seerẽ vẽçidos per os filhos 
das treuas» (VC); «estes teem forte 
escaramuça por nom seerem vençidos 
das luxurias» (VC); «aproueitoute pera 
nõ seeres vẽçido das tẽptaçoões» (VC); 
«porque nõ seja vẽçida no tẽpo do 
arroydo» (VC); «se deue o homẽ guardar 
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que nõ seja vẽçido» (VC); «e per aquello 
que julguarẽ sejã vẽçidos» (VC); «que 
agora per sua graça ella seja vençida 
ajnda que nom seja vista» (VC); «e que 
seja vencido e cõfuso dos sabedores» 
(VC); «nem seja vençido per amor das 
cousas temporaaes» (VC); «ajnda que 
nom sejam vẽcidos de gulla som vẽcidos 
de vaam gloria» (VC); «os quaaes com 
ajuda da graça de Christo sejam vẽçidos 
com nosso suor e trabalho» (VC); «ou 
nom sejamos induzidos ẽ tentaçõ nẽ 
sejamos vençidos en ella» (S); «e vẽçes 
aquelle que nõ pode ser vẽçido» (VC); 
«com as maãos e pees quis seer pregado 
no lenho da cruz per caridade que nõ 
pode ser vencida» (VC); «ora sejam 
tẽptaçoões de demonios ou de homẽs que 
podẽ ser vençidos per jejũs e oraçoões» 
(VC); «aqui em a terra per ty sera 
vencido Lucifer» (VC); «per ordenaçõ 
diuinal manifestamẽte seriã vẽçidos» 
(VC); «Porque aquella cruz cõ que o 
dyaboo seria vençido auia elle de poer 
aos fiees em as fromtes» (VC); «mas 
porque som vẽçidas per outro major 
lume» (VC); «porque vençẽ e nũca som 
vencidos» (VC); «por a qual razom os 
seruidores de deus nom som vençidos 
nas perseguiçoões» (VC); «Depois que 
o dyaboo teue vẽçido» (VC); «ca aquelle 
ãnũçiaua que vinha a uẽçer o diaboo» 
(EE); «Fugamos da vãa gloria quanto 
podermos e cõ todo nosso cuydado e 
como a uẽçeremos dizes tu» (VC); «os 
ssantos per a ffe uẽçerom os rregnos» 
(S); «mas que a uençã e sobrepojẽ» 
(VC); «quẽ poder pelejar contra a carne 
peleje e vẽça» (VC); «e sabẽdo curar as 
mayores ligeyramente curẽ e vẽçã as 
menores» (VC); «e vẽça o per obras 
seruiçaaes» (VC); «paz vos leixou em 
aqueste mũdo com a qual vẽçamos o 
jmijgo» (VC); «mas vẽce em bẽ ao 
maao» (EE); «e assi a caridade per sua 
benignidade vẽçe toda maliçia que he 
apeguadiça» (VC); «mas per a maneira 

que vos disse nõ curãdo dellas as vẽçede» 
(VC); «Sta o martir trabelhando e 
vẽçẽdo» (VC); «vẽçee os malles que 
tẽptã restituindo lhes» (VC); «(a todos) 
vẽçeeo, assy boos como maaos» (EE); 
«e vẽçeho Christo e foy vẽçido» (EE); 
«mas gloriosa cousa he fugir de injuria 
calãdose que vẽçella per respostas» 
(VC); «aa derradeira vẽçeo na pelleja» 
(EE); «aa derradeira vẽçeo na pelleja» 
(EE); «Itẽ vẽçeos per outra razõ» (VC); 
«nõ poderiamos as outras mayores vẽcer 
per nossas soos forças» (VC); «forteleza 
he vẽçer as payxõees do coraçõ» (S); 
«Ha terceira pois que o diabo por 
madeyro vẽçera, por madeiro fosse 
vençido» (S); «Os sanctos por ffe vẽçerã 
os regnos, obrarõ justiça» (EE); «Tu 
pensas auer gloria se vẽçeres» (VC); 
«nom cõuẽ vẽçermos o dyaboo com 
signaaes ou bandeiras sollamente» (VC); 
«cõ a ajuda de deus vẽçerõ grãdes e 
vallẽtes hostes» (EE); «e vẽçes o desejo 
do vẽtre» (VC); «e que conbatesse e 
vẽcesse o diaboo jmijgo com todos os da 
sua parte» (VC); «pareçesse que todos 
vẽçessem» (EE); «Mas todo esto ouueste 
e vẽceste o ladrõ e venceste a morte» 
(VC); «por que se nom por huũa vya por 
outra ho vẽçeste» (VC); «mas eu as 
subjuguey e vẽçi» (VC); «a viga do 
pecado vẽçia a justiça» (VC); «e porẽ 
vẽçiao o amor da molher» (VC); «e 
vẽçida a malicia do tẽptador husaua dos 
misterios e seruiços ãgellicaaes» (VC); 
«teendo ja vẽçidas e passadas todallas 
aduersidades» (VC); «se o vicio da gulla 
nõ he primeyramẽte vẽcido» (VC); «que 
fosse acusado nẽ vẽçido por culpado» 
(VC); «e sejam confusos e vẽcidos e 
pereçam» (VC); «e estauã cõfusos e 
vẽçidos» (VC); «aquelle que sempre 
cuyda da prea ou esbulho da victoria 
aadur veẽçe» (VC); «e o amor veença 
em ty a vergonha» (VC); «A sabedoria 
veençe a maliçia» (EE); «E tu quãdo 
vires alguũ homẽ que he feito dyaboo e 
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he contrario a ti veençeo per esta meesma 
maneyra» (VC); «Studa o diaboo de 
veençer e derribar aquelles que trabalhã 
e se occupam em as boõas obras» (VC); 
«(possaaes matar) .s. vemçer» (EE); 
«que vos nõ vença a tẽptaçõ» (VC); «A 
oraçõ do homẽ justo penetra os çeeos de 
maneira que os imijgos nom vençam na 
terra» (VC); «ca nom embarguando que 
vençamos hũa temptaçõ sempre deuemos 
star prestes pera pugnar ajnda com o 
dyaboo» (VC); «em regnando vençao 
primeiro per seruiços e vẽça o per obras 
seruiçaaes» (VC); «Agora jejũa e bebẽdo 
auguoa faze cõpensaçõ e emmẽda de hũa 
cousa e outra de guisa que venças pero 
e tires a fame» (VC); «este vence ho 
mũdo» (VC); «asi ho amor vençe todalas 
coussas» (S); «e assy ligeiramente vencẽ 
as tẽptaçoões do mũdo» (VC); «mas em 
bẽ vençẽ o mal» (VC); «e vencẽdo o 
medo e temor filhẽ e ajam soportamẽto 
em a paixõ» (VC); «em derribando e 
vençẽdo os vicios» (VC); «assy fez 
Christo ao diaboo ao qual vençeeo na 
cruz» (EE); «Christo ho vençeer 
(tirarlhea todallas armas em que 
confiaua.)» (EE); «pera pugnar cõtra o 
mũdo e vencello» (VC); «tres pontas 
vençem as batalhas» (VC); «pollo qual 
signal da cruz vençemos ao diabo» (S); 
«porque vençendo elle o demonio lhe 
tolhesse a virtude ou força e ousança» 
(VC); «e venceo em ella o amor de 
guardar a virgindade» (VC); «e vençeo 
o emperador o cãpo» (HV); «nom se 
pode milhor vencer que per firme ffe» 
(VC); «e com braados quer vençer» (S); 
«e em a amargura della venceras toda 
door» (VC); «pera vençeres a tua cobijça 
chama a diuijndade de Christo» (VC); 
«e esforçemos nos de vençermos com 
sua ajuda» (VC); «Nom te marauilhes se 
os guardadores e algozes se vencerõ por 
dinheiro» (VC); «os sanctos por ffe 
vençerõ» (EE); «com elles pellejam e os 
vençerom» (VC); «quã de ligeiro vençes 

aquelle que nom pode seer vençido» 
(VC); «e deulhe forte pelleja para que 
vencesse» (EE); «porque vençesse ao 
tẽtador» (EE); «porque vençessem e 
soassem mais que o arruido da gente» 
(VC); «Mas todo esto ouueste e vẽceste 
o ladrõ e venceste a morte» (VC); «Tu 
que vençeste o jmijgo proueytosamẽte 
husa ja do regno do çeeo» (VC); «o seu 
splendor vencia e era mayor que os rayos 
do sol» (VC); «e vençia os rayos do sol 
com a claridade» (EE); «leyxando ja 
vencida a mortalidade» (VC); «e Christo 
vençida a temptaçõ da auareza empuxou 
de sy Sathanas» (VC); «depois vençidas 
e sobrepojadas as jmijzades dos judeos» 
(VC); «E muytas vezes vencido per 
cobijça negao» (VC); «O sexto que 
depoys que tem pellejado e vençido e 
danlhe coroa» (S); «Emtõ leixou o 
diaboo como vençido» (EE); «Vencido 
foy Adam que buscou cõ que se cobrisse» 
(VC); «seendo nos ja derribados e 
vencidos» (VC); «assy como vençidos e 
cõfusos per euidẽte e manifesta razom» 
(VC); «mas que em o bem da paciẽcia 
vinçã o mal da injuria» (VC).

vencido, subs. (do part. de vencer). 
Aquele que foi derrotado. Formas: 
vençidos (VC, 1). Contexto: «elle erge 
os quebrantados e vençidos» (VC).

vencimento, subs. (de vencer + -mento). 
Ato ou efeito de vencer; vitória; triunfo. 
Formas: vẽçimento (VC, 2); vẽcimẽto 
(VC, 1); vẽçimẽto (VC, 6); vencimento 
(VC,  1 ) ;  venç imento  (VC,  7 ) ; 
vençimentos (VC, 1); vencimẽto (VC, 
1); vençimẽto (VC, 3); veençimento 
(VC, 1). Contextos: «e per tres dias 
de vẽçimento do mũdo e da carne e do 
diaboo e per visom do corpo» (VC); 
«Aqueste vẽcimẽto de jmijgos de Christo 
foy afigurado em a victoria antigua de 
Samsã e de Sãguar e de Dauid» (VC); 
«os quaaes propriamente sõ chamados 
enuchos de eu que quer dizer boo: 
enuchos que quer dizer vẽçimẽto: porque 
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som boos vẽçedores» (VC); «e tam 
forte e tã sem vencimento foy a virgẽ 
Maria da qual era guarda principal deus 
sabedoria eternal» (VC); «auiam elles 
prazer da sua pugna e do seu vençimento 
e louuauam tal batalha» (VC); «quando 
he honrrado per os vençimentos e 
triũphos dos martires» (VC); «e de digno 
tormento forem ajudadas per celestrial 
gracia trihũpharẽ e auerem vencimẽto da 
morte» (VC); «porque nõ fezessem fugir 
o demonio ante que fosse o vençimẽto 
feito» (VC); «e do veençimento dos 
demonios» (VC).

venda, subs. (regressivo de vender). Ato 
ou efeito de vender; transferência da 
posse de uma coisa mediante pagamento 
de certo preço. Formas: vẽdas (VC, 
1); venda (VC, 3). Contextos: «Nem 
pedyo certo preço por seu meestre assy 
como se acostuma fazer nas vẽdas das 
cousas prezadas e de valia» (VC); «ca ja 
entrara em elle quãdo fezera a venda que 
tijnha firmada» (VC); «eram partidos 
da cõpanhia dos pescados e da venda 
delles» (VC).

vendedor, subs. (do lat. venditore-m). 
Aquele que vende; mercador. Formas: 
vẽdedores (VC, 3); vendedor (VC, 2); 
vendedores (VC, 2). Contextos: «e 
lãçou fora os vẽdedores e compradores» 
(VC); «o vendedor pregũta quanto me 
querees vos dar por aquesto» (VC); 
«lãçou fora todos .s. os vendedores e 
cãbadores e as ouelhas e boys» (VC).

vender, vb. (do lat. vendere). Ceder alguma 
coisa a outrem mediante certo preço. 
Formas: foi vendido (EE, 1); fora 
vendido (VC, 1); forõ vẽdidos (HV, 1); 
fose uẽdido (TC, 1); fosse vẽdida (VC, 
1); foy vẽdido (VC, 3); foy vendida (VC, 
1); foy vendido (S, 1; VC, 1; EE, 1); he 
vẽdido (VC, 1); he vendido (VC, 1); sam 
vẽdidos (VC, 1); seer vẽdido (VC, 3); 
seer vẽdidos (VC, 1); seer vendido (VC, 
2); seer vendidos (VC, 1); seer vindido 
(VC, 1); seerees vendidos (EE, 1); sejã 

vendidas (VC, 1); sejam vendidos (VC, 
1); uẽde (TC, 1); uẽdẽdo (TC, 1); uẽdem 
(TC, 1); uẽderey (TC, 1); uẽdese (S, 1); 
uẽdese (TC, 1); uẽdeu (TC, 1); uemder 
(TC, 1); uende (TC, 1); uender (TC, 
2); vẽda (S, 1; VC, 6); vẽdã (VC, 1); 
vẽdamos (VC, 1); vẽde (S, 1; VC, 10; 
EE, 2); vẽdẽ (VC, 6); vẽdees (VC, 1); 
vẽdello (VC, 1); vẽdelo (S, 1); vẽdem 
(VC, 1); vẽdendo (S, 1); vẽdeo (VC, 5; 
HV, 2; EE, 1); vẽder (S, 1; VC, 18; HV, 3; 
EE, 1); vẽderõ (VC, 1; EE, 1); vẽdessem 
(HV, 1); vẽdiã (VC, 5; EE, 1); vẽdiam 
(VC, 2); vẽdido (VC, 1; EE, 1); veẽde 
(EE, 1); veẽdido (VC, 1); veemde (TC, 
1); veende (VC, 1); veendessẽ (VC, 1); 
vemdẽ (S, 1); vemdendo (S, 1); vemder 
(S, 2); vemdya (S, 1); venda (S, 1); vendã 
(HV, 1); vendam (C, 2); vendas (VC, 1); 
vende (S, 2; VC, 9; HV, 1; EE, 2); vendẽ 
(S, 1; VC, 14; EE, 2); vendede (VC, 
1); vendẽdoo (S, 1); vendeeo (EE, 1); 
vendello (VC, 1); vendem (VC, 2; C, 3; 
EE, 4); venden (S, 2); vendeo (S, 1; VC, 
5; EE, 5); vendeoha (EE, 1); vender (SG, 
1; S, 7; VC, 17; C, 6; EE, 5); vendera 
(VC, 2); venderem (C, 1); venderiã (VC, 
1); vendermos (VC, 1); venderõ (HV, 
2); venderom (VC, 1; EE, 2); vendesse 
(VC, 1; EE, 1); vendessem (VC, 2); 
vendiã (VC, 11; EE, 2); vendiam (S, 
1); vendida (VC, 1); vendidas (VC, 1); 
vendido (VC, 2; C, 1; EE, 1). Contextos: 
«na noyte que foi vendido tomou o 
pam e fazendo graças, partio e disse» 
(EE); «e cõprida foy a ocasiõ do pouoo 
naquelles que forõ vẽdidos .xxx. judeus 
por huũ dinheiro» (HV); «e mãdou que 
fose uẽdido ele e a molher e os filhos» 
(TC); «E mãdauã que fosse vẽdida sua 
molher» (VC); «por o qual preço Joseph 
foy vẽdido dos seus jrmaãos» (VC); 
«Porque entõ foy vendida a carne de 
Christo» (VC); «aa significaçom dos 
trinta dinheiros por que Jhesu Christo foy 
vendido» (S); «o seu tormẽto e sua pena 
he por quanto he vẽdido» (VC); «porque 
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segũdo Remigio o preço daqueste que 
assy he vendido he o tormento de seu 
dampno» (VC); «o corpo e alma por 
muy pequeno preço sam vẽdidos» (VC); 
«Podera aqueste vnguẽto seer vẽdido per 
mais de trezẽtos dinheiros e seer dado 
a pobres» (VC); «e sportemos de seer 
vẽdidos e menos preçados» (VC); «asy 
como Christo quise seer vendido por nos 
auer e guançar o regno cellestrial» (VC); 
«porque disse que podera seer vindido 
o vnguẽto e dado aos pobres» (VC); «e 
seerees vendidos por vossos padres» 
(EE); «e por a qual mãda que sejã 
vendidas todas as cousas» (VC); «pedẽ 
que sejam vendidos» (VC); «uay e uẽde 
todas as cousas que as e segueme» (TC); 
«Cometese aĩda furto na mercaderia 
uẽdẽdo algũa cousa» (TC); «mercadores 
e a aqueles que cõprã e uẽdem mẽtĩdo» 
(TC); «Deus me seia testemunha que 
a uina ficou de minha geeraçõ e eu nõ 
lha uẽderey» (TC); «empero sse ãte que 
soubese que era furtada a uẽdese» (S); 
«rogou a Naboth que lha uẽdese por 
quanto quisese» (TC); «Se uẽdeu a sua 
sciẽcia e o cõselho que deu aos pobres» 
(TC); «nem mercar nẽ uemder nẽ nẽhuũ 
outro trabalho corporal nẽ em mester 
nẽhuũ e se o fazem pecam mortalmẽte» 
(TC); «e asy as graças da sãcta eigreia 
que se deuiã de dar daado todo se agora 
uende» (TC); «Se comprou algũa cousa 
pera depoys uender mais cara» (TC); «E 
se non ho quiser cõprar, deueo cõpeler 
que o vẽda a alguũ homẽ de aquele 
logar» (S); «nõ he cousa licita que na 
ygreja se vẽdã mercadarias algũas» 
(VC); «De tal mercador fuguamos e 
vẽdamos as nossas almas a Christo» 
(VC); «E o mercador he louco que vẽde 
ho regno dos çeeos e aynda a Deus por 
poucos dinheiros» (S); «Hyde vos pois 
ante aos que vẽdẽ e cõpraae pera vos» 
(VC); «vos sooes cãbadores e aquelles 
que vẽdees as poõbas» (VC); «nũca 
depois veera Judas a vẽdello» (VC); 

«ou de fazello ou vẽdelo por seruo» (S); 
«Esso meesmo o vẽdem aqueles que nõ 
querẽ dizer a justiça» (VC); «Ho terçeiro 
que en vẽdendo e comprando» (S); 
«vẽdeo quanto tijnha» (EE); «quebrantey 
ho juramento por vẽder ha cousa mais 
ou por non pagar o que avia prometido» 
(S); «que o vẽderõ porque nõ o ouuessem 
de adorar» (VC); «mãdou que dali 
adiante nõ vẽdessem mais atee que 
soubessem quãtos delles auiã de vẽder» 
(HV); «os que cõprauã e vẽdiã» (EE); 
«quando lançou fora do templo os que 
comprauam e vẽdiam» (VC); «a eterna 
sabedoria ao justo vẽdido» (EE); «vaae 
e veẽde quanto tẽ e cõpra aquelle cãpo» 
(EE); «e veer te lãçar suores de sangue. 
veẽdido por xxx. dinheiros traydo per 
beyjo» (VC); «Veemde o que teẽs e da 
aos pobres e uem e sigueme» (TC); «e 
com allegria delle veende todas cousas 
que ha» (VC); «stabelleçerõ que ouuesse 
hy aquelles homẽs que veendessẽ taaes 
cousas» (VC); «O quarto que vemdẽ 
mais caro aos peregrinos e caminhãtes 
que non a seus vizinhos» (S); «conprãdo 
e vemdendo com fraude e maliçia» (S); 
«e de vemder a cousa mais do que val» 
(S); «ssem haver melhoramẽto vemdya 
mais cara que ha conprey» (S); «a 
ygreja deue costranger ao huũ delles 
que venda ho seruo ao outro» (S); «Nõ 
vendã mais: fiquẽ estes» (HV); «arados 
pera vender ou os vendam» (C); «pois 
da tu e nõ vendas» (VC); «ca este algũa 
vez vende o corpo de Deus per huũ 
dinheiro» (S); «dan longos termos nas 
cousas que vendẽ por vender mais caras 
e mais do que valem» (S); «Vendede as 
cousas que possuydes» (VC); «deueo 
rrestituyr e non se escussa vendẽdoo» 
(S); «vendeeo huum campo e enganou 
no preço» (EE); «quando andaua na 
terra vendello aos judeus» (VC); «ou 
cõpram dante maão menos preço do que 
val a mercadoria ao tẽpo da emtregua e 
vendem aa tenda» (C); «ou lhes venden 
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galeeas ou naaos» (S); «E nesto peor 
he o auarento que Judas, que por trĩta 
dinheiros vendeo a Jhesu Christo» (S); 
«fez hũa peça de linho e vendeoha» 
(EE); «E com elles comprar e vender» 
(SG); «E que por aquelle preço porque 
elle vendera a Christo que por aquelle o 
podesse remijr» (VC); «vinho e outras 
mercadorias pera venderem e regatarem» 
(C); «venderiã  os homẽs quanto 
teuessem e enuialloyam logo diãte ao 
outro regno» (VC); «A primeira he que 
nos guardemos de caer em tã doestado 
vicio e trayçõ de ja mais vendermos a 
Christo» (VC); «como elles venderõ 
ao sancto profeta Jhesu Christo» (HV); 
«O qual foy fylho de Joseph ao qual 
venderom seus jrmaãos e foy leuado a 
Egypto e hy geerou dous filhos» (EE); «E 
apres desto se segue como foy permitido 
per Christo que o treedor o vendesse?» 
(VC); «aos quaaes nõ emcomendariã 
que vendessem huũ boy ou huũ asno 
seu» (VC); «e bebiã mercauam e vendiã 
prantauam e edificauam» (EE); «quando 
Jhesu Christo lançou fora do tẽplo os que 
cõprauam e vendiam» (S); «assi como 
cousa sua e vendida a elles e obliguada 
per os pecados» (VC); «Foy comprado 
vendidas todas cousas por tal que fosse 
auido o thesouro achado» (VC); «posto 
em almoeda e vendido a quem por elle 
mays der» (C); «seera por vos outros 
vendido» (EE).

vendição, subs. (do lat. venditione-m). Ato 
ou efeito de vender; venda. Formas: 
vendiçõ (VC, 1). Contexto: «Porẽ em 
os jejuũs de todo o anno em memoria 
da vendiçõ do senhor» (VC).

vendido, subs. (do part. de vender). Aquele 
que se vende. Formas: vẽdidos (HV, 1). 
Contexto: «E forõ os vẽdidos por conta 
quarẽta mill pessoas» (HV).

veneno, subs. (do lat. venenu-m). Subtância 
tóxica que pode causar a morte; peçonha. 
Formas: veneno (VC, 2). Contexto: «E 
per aquello que vijam lãçassem fora de 

ssy o veneno: e postema» (VC); «per 
toruaçõ de tribullaçoões que tire e lançe 
fora o veneno e peçonha do error per 
pureza» (VC).

venerable, adj. O mesmo que venerável. 
Formas: venerable (VC, 4). Contextos: 
«o qual he apocrifo xv.di. mas este 
que compos o venerable meestre 
Ludolfo» (VC); «Mas este que compos 
ho venerable meestre Ludolfo prior do 
moesteyro muy honrrado de Argẽtina» 
(VC); Ho qual liuro compos ho venerable 
meestre Ludolfo prior do moesteyro muy 
hõrrado de Argentina» (VC).

venerável, adj. (do lat. venerabile-m). 
Digno de veneração; respeitável. 
Formas: venerauel (VC, 1). Contexto: 
«A qual obra tam virtuosa e como 
perteẽçe assi castigada pello venerauel 
padre e deuoto religioso frey Andree» 
(VC).

vengança, subs. O mesmo que vingança. 
Formas: vẽgança (VC, 1); vengãças 
(VC, 1); venguança (VC, 1). Contextos: 
«nõ auemos mester agora defensõ 
nẽ vẽgança» (VC); «mas logo vẽ cõ 
vengãças» (VC); «ensinando nos em 
aquesto que nom filhemos venguança 
das injurias feitas a nos» (VC)

vengar, vb. O mesmo que vingar. Formas: 
venga (VC, 1). Contexto: «Nom 
contradiz pois elle nem se venga: 
ensinando nos em aquesto que nom 
filhemos venguança das injurias feitas 
a nos» (VC).

vénia, subs. (do lat. venia-m, perdão). 
Benevolência; indulgência; desculpa. 
Formas: venia (VC, 2). Contextos: 
«logo lhes foy dado começo e sperãça 
de venia des Jherusalẽ» (VC); «ho dicto 
padre he mais digno de venia que de 
reprehensom» (VC).

venial, adj. (do lat. veniale-m). Perdoável; 
desculpável; digno de perdão. Formas: 
ueniaes (TC, 1); uenial (S, 1; TC, 7); 
veeniaaes (VC, 1); veniaaes (S, 1; VC, 
5; EE, 1); veniaees (S, 12); venial (S, 
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14; VC, 11; C, 3; EE, 2); venyaees (S, 
1); venyaes (VC, 1). Contextos: «Item 
todo sacerdote pode dar peemdemça 
de todolos pecados asy mortaaes como 
ueniaes e ascondidos» (TC); «se o 
pecado he mortal ou uenial» (S); «Ho 
outro he mortal e outro he uenial» (TC); 
«quanto a sua voontade se mais cheguaua 
a pecados veeniaaes» (VC); «O terçeiro 
que quita e destruye os pecados mortaees 
e veniaaes sse nom acha contraridade 
na vontade do que o rreçebe» (S); «e 
de fogo de purguatorio per purguar os 
boos dos pecados veniaaes» (VC); «atee 
que ha penna dos pecados veniaaes se 
pague huum pequeno çeytil» (EE); «E 
estes e outros muitos que seriã lõgos de 
cõtar son pecados veniaees» (S); «aynda 
que sseja coussa ligeira he pecado 
venial» (S); «e nom ha hy alguũ venial 
se delle apraz ao homem» (VC); «por 
que toda mentira he peccado venial ou 
mortal segundo a calidade de que for» 
(C); «segundo que he dicto ja entre 
os pecados venyaees» (S); «assi como 
quando alguẽ castiga outro de pecados 
venyaes» (VC).

venialmente, adv. (de venial + -mente). 
Desculpavelmente. Formas: venial-
mente (S, 1; VC, 1); venialmẽte (S, 1). 
Contextos: «me apartey a pecar mortal-
mente ou venialmente» (S); «assy como 
aquelles que pecam venialmente» (VC); 
«quãdo procede a pecar venialmẽte, se 
nõ se quita delle» (S).

venino, subs. O mesmo que veneno. 
Formas: venino (VC, 7); veninos (VC, 
1); venjno (VC, 1); venyno (VC, 1). 
Contextos: «deue primeiramẽte tirar 
e matar o venino e a peçonha» (VC); 
«pooem alguũs veninos» (VC); «nẽ 
quero que sejaaes sempre como serpẽtes 
que lançees do coraçõ venjno cõtra 
alguẽ» (VC); «trouuestes o venyno de 
emueja» (VC).

ventar, vb. (do lat. ventare). Soprar o 
vento; bafejar. Formas: vẽta (RP, 1); 

ventes (VC, 1). Contexto: «quãdo vẽta 
vento sul estar em casa por todo o dia» 
(RP); «e em o seu lume ventes o lume» 
(VC).

vento, subs. (do lat. ventu-m). Deslocação 
de ar pela atmosfera. Formas: vento (S, 
1; VC, 36; EE, 1; RP, 2); ventos (S, 1; 
VC, 16; EE, 6); vẽto (VC, 18; HV, 1; EE, 
3; RP, 3); vẽtos (VC, 11; EE, 1; RP, 1). 
Contextos: «por que os poderia derribar 
o vento ou cayr por outro casso fortoyto» 
(S); «e assy como o poo se derrama ante 
a façe do vento» (VC); «assi como a 
cana mouida pello vento» (EE); «quando 
he ho vento meridional, ou da parte de 
estrela do Sul» (RP); «quãdo vẽta vento 
sul estar em casa por todo o di» (RP); «A 
çeguidade da vontade me faz seer mais 
ligeiro que os ventos» (S); «Em como 
o senhor foy spertado e mandou aos 
ventos e ao mar que assesseguassem» 
(VC); «mãdou aos ventos e ao mar e 
ouue logo bonãça» (EE); «nosso senhor 
deus deitou tãta de neue e de vẽto que o 
nõ podiã sofrer no araiall nẽ no castello» 
(HV); «o vẽto aguyã derrama e tolhe as 
chuyuas» (VC); «Do sul he vẽto inchado 
e agraua o ouuido fere o coraçã» (RP); 
«he aballada ou emborcada e cõbatida 
per os vẽtos e per as ondas» (VC); «e elle 
mãdou aos vẽtos e ao mar e logo çessou 
a tẽpestade» (EE); «quãdo veẽ muytos 
vẽtos do meo dia» (RP).

ventoeja, subs. (regressivo de ventoejar, 
este de vento + -ejar). Cisco; poeira. 
Formas: ventoeja (VC, 1). Contexto: 
«os anjeos ajuntaram ao juyzo os 
scolhidos de todos os regnos resoluidos 
per podridõ como trigo limpo e a 
ventoeja na eyra de toda a terra» (VC).

ventosa, subs. (do lat. medieval ventosa-m). 
Objeto que se aplica sobre a pele e que 
provoca afluxo de sangue ao local. 
Formas: ventosas (RP, 1). Contexto: 
«mĩguaras o sangue cõ ventosas» (RP).

ventosidade, subs. (do lat. ventositate-m). 
expulsão de gases intestinais. Formas: 
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vẽtosidades (RP, 1). Contexto: «taes 
vẽtosidades sam muyto çujas e muyto 
velhacas» (RP).

ventoso, adj. (do lat. ventosus, a, um). 
Em que venta muito; exposto ao vento. 
Formas: vẽtosa (RP, 1); vẽtoso (VC, 1). 
Contexto: «de manhaã pareçe chuuosa 
e chea de neuoa, e depois vẽtosa» (RP); 
«E aquestes spaços neuoẽtos do aar 
vẽtoso» (VC).

ventre, subs. (do lat. ventre-m). Barriga; 
abdómen. Formas: uentre (TC, 3); 
uẽtre (TC, 1); vemtre (S, 1; VC, 1); 
ventre (S, 9; VC, 82; EE, 32: RP, 4); 
ventres (VC, 2); vẽtre (S, 2; VC, 71; 
HV, 4; C, 1; EE, 15); vẽtres (VC, 1; RP, 
1). Contextos: «A quarta se fez ou deu 
ha comer ou de beber algũas eruas per 
que algũa molher perdese o fruyto do 
uentre» (TC); «A sexta se por feridas 
que desse a molher fezesse perder a 
criatura que trouxesse no uẽtre» (TC); 
«Benedicta tu en as molheres e bẽdito 
he o teu fructo e do teu vemtre, que he 
Jhesu Christo» (S); «Jesu que no seu 
ventre era nom queria poer tardança em 
hir a sanctificar Johane que ajnda staua 
no vemtre» (VC); «mais en no ventre ẽ 
quãto por graça de Deus syngular foy 
fecto que conçebesse ho ssaluador» 
(S); «bullia ou baylhaua no ventre com 
prazer» (VC); «as entradanhas que auian 
conçebido tã manha treyçõ sayssem e 
cayssem do ventre cõ disformidade» 
(EE); «em alguũ que teẽ corrença ou 
fluxu do ventre» (RP); «Bemaventurados 
ventres aquelles em os quaaes a saude 
de todo o mũdo he naçida» (VC); «E da 
gula pello formẽto do vẽtre leuantase e 
mouese luxuria» (S); «hy deu cõ a sua 
espada huũ golpe pello vẽtre e matou 
huũ judeu» (HV); «e beẽto he ho fructo 
do teu vẽtre» (C); «Como quem diz nom 
soo aquella he bemauenturada que me 
trouxe no seu vẽtre e dado leyte das suas 
mamas» (EE); «he o feito delles mais 
graue porque enchiã os vẽtres dos beẽs 

das viuuas» (VC); «sempre querẽ encher 
seus vẽtres» (RP).

ventura, subs. (do lat. ventura, plural de 
venturus, part. fut. de venire). Sorte; 
fortuna; felicidade. Formas: ventura 
(S, 1; VC, 8); vẽtura (VC, 5; HV, 1). 
Contextos: «mas por caso de fortuna ou 
de ventura» (S); «nõ per acontiçimento 
de ventura. mais por seer cõprido o 
tempo que era ordenado» (VC); «e 
aquesto ora sejam elles beẽs de natureza 
ou de vẽtura ou da graça» (VC); «Mas 
foy vẽtura de huũ caualleiro que todos 
os judeos que erã grandes e valẽtes 
ouue» (HV).

ver, vb. (do lat. videre). Perceber pelos 
olhos; observar. Formas: auemos visto 
(EE, 1); auer visto (EE, 2); auia visto 
(VC, 2); auiã visto (VC, 1); era visto 
(VC, 1; EE, 1); es visto (VC, 1); fora 
vista (VC, 1); forom vistas (VC, 1); fosse 
vista (VC, 2); fosse visto (VC, 7; EE, 2); 
fossẽ vistos (VC, 1); fossem vistos (VC, 
1; EE, 1); foy vista (VC, 2; EE, 1); foy 
visto (S, 1; VC, 8; EE, 2); he vista (VC, 
3; EE, 1); he visto (VC, 8); ouuesse 
vistas (VC, 1); ouuesse visto (S, 1); 
ouuessem visto (VC, 1); ouuessem vistos 
(VC, 1); seer vista (S, 2; VC, 5); seer 
vistas (VC, 1); seer visto (VC, 20; EE, 
1); seer vistos (VC, 1); seera vista (EE, 
2); seerẽ vistos (VC, 2); seeres visto (VC, 
1); seja vista (VC, 5); sejã vistas (VC, 
1); seja visto (VC, 4); sejã vistos (VC, 
3); sejaaes vistos (VC, 2); sejas visto 
(VC, 1); ser vista (S, 2; C, 1); ser uisto 
(S, 1); sera vista (VC, 2); sera visto (VC, 
3; EE, 1); seram vistas (VC, 1); seram 
vistos (VC, 1); serẽ vistas (VC, 1); seria 
visto (VC, 1); sey visto (VC, 1); som 
vistas (VC, 2); som vistos (VC, 3); 
teemos vysto (EE, 1); teuer visto (VC, 
1); tiinham visto (EE, 1); tijnha visto 
(HV, 1; EE, 2); ue (VC, 1); uede (VC, 
1); uee (TC, 3); ueẽdo (TC, 2); ueẽdoos 
(TC, 1); ueella (EE, 1); ueem (VC, 1); 
ueemolos (TC, 1); ueemos (TC, 1); 
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ueemus (TC, 2); ueendo (TC, 2); ueer 
(S, 1; TC, 8; VC, 2); uees (TC, 2); ueiã 
(TC, 3); ueio (TC, 1); uejo (S, 2); uemos 
(S, 2); uerã (VC, 1); uerees (EE, 1); ueria 
(TC, 1); uermos (C, 1); uerõ (TC, 1); uia 
(VC, 1); uias (TC, 1); uija (VC, 1); uijam 
(VC, 1); uio (TC, 5); uir (TC, 3); uirã 
(VC, 1); uirdes (C, 1); uirẽ (C, 1); uires 
(TC, 1); uirõ (VC, 1; HV, 1); uirom (S, 
1; VC, 1); uirõno (TC, 1); uise (S, 2); 
uissen (VC, 1); uiste (S, 1); uisto fose 
(S, 1); uyseis (HV, 1); vea (VC, 1); vede 
(VC, 2; HV, 1); vedes (VC, 2; HV, 2; EE, 
8); vẽdo (S, 1; VC, 1; HV, 1; EE, 1); 
vẽdoo (S, 1; EE, 4); vee (S, 8; VC, 230; 
EE, 36); veẽ (VC, 53; EE, 7); vee me 
(VC, 1); vee te (VC, 1); veea (VC, 1); 
veede (VC, 21; HV, 1; EE, 4); veedea 
(VC, 1); veedes (VC, 19; HV, 1; EE, 25); 
veẽdo (S, 2; VC, 60; EE, 21); vẽedo (S, 
1); veẽdo a (VC, 1); veẽdoo (VC, 4; EE, 
2); veẽdoos (S, 1; VC, 1); veella as (VC, 
1); veellas (VC, 3); veello (VC, 5); 
veellohã (VC, 1); veelloham (VC, 1); 
veellos (VC, 2); veellos ham (VC, 1); 
veeloas (VC, 1); veem (VC, 39; EE, 6); 
veemdo (VC, 2); veemdo se (VC, 1); 
veemos (TC, 1; VC, 56; C, 3; EE, 7; RP, 
1); veen (EE, 2); veendo (S, 2; VC, 89; 
HV, 1; C, 4; EE, 22); veendo me (VC, 
1); veendo o (VC, 1); veendo se (VC, 1); 
veendoa (VC, 1); veendoo (VC, 5; EE, 
6); veendoos (VC, 2; EE, 1); veendosse 
(VC, 1); veer (S, 12; TC, 1; VC, 333; 
HV, 3; C, 3; EE, 46; RP, 1); veer se hã 
(VC, 1); veer te (VC, 2); veera (VC, 17; 
HV, 1; EE, 8); veerã (VC, 10; EE, 3); 
veeram (VC, 6; EE, 4); veeras (VC, 23; 
EE, 1); veerdes (VC, 2); veerẽ (VC, 10; 
C, 1); veerees (VC, 10); veerem (VC, 9); 
veeremos (VC, 9; EE, 1); veerẽno (VC, 
1); veeres (VC, 12); veerey (EE, 2); 
veeria (VC, 3); veeriã (VC, 2); veerian 
(EE, 1); veerias (VC, 1); veermos (VC, 
3; C, 1); veerõ (VC, 5); veerom (VC, 2); 
veerseham (VC, 1); veerte (VC, 8); vees 
(S, 1; VC, 63; HV, 1; EE, 14); vees me 

(VC, 1); veesme (VC, 1); veia (VC, 1); 
veiã (VC, 1); veiamos (S, 1); veias (VC, 
1); veja (S, 1; VC, 44; HV, 1; EE, 2); vejã 
(S, 1; VC, 23; EE, 3); vejaaes (VC, 3); 
vejam (S, 1; VC, 15; EE, 5); vejamos (S, 
3; VC, 29; EE, 3); vejan (EE, 1); vejas 
(VC, 14; RP, 1); vejo (S, 2; VC, 19; HV, 
2; EE, 3); vello (EE, 1); velloees (EE, 
1); vellos (EE, 1); vem (EE, 1); vemos 
(S, 1); vendo (S, 3; VC, 7; EE, 3); vendoo 
(S, 1; EE, 1); ver (S, 4; VC, 5; HV, 1; 
EE, 4); vera (S, 2; VC, 6; EE, 4); verã 
(S, 1; VC, 2; EE, 1); veram (VC, 1; EE, 
4); veras (VC, 10; EE, 1); verdes (HV, 
1); verẽ (VC, 1); verees (VC, 3; EE, 17); 
vereis (HV, 2); veremos (VC, 4); veres 
(VC, 1; EE, 1); verey (VC, 1; EE, 1); 
vermos (VC, 1); verrom (VC, 1); ves 
(EE, 4); vesse (VC, 1); vestes (VC, 1); 
veya (VC, 3); vi (S, 1; TC, 1; VC, 1); via 
(VC, 8; HV, 1; EE, 3); viã (VC, 5); viam 
(VC, 2; HV, 1; EE, 2); viamno (VC, 1); 
viamos (VC, 1); vierey (VC, 1); vierõ 
(HV, 1); vija (VC, 62); vijã (VC, 29); 
vijalhe (VC, 1); vijam (VC, 32; EE, 2); 
vijas (VC, 2); vije (VC, 1); vijmmollo 
(VC, 2); vijmos (VC, 5); vijo (VC, 5); 
vijrãlhe (EE, 1); vijrdes (VC, 1; EE, 3); 
vijres (VC, 1); vijrmos (VC, 2); vijrõ 
(VC, 2); vijrom (EE, 6); vijron (EE, 2); 
vijssem (VC, 1); vime (S, 1); vimollo 
(VC, 1); vimos (VC, 14; EE, 7); vio (S, 
1; VC, 63; HV, 1; HV, 18; EE, 6); vioa 
(VC, 1); vir (S, 1; VC, 25); vira (S, 1; 
VC, 7); virã (VC, 6; EE, 1); viram (VC, 
3; EE, 1); virdes (VC, 11; HV, 1; EE, 2); 
virẽ (S, 1; VC, 10; HV, 1); virem (S, 1; 
VC, 9; C, 1; EE, 3); vires (VC, 21); 
virmos (VC, 13; C, 3); viras (VC, 1); 
virey (VC, 2); virõ (VC, 55; HV, 9; EE, 
8); virom (VC, 36; HV, 1; EE, 17); viron 
(S, 1; EE, 1); virõna (VC, 1); virõno (EE, 
1); vise (S, 1; VC, 2); visees (C, 1); visem 
(VC, 2); visen (S, 1); vises (VC, 1); visse 
(S, 4; VC, 29; EE, 12); vissẽ (VC, 1); 
vissees (VC, 1); vissem (VC, 29; HV, 1; 
EE, 2); vissemos (VC, 4); vissen (EE, 
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4); visses (VC, 7); vista (VC, 11; C, 1; 
EE, 1); vistas (VC, 5; EE, 1; RP, 1); 
vistas som (VC, 1); viste (VC, 27; HV, 
1; EE, 7); vistes (VC, 21; EE, 11); 
vistesme (S, 3); visto (S, 2; VC, 19; HV, 
1; EE, 7); visto he (VC, 3); vistollo (VC, 
1); vistos (VC, 7; C, 1; EE, 3); viu (VC, 
1); vjo (VC, 1); vjr (VC, 2); vy (S, 4; VC, 
12; HV, 3; EE, 11); vya (VC, 2; EE, 8); 
vyam (VC, 1; EE, 3); vyas (VC, 1); 
vymollo (VC, 1); vymos (VC, 16; EE, 
4); vyo (S, 2; VC, 43; HV, 3; EE, 62); 
vyoho (EE, 1); vyr (EE, 1); vyram (VC, 
1); vyres (VC, 1); vyrmos (VC, 2); vyrõ 
(EE, 3); vyron (EE, 2); vysse (VC, 1; EE, 
2); vyssem (EE, 3); vystes (EE, 1). 
Contextos: «aho senhor auemos visto» 
(EE); «non aproueita ao homẽ auer visto 
em o espelho a fealdade do seu rostro se 
o nõ alimpa» (EE); «e cobijçar de seguir 
os passos do senhor que ajnda nõ auia 
visto» (VC); «elles auiã visto primeiro 
da morte de Christo» (VC); «empero era 
visto dos seus discipollos porque aquelles 
o seguiã» (VC); «e agora es visto seer 
leguado» (VC); «por a nouidade da 
cousa que nũca fora vista» (VC); «e taaes 
que nunca semelhauees forom vistas em 
Jherusalem» (VC); «se nom fora feita 
algũa cousa humanal que fosse vista e 
conheçida» (VC); «por tal que fosse visto 
per deus» (VC); «se os meritos ou 
desmeritos fossẽ vistos per todos 
claramẽte» (VC); «por que fossem vistos 
do cordeiro que he Jhesu Christo» (EE); 
«e foy vista e reuista» (EE); «o seu 
sangue foy feyto visiuel e foy visto 
quando foy derramado ẽ a cruz» (S); «e 
nõ he vista por o mõteiro» (EE); 
«segundo he visto e pareçe ao olho» 
(VC); «porque nũca as ouuesse vistas» 
(VC); «se algũa molher ouuesse visto a 
huũ que chamassem Pedro» (S); «assi 
como nũca ouuessem visto alguũ» (VC); 
«Nõ embarguãdo que elles ja ouuessem 
vistos muytos signaaes e millagres feitos 
per Christo» (VC); «alça a hostia 

cõsagrada cõ ambas as maãos ẽ maneira 
que pode seer vista dos que ouuen a 
myssa» (S); «nom podiam seer vistas as 
samctidades do templo» (VC); «porque 
podesse seer visto de todos» (EE); 
«porque queriã seer vistos por os homẽs» 
(VC); «e sua gloria seera vista em ty» 
(EE); «fazẽ suas obras por seerẽ vistos 
dos homẽs» (VC); «(que nom ores em 
pubrico) por seeres visto dos homẽs» 
(VC); «de guisa que ha claridade diuinnal 
nõ seja vista» (VC); «e que sejã vistas 
dos homẽs por boo exẽplo por louuor de 
deus» (VC); «onde seja visto deus» 
(VC); «que sejã vistos per os homẽs» 
(VC); «afim que sejaaes vistos dos 
homeẽs» (VC); «nõ sejas visto seer mais 
escarneçedor do senhor mais que 
seguidor» (VC); «deue ser vista por 
molheres» (S); «deue ser uisto per 
homeẽs» (S); «sera tã clara que toda sera 
vista de cabo a cabo» (VC); «e em 
aquella sera visto per todos» (EE); 
«seram vistas per marauilhosa trigãça de 
maneira que cadahũa consciẽcia» (VC); 
«segundo a natura diuinal nõ seram 
vistos per todos em o juizo» (VC); «som 
nascidas pera serẽ vistas» (VC); «e nõ 
quesesse pervẽtura nõ seria visto» (VC); 
«mas soomente sey visto de teu padre 
celestrial» (VC); «e pensam que seus 
pensamẽtos e obras das treeuas nõ som 
vistas per elle» (VC); «porque todos som 
vistos» (VC); «E nos o teemos vysto e 
fazemos testemunho» (EE); «sera 
qualquer que vir assy a morte da carne 
que primeiramẽte teuer visto a Christo» 
(VC); «com grande voz de todallas 
virtudes que tiinham visto» (EE); «E o 
emperador marauilhouse muyto do que 
tijnha visto» (HV); «porque aquesta em 
que se ue temporalmente representaua a 
ymagem daquella eternal» (VC); «Sayde 
filhas de Syõ e uede o vosso rey 
Salomon» (VC); «A quynta se he 
emueioso asy como pesarlhe do bem de 
seus uezinhos ou se lhe praz quando lhe 
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uee mal» (TC); «Itẽ quem uee no 
strolomio os surtus dous anos de 
peemdença»; «murmurar de todalas 
cousas que uee» (TC); «Ainda pequey 
em ueẽdo muytas uaydades e loucuras 
do mũdo» (TC); «Pequey nõ seẽdo 
karidoso cõtra meus proximos mais 
fuilhes cruu e sẽ misericordia ueẽdoos 
postos em mĩgua» (TC); «Huũa villa hey 
comprado, e he neçessario sayr a ueella» 
(EE); «ja aquelles que te nom conhoçem 
te ueem e pensam que es nom tal como 
tu es» (VC); «Porque estes que ẽfĩgẽ este 
saber ueemolos que som homes e 
molheres uiis» (TC); «asy como ueemos 
cada dia que os malfeytores cõpdanã a 
morte per os algozes» (TC); «Outrosy 
ueemus nos per spirẽcia que as aues os 
homeẽs as ẽsynam a falar» (TC); 
«Primeyramente se pecou em ueendo as 
cousas do mundo e sem proueyto» (TC); 
«Se se aredou de ueer as cousas boas e 
sãctas e honestas» (TC); «Nõ uees como 
he feito el rey Achaz omildoso» (TC); 
«Digo primeiramẽte que çerar deuemos 
os olhos que nõ ueiã as uaydades» (TC); 
«Outrosy me uem fastio e emfadamẽto 
em tal guysa que nõ ueio a ora que aia 
de acabar de rezar» (TC); «Nom uejo 
verdadeiramente nem quero veer a 
verdade» (VC); «A hũa quãdo o uemos 
visiuelmẽte no altar por as mãaos do 
saçerdote» (S); «se uerã os escriuaães e 
phariseos» (VC); «ja nam me uerees» 
(EE); «Ca se nẽhuũ nõ tomase o perdido 
ueria seu dono e achaloya» (TC); «pera 
o uermos se he perteçente teer cura 
dalmas» (C); «Bem asi am de reteer os 
diaboos as suas almas em as penas do 
inferno e uerõ so telas» (TC); «Porque 
o uia preso e leguado e leuado per 
tantos» (VC); «quando tu uias que caya 
o badalo e nõ braadauas a gente que 
pasaua que se gardase» (TC); «pois que 
o uija seer feyto em aquelles que erã 
puros homẽs» (VC); «e que os magos 
soos a uijam» (VC); «despois diz que uio 

hũa raynha muy nobremẽte corregida» 
(TC); «Todo aquel que uir a molher e a 
cobiiçar ia fornigou ẽ seu coraçõ» (TC); 
«Penso que todos aquelles que a uirã 
diriam» (VC); «e mandandouos a todos 
que aquillo que uirdes que he seruiço de 
Deus» (C); «quãdo quer que uirẽ que 
lhes cõpre por bem e saude de suas 
almas» (C); «Quando fores sempre uay 
rezando ou cuydando em Deus e partete 
donde uires falar» (TC); «e quando o 
uirõ cortado poserõno a assar» (HV); 
«Bem auenturados serõ os que me nõ 
uirom e me crerom» (S); «e os seruos do 
senhor uirõno e disserõno a el rey como 
lhe acõtecera» (TC); «se alguũ querendo 
bautizar uise vijr seus enmijgos que o 
quysesem matar, se sse deue defender» 
(S); «porque quando a uissen prenhe 
nom arreprehendessem» (VC); «Thomas 
que uiste creeste» (S); «segũdo ben uisto 
fose ao juiz» (S); «tanto que vos senhor 
a uyseis logo series saão» (HV); «e o 
alumeã de maneira que vea o homẽ seu 
creador e seu error» (VC); «e vede 
senhor o galardõ que lhe derõ pollo bẽ 
que lhes fazia» (HV); «Vedes aqui a 
superfluidade na renda» (EE); «e assy 
vẽdo aquelles homeẽs ho milagre que 
Jhesu auia feito» (EE); «e padeçeo e 
resurgio vẽdoo e catamdoo os apostolos» 
(S); «A primeyra he se alguũ vee que o 
seu enmijgo ha prosperidade» (S); «os 
çegos veẽ» (EE); «O senhor vee me per 
piedade e chama me per inspiraçõ de 
dentro» (VC); «assi longe stes elle te vee 
e saae a ty. vee te de dentro no teu peito 
e vay se a ty assy» (VC); «Ouuea tu e 
veea» (VC); «veede que esta aparelhado 
o jantar» (EE); «respondeolhes. vijnde e 
veedea» (VC); «e veedes aqui a carta e 
creedevos» (HV); «e veẽdo a nõ aueras 
mester outrẽ que te tire aquella çugidade» 
(VC); «Jhesu Christo vẽedo muytas 
gentes subyusse ao mõte» (S); «e veẽdo 
a nõ aueras mester outrẽ que te tire 
aquella çugidade» (VC); «pera que 
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Christo veẽdoo ouuesse piedade delle» 
(EE); «pequey veẽdoos en proueza e ẽ 
neçesidade non lhes dey as cousas 
neçesarias» (S); «veella as onde quer que 
seja soo» (VC); «nõ mereçia ouuir 
cousas diuinaaes nẽ veellas» (VC); «e 
delles que vijnham a veello» (VC); «e se 
o algũs virẽ nõ serã mujtos e se mujtos 
forẽ veellohã ẽ quanto fezermos» (VC); 
«(e veelloham vijnr) ao juyzo» (VC); 
«Como se nõ podesse cõsentir que 
steuesse ãte elle nẽ veellos» (VC); 
«veellos ham consigo nos tormentos» 
(VC); «Veẽ e veeloas» (VC); «mais 
enguana os que veem as ditas çugidades 
e fealdade» (VC); «e se os veem pobres 
ham tristeza. se veem que som pecadores 
nom ham tristeza» (VC); «Os çegos 
veem» (EE); «Veemdo que se subjuguauã 
ao imperio dos romaãos» (VC); «E 
emtom veemdo se comfundido partiose 
e vijndose aos infernos achou aly a alma 
de Christo» (VC); «Veemos nos aynda 
nas cousas corporaaes que aquella cousa 
que dizemos dereita» (TC); «Da rayz 
jnferior proçede segũdo nos veemos que 
da priuada que esta açerca da camera» 
(RP); «E os bem auẽturados no çeeo veen 
as pennas dos maaos em ho jnferno 
eternal» (EE); «veendo assy carregado 
de tam grãde lenho» (VC); «veendo me 
e sabẽdo me tu que es juyz que vees 
todo» (VC); «por tal que veendo o o 
conhoçessemos» (VC); «e veendo se 
elles comprehẽdidos per elle» (VC); «e 
o abisso da claridade diuinal veendoa 
com os olhos mais puros da voontade» 
(VC); «e veendoo Jhesu assy triste disse» 
(EE); «veendoos matar auemos alguũ 
doo. e nom podemos bem esguardar sua 
morte» (VC); «em a qual veendosse ella 
tãto louuar nom podia tam humildosa 
senhora star que se nõ toruasse» (VC); 
«Item uaase logo aos cinco semtidos que 
som estes: Veer. Ouuir. Gostar. Cheyrar. 
Palpar» (TC); «Sẽ duuida veer se hã os 
maaos justamẽte seer dãpnados por seus 

crimẽs e maldades» (VC); «e veer te 
lãçar suores de sangue» (VC); «e aquelle 
que for lĩpo me veera» (VC); «ja me nom 
veera mas vos me veeres» (VC); «E taaes 
como estes veerã a deus em este mundo 
per cõtẽplaçõ intrinseca» (VC); «porque 
elles veeram a deus» (VC); «e sempre a 
ouuiras gemer e nũca veeras pousar em 
ramo verde» (VC); «Mas vos porque 
auees medo por veerdes os seruos 
daquelle que buscaaes» (VC); «e cuidado 
que tem de a veerẽ e leerem ẽ seus 
tempos» (C); «nom me veerees daqui 
adeãte» (VC); «nom padeçerom doo nem 
auorreçimento alguũ por veerem cousa 
t am es t r anha»  (VC) ;  «c l a ra  e 
descubertamente veeremos a essencia 
diuina» (EE); «os quaaes ante queriam 
soportar qualquer pena que veerẽno» 
(VC); «Mas vos me veeres e alguũs 
outros boõs» (VC); «Mas outra vez vos 
veerey» (EE); «E dizẽdolhes o senhor. 
que outra vez os veeria» (VC); «em 
Guallilea lhes auia de seer reuellado e 
aly o achariã e veeriã» (VC); «logo 
veerian a deos ca os taaes morrem em 
graça e nenhuũa cousa empeeçe» (EE); 
«se fosse possiuel que dos ricos fosse 
filhada vinguãça veerias todallas cadeas 
cheas delles» (VC); «ca graue cousa he 
de o veermos» (VC); «e que se nõ percã 
per as nos veermos ẽ cada huũ anno» (C); 
«entõ o veerõ de façe a façe mais 
claramẽte que a luz» (VC); «E veerom 
estes. os justos por auerem prazer da sua 
vista. e veerom outrossy as pẽnas dos 
maaos porque façam graças ao senhor 
por elles escaparem dellas» (VC); «E 
veerseham os maaos huũs aos outros. nõ 
por auerem consollaçom» (VC); «e mais 
doçe cousa he veerte morrer em o lenho 
ẽ presença dos judeus» (VC); «fee he 
creer o que nõ vees materyalmẽte» (S); 
«e tu vees me traher» (VC); «Beyjasme 
e veesme aseytar» (VC); «e que veia em 
seu coraçõ todos assi como se fossem 
scriptos cõ o dedo de deus» (VC); «e que 
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eu nõ faça minhas obras porque as veiã 
os homẽs» (VC); «Porẽde veiamos que 
cousa he fee» (S); «mas nom que o tu 
veias chamandote deus des aquella ora 
pera o çeeo» (VC); «praza lhe que eu o 
veja acabado» (HV); «per juramento de 
boas molheres que a vejã e a catẽ» (S); 
«e porque creendo aqui vejaaes depois 
claramẽte aquello que agora creedes sem 
o veerdes» (VC); «A primeyra por que 
todolos que som presemtes aa missa e ha 
vejam e façã petiçõees que aproueyten 
haa saude das suas almas» (S); «Porende 
vejamos que coussa he ffee segũdo estas 
duas maneiras» (S); «e veẽdo fora os 
millagres nom vejan dentro obrar a 
virtude de deus» (EE); «atee que vejas 
que quer pareçer que say destas cousas» 
(RP); «Pello qual vejo que nõ ho ẽtendes» 
(EE); «E quẽ estara a vello» (EE); 
«Empero velloees em a fyn do mũdo vijr 
ao juizo» (EE); «desejaua vellos 
tẽporalmẽte aquy nesta vida» (EE); «esto 
se mostra que os olhos vem» (EE); «A 
quinta por crença segũdo a quall cremos 
o que nõ vemos» (S); «Onde os judeus 
vendo o nascimẽto marauilhoso de 
Joham Bauptista e sua excellente 
sanctidade e aspereza da vida forom 
mouidos a cuydarem elle seer Christo» 
(EE); «Ca ajnda que seja hereje, vendoo 
en gram neçesidade de morte» (S); «ao 
que se lhe confesa pera ver como 
continua a cõfison e esforçalo» (S); «e 
ally vera em os corpos dos homẽs reluzer 
cõpanhia de angeos sem cõto» (VC); 
«porque veram que todo o mundo ha de 
seer julguado e o veerã julguar de feyto» 
(VC); «bẽauenturados os que nõ veram 
e creeram» (EE); «quãdo ouuiras e veras 
tam cruel cousa?» (VC); «E tãto que vos 
verdes aquelle santo pano tendo firme 
fee e creença» (HV); «nem per o verẽ. 
nem per a declaraçõ das scripturas» 
(VC); «Pouco estares que nõ me verees» 
(EE); «e vereis antre elles muytas 
punhadas e pancadas» (HV); «claramente 

veremos quanto he verdade aquello que 
o senhor aqui diz» (VC); «e outra vez 
pouco e me veres» (EE); «mas outra vez 
vos verey» (EE); «e que nos abra os olhos 
pera vermos doçe amigo» (VC); «mas 
soomente verrom por deuulguar a vijnda 
daqu[e]ste» (VC); «Ves aqui a sua salla 
real a estribaria e a alteza do estado a 
mãjadoyra» (EE); «Se elle esto vesse ẽ 
as suas proprias ẽtradanhas sentira o 
ferro que chega a ellas» (VC); «e por 
cousas semelhãtes: e nom por os 
millagres que vestes pera me seguirdes 
ẽ elles» (VC); «por que veya que por sua 
culpa nõ foy saluo e remijdo per o sangue 
de Christo» (VC); «Vi a cidade sãcta de 
Iherusalem» (TC); «e abertos os olhos 
nenhuũa cousa via» (EE); «per allj corriã 
e nõ viã outra cousa do corpo solta» 
(VC); «porque viam assy o seu senhor 
rijamẽte tirar» (VC); «e viamno morrer 
pouco e pouco» (VC); «e raramẽte de 
manhaã seguimos nẽ encalçamos aquelle 
de oje viamos que era perdido» (VC); «e 
perventura vierey com os meus olhos 
aquello que creeo» (VC); «E quando os 
escudeyros vierõ que de seu filho querria 
cortar huũ quarto e que ja falleçia outro 
o quall ellas tinhã a assar, ouuerõno por 
forte cousa» (HV); «cõtente de veer 
aquelle que agora vija em tal põto que 
desejaua sua ajuda» (VC); «quando 
participauã e vijã aquestas cousas» (VC); 
«E vijalhe a barba depenada. e a cara 
çuja e avilltada cõ spinhos e ensangoen-
tada» (VC); «porque non cryam seer 
fantasma que vijam o pam e o peixe» 
(EE); «quã ledamẽte correras a recebello 
se foras nado quando ho vijas» (VC); 
«pera quando vije geito que elle meesmo 
entre dentro entre dentro» (VC); «e 
vijmmollo adorar» (VC); «e per creẽça e 
ffe que ouue foy feita madre nossa 
porque e nos dos gẽtios vijmos» (VC); 
«E como a madre vijo o seu filho assy 
ferido e desposto foy aflicta e atormentada 
de muy forte door» (VC); «ca vijrãlhe 
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beenzer e partyr e dar o pam» (EE); 
«(Nom ajaes spanto) por as tribulaçoões 
que vijrdes» (VC); «Se nõ vijrdes 
synaaes e marauilhas nõ creeres» (EE); 
«e porque quãdo tu esto ouuires nom te 
torues se vijres e soportaras tribulações 
desuayradas» (VC); «E se per vẽtura 
vijrmos alguũs pobres que som de 
reprehẽdernos nõ os deuemos porem 
menosprezar» (VC); «por quanto o nõ 
vijrõ no começo cõ seus parẽtes» (VC); 
«quando jouue no sepulcro tres dias, 
entom nõ o vijrom» (EE); «prestesmente 
ho vijron conualleçido» (EE); «quãdo 
quer que vijssem vijr o martyrio» (VC); 
«muitas vezes perdy e vime muitas vezes 
en tempo de desesperaçon» (S); «E 
vimollo cõprido de graça» (VC); «E per 
experiencia se mostra que o vimos 
comprido de graça e de verdade» (VC); 
«vio huũ homẽ que nom podya conheçer 
ha sua molher» (S); «Vioa misericordiosa-
mẽte chamoua e curoua tangeoa e 
alleuantoua» (VC); «E se vir que ha 
vergonha, deue trabalhar polla quitar» 
(S); «assy como quãdo alguũ vira a outro 
em prijgo de morte» (S); «era morto 
aquelle que nõ vira nem ouuira dizer» 
(VC); «E dise Lira que se nõ virã as 
obras de Christo teuerã algũa escusaçõ 
disto que nõ creerõ» (EE); «e en todallas 
cousas que ouuirã e viram» (EE); «e assy 
vos outros quando virdes fazer estas 
cousas» (EE); «A terçeira que seja 
exemplo e castigo aos que o virẽ» (S); 
«nen seja escandalo aos que o virem» 
(S); «se o vires achegar ou star junto cõ 
Iosep» (VC); «e a terçeira sera julgado 
segundo virmos que seu erro mereçe» 
(C); «E em esta viras o filho de deus 
descẽder e dizer» (VC); «eu sey que 
vijnra sey que o virey. mas quando sera 
esto que eu o virey e quando vijnra» 
(VC); «ẽ scuridade virõ Christo e ouuirõ 
e virõna per ffe» (VC); «mas os judeos 
ouuirõ a ensinança e virom os millagres» 
(VC); «Quãdo o virom andar sobre o 

mar» (EE); «estauas en escandalo dos 
que ho viron ou souberon» (S); «o qual 
abaixandoo da cruz virõno poeer no 
sepulcro» (EE); «Porque como o elle vise 
assy preso» (VC); «pera que nelle me 
visees e conheçesees» (C); «como elles 
visem que logo apos aquella voz deu o 
spiritu» (VC); «e cubiçando que me 
visen e ouuisen» (S); «e vises aparelhados 
todollos perijgos» (VC); «mays se ho 
monje ou rrelegiosso visse alguũs em 
prijgo de morte» (S); «E leuou os assy 
fora porque ho vissẽ açender» (VC); «e 
os vissees cõ teus olhos» (VC); «e folgou 
mais cõ elle que cõ cousa que algũ tempo 
vissem» (HV); «porque te vissemos cõ 
os olhos» (VC); «se todollos fechados 
na prison do ĩferno vissen a façe de deus» 
(S); «assi como se as tu ouuises cõ tuas 
orelhas e visses cõ teus olhos» (VC); 
«poys que compridamẽte nõ pode seer, 
vista a corruçam da gente» (C); «Por que 
ouujdas ou vistas estas pennas nos 
guardemos de cayr em semelhãtes 
pecados» (EE); «Vistas as causas da 
pestilẽcia, agora ajamos de veer per que 
modo e como se deue homẽ de guardar 
da pestilẽcia» (RP); «E que creã que tu 
departiste todallas cousas que vistas som 
ora sejã asperas ou blandas» (VC); «e 
lembrete de todo ysto que viste e cree as 
pallauras que o teu mestre salla te disse» 
(HV); «Viste cõ olhos nõ castos a 
fremosura alhea» (VC); «[Ve]ede e 
contay a Joham ho que ouuistes e vistes» 
(EE); «Vistesme emfermo e non me 
visytastes» (S); «Tractado e visto em 
quantas maneiras se ẽbarga o matrimonio 
que se non faça» (S); «nõ he tangido per 
as maãos. nem visto per os olhos» (VC); 
«Demos pois segũdo visto he a tã grãde 
morador todo senhorio e ĩperio de nosso 
coraçõ» (VC); «e vistollo no saco da 
nossa mortalidade» (VC); «Com a qual 
nos conformando, vistos os escandollos 
e malles que se seguẽ da cõuersaçam» 
(C); «quãdo viu tal filho seu seer preso» 
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(VC); «(o vjo ja mais) per vista que o 
cõprehẽdesse» (VC); «Todo aquelle que 
vjr molher pera cobiçalla» (VC); «Nunca 
vy justo desemparado» (EE); «quãdo vya 
fazer aquestas cousas?» (VC); «Esto 
diziam porque vyam  soomente a 
humanidade que se demostraua de fora» 
(EE); «em aquella ouuias os cãtares dos 
angeos e vyas os lirios das virgeẽs e as 
rosas dos martires» (VC); «Nom auia em 
elle fremosura nem doayro. e vymollo e 
nom era conhoçido» (VC); «Que 
millagres vymos oje» (EE); «con que 
estaua sellada a ley velha que vyo Sam 
Johã» (S); «Jhesu vyoho e disselhe» 
(EE); «qual quer que vyr ho filho» (EE); 
«E ho que aquelles nõ fezerã por que nõ 
ho vyram» (VC); «aquelle sobre que 
vyres descender o spiritu de deus e ficar 
sobre elle» (VC); «Semelhauees a elle 
seremos quando o vyrmos assy como he» 
(VC); «Non em sy, mas em seus effeytos, 
que o vyrõ fazer millagres que sobejauam 
a virtude de toda criatura» (EE); «vyron 
ho minino homẽ e conheçerõno redẽptor» 
(EE); «se vysse aquellas cirimonias em 
seu stado» (VC); «quando vyssem estar 
os proues qu[e]ixandose» (EE); «Assy 
vijnra como o vystes» (EE).

verão, subs. (do lat. vulgar Veranu-m). 
Estio; estação seca. Formas: veeraão 
(VC, 1); veraão (S, 1; VC, 5; EE, 4; RP, 
3); verãao (S, 1; VC, 1). Contextos: 
«Assy como no tẽpo do veeraão quãdo 
o sol começa de sobir a alteza do ceeo e 
alumear a terra cõ a claridade auondosa 
dos seus rayos» (VC); «Ca aynda a 
formiga, que he pequena, achega no 
veraão pera que coma ẽ ho jnuerno» 
(S); «Aly auera a aluura das manhaãs 
do styo. e o sollaz e delleytaçom do 
veraão» (VC); «Olhay a figueira e as 
outras aruores quãdo lançã de sy ho 
fruyto sabees que açerca he o veraão» 
(EE); «do alto veraão se muda a manhaã 
muytas vezes» (RP); «e em special em o 
alto veraão» (RP); «assi em ho inuerno 

como no veraão cheirar cousas azedas» 
(RP); «por morar ho imverno ou ho 
verãao» (S); «como sõ as flores no tẽpo 
do verãao quando crescẽ nos cãpos cõ 
fremosas colores» (VC).

verba, subs. (do lat. verba, plural de ver-
bum, palavras). Verbosidade; palavrea-
do. Formas: verba (VC, 1). Contexto: 
«Quando oramos a deus compre de 
auermos deuaçom e pijedade e nom he 
neçessario que sejamos pallaurosos. Ou-
tra cousa he mujta verba e outra auer per-
longuado e perseuerado desejo» (VC).

verbal, adj. (do lat. verbale-m). De viva 
voz; oral. Formas: verbaaes (VC, 1); 
verbal (VC, 1). Contextos: «quando 
ouues algũas injurias verbaaes que te 
som dictas?» (VC); «he defeso a enjuria 
verbal e declarada per palauras» (VC).

verbalmente, adv. (de verbal + -mente). 
Com palavras; oralmente. Formas: 
verbalmente (VC, 1). Contexto: «Algũas 
vezes se pooẽ verbalmente assy como na 
fim das oraçoões» (VC).

verbo, subs. (do lat. verbu-m, palavra). 
Segundo a gramática, palavra variável 
que designa ação ou estado; expressão; 
vocábulo;  a  segunda pessoa da 
Santíssima Trindade. Formas: verbo 
(SG, 2; S, 4; VC, 189; EE, 24); verbos 
(VC, 2). Contextos: «acharam ho 
trelado desta bulla de verbo a verbo em 
publica forma» (SG); «e he ssegũda 
pessoa do ẽperatiuo da passyua e nõ ha 
mais em este verbo» (S); «na quella mẽte 
nõ splandeçer ho verbo diuino» (VC); «e 
seendo verbo foy feyto carne e morou em 
nos» (VC); «O qual deu testemunho do 
verbo deuino» (EE); «este verbo que o 
senhor fez e nos amostrou» (EE); «Nom 
ha o homẽ mereçimẽto per os nomes ou 
verbos mas per os aduerbios» (VC); «e 
em fim offereça a deos em soma todos 
os psalmos e versos e verbos que disse» 
(VC).

verbo passivo, subs. Segundo a gramática, 
forma verbal na voz passiva. Formas: 
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verbo passiuo (VC, 1). Contexto: «a 
qual pallaura he de hebraico e palaura 
de verbo passiuo .s. sey aberto» (VC).

verça, subs. (do lat. viridia-m). Planta 
verde; hortaliça; couve. Formas: 
verça (VC, 1); verças (VC, 9; RP, 1). 
Contextos: «E hya aos cãpos colher 
eruas pera verça em estes e semelhãtes 
seruiços humildosamẽte ministraua aa 
sua madre» (VC); «e assy Jezabel tornou 
a vinha de Naboch em orto de couues e 
verças» (VC); «quejẽda era a molher 
taaes verças cozia» (VC); «seja a vos 
outros phariseus que dizimaes a mẽta e 
arruda e todas verças» (VC); «onde se 
lançã verças e caldos podres que sobejã 
em taaes casas» (RP).

verdade, subs. (do lat. veritate-m). Quali-
dade em que as coisas são apresentadas 
tal e qual elas são. Formas: uerdade 
(S, 1; TC, 13; VC, 23; EE, 2); verdade 
(S, 35; TC, 1; VC, 605; HV, 2; C, 3; 
EE, 171); verdades (S, 1; VC, 3; EE, 
2). Contextos: «contenda he inpunar 
a uerdade» (S); «Mais ainda pequey ca 
fiz muytas uezes e afirmei da uerdade 
mẽtira e da mẽtira uerdade» (TC); «creã 
a mẽtira aquelles que nõ quiserem creer 
aa uerdade» (VC); «Emtremos neste 
caminho, tenhamos a uerdade» (EE); 
«Quando faço juramẽto nũca curo de 
dizer verdade» (S); «Verdade uos digo 
que demãdado sera a esta geeraçõ o 
sangue dos prophetas» (TC); «nom veẽ 
o lume da verdade» (VC); «e digo vos 
em verdade» (HV); «nem por temor nem 
amor se aparta da verdade» (EE); «asi 
ho amor do casamento he mais fermoso 
con as outras verdades» (S); «nõ som dos 
prinçipaaes artijgos da fe mas dalgũas 
verdades cheguadas a esta fe» (VC); «a 
escriptura sãcta muytas mais verdades 
ẽsinou que as outras escripturas» (EE).

verdadeiramente, adv. (de verdadeiro 
+ -mente). De modo verdadeiro; com 
sinceridade; realmente. Formas: 
uerdadeyramẽte (TC, 1); verdadeira 

mente (VC, 1); verdadeira mẽte 
(VC, 1); verdadeiramemte (S, 1); 
verdadeiramente (S, 3; VC, 63; HV, 
1; EE, 23); verdadeiramẽte (S, 2; VC, 
114; C, 2; EE, 25); verdadeyramemte 
(VC, 2); verdadeyramente (VC, 16; EE, 
1); verdadeyramẽte (S, 2; VC, 13; C, 1; 
EE, 5). Contextos: «agora nõ acharas 
pastor uerdadeiro que uerdadeyramẽte 
rega a egreia de Ihesu Christo» (TC); 
«a qual cousa seria verdadeira mente 
caer e subjuguarse ao demo» (VC); 
«Verdadeira mẽte assi como elle 
disse em outro lugar» (VC); «e dizem 
que ha contriçom e arrepẽdimẽto do 
coraçõ soomẽte quita ho pecado se 
verdadeiramemte ha contriçom» (S); 
«E a segũda diz a Estoria Escolastica 
nõ resurgio verdadeiramente» (S); 
«verdadeiramente vos digo que non 
passara esta geeraçom atee que todallas 
cousas sejã feitas» (EE); «per que se 
cõclude que verdadeiramẽte elle era 
Christo» (VC); «podesse dizer mays 
verdadeiramẽte corrupçã dos boos 
custumes» (C); «ca verdadeyramemte 
oje e cadahuũ dia assy acomteçe» (VC); 
«Verdadeyramẽte verdadeyramente vos 
çertifico» (EE).

verdadeiro, subs., adj. (de verdade + 
-eiro). Autêntico; sincero; fiel. Formas: 
uerdadeira (TC, 2; VC, 3; EE, 1); 
uerdadeiras (TC, 1); uerdadeiro (TC, 
1); uerdadeyra (TC, 3); uerdadeyro 
(TC, 1; EE, 1); verdadeira (S, 19; VC, 
174; EE, 48); verdadeiras (S, 1; VC, 
15; EE, 1); verdadeiro (S, 24; VC, 192; 
HV, 10; C, 2; EE, 57); verdadeiros (S, 
1; VC, 41; C, 2; EE, 6); verdadeyra (S, 
5; VC, 50; EE, 7); verdadeyras (VC, 
5); verdadeyro (S, 7; VC, 44; HV, 3; 
EE, 11); verdadeyros (S, 3; VC, 1). 
Contextos: «Quem se bem quyser 
cõfessar demande clerigo sesudo que 
lhe sayba dar peemdença uerdadeira» 
(TC); «o que teẽ a uerdadeira ffe de 
Christo no coraçõ e a cõfessa pella 
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boca» (EE); «Onde diz Sãt Paulo: 
Honrrade as uyuuas que uerdadeiras sõ» 
(TC); «porque agora nõ acharas pastor 
uerdadeiro que uerdadeyramẽte rega a 
egreia de Ihesu Christo» (TC); «Destas 
cousas se deue de gardar e quytar o que 
quer fazer peemdença uerdadeyra» 
(TC); «se he uerdadeyro e fiel a Deus e 
aos senhores» (TC); «Nõ he uerdadeyro 
christaão o que nõ segue as pasadas de 
Christo» (EE); «E esta augua ha de ser 
verdadeira e pura e non artifiçial» (S); 
«os maaos christaãos. que tem a ffe 
verdadeira. mas nõ formada per obras» 
(VC); «E pareçerom aas molheres as 
palauras dos angeos como palauras de 
fantasia e nõ verdadeiras» (VC); «Ca 
o que he bautizado por força nõ rreçebe 
o sacramẽto verdadeiro» (S); «ca elle 
verdadeiro he e nõ enguanou alguẽ» 
(VC); «E outrosi que os clerigos deuen 
ser limpos sem çugidade e verdadeiros 
em sua doutrina» (S); «Por infamia e boõa 
fama, como enganadores e verdadeiros, 
como estrangeyros e conheçidos» (EE); 
«Nom que fossen verdadeiros cornos» 
(EE); «mas representa o nosso saluador 
Jhesu Christo que he verdadeyra luz 
que alomea todo omem que no mũdo 
uiue» (S); «a qual pobreza jnclude em 
sy humildade sem a qual nõ he pobreza 
verdadeyra» (VC); «e se nõ pode 
mudar a ssy meesmo suas pallauras 
verdadeyras som e nõ se podẽ mudar» 
(VC); «O terçeiro que Jhesu Christo he 
filho de Deus verdadeyro» (S); «auia 
de seer offereçido e sacrificio feyto do 
cordeyro verdadeyro que era Christo» 
(VC); «porque elle crea e adore a huũ 
soo deus todo poderoso verdadeyro deus 
e verdadeiro homẽ» (HV); «por que os 
sacramemtos non sejan verdadeyros» 
(S); «A nona condicçom he que som 
verdadeyros» (VC).

verde, subs., adj. (do lat. viride-m). 
Cor entre o amarelo e o azul; da cor 
da vegetação; que não está maduro. 

Formas: verde (VC, 18; C, 1; EE, 2); 
verdes (VC, 11; EE, 2). Contextos: «E 
trage o rramo da oliueira verde a archa da 
tua cõsciencia» (VC); «vermelha, verde, 
amarela, alionada, coor de cravo» (VC); 
«e a sua color he verde sobre todollos 
verdes» (VC); «todo o verde da terra» 
(EE); «sememtes verdes e floridas de ffe 
e de virtudes» (VC); «deuemos auer os 
ramos verdes» (VC); «a figueira primeiro 
produze huũs figos verdes» (EE).

verdura, subs. (de verde + -ura). Cor 
verde; verdor; viço; frescura. Formas: 
verdura (VC, 10); verduras (VC, 1). 
Contextos: «pareçe verde o aar da çerca 
delle e a sua verdura nũca se bota per soll 
nẽ per lũa» (VC); «Como a alma gosta 
do boo cheiro da pobreza e da castidade 
e vee a verdura da paciẽcia» (VC); «por 
tal que tu aprendas della afastarte das 
peçonhẽtas verduras dos dilleitos» (VC).

verga, subs. (do lat. virga-m). Vara fina e 
flexível. Formas: verga (VC, 1; EE, 8); 
vergas (S, 1; VC, 1; EE, 2); vergua (VC, 
1). Contextos: «E em aquesta fachada 
ou tocha de louuor suba hũa verga 
de fumo odorifero e gracioso» (VC); 
«Sayra verga da raiz de Jesse e a frol 
daquella sobira a ti» (EE); «se o corpo 
nõ for enterrado dandolhe con vergas 
ou con azoutes» (S); «Cophino segũdo 
diz Ysidro he huũ vaso fecto de vergas 
perteençente pera o seruiço da casa e 
pera leuarem as vareduras ou cisto» 
(VC); «fuy ferido com vergas» (EE); 
«e tã fermosa aquella vergua como sõ as 
flores no tẽpo do verãao» (VC).

vergindade, subs. O mesmo que virgin-
dade. Formas: vergijndade (VC, 1). 
Contexto: «he branca per vergijndade» 
(VC).

vergonça, subs. (do cast. vergonza). Vergo-
nha; arrependimento. Formas: vergõça 
(S, 4; VC, 1); vergomça (S, 2); vergonça 
(S, 9; VC, 2). Contextos: «E por maliçia 
ouue vergõça dos parẽtes pobres» (S); 
«Vergõça auiam elles seguyr de bestas e 
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a cauallos ou carretas ho senhor que hya 
a pee» (VC); «nõ ouuindo ssuas misas 
nen rreçebẽdo seus sacramentos por ver-
gomça» (S); «Ca a vergonça he grande 
parte da satisfaçom da penitençia» (S); 
«e porque nom ajamos vergonça de 
preguntar o que nom entendemos» (VC).

vergonçoso, subs., adj. (do cast. vergonzo-
so). Vergonhoso. Formas: vergonçosa 
(S, 2); vergonçosas (RP, 2); vergonçoso 
(S, 1; VC, 1); vergonçossa (S, 1). Con-
textos: «clara, discreta, volunptaria, 
vergonçosa, ẽteira e sacreta e chorosa» 
(S); «logo sentira apostema de bayxo 
dos braços, ou açerca das partes ver-
gonçosas» (RP); «E se açerca das partes 
vergonçosas, sangre se em o pee» (RP); 
«perdeo o que tinha que non a outro e 
ante ao vergonçoso que nom ha outro» 
(S); «quã vergonçoso em na vista» (VC); 
«Ha nouena que seja vergonçossa» (S).

vergonha, subs. (do lat. verecundia-m). 
Pudor; discrição; humilhação; ultraje; 
partes do corpo humano em que recaem 
tabus. Formas: uergonha (TC, 3); 
vergomha (VC, 2); vergonha (S, 20; 
VC, 252; HV, 1; EE, 15); vergonhas 
(S, 1; VC, 3). Contextos: «deueos a 
confessar e nom auer delhes uergonha» 
(TC); «E como sem vergomha  e 
homẽs que queriam seguir suas maas 
voontades» (VC); «E qual quer que 
contra sua vontade ou por vergonha 
ou inportunidade e aqueyxamento do 
que a pede fazer esmola, perde o que 
da e nom ha merito alguũ» (S); «E 
a vos sera vergonha de elle morrer 
assy morte deshonrrada» (VC); «esto 
mesmo da vergonha e desonestidade» 
(EE); «por que nom ande nuu e pareçan 
suas vergonhas» (S); «e que todollos 
vituperios e vergonhas e emfamaçoões» 
(VC).

vergonhado, adj. (do part. de vergonhar, 
este de vergonha + -ar). Envergonhado; 
humilhado. Formas: vergonhado (VC, 
1). Contexto: «E quando o pecador se 

veem vergonhado tirase do pecado» 
(VC).

vergonhança, subs. (de vergonha + -ança). 
Vergonha. Formas: vergonhãça (VC, 1). 
Contextos: «foy por a vergonhãça do 
menino» (VC).

vergonhosamente, adv. (de vergonhoso + 
-mente). Com vergonha; discretamente; 
de modo vergonhoso. Formas: vergo-
nhosamente (VC, 3). Contextos: «Mas 
vergonhosamente estaua asseentado 
com seus discipollos» (VC); «Para ajn-
da agora mentes como anda e vay assy 
vergonhosamente e deshonrrada. vestido 
e coroado e com çeptro» (VC).

vergonhoso, subs., adj. (de vergonha + 
-oso). Que causa vergonha; pudico; 
tímido; indecoroso; obsceno. Formas: 
uergonhosas (TC, 1); vergonhosa (S, 2; 
VC, 7; EE, 4); vergonhosas (S, 1; EE, 2); 
vergonhoso (VC, 1); vergonhosos (VC, 
2); vergonhossos (VC, 1). Contextos: 
«Se trautou sem uergonha as partes 
uergonhosas» (TC); «E temo que esta 
cõfison nõ foy vergonhosa como deuia» 
(S); «Occupada em obra. vergonhosa 
na falla» (VC); «Condẽpnemollo aa 
morte aa morte vergonhosa» (EE); 
«serã descubertas todas as cousas 
vergonhosas» (S); «com pallauras maas 
e vergonhosas nõ toruem seus mininos» 
(EE); «Estaua vergonhoso e callado 
assy como cordeiro» (VC); «e nõ auera 
conheçimẽto dos vergonhosos» (VC); 
«steuerõ afastados como vergonhosos 
da sua çugidade» (VC); «por a qual razõ 
os nõ vergonhossos e sem vergonha sam 
incorrigiuees» (VC).

vergôntea, subs. (do lat. virgulta, reben-
tos). Rebento de uma árvore. Formas: 
vergonteas (VC, 2); vergõteas (VC, 1). 
Contextos: «nõ se podem fazer que 
outras vergonteas naçam» (VC); «Ni-
niuitas som jnterpretados vergonteas de 
fremosura» (VC); «Os teus filhos starã 
assy como as vergõteas das oliueiras 
daredor da tua mesa» (VC).



433Índice Analítico do Vocabulário dos Incunábulos em Língua Portuguesa

verificar, vb. (do lat. verificare). Indagar; 
averiguar; examinar; constatar. Formas: 
foy verificada (VC, 1); seer verificadas 
(VC, 1); som verificadas (VC, 1); 
verifficar (VC, 1); verifica (VC, 4); 
verificadas (VC, 1); verificar (VC, 3); 
virifica (EE, 1). Contextos: «Onde 
verdadeiramente agora foy verificada em 
ella aquella prophecia de ssymeon em 
que dizia» (VC); «per esperiẽcia vejamos 
todas estas cousas seer verificadas e 
declaradas» (VC); «Aquestas cousas 
certamente som verificadas em aqueste 
homẽ sancto Jesu» (VC); «por verifficar 
a propheçia alleguada» (VC); «Onde se 
verifica aquello que diz que as raposas 
teẽ couas» (VC); «esto se verifica 
nõ soomente do manjar spiritual» 
(VC); «cõcorrerõ e forom cõpridas 
e verificadas em elle» (VC); «por se 
verificar a ffe do cẽturio» (VC); «e assy 
agora bem se pode verificar que Christo 
era enganador e enduzedor» (VC); «Diz 
Lyra, que se virifica nõ soo da vida 
spiritual, mas aynda da corporal» (EE).

verme, subs. (do lat. verme-m). Animal 
invertebrado, alongado, pequeno e de 
corpo mole. Formas: vermes (VC, 1). 
Contextos: «Omtem aqueste criaua o 
corpo com desuayrados delleytos e oje 
he comido e mãjar de vermes» (VC).

vermelhidão, subs. (de vermelho + -idão). 
Qualidade do que é vermelho. Formas: 
vermelhidõ (VC, 1); vermelhidom (VC, 
1). Contextos: «aquella vermelhidõ he 
terrẽta e toruada» (VC); «a qual afre-
mosentaua a vermelhidom temperada» 
(VC).

vermelho, subs., adj. (do lat. vermiculus, 
a, um). Encarnado. Formas: vermelha 
(C, 1; VC, 21; EE, 1); vermelhas (VC, 
5); vermelho (VC, 13); vermelhos (VC, 
1). Contextos: «que cousa he tam 
vermelha como a rosa» (EE); «tẽ hũas 
venas vermelhas» (VC); «sera pois que 
o çeeo sta vermelho» (VC); «e no tẽpo 
da guerra vermelho per sangue e rosas 

do martirio» (VC); «E a collor deste 
moymẽto ou loguar diz que he antre 
brãco e vermelho» (VC); «e he vestido 
de vermelho» (VC); «huũs vermelhos 
outros pretos» (VC).

vérmen, subs. O mesmo que verme. 
Formas: vermẽ (VC, 10); vermeẽs 
(VC, 15; EE, 1); vermem (VC, 4); 
vermen (VC, 1); vermẽs (VC, 4). 
Contextos: «Deus da gloria sem medida 
nõ se descõtentou seer feito vermẽ 
auorreçiuel» (VC); «ha de seer manjar 
de vermeẽs» (VC); «nẽ se podera fazer 
podre nẽ fazer poo, nẽ geerar vermeẽs» 
(EE); «Em verdade todo pecador he mal 
atormẽtado em sy meesmo per o vermem 
da consciencia» (VC); «aly auera o 
vermen da consciencia» (VC); «os beẽs 
terreaes e os vermẽs spedaçã e comẽ a 
sua carne» (VC).

vernes, subs. (do cast. viernes). Sexta-
feira. Formas: Formas: uernes (TC, 
1). Contexto: «sobre todo esto iaiũe os 
mercores a uiãda de coresma e os uernes 
a pã e agoa» (TC).

vero, adj. (do lat. verus, a, um). Verdadeiro. 
Formas: uera (EE, 2). Contexto: «Do 
exalçamẽto de uera cruz» (EE); «Da 
inuẽçõ da uera cruz» (EE).

verruga, subs. (do lat. verruca-m). 
Protuberância rugosa na pele. Formas: 
verruga (VC, 1); veruga (VC, 1). 
Contextos: «sera offereçida a deus 
padre sem noda e sem verruga» (VC); 
«a qual he sempre virgem sem magoa 
e sem veruga ou engelamento» (VC).

versão, subs. (do lat. medieval versione-m). 
Ato ou efeito de verter ou virar; mudança; 
alteração. Formas: versam (VC, 1). 
Contexto: «Em como no pecado seja 
a versam do criador e conuersom aa 
criatura» (VC).

versificador, subs. (do lat. versificatore-m). 
Aquele que versifica; redator de 
versos. Formas: versificador (VC, 1). 
Contexto: «Onde a taaes bem conuẽ 
e delles se pode escriuer aquello que 
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huũ versificador depois a morte de huũ 
semelhãte como por moto ou epitaphe 
scriueo» (VC).

verso, subs. (do lat. versu-m, rego). 
Versículo; linha de um poema. Formas: 
uersos (S, 1; TC, 1); uersso (S, 1); verso 
(S, 3; VC, 20; EE, 2; RP, 1); versos 
(S, 11; VC, 10); versso (S, 8; VC, 2); 
verssos (S, 15; VC, 1); versus (VC, 1). 
Contextos: «Dos sete prymeiros ha 
estes uersos que sse ssegem» (S); «Os 
sete artigoos da humanidade se cõteẽ 
som estes uersos» (TC); «os quaees se 
entemdẽ em aquele uersso do salteyro» 
(S); «E todas estas çinquo maneiras se 
entẽdẽ e concluden em este verso» (S); 
«Onde ha hy huũ verso que diz nom 
esperança nem testimunha poboõ o bispo 
o sabe monje som» (VC); «e de hy se 
toma o verso» (EE); «Porẽ se diz huũ 
verso. A letra emsyna a estoria» (EE); 
«e por isso diz ho verso poetico falãdo 
do apareçimẽto da cometa» (RP); «E 
as circũstãçias som oyto, as quaees se 
cõtem ẽ estes versos» (S); «Onde hy 
ha huũs versos que dizem» (VC); «ha 
huũ versso ẽ o qual por cada parte se 
entẽde huuma das dictas sete obras 
de misericordia» (S); «o primeiro e o 
postumeiro versso cõ grandes braados. 
e os outros todos calladamẽte» (VC); 
«E para melhor saber estas obras de 
misericordia, auees estes verssos» (S); 
«Onde ha hy huũs verssos cuja sẽtença 
he aquesta» (VC); «Daqueste cõto destas 
chagas de Christo som aquestes versus» 
(VC).

verter, vb. (do lat. vertere). Derramar; 
entornar. Formas: bertese (S, 1). 
Contexto: «Se aconteçer que o vinho 
se bertese despois da cõsagraçon» (S).

vertude, subs. O mesmo que virtude. 
Formas: uertude (S, 5); uertudes 
(S, 1); vertude (S, 59; VC, 1; C, 2; 
EE, 37); vertudes (S, 41; VC, 1; EE, 
12). Contextos: «assy a uertude dos 
sacramẽtos do maao ssaçerdote pasa 

aos fiees e nõ fica cousa algũa» (S); «E 
por as uertudes cardinales se ẽdereça e 
hordena e rregra ho omen a suas forças 
pera as cousas do mũdo e aynda a Deus» 
(S); «por que a ffe per ssua luz e vertude 
manifesta e declara e amostra as coussas 
que nõ aparecem» (S); «Peço te pois 
senhor Jesu e rogo per vertude daqueste 
sacramento tam excellente» (VC); «a 
qual vertude nehũa estrella tem» (EE); 
«A quarta honrra e ennobreçe a uõtade 
e o coraçom de vertudes» (S); «otorgua 
me todollos meus sentidos e vertudes 
serem captiuados» (VC); «as vertudes 
que alumeã o pẽssamento e nos guyam 
perfeitamente aa vida eterna» (EE).

vertuoso, adj. O mesmo que virtuoso. 
Formas: vertuoso (S, 2; VC, 1; EE, 
1); vertuosos (VC, 1). Contextos: 
«cõ vertuoso e deuido acatamento» 
(VC); «proua e remunera que faz auto 
vertuoso» (EE); «e consirando sua alteza 
quã grande he ho premio da queles que 
os outros a saluaçam das suas almas per 
vertuosos meos prouocã» (VC).

véspera, subs. (do lat. vespera-m, a tarde). 
Período entre as 15 e as 18 horas; no 
plural, as orações que se rezam ao fim 
da tarde. Formas: uesperas (TC, 1); 
vespera (S, 1; VC, 24; HV, 1; C, 1); 
vesperas (S, 6). Contextos: «taaes deuẽ 
iaiũar todos os auẽtos e as coreesmas 
e todas as sestas feyras e uesperas de 
Sancta Maria e dos apostolos a pam e 
agua» (TC); «e como des ha hora de terça 
ataa vespera» (S); «porque aquelle que 
esta ao meyo dia forte em sahude ante 
da hora de vespera sta sem alma» (VC); 
«mas a hora da vespera tornarõ ao campo 
todos juntos» (HV); «E ao terçeiro que 
he vespera daçẽssan se jejũe» (C); «Na 
coresma non deue nehuũ comer fasta 
seer dyta ha missa e as vesperas» (S); 
«coma pan e augua e des a ora das 
vesperas hũa vez fasta ho outro dia 
seguinte aa ora das vesperas» (S).

véspora, subs. O mesmo que véspera. 
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Formas: vespora (VC, 24); vesporas 
(VC, 5). Contextos: «he dicta por 
aquella hora da vespora» (VC); «e 
em a vespora auemos nembrança da 
sua sepultura» (VC); «E as matinas 
e vesporas sempre staua atento em 
sacrificios» (VC); «Da meditaçom que 
se deue nas primeiras vesporas» (VC).

vestedura, subs. O mesmo que vestidura. 
Formas: vestedura (S, 4; VC, 1); 
vesteduras (S, 7). Contextos: «non 
trazen aquella vestedura e linho que 
deuiã trazer sobre as outras vesteduras 
e trazẽ mantõees abertos» (S); «e 
pareçelhe a boa vida apartada e a vigilha 
lhe pareçe lõgua e a oraçõ prolixa a 
vestedura fea» (VC); «como quer que 
ante que se desuestisse as vesteduras 
pera çelebrar se deue lauar» (S).

vestido, subs. (do lat. vestitu-m, part. 
passado de vestire). Vestuário; vestimenta 
feminina. Formas: uestido (C, 1); 
vestido (VC, 32; C, 4; EE, 1); vestidos 
(VC, 15; C, 3; EE, 10). Contextos: «e 
polla segunda perca o uestido como 
pella primeira» (C); «e por tãto fora 
dada aquesta outra vestidura. mas deuia 
dooer se cõ o vestido que allegrarse» 
(VC); «ordenamos que pella primeira 
vez perca aquelle vestido e calçado em 
que sse desonestar» (C); «o qual vestido 
se da aos que perseueram em vida de boo 
emxẽplo» (EE); «quãdo se dalli partẽ que 
tirẽ aquelles vestidos e vestem outros» 
(VC); «asi como joyas, vestidos, casas 
e atabios dellas e outras cousas» (C); 
«muyta da gẽte estendiam seus vestidos 
no caminho» (EE).

vestidura ,  subs. (do lat. medieval 
vestitura-m). Veste; vestuário; roupa. 
Formas: uestidura (S, 2; TC, 1; VC, 
3); uestiduras (S, 1; TC, 1; C, 1); 
vestidura (S, 5; VC, 164; C, 1; EE, 4); 
vestiduras (S, 7; VC, 143; C, 3; EE, 4). 
Contextos: «Achaz ouuio esto, ronpeo 
sua uestidura de purpura e uestiose de 
saco» (TC); «porque deuesse morrer. 

com a uestidura brãca por escarneho» 
(VC); «sse mudou as uestiduras, o abito, 
ou fingio seer outro do que era» (S); 
«perante obispo da terra se desnuou das 
uestiduras ataa os panos meores» (TC); 
«Constituiçam octava, que falla das 
uestiduras e avetos dos clerigos» (C); «A 
treçeyra a vestidura brãca que lhe poeẽ 
em çima da cabeça» (S); «e acusado e 
escarnido com vestidura branca» (VC); 
«que nehuũ nõ posa trazer vestidura de 
seda» (C); «elles pereçeram e tu ficaras 
e todos emuelheçerã como vestidura 
e os mudaras como reposteiro» (EE); 
«A quarta que deue seer vestydo de 
vestiduras consagradas» (S); «E entom 
lhe desuestirom aquella e as outras suas 
vestiduras» (VC); «pello qual se mudarõ 
algũas vestiduras de molheres» (EE).

vestígio, subs. (do lat. vestigiu-m, pegada). 
Rasto; traço; sinal. Formas: vestigio 
(VC, 1). Contexto: «E seẽdo em toda 
creatura de suas diuinas perfecçoões: 
nõ por ygual graao representatiuo e 
manifesto vestigio» (VC).

vestimenta, subs. (do lat. vestimenta, plural 
de vestimentum). Vestes; vestuário; 
roupa; paramento litúrgico. Formas: 
uestimentas (TC, 1); uestimẽtas (S, 1); 
vestimenta (VC, 1; C, 1); vestimentas (S, 
3; C, 1); vestimẽta (VC, 2); vestimẽtas 
(S, 1; VC, 1; C, 3). Contextos: «e das 
uestimentas yso meesmo e das cruces 
e dos outros ornamentos que fosem 
tantos e tam nobres que em toda a terra 
nom fossem achados outros taaes» 
(TC); «E ao ofiçio do diacono perteçese 
premeiramente aparelhar o altar e os 
corporaees e outras uestimẽtas sagradas» 
(VC); «porque o nouo homẽ saluador 
nosso Christo vestido em vestimenta 
alua que significa ignosçẽcia» (VC); 
«que nõ dem vestimenta nẽ calez nẽ 
outros ornamẽtos a nehuũ clerigo sem 
primeiro saberẽ que tẽ rezado» (C); «A 
nona consagrar as vestimentas e calezes 
pera o sacrifiçio e outras muitas coussas 
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que perteçẽ ao ofiçio spiritual» (S); «E 
ysso mesmo ordenamos que todallas 
vestimentas brancas» (C); «E pera cingir 
o lenço tirou a vestimẽta que tijnha 
por filhar semelhança de seruo» (VC); 
«se nom lauã e alimpã as vestimẽtas e 
calezes como deuẽ» (S); «e as almaticas 
e mantos do altar e as aluas e vestimẽtas» 
(VC); «callezes nẽ cruzes, vestimẽtas 
sagradas ou beẽtas» (C).

vestir, vb. (do lat. vestire). Cobrir com 
roupa. Formas: auiam vestido (VC, 1); 
avees vestido (EE, 1); era vestido (VC, 
7); estar vestido (S, 1); estaua uestido 
(EE, 1); foe vestido (VC, 1); fosse 
vestido (VC, 2); foy vestido (VC, 1); he 
vestido (VC, 4); seẽdo vestido (VC, 1); 
seendo vestidos (VC, 1); seer vestido 
(VC, 5); seer vestydo (S, 1); seja vestido 
(VC, 1); sejaaes vestidos (VC, 3; EE, 1); 
sejamos vestidos (VC, 1); serã vestidas 
(VC, 1); seram vestidos (VC, 1); sey 
vestido (VC, 1); som vestidas (VC, 2); 
som vestidos (VC, 5); sta vestido (VC, 
1); stando vestidos (VC, 1); staua vestido 
(VC, 1); ste vestida (VC, 1); tijnha 
vestida (VC, 1); tijnha vestido (VC, 2); 
uestiose (TC, 1); uestistes (S, 1); uista 
(TC, 3); veeste (VC, 9); veestem (VC, 1); 
vesta (VC, 2); vestã (VC, 1); vestamollo 
(VC, 1); vestamos (VC, 1); vestas (VC, 
1); veste (VC, 7; EE, 1); vestẽ (VC, 2); 
vestẽ se (VC, 1); vestem (VC, 4); vestes 
(VC, 1); vestia (VC, 4; EE, 3); vestiã 
(VC, 2); vestiamte (VC, 1); vestianlhe 
(VC, 1); vestias (VC, 1); vestiase (VC, 
1); vestida (VC, 8; C, 3); vestidas (VC, 
1; C, 1); vestide (EE, 3); vestideuos 
(EE, 2); vestidevos (EE, 2); vestido (S, 
3; VC, 27;); vestĩdo (EE, 1); vestidos 
(VC, 12; HV, 1; EE, 1); vestijvos (EE, 
1); vestimosnos (VC, 1); vestindo (VC, 
1); vestindolhe (VC, 1); vestindose (VC, 
1); vestio (VC, 12); vestir (S, 7; VC, 30; 
EE, 2); vestir se (VC, 1); vestira (VC, 3; 
EE, 1); vestirẽ (VC, 1); vestirem (VC, 
1); vestiremos (VC, 1); vestirom (VC, 

6; EE, 1); vestirom le (VC, 1); vestirom 
lhe (VC, 1); vestirse (VC, 1); vestirsse 
(S, 1; EE, 1); vestisse (VC, 2); vestissem 
(VC, 2); vesty (S, 1); vestydas (VC, 1); 
vestyndoo (VC, 1); vestyr (S, 1; EE, 1); 
vestyrõ (VC, 1); vistã (VC, 1); vistam 
(C, 1); vistamosnos (EE, 1); vysta (VC, 
1); vystamos (VC, 1); vysto (VC, 1). 
Contextos: «e desuestirom no do manto 
e da purpura que lhe auiam vestido» 
(VC); «avees vestido a Christo» (EE); 
«dos quaaes se cree que ele era vestido 
no deserto» (VC); «Ho saçerdote que a 
de çelebrar ha missa deue estar vestido 
daquelas vestiduras sanctas» (S); «nom 
estaua uestido de vestidura de vodas» 
(EE); «porque nom foe vestido de 
sayos molles ou de sirgo» (VC); «mas 
deuessem fazer aquestes ornamentos 
de pãno nouo e que nũca fosse vestido» 
(VC); «e a alua ouue quando foy vestido 
per Herodes da vestidura branca» (VC); 
«mas muyto mais teem aquelle que 
he vestido per o spiritu sancto» (VC); 
«porque ẽ semelhãça de homẽ foy feito 
tomãdo humanidade e seẽdo vestido de 
auito humanal assi como homẽ» (VC); 
«porque seendo vestidos e cubertos cõ 
semelhança de virtude sam corruptos 
cõ mallicia de maa vida» (VC); «Nom 
foy em vaão de seer vestido de vestidura 
branca per Herodes» (VC); «deue seer 
vestydo de vestiduras consagradas» 
(S); «E se se achega mais de guisa 
que seja vestido per o sposo» (VC); 
«atee que sejaaes vestidos da vertude 
do alto» (EE); «mas aguardamos atees 
que sejamos vestidos perfeitamẽte da 
virtude diuinal» (VC); «e as strellas 
serã vestidas de splẽdor tam grãde que 
se nõ pode fallar» (VC); «per as quaaes 
cousas se entende a bemauẽturança e 
gloria de que seram vestidos os corpos 
dos sanctos» (VC); «Sey vestido de 
vestiduras brancas» (VC); «e sem 
pensamento seu cresçẽ e segũdo sua 
quantidade som vestidas» (VC); «e 
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taaes como estes que assy som vestidos 
de vestiduras molles» (VC); «Entã 
necessario he que pareça se aquelle que 
sta vestido na pelle de ouelha he lobo 
ou cordeiro» (VC); «por tal que stando 
vestidos ou fornidos doutras vestiduras 
nõ ajamos o temor deuudo das cousas 
e tẽpos» (VC); «mas staua vestido e 
emflamado de queentura damor» (VC); 
«ajnda que ste vestida de burel» (VC); 
«quando rõpeo as vestiduras lãçou fora a 
vestidura ou sobrepeliza da ley que tijnha 
vestida» (VC); «ou pouco tijnha vestido 
por seer mais prestes e desembarguado 
em o seu officio de pescar» (VC); 
«ronpeo sua uestidura de purpura e 
uestiose de saco e lãçouse ẽ ieiuũ» (TC); 
«Vistesme nuu e non me uestistes» (S); 
«e em na primeira coresma nõ uista 
panos de linho» (TC); «e veeste a my que 
staua nuu por me vestir com graças como 
padre» (VC); «Em vestidura branca se 
veestem os virgeẽs e os confessores» 
(VC); «outorguame cõtinuadamẽte cada 
dia que eu vesta a memoria da tua paixõ» 
(VC); «fazẽ algũas solẽnidades ou festas 
que se vestã de vestiduras brãcas» (VC); 
«vestamollo e coroemollo como a rey» 
(VC); «segundo Theophillo que nos 
vestamos a nossa voontade de auito 
real» (VC); e o guardes dos males e que 
vestas aquelle que he nuu» (VC); «E 
por aquesto nas festas dos martires se 
veste a ygreja de purpura e ornamentos 
vermelhos» (VC); «forteleza e fermosura 
he o que veste» (EE); «e como saaẽ 
da pesca vestẽ aquellas vestiduras de 
linho» (VC); «Se faz frio vestẽ se bem 
ou se aqueẽtam per outras maneiras» 
(VC); «Ex que aquelles que se vestem 
de molles vistidos» (VC); «e nom por os 
millagres que vestes pera me seguirdes 
ẽ elles» (VC); «do ryco que vestia de 
cote panos de escarlata e leẽços muy 
delgados» (EE); «outros o vestiã em 
vestiduras blancas» (VC); «porque 
vestiamte em vestidura festiual e de 

voda» (VC); «por quanto se chamaua 
rey vestianlhe as vestiduras de que 
husauam os reys antigos e nom as que 
entom vsauam» (VC); «(enton tu te 
cingias.) e vestias» (VC); «e vestiase de 
purpura» (VC); «ou os ajude a enterrar 
sem sobrepellizia vestida» (VC); «sem 
as ditas sobrepelizias vestidas» (C); 
«Mas vestide vos ao senhor nosso 
Jhessu Christo» (EE); «e vestideuos 
homẽ nouo» (EE); «Mas vestidevos 
ho senhor Jhesu Christo» (EE); «nõ 
auia mester vestidura porque vestido e 
cuberto era de fremosura de innoçẽcia» 
(VC); «E se o feno do campo que oje 
he e amanhaã he posto no forno: «e 
dando pousada ao romeyro, e vestĩdo 
ao nuu» (EE); «se sobirõ no muro 
ambos de dous sem armas, e vestidos 
de senhos briaes vermelhos» (HV); 
«(vestijvos) de vistidura espiritual» 
(EE); «mas vestimosnos e tomamos 
vestiduras de homẽ nouo» (VC); «por 
tal que desuestindo o homẽ velho e 
vestindo o nouo» (VC); «escarneçeo 
vestindolhe vestidura branca» (VC); «a 
qual vestidura a alma tornara a filhar 
outra vez vestindose em todos seus 
menbros» (VC); «e a carne que vestio. e 
a doutrina que deu» (VC); «nom deuem 
comer nen beber nen vestir do que he 
rroubado» (S); «por saluaçõ da alma 
soffrer algũa boa vergonha e vestir se 
della» (VC); «quãto mais vestira a vos 
homẽs de pequena ffe» (VC); «por 
esto diz que nõ trabalhã pera se vestirẽ 
de collores nẽ fiã pera fazer sajo nem 
camisa» (VC); «e per seer desvestido 
e per lhe vestirem o manto» (VC); «nõ 
queiraaes pois seer sollicitos dizendo 
que comeremos ou que beberemos ou 
de que nos vestiremos» (VC); «outros 
se vestirom de coyrama de alymarias» 
(EE); «E vestirom le huũa vestidura de 
purpura» (VC); «mas vestirom lhe o 
mantom em çima que cobria todo» (VC); 
«Se nõ fosse virtude vestirse homẽ de 
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vestiduras refezes nõ louuaria o senhor 
a Johãne da aspereza da sua vestidura» 
(VC); «lauarse as maãos e vestirsse 
hũa sobrepelizia» (S); «De Herodes 
nõ se lee que o vestisse» (VC); «e o 
açendimẽto da luxuria e que ouuessem 
cõ que se vestissem e cobrissem» (VC); 
«nõ vesty aos nuus» (S); «aalẽ daquellas 
que trouuessem vestydas» (VC); «aalẽ 
daquellas que trouuessem vestydas» 
(VC); «vestyndoo em vestidura branca» 
(VC); «nem deue vestyr panos de coor 
nen cassar» (S); «Vestyrõ a ymagẽ do 
saluador» (VC); «Aquelles que teẽ 
mantijmẽto pera comer e sayo que vistã 
cõtentes sejã» (VC); «Nem se vistam 
homẽs ẽ vistiduras de molheres» (C); 
«Porẽ lãçemos as obras das treeuas 
e vistamosnos as armas do lume de 
maneira que em o dia honestamente 
andemos» (EE); «e vysta o nuu ou 
aquelle que nõ teẽ que vesta» (VC); «e 
vystamos o homẽ nouo que he criado 
segũdo deus» (VC); «Em signal e 
memoria da qual cousa eu me vysto em 
aquesta vestimẽta» (VC).

vestir 2, subs. (do verbo vestir). Ato ou 
efeito de cobrir com roupa. Formas: 
vestir (VC, 5). Contexto: «viueram em 
grande aspereza do comer. e do vestir» 
(VC); «fazendo apartada e aspera vida 
no comer e no vestir» (VC).

vestitura, subs. O mesmo que vestidura. 
Formas: vestitura (VC, 1). Contexto: 
«aquello que manda fazer da vestitura e 
do sayo nom se entẽde sollamẽte em as 
ditas cousas» (VC)

véu, subs. (do lat. velu-m). Tecido que serve 
para cobrir a cabeça; cortina; mantilha; 
abóbada. Formas: ueeo (VC, 1); veeo 
(S, 6; VC, 3); veeos (VC, 1); veo (VC, 
2). Contextos: «quando os judeos em 
presença de Cayphas lhe lançarõ o ueeo 
sobre a cabeça» (VC); «o veeo que estaua 
no templo foy partido pello meyo de 
çima ataa fundo» (S); «E outras teem 
veeo de profisom e non som consagradas 

e estas pecan mais» (S); «ho veeo que 
poem aos esposados quamdo sse velam» 
(S); «foy tirado e descoberto o veeo dos 
misterios cellestriaaes» (VC); «quando 
steuerẽ na ygreja tenhã veeos ante sy 
por razõ dos angeos» (VC); «Trigouse 
pois a madre e achegouse ao seu filho 
e como o veo da sua cabeça o cingia e 
cobria» (VC).

vexação, subs. (do lat. vexatione-m). Ato 
ou efeito de vexar; sujeição; opressão. 
Formas: vexaçõ (VC, 1); vexaçom 
(VC, 1). Contextos: «A vexaçõ e maao 
trautamẽto das ouelhas ou da manada 
ou das cõpanhas culpa he dos pastores 
e vicio dos meestres» (VC); «O qual 
respondeo que nõ podia se nom que 
despensaua sobre a vexaçom» (VC).

vexar, vb. (do lat. vexare). Fazer ou 
receber maus tratos; molestar; sujeitar; 
oprimir. Formas: som vexados (EE, 
1). Contexto: «quando os moradores 
de huuma casa som vexados pella 
companha da outra» (EE).

vez, subs. (do lat. vice-m, sucessão). 
Ocasião; momento; porção. Formas: 
uez (S, 3; TC, 12; C, 5); uezes (S, 2; 
TC, 30; C, 5); veezes (S, 2); ves (VC, 
1); vez (S, 107; VC, 359; C, 23; EE, 
76; RP, 3); vezes (S, 201; VC, 756; HV, 
1; C, 34; EE, 131; RP, 13). Contextos: 
«por que foy ũgido pello bispo por sua 
reuerença nom deue ser aly ũgido outra 
uez» (S); «este tal por cada hũa uez deue 
ieiũar .xiii. anos» (TC); «queremos que 
pague por cada uez que errar em alguã 
destas cousas» (C); «de boa uõtade 
ffala dele muitas uezes e pẽsa nele sẽ 
nojo» (S); «ca estas quatro cousas sõ 
porque algũas uezes algũus iuyzes nom 
iulgã dereito» (TC); «e a elles fique o 
carrego de se cõfessarẽ mays uezes» 
(C); «Aconteçe muytas veezes que no 
altar homde ho ssaçerdote çelebra estã 
algũas outras hostias ou vinho» (S); 
«pois que tornarõ outra ves aas cousas 
que leixarõ» (VC); «E se outra vez se 
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repetise desçendit ad inferos» (S); «E 
a outra vez mais asperamẽte» (VC); 
«por cada vez que o cõtrairo fizer» (C); 
«Em aquelle tempo mostrou se outra 
vez Christo a seus discipollos» (EE); 
«Sangria huũa vez em huũ mes se pode 
bem fazer» (RP); «se lançã fora por 
tomar hũa bõa vez de vinho boõ ou bõa 
çerueja» (RP); «da qual por muytas 
das vezes apareçeo aos seus diçipulos» 
(S); «ca algũas vezes aquelles que som 
contẽplatiuos» (VC); «e ronperõ duas 
vezes a batalha» (HV); «tres vezes negou 
Christo» (EE); «porque as vezes veẽ e 
proçede ha pestilencia da rayz superior» 
(RP); «do alto veraão se muda a manhaã 
muytas vezes» (RP).

vezeiro, adj. (de vezo + -eiro; vezo, do 
lat. vitiu-m, vício). Que tem vezo ou 
costume de fazer as coisas muitas vezes. 
Formas: uezeyro (TC, 1). Contexto: «o 
teu criado he ia uezeyro e faz emiurias a 
huũs e outros».

vezinhança, subs. O mesmo que vizinhan-
ça. Formas: vezinhança (VC, 1; C, 1). 
Contextos: «fora da vezinhança e fora 
do arroydo e vozes dos maaos» (VC); 
«lançem fora de suas casas e vezinhança 
e freiguesia» (C).

vezinho, subs., adj. O mesmo que vizinho. 
Formas: uezinho (S, 1; TC, 1); uezinhos 
(TC, 1); veezinhos (VC, 2); vezinha 
(VC, 3); vezinhas (VC, 2); vezinho (S, 
1; VC, 2); vezinhos (S, 1; VC, 6; EE, 1). 
Contextos: «Nõ cobiiçaras as cousas 
de teu uezinho» (TC). «A quynta se he 
emueioso asy como pesarlhe do bem 
de seus uezinhos ou se lhe praz quando 
lhe uee mal» (TC); «Doutra maneira 
paguã os estranhos que os veezinhos 
e domesticos» (VC); «por ancho hũa 
embargua a outra de guisa que algũas 
vezes cortam huũa por aazo da outra sua 
vezinha» (VC); «vierom doutra Arabia 
que he vezinha com Judea» (VC); «e 
depois que a teue achada fez allegria 
e festa com suas amigas e vezinhas» 

(VC); «E como a acha chama as amigas e 
vezinhas» (VC); «nõ dessejaras a molher 
do teu vezinho» (S); «porque este Symõ 
se diz que era vezinho de Martha» (VC); 
«Ally preegou Jonas que era estrangeiro 
e aqui preegou Christo que era seu 
vezinho» (VC); «deue trazer sete parẽtes 
ou sete vezinhos de boa fama» (S); «Ou 
porque Judas e Benjamin eram jrmaãos 
e vezinhos» (VC); «E causouse temor ẽ 
todollos seus vezinhos» (EE).

via, subs. (do lat. via-m). Caminho; direção. 
Formas: uia (VC, 1); via (S, 1; VC, 8; 
HV, 1; EE, 2). Contextos: «em que teẽs 
a uia e a uerdade e a vida» (VC); «Todo 
por sua via recta» (S); «Se o pecador pois 
se nom emẽda per a primeira via» (VC); 
«e forom sua via atee que chegarom a 
Acre» (HV); «posiuel por via humana» 
(EE); «por outra via pode melhor pellejar 
contra o pecado» (EE).

viagem, subs. (do lat. viaticum, pelo 
provençal viatge). O ato de partir de 
um lugar para outro; jornada. Formas: 
viagẽ (VC, 8); viagen (EE, 1); viagem 
(VC, 4); viajẽ (VC, 1); viajem (VC, 1). 
Contextos: «Aquello que diz primeiro he 
em a viagẽ ou em este caminho da vida 
presente» (VC); «Say do padre e vym 
em ho mundo, e esta viagen foy penada» 
(EE); «da me e outorgua me que em a 
miseria da questa viagem e peregrinaçom 
da questa vida» (VC); «per elle deue seer 
a viajẽ muy trigosamẽte ou muy çedo» 
(VC); «assi como homẽ fazẽdo sua 
viajem per terra stranha» (VC).

vianda, subs. (do lat. medieval vivanda, 
pelo francês viande). Carne; qualquer 
género de alimento. Formas: uiãda 
(TC, 7; VC, 2); uiãdas (TC, 1); uiamda 
(TC, 4); uianda (TC, 1); uiandas (S, 2); 
viãda (S, 2; VC, 19; HV, 1); viãdas (S, 
3; VC, 17; HV, 8; C, 1; EE, 1); vianda 
(S, 3; VC, 36; HV, 2; EE, 6); viandas (S, 
6; VC, 24; HV, 7; EE, 4); vyanda (S, 1); 
vyandas (S, 1). Contextos: «Se come 
arrebatadamente a uiãda mal mastygada 
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e muito» (TC); «Per a mãna que auia em 
sy todo sabor e delleyto e toda doçura da 
uiãda» (VC); «Primeiramente se tomou 
delectaçom ẽ comer boas uiãdas ou em 
beber boõs uinhos» (TC); «Se comiste 
na coresma ou nos outros dias de ieiuũ 
uiamda que nom fosse de coresma» 
(TC); «e iaiũe .xiiii. anos as quartas e 
sestas feyras a pã e agoa tirãdo dia de 
natal e de Sãcta Maria que coma uianda 
de coresma» (TC); «e julga o sabor 
das uiandas qual he doce e qual he 
amarga» (S); «ajnda que a viãda fosse 
maa» (S); «E se perventura com aquesta 
viãda nõ se cõtenta nẽ assessegua o teu 
gosto e ajnda deseja mais» (VC); «asi 
como aparelhar viãdas e outras coussas 
ssemelhauees» (S); «e des que as viãdas 
lhes falleçerẽ elles se vos darã» (HV); 
«ou se leuantan da mesa para trazer 
vianda ou fructa ou vinho e depois 
tornar a comer» (S); «E aquelle que moor 
golpe podia dar nõ ficaua por elle e auia 
a moor parte da vianda» (HV); «nossa 
alma se torua sobre esta vianda muito 
lygeira» (EE); «comeste viandas ou 
deste ha outros aalen do que a natureza 
demãda» (S); «E por a maa guarda do 
prinçipio das viandas cuydando que o 
emperador se tornaria» HV); «dizem 
alguũs douctores e asaz cõ razam que 
assy partia as viandas com a maão» (EE); 
«e por tomar da vyanda ou do vinho para 
fazer a salua nom quebrantã o jejuũ» (S); 
«E do pam, do vinho e vyandas de cada 
dia que as molheres de custume soõe de 
teer em sseu poder» (S).

viático, subs. (do lat. viaticu-m). Sacra-
mento da comunhão que se ministra aos 
doentes ou moribundos impossibilitados 
de ir à igreja. Formas: uiatico (TC, 1). 
Contexto: «Ca por eso he chamado 
uiatico porque o dã a aqueles que se uã 
de este mũdo» (TC).

vibra, subs. (do lat. vipera-m). O mesmo 
que víbora: espécie de cobra venenosa. 
Formas: uibra (TC, 1). Contexto: «peor 

he a lingua do maldizente que a uibra e 
mais poçoenta» (TC).

viciar, vb. (do lat. vitiare). Tornar-se 
dependente de alguma coisa nociva ao 
corpo ou à alma; corromper; perverter. 
Formas: es viciado (VC, 1); viçiar (VC, 
1). Contextos: «e quãdo tu es viciado cõ 
as paixões da carne e serues ao vẽtre» 
(VC); «e assi os jmijgos demonios se 
trabalhã de viçiar e dãpnar as nossas 
boas obras» (VC).

vicijar, vb. (de viço + -ejar). O mesmo 
que vicejar: ter viço ou força. Formas: 
vicijaua (VC, 1). Contexto: «E que mais 
apertaua o corpo que o criaua ou vicijaua 
por tal que o auito do seu corpo falasse 
de virtude de sua alma» (VC).

vício, subs. (do lat. vitiu-m, defeito). Mau 
hábito; propensão irresistível. Formas: 
vicio (VC, 26; EE, 3); viçio (S, 1; VC, 
17; C, 1; EE, 5); vicios (VC, 111; EE, 
11); viçios (VC, 48; EE, 17); viçyo 
(VC, 1); viçyos (VC, 3). Contextos: 
«porque per a fama peccasse em vicio 
de gulla» (VC); «Nõ por abominaçom 
do vicio, nem por esquiuar a offensa 
de deos» (EE); «para rrefrear o viçio 
e pecado e estimolo da carne» (S); «E 
viçio cõtra natura» (C); «porque aquelle 
que caae na gulla fazese fraco pera 
vẽcer os outros vicios» (VC); «porque 
assy se amortyfiquẽ os vicios para que 
se guarde a natureza» (EE); «Este filho 
do regulo auia febre quãdo a geeraçom 
humanal se esqueentaua per desuayrados 
viçios e pecados» (VC); «dos diaboos 
por jnfeiçom dos viçios» (EE); «ou se 
entende quanto ao viçyo da quelle que 
anda per o caminho» (VC); «ajnda que 
elles se dessem aos viçyos e vaydades do 
mundo» (VC).

vicioso, subs., adj. (do lat. vitiosus, a, um). 
Que tem vícios; depravado; lascivo. 
Formas: viciosa (VC, 5; EE, 1); viciosas 
(VC, 1); viçiosas (VC, 2); vicioso (VC, 
1); viçioso (VC, 1); viciosos (VC, 2); 
viçiosos (VC, 1); viciossas (VC, 2). 
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Contextos: «A segũda he guarda de 
todo vicio e de toda specia viciosa 
e stranha» (VC); «Porẽ sua gabança 
era virtuosa, e gabança daquelles era 
viciosa» (EE); «E ajam grã medo 
aquelles que som aprimidos cõ desejos 
carnaaes e delleytaçoões viciosas» (VC); 
«Estas paixões pero nõ forõ em Christo 
viçiosas: mas ante forã virtuosas» (VC); 
«o penssamẽto aficado e vicioso das 
cousas de presente» (VC); «E chama o 
apostollo carne a todo mouimẽto maao 
e viçioso da alma e do corpo» (VC); «os 
dous primeiros som viciosos. e os dous 
postumeiros som virtudes» (VC); «assy 
como dos viçiosos e delicados ou que 
viuem em deleitos» (VC); «se misturarẽ 
cõ as viciossas dilleitaçoões delle» (VC).

viço, subs. O mesmo que vício. Formas: 
uiços (VC, 1); viço (VC, 39); viços 
(S, 1; VC, 79; EE, 1). Contextos: «E 
outro querendo mostrar que cousa vaã 
he pensar e crear o corpo a uiços disse» 
(VC); «e que me assente ou encoste 
sobre o feno do viço carnal souãdoo e 
apremẽdoo» (VC); «mas he mudar huũ 
viço ou deleitos em outros» (VC); «A 
octaua que sayba correger os viços e os 
pecados por diçiplina» (S); «Aquelles 
som verdadeiramente perseguidores da 
ygreja os quaaes per viços e per maaos 
exemplos som perseguidores» (VC); 
«Mas os que som de Christo cruçificaron 
sua carne com os viços e carnaaes 
cobijças» (EE).

viçosamente, adv. (de viçoso + -mente). 
Com viço; viciosamente. Formas: 
viçosamente (VC, 1); viçosamẽte (VC, 
1). Contextos: «refrescã a alma em o 
presente e viçosamente a abastã em o 
futuro» (VC); «busquem os logares onde 
a palaura de deus possa mais fazer fruito. 
e nom aquelles onde possam melhor e 
mais viçosamẽte star» (VC).

viçoso, subs., adj. (do lat. vitiosus, a, um). 
Vicejante; mimoso; vicioso. Formas: 
viçosa (VC, 2); viçosas (VC, 4); viçoso 

(VC, 5); viçosos (VC, 6); viçossos (VC, 
1). Contextos: «deus lhes proueeo 
avõdosamẽte e viçosa» (VC); «nõ he 
fazer abstinencia das viandas viçosas» 
(VC); «nẽ seer viçoso nẽ auer gloria 
sem ti» (VC); «nõ o desejo carnal como 
os viçosos e dellectosos mas siguamos 
o senhor Christo» (VC); «Em aquelles 
que stauam aseentados se entedem os 
viçossos e ouciosos» (VC).

victória, subs. O mesmo que vitória. 
Formas: victoria (VC, 51; HV, 2; EE, 
4); victorias (VC, 2; EE, 1); victorya 
(VC, 1). Contextos: «A contenda e o 
perfiar e pallaurear longuamẽte e nasçe 
de vaã gloria chamada desejo e amor 
de victoria» (VC); «e todos ẽ huũ derõ 
graças a deus que lhe dera victoria contra 
seus jnmigos» (HV); «Que lhe empeeçẽ 
pera percalçar victoria» (EE); «quando 
com triũphantes victorias de vossos 
contrairos» (VC); «na presente recõta 
o apostollo a paçiençia e paixoões e 
victorias e a ffe dos sanctos martires» 
(EE); «declaram e demostram aquella 
victorya» (VC).

victoriosíssimo, adj. (do lat. victoriosis-
simus, a, um). Superlativo de vitorioso: 
muito vitorioso. Formas: victoriosissi-
mo (VC, 1). Contexto: «do victoriosis-
simo Rey dom Afonso da felice memoria 
vosso progenitor e padre» (VC).

victorioso, adj. O mesmo que vitorioso. 
Formas: victoriosa (VC, 3). Contextos: 
«e eu todo me ĩclino e abaixo aa tua cruz 
victoriosa» (VC); «depois dos tres dias 
da paixom victoriosa resurgeria aquelle 
que creiam que era morto» (VC).

vida, subs. (do lat. vita-m). Existência; o 
viver, o comportamento. Formas: uida 
(S, 21; TC, 21; VC, 25; C, 4; EE, 16); 
uidas (TC, 1; C, 2); uyda (EE, 2); vida (S, 
64; VC, 1404; HV, 4; C, 15; EE, 276; RP, 
1); vidas (S, 1; VC, 24; EE, 1); vjda (VC, 
2); vyda (S, 8; VC, 7; EE, 114); vydas 
(SG, 1; EE, 3). Contextos: «ou por 
defẽder a uida, ou por gardar castidade» 
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(S); «E aa parte destra significa a uida 
perdurauel donde aueram folgança» 
(S); «Se non corrigeste a uida dos teus 
subditos» (TC); «teçe a uida dos justos 
per huũ mareuilhoso desuayro» (VC); 
«Pequey ainda ẽ iulgãdo as fazẽdas e 
uidas alheas parãdo mẽtes a elas e nõ 
a minha» (TC); «julgando as uidas e 
conçiençias dos outros» (C); «Darlhea de 
comer pam de uyda» (EE); «nõ averees 
vida ẽ vos» (S); «e non as fiz en todolos 
dias da minha vida» (S); «nõ soomẽte nas 
cousas que a corporal vida cõuem» (VC); 
«colhera a vida eterna» (EE); «abreuiã 
seus dias e tẽpos da sua fim e minguã 
sua vida» (RP); «asi como aquesçe en 
as vidas corporaaes» (S); «mais digna 
que todas outras vidas» (VC); «A meus 
escolheytos dou emxẽplo de ambas as 
vidas» (EE); «porque delle procede 
a vjda» (VC); «ou lhe tirey as cousas 
que eram mais neçesarias aa vyda» (S); 
«Onde hos sobre dictos possam estar 
todolos dias de suas vydas» (SG); «e nos 
deuemos por os nossos prouximos poer 
as vydas» (EE).

vidal, adj. O mesmo que vital. Formas: 
vidal (VC, 2); vidaaes (VC, 1). 
Contextos: «o meo viuo tẽ o motiuo 
vidal» (VC); «o corpo quanto ao appetito 
vidal e sensual seja sobjecto ao mãdado 
da razam» (VC); «da qual todollos nossos 
sentidos vidaaes e obras procedem e ham 
fundamento e exemplo» (VC).

vide, subs. (do lat. vite-m). Videira; bacelo; 
cepa; planta arbustiva que dá uvas. 
Formas: uide (VC, 1); vide (S, 1; VC, 
11; EE, 22); vides (VC, 5; EE, 3); vyde 
(S, 1; EE, 3). Contextos: «Onde dizia a 
uide. perventura posso eu desemparar o 
meu vinho» (VC); «por quanto he dyto 
que ha materia he pam de trigo e vinho 
de vide» (S); «De que as sede senhor 
Jesu. do vinho da vide ou da augua do 
rryo?» (VC); «ho escomungado he como 
vide britada da çepa» (EE); «aos quaaes 
perteẽçe de cortar e podar as vides» 

(VC); «a vinha he a vniuersal ygreja: 
cujas vides som os justos» (EE); «Por 
que suso foy dito que o vynho neste 
sacramẽto deuia ser de vyde» (S); «Eu 
som vyde verdadeira» (EE).

videira, subs. (de vide + -eira). Vide; 
planta arbustiva que dá uvas. Formas: 
videira (VC, 1). Contexto: «cresçia hũa 
videira da terra que tijnha tres gomos» 
(VC).

vidrado, adj. (do part. de vidrar, este do 
lat. medieval vitrare). Revestido de 
vidro; brilhante. Formas: uidrado (S, 
1). Contexto: «pollas em huũ baçio de 
prata ou de laton ou em uaso de terra 
uidrado» (S).

vidro, subs. (do lat. vitru-m). Substância 
sólida e rígida transparente resultante 
da fusão da areia. Formas: vidro (VC, 
2); vydro (VC, 1). Contextos: «que o 
vidro seja claro per a qual se entende a 
limpeza quanto a ssi» (VC); «passa per 
o vidro nom o britando» (VC); «passa 
a vista asy como o vydro claro» (VC).

viga, subs. (do lat. biga-m, parelha de 
cavalos). Carro puxado por dois cavalos. 
Formas: viga (VC, 1); vigas (VC, 1). 
Contextos: «a viga do pecado vẽçia a 
justiça» (VC); «sermõ nos propoõe duas 
carretas e duas vigas» (VC).

vigaira, subs. (feminino de vigairo). O 
mesmo que vigária: substituta. Formas: 
vigayra (VC, 1). Contexto: «A quarta 
excellencia da humildade he em seer 
a primeyra e mais alta por quanto he 
vigayra de Christo» (VC).

vigairia, subs. (de vigairo + -ia). O mesmo 
que vigairaria: cargo ou função de 
vigário; paróquia. Formas: vigairias 
(S, 1). Contexto: «Ho quinto que 
venden sua jurdiçon e suas vigairias por 
dinheiro» (S).

vigairo, subs. (do lat. vicariu-m, o que faz 
a vez de outro). O mesmo que vigário: 
aquele que substitui outro; substituto; 
clérigo que exerce funções religiosas 
em vez de outro. Formas: uigairo (C, 
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8); uigairos (C, 7); uigayro (C, 1); 
vigairo (S, 1; VC, 2; C, 16); vigairos (S, 
1; VC, 4; C, 10); vigayro (S, 1; VC, 7; 
C, 2); vigayros (VC, 4; EE, 1); viguayro 
(VC, 2). Contextos: «quando vierem 
ante nos ou nosso uigairo pera serem 
examinados» (C); «queremos que cõ 
nossa liçença possa entrar, ou de nosso 
uigairo» (C); «mas que os mandẽ a nos, 
ou a nossos uigairos» (C); «ou de nosso 
uigayro as possa trazer» (C); «O segũdo 
o que tem poderio do bispo ou de cura 
que he dyto vigairo» (S); «E sabẽdo tu 
que ajudas e nõ es ajudado sey çerto que 
es vigairo da quelle que disse» (VC); 
«Ho mestre da horden ou o prouinçial 
dos preegadores ou seus vigairos e 
menistro geeral» (S); «per jnspiraçõ 
de dentro e per os seus vigairos» (VC); 
«seendo per nos ou nossos vigairos 
assynada e aseelada» (C); «A segũda 
he a que sse faz diante do ssaçerdote, 
asi como vigayro de Deus» (S); «Per 
Jesu que he saude e saluaçom se entẽde 
aquelle boo prellado o qual he vigayro de 
Christo» (VC); «Mas muytos prellados 
que som seus vigayros pareçe que dizẽ 
o cõtrayro per obras» (VC); «muytos 
vigayros e prellados mayor cuydado 
teen das cousas tẽporaes que das almas» 
(EE); «E porem boa cousa lhes seria se 
podessem auer viguayro nos tormentos 
per que paguassem» (VC).

vigiador, subs. (de vigiado + -or). Aquele 
que vigia; vigilante. Formas: vigiador 
(VC, 1); vigiadores (VC, 2). Contextos: 
«O porteyro outro si he a razõ a qual 
deue seer vigiador a çarrar a porta do 
cõsentimento ao demo» (VC); «porque 
erã vigiadores segũdo aquello dos 
Prouerbios» (VC); «E como outrosy 
esguardam aquelles muy altos vigiadores 
e duques ou guiadores da cauallaria 
diuinal» (VC).

vigiante, adj. (do lat. vigilante-m, part. 
presente de vigilare). Que vigia; vigilante. 
Formas: vigiantes (VC, 1); vigiãtes (VC, 

3). Contextos: «deuẽ seer os pastores da 
ygreja .s. humildosos e vigiantes» (VC); 
«assy como marinheiros aguçosos e 
vigiãtes spertemos o gouernador» (VC); 
«e porque sempre nos ache prestes e 
vigiãtes» (VC).

vigiar, vb. (do lat. vigilare). Observar com 
atenção; espiar; verificar. Formas: vigee 
(VC, 1); vigia (VC, 17); vigiã (VC, 12); 
vigiaae (VC, 2); vigiade (VC, 8); vigiãdo 
(VC, 17); vigiãdoa (VC, 1); vigiam 
(VC, 1); vigiamos (VC, 2); vigiando 
(VC, 6); vigiandose (VC, 1); vigiar 
(VC, 29; C, 1); vigiare (VC, 1); vigiarẽ 
(VC, 4); vigiares (VC, 2); vigiaria (VC, 
1); vigiarmos (VC, 1); vigiasse (VC, 
3); vigiassem (VC, 1); vigiaua (VC, 2); 
vigiauã (VC, 2); vigiauam (VC, 1); vigie 
(VC, 6); vigiees (VC, 1); vigiem (VC, 
2); vigiemos (VC, 17); vigies (VC, 1); 
vigiou (VC, 1); vjgia (VC, 1); vygiemos 
(VC, 1); vygies (VC, 1). Contextos: 
«que nõ estude mais e vigee por vazar 
as bolsas dos subditos» (VC); «Ex que 
eu durmo e o meu coraçõ vigia» (VC); 
«Vigia tu minha alma vigia» (VC); «e 
vigiã de dia e de nocte» (VC); «Staae 
aqui sperando e vigiaae comigo» (VC); 
«(vigiade ẽ todo tempo) nõ por vigillia do 
sentido e per nõ dormir» (VC); «vigiãdo 
os subditos e postos ẽ tormẽto» (VC); 
«assi como a fiees e auisados seruidores 
e pẽsosos nos auemos de guardar e 
vigiãdoa» (VC); «e sempre vigiam de 
fazer paz» (VC); «mas os signaaes de 
bem viuer se nos nõ vigiamos muytas 
vezes empeeçem» (VC); «vigiando 
e perseuerando em bem» (VC); «e 
guardaos dilligentemẽte vigiandose 
contra as escuytas e spreytamẽtos 
dos spiritus çujos» (VC); «Porem se 
alguã pessoa por sua deuaçam quiser 
vigiar de nocte na dita ygreja» (C); 
«Symon dormes. nom podeste hũa hora 
vigiare comigo?» (VC); «aquelles que 
pella manhãa vigiarẽ a my acharmeã» 
(VC); «porque se acerca desto vigiares 
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guançaras duas cousas» (VC); «vigiaria 
çertamente e nõ se leixaria morrer ẽ 
pecado» (VC); «e depois que amoestou e 
requereo pera vigiarmos» (VC); «mãdou 
que vigiasse» (VC); «e vigiassem cada 
dia sperando quãdo vijnria» (VC); 
«porque muyto vigiaua de nocte em 
oraçoões» (VC); «des aquelle segũdo 
dia vigiauã stãdo em oraçõ» (VC); «e 
aos que vigiauam demostrãdo quaaes 
deuẽ seer os pastores da ygreja» (VC); «e 
que vigie ẽ oraçõ cõtinuada» (VC); «porẽ 
digo que vigiees fazẽdo bẽ e perseuerãdo 
em boos feitos» (VC); «Vigiem ergo assi 
os prellados como os subditos» (VC); 
«Pois que assi he vigiemos» (VC); 
«seẽdo auisados vigies pois que sooes 
amoestados» (VC); «tãto vigiou e tãto 
quebrãtou seus peitos dellicados» (VC); 
«vẽcer o demonio que sempre vjgia e 
pugna contra my» (VC); «Penssando 
pois em todas aquestas cousas vygiemos 
com todas forças» (VC); «e ajnda que 
vygies e sejas jejũador» (VC).

vigilha, subs. O mesmo que vigília. 
Formas: vigilha (VC, 4); vigilhas (VC, 
2). Contextos: «e pareçelhe a boa vida 
apartada e a vigilha lhe pareçe lõgua e a 
oraçõ prolixa a vestedura fea» (VC); «e 
pareçelhe a boa vida apartada e a vigilha 
lhe pareçe lõgua e a oraçõ prolixa a 
vestedura fea» (VC); «per atormẽtamẽto 
da carne quebrantãdo o corpo per 
vigilhas oraçoões e jejuũs» (VC); «e faz 
longas vigilhas e humildãdose ao padre 
o pastor leal» (VC). 

vigília, subs. (do lat. vigilia-m). Estado de 
quem vela; vigilância. Formas: uigilia 
(S, 1); uigillia (C, 1); uigylia (S, 1); 
vigilia (S, 4; VC, 13); vigilias (VC, 7; C, 
1; EE, 2); vigillia (VC, 9; C, 1); vigillias 
(VC, 10; C, 1; EE, 1); vigillja (VC, 
1); vigillyas (VC, 1); vigilya (VC, 1); 
vygilia (S, 1); vygilias (S, 2). Contextos: 
«E desde a seituagesima fasta a uigilia 
de pascoa nõ diz alleluya» (S); «per 
moodo que o Senhor Deus lhe outorgue 

aquelle bem que per tal uigillia deseja 
auer» (C); «e o sabado sancto que he na 
uigylia de pascoa» (VC); «E he costume 
vniuersal da ygreja que ha vigilia de Sam 
Joham o Bautista» (S); «que trabalhauã 
andãdo no mar. na quarta vigilia da nocte 
descendeo» (VC); «som os fructos das 
abstinẽcias dos jejuũs e das vigilias e 
semelhãtes» (VC); «quando fizerem 
vigilias nas ygrejas, nõ façã cousas 
desonestas» (C); «Em trabalhos. Em 
vigilias. Em jejuũs» (EE); «(vigiade ẽ 
todo tempo) nõ por vigillia do sentido» 
(VC); «por cõprirẽ sua deuaçam quiserẽ 
teer vigillia ẽ algũa ygreja» (C); «E 
assi meesmo faziã as vigillias e jejuũs» 
(VC); «Em muytas vigillias, e fame e 
sede» (EE); «e fazẽdo nos obras de luz 
ẽ a vigillja daquesta vida» (VC); «he 
todo dado a esta oraçõ e deuaçõ e jejuũs 
e vigillyas e choro» (VC); «por vigilya 
do entẽdimẽto da qual nos Canticos se 
diz» (VC); «a vygilia de natal e santi 
spiritus» (S); «todas as vygilias dos 
apostolos» (S).

vigor, subs. (do lat. vigore-m). Força; 
vitalidade. Formas: vigor (VC, 1; EE, 
1). Contextos: «e nõ per hydade. per 
vigor da alma» (VC); «debaixo delles 
sotem e recrea e da vigor a alma» (EE).

vil, adj. (do lat. vile-m). Que não tem valor; 
insignificante; miserável; desprezível; 
vulgar; ignorante. Formas: uiis (TC, 2); 
vijees (VC, 1); vijes (VC, 1); vijl (EE, 
1); vijs (S, 5; VC, 31; EE, 3); vil (S, 7; 
VC, 55; EE, 1); vill (S, 1; VC, 8); vyl (S, 
1). Contextos: «Porque estes que ẽfĩgẽ 
este saber ueemolos que som homes e 
molheres uiis e de pouco ualor» (TC); 
«A qual cousa se nom faz se nõ aas 
pessoas vijees e menos preçadas» (VC); 
«e taaes cousas e tãtas e por tã vijes e 
refeces padeçeo» (VC); «por morte da 
cruz muy vijl» (EE); «comendo manjares 
grossos e vijs» (S); «e vijs per cobijça da 
carne» (VC); «forõ aprysoados como 
vijs e baixos» (EE); «seja occupado 
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em negoçeos vijs» (EE); «ca quanto 
quer que o proue seja vil e feeo» (S); 
«nẽ cousa mais vil ou refeçe» (VC); 
«paresçia engeytado vil e nõ estimado» 
(EE); «pella qual he o homẽ feyto vill e 
menosprezado» (S); «assi como se fora 
huũ vill mallfeitor» (VC); «feyto he muy 
vyl vsãdo muitas vezes as tuas carreiras 
maas» (S).

vila, subs. (do lat. villa-m). Povoação; 
aldeia; cidade. Formas: uilla (S, 1); 
vila (VC, 1); vilas (VC, 1); villa (SG, 2; 
S, 1; VC, 39; C, 2; EE, 8; RP, 2); villas 
(VC, 10; HV, 2; EE, 4). Contextos: 
«Ho octauo que non som obrygados de 
gardar a uilla nẽ a çidade nẽ os muros» 
(S); «faze a minha alma vila de virtudes» 
(VC); «çidades e vilas a despecto de 
toda gẽte barbarica» (VC); «de cidade 
villa castello ou lugar» (SG); «sse en 
algũa çidade ou villa for feito estatuto 
ou ordenaçon» (S); «e que o fossem 
buscar a hũa villa atam pequena como 
era Bethleem» (VC); «era huũa villa 
pequena» (EE); «nẽ he saão andar 
pera villa ou çidade» (RP); «o qual a 
ley mãdaua lãçar fora das villas e dos 
muros» (VC); «de todas as villas e 
castellos vos tomae o que quiserdes» 
(HV); «as villas estam lomge» (EE).

vilagem, subs. (do francês village). 
Povoação; casa de campo. Formas: 
villagẽ (VC, 1). Contexto: «era hũa 
pequena villagẽ dos sacerdotes que 
staua na costa do monte Oliuete contra 
Jherusalem» (VC).

vilania, subs. (do lat. medieval villania-m). 
Ação vil; ato indigno; vileza. Formas: 
villania (EE, 2); villanyas (VC, 1). 
Contextos: «se alguum vos fere no 
rostro: segundo villania digo» (EE); 
«fallã torpezas e villanyas e palreyriçes» 
(VC).

vilão, subs., adj. (do lat. vulgar villanu-m, 
habitante de uma casa de campo). Plebeu. 
Formas: villaão (VC, 4); villaãos 
(VC, 6); villão (EE, 1). Contextos: 

«ora seja nobre ora villaão» (VC); 
«porque o chamã rey e elles o tijnhã 
por villaão» (VC); «porque aquello 
nõ o faz verdadeiramẽte seer nobre ou 
villaão boõ ou maao» (VC); «fidalgo e de 
linhagem se faz villaão» (VC); «por tal 
que per vẽtura alguẽ nõ leixasse de creer 
a homeẽs que erã rusticos e villaãos» 
(VC); «nem os nobres aos villaãos» 
(VC); «em os quaaes se fazem as obras e 
seruiços villaãos» (VC); «nobre: villão: 
homẽ ou molher» (EE).

vileza, subs. (de vil + -eza). Ação vil; 
vilania; baixeza; miséria. Formas: 
uilleza (VC, 2); vileza (S, 2); villeza 
(VC, 18; EE, 1); villezas (VC, 5). 
Contextos: «nem faz seer honesta e 
honrrada a uilleza e subjecçõ do spiritu 
a liberdade corporal» (VC); «e este he 
por a uilleza delles» (VC); «A terçeira 
a vileza do pecado» (S); «a villeza 
do habito seu e a simpliza da cara e 
conuersaçõ da sanctidade. estas cousas 
deuem ensinar os homeẽs» (VC); «e retẽ 
pera sy a villeza» (VC); «non comete 
villeza algũa» (EE); «mas ajnda ha hi 
guabamento e gloria vaã em as villezas 
e fieldade» (VC); «da villeza que passou 
todallas outras villezas» (VC).

vilhece, subs. O mesmo que velhice. 
Formas: vilheçe (VC, 2). Contextos: 
«aos quaaes em sua vilheçe foy nascido 
filho desy» (VC); «e quando per vilheçe 
se lhe bota a vista reformaa e cobraa per 
queentura do sol» (VC).

vilheza, subs. O mesmo que vileza. 
Formas: vilheza (VC, 1). Contexto: «ex 
aquy se mostra a proueza e a vilheza do 
seu vestido» (VC).

vilhice, subs. O mesmo que velhice. 
Formas: uilhice (VC, 1); vilhice (VC, 
1); vilhiçe (VC, 12; EE, 1). Contextos: 
«Tal amor como este traz nouidade e tira 
a uilhice e ãtiguidade» (VC); «e a vilhice 
dambos nom o creeo» (VC); «na vilhiçe 
conçebera filho» (VC); «ella cõçebeo 
filho na sua vilhiçe» (EE).
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vilia, subs. (de vil + -ia). Vileza. Formas: 
villia (VC, 1). Contexto: «em todo 
tempo he compridoira a villia da voõtade 
ante da morte do corpo» (VC).

vílico, subs. (do lat. villicu-m). Proprietário 
de uma vila ou quinta; rendeiro. Formas: 
villico (VC, 1). Contexto: «E ajnda que 
este nome villico em latym seja nome 
de alguũ que gouerna sua villa propria» 
(VC).

vilíssimo, adj. (do lat. vilissimus, a, um). 
Superlativo de vil: muito vil. Formas: 
villissimo (EE, 1). Contexto: «villissimo 
sera reputado pellos que estã no çeeo» 
(EE).

vilmente, adv. (de vil + -mente). De forma 
vil. Formas: vilmente (VC, 1); vilmẽte 
(VC, 1). Contextos: «Ca nom deuia 
seer tam vilmente ençujada aquella 
boca» (VC); «depois que vilmẽte foy 
doestado» (VC).

viltamento, subs (de viltar + -mento). O 
mesmo que aviltamento: degradação; 
envilecimento; opróbrio. Formas: 
uiltamẽto (TC, 1). Contexto: «porque 
estes pecados som muy danosos e som 
uiltamẽto da fe» (TC).

viltar, vb. (do lat. vilitare). O mesmo que 
aviltar: tornar-se vil; humilhar; desonrar. 
Formas: uiltauã (TC, 1); viltar (VC, 
1). Contextos: «quãdo me escarneciã e 
uiltauã nas cousas uiis do mũdo» (TC); 
«Cõ voontade e tençõ de o deshonrrar e 
viltar faziã aquesto» (VC).

vimento, subs. O mesmo que avimento. 
Formas: vijmẽto (S, 1); vinmento 
(S, 1). Contextos: «perteçen a Jhesu 
Christo que nas coussas que forom ante 
de seu vijmẽto» (S); «Hos dous ãtes do 
vinmento» (S).

vina, subs. O mesmo que vinha. Formas: 
uina (TC, 1). Contexto: «Deus me seia 
testemunha que a uina ficou de minha 
geeraçõ e eu nõ lha uẽderey» (TC).

vinagre, subs. (segundo uns, do catalão 
vinagre; segundo outros de vinho acre). 
Produto líquido derivado da fermentação 

acética do vinho. Formas: vinagre (S, 5; 
VC, 37; HV, 1; EE, 1; RP, 8); vynagre (S, 
1). Contextos: «Aqui naçe outra duuida: 
se sse pode fazer con vinagre, pois nom 
mudou a sustamçia» (S); «E na minha 
sede me derom de beber vinagre» (VC); 
«e lhe derõ a beber fel e vinagre» (HV); 
«lhe derõ a beber fel e vinagre» (EE); 
«tomẽ cuminhos e açafram e misturẽ 
tudo cõ vinagre» (RP); «e todo misturado 
cõ vinagre faz muy bõa salsa» (RP); «e 
em special em o alto veraão cõ vinagre 
rosado e folhas de vinhas» (RP); «Ca ho 
vinho he queẽte e humedo e ho vynagre 
he frijo e seco» (S).

vincimento ,  subs .  O mesmo que 
vencimento. Formas: vinçimento (VC, 
3); vincimẽto (VC, 2); vinçimẽto (VC, 
1). Contextos: «aja mayor gloria o 
vinçimento dos justos que com elles 
pellejam e os vençerom» (VC); «toda 
pelleja que se faz acordadamẽte per 
hũa voõtade e coraçõ de todos esta pare 
vinçimento» (VC); «a minha alma mereça 
auer o louuor do vincimẽto cõtra todallas 
aduersidades» (VC); «a semelhãte 
empresa de direito mais que a nenhuũ 
outro doya: cõ glorioso vincimẽto» 
(VC); «e quando se trãsfigurou no mõte 
demostrou a sua gloria do vinçimẽto» 
(VC).

víncula, subs. (do lat. vincula, plural de 
vinculum). União; ligação. Formas: 
vincula (EE, 1); vinculla (EE, 1). 
Contexto: «Do atamẽto ou vincula de 
San Pedro» (EE); «Vinculla de Sam 
Pedro» (EE).

vínculo, subs. (do lat. vinculu-m). União; 
ligamento. Formas: vincullo (VC, 1); 
vinculo (VC, 3). Contextos: «empero 
fica o vincullo do matrimonio em toda 
vida delles» (VC); «ca se em a ygreja 
fossem desuayradas cabeças romper 
se hya o vinculo da vnidade» (VC); 
«e aquelle cujo poder e virtude vymos 
stender ao vinculo da morte» (VC).

vinda, subs. (do lat. venita-m, por venta-m, 
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part. passado feminino de venire). Ato ou 
efeito de vir; chegada. Formas: uiinda 
(TC, 1); uijnda (VC, 1; EE, 1); viinda 
(VC, 1); vĩjda (C, 1; EE, 6); vijmda 
(VC, 3); vijnda (VC, 194; C, 3; EE, 
51); vijndas (VC, 4; EE, 1); vinda (S, 1; 
VC, 24; HV, 4; EE, 7); vindas (VC, 2); 
vjnda (VC, 3). Contextos: «pola uiinda 
do mesyas Christo Ihesu cesarõ todas 
las cerimonias» (TC); «aquelles que nõ 
desejã ou auiã a uijnda dos angeos e 
çidadaãos deçima» (VC); «em a uijnda 
do senhor» (EE); «huũs ante da sua 
viinda assy como som o matrimonio 
e a peẽdença» (VC); «E a vĩjda a 
Jherusalẽ» (EE); «ho qual he feito na 
primeira vijmda de Christo» (VC); «e 
que preegasse a sua vijnda» (VC); «a 
vijnda de Christo era desejada» (EE); 
«Item per esto se entende as duas vijndas 
do filho de deos» (VC); «Na presente 
se annunçiã amballas vijndas en carne» 
(EE); «E asi ha hyda como a vinda» (S); 
«Dos signaaes da vinda e do acabamento 
do mũdo» (VC); «De como folgou o 
emperador com a vinda de seu mestre 
salla» (HV); «entom sabees a vinda 
do primeiro veraão» (EE); «Aquestas 
quatro vindas representa a ygreja em 
as quatro dominguas do auẽto» (VC); 
«Mysticamente per as duas vindas que o 
senhor fez a Canaa se entendem as duas 
obras que a pallaura de deos faz em a 
voontade» (VC); «nẽ da destruyçõ de 
Jherusalẽ nẽ da sua segũda vjnda lhes 
respõdeo logo» (VC).

vindiço, subs. (de vinda + -iço). Que veio 
de fora; forasteiro. Formas: vijndiços 
(EE, 3). Contextos: «Ja nom sooes 
ospedes nem vijndiços» (EE); «Rogo 
vos como vijndiços e estrãgeiros que vos 
guardees dos carnaaes desejos» (EE).

vindimadoira, subs. (feminino de vindima-
dor, este do lat. vindemiatore-m, aquele 
que vindima). Objeto cortante que serve 
para vindimar. Formas: vimdimadoira 
(VC, 1). Contexto: «nom metẽdo fouçe 

nẽ vimdimadoira nẽ lançando fora o 
fructo» (VC).

vindoiro, subs., adj. (do lat. *venituru-m 
por venturu-m, part. futuro de venire). 
Que ou o que há de vir; próximo; futuro. 
Formas: vĩdoiro (EE, 1); vĩdoiros (EE, 
1); vĩdoyra (EE, 2); vĩdoyras (EE, 1); 
vĩdoyro (EE, 5); viĩdoyros (VC, 1); 
vĩjdoiras (C, 1); vĩjdoiro (C, 1; EE, 
1); vijdoyra (EE, 1); vĩjdoyra (EE, 
3); vĩjdoyro (C, 1; EE, 3); vĩjdoyros 
(EE, 1); vijmdoyros (VC, 1); vijndoira 
(VC, 10; EE, 7); vijndoiras (VC, 5); 
vijndoiro (VC, 8; EE, 3); vijndoiros 
(VC, 5); vijndojra (VC, 1); vijndoyra 
(VC, 18; EE, 8); vijndoyras (VC, 8; 
EE, 2); vijndoyro (S, 1; VC, 9; EE, 15); 
vijndoyros (VC, 1; EE, 1); vindoira 
(VC, 1; EE, 1); vindoiro (VC, 1; C, 
1; EE, 3); vindoyra (VC, 1; EE, 17); 
vindoyras (VC, 1); vindoyro (VC, 2; C, 
1; EE, 12); vindoyros (EE, 2); vjndoira 
(VC, 1); vjndoyra (VC, 1); vyndoiro 
(EE, 1); vyndoyro (VC, 1). Contextos: 
«elles creerõ ser vĩdoiro» (EE); «dos 
beẽs vĩdoiros» (EE); «em a pelleja (na 
resurreiçõ) vĩdoyra» (EE); «ca muytas 
cousas vĩdoyras forõ reuelladas» (EE); 
«no dia do juyzo vĩdoyro quãdo os boõs 
seerã visitados con gallardom» (EE); 
«porque a duçura dos figos demostra 
os prazeres viĩdoyros» (VC); «e lãçam 
sortes por saberem as cousas vĩjdoiras 
ou reçeberem saude» (C); «querẽdo ho 
dito capellam cãtar o anno vĩjdoiro» 
(C); «(em esperança) da resurreyçam 
vijdoyra» (EE); «Nom som dignas as 
payxoões deste mundo aa gloria vĩjdoyra 
que em nos outros se descobrira» (EE); 
«querẽdo o abade de lhe cantar o anno 
vĩjdoyro» (C); «abasta a tirar todolos 
peccados passados: presẽtes e vĩjdoyros» 
(EE); «he bispo e ponte dos beẽs que 
som vijmdoyros» (VC); «e na segũda a 
ẽcorruçõ do meu corpo vijndoira» (VC); 
«ja se nom prometẽ cousas vijndoiras» 
(VC); «e aparelhãdolhes gloria pera o 
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tẽpo vijndoiro» (EE); «quẽ quer que 
tu es que esto padeçes aue nembrãça 
dos tormentos vijndoiros» (VC); «de 
guisa que em a resurreiçõ vijndojra 
eu ouça cõ prazer o conuite cõ os 
teus ellectos» (VC); «teemos çertidõ 
da gloria vijndoyra» (EE); «e for per 
nossa voõtade cõ sperança das cousas 
vijndoyras» (VC); «o homẽ e a molher 
fazem de se casar em tempo vijndoyro 
ou que he por vijnr» (S); «Achando 
se Christo ante o padre pontiffiçe dos 
beẽs vijndoyros» (EE); «Nom som 
dinas as paixoões deste mundo para a 
gloria vindoira» (EE); «nẽ o presente 
nẽ o vindoiro nem a fortelleza» (EE); 
«Podesse pero ajnda entender do mal 
da pẽna vindoyra» (VC); «despẽdemos 
acerca de maginar nas tẽporalidades 
vindoyras» (VC); «ou depoys todos 
fiquẽ ao abade vindoyro» (C); «o don 
da reuellaçã dos segredos vindoyros 
segũdo que requere ha ffe» (EE); «sejã 
amergidos per pena em a vjndoira» 
(VC); «e celebramos per cincoẽta dias o 
stado da bẽauenturãça vjndoyra» (VC); 
«com voõtade de pecar mortalmente 
no vyndoiro ou non se arepẽdendo do 
passado» (EE); «e auia de seer o anno 
vyndoyro» (VC).

vingador, subs. (do lat. vindicatore-m). 
Aquele que vinga. Formas: vingador 
(VC, 1; EE, 1). Contextos: «porque ella 
he a principal vingador do doesto» (VC); 
«ca deos he ho vingador de todas estas 
cousas» (EE).

vingança, subs. (de vingar + -ança). 
Ato ou efeito de vingar; represália; 
desforra; punição. Formas: uĩgança 
(TC, 1); uĩguãça (VC, 1); uingãça (TC, 
1); vĩgãça (VC, 1; EE, 1); vĩgança (VC, 
1); vĩguãça (VC, 2); vijngança (VC, 2); 
vijnguãça (VC, 1); vingãça (S, 3; VC, 
19; HV, 6; C, 2; EE, 9); vingamça (S, 1); 
vingança (S, 5; VC, 26; HV, 1; EE, 10); 
vinganças (VC, 2); vinguãça (VC, 50; 
HV, 1); vinguãças (VC, 2); vinguança 

(VC, 12); vinguanças (VC, 1); vjngãça 
(VC, 1); vymgança (S, 1); vyngança (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); «e 
o que escorregou para se correger mais 
que a uĩguãça» (VC); «Se deseiaste 
emfirmidade, ou alguũ outro mal e 
alguũs por auer uingãça de alguũ noio 
que te fezesse» (TC); «quando he 
desejada por vĩgãça solamẽte e nõ por 
justiça» (VC); «e emdurẽta aquelle 
que lhe apraz nõ por malicia mas por 
verdade da vĩgança» (VC); «e daquello 
foj delle filhada vĩguãça» (VC); «Porque 
muytas vezes se faz que por vijngança 
dos doestos e offensas das palauras 
se dam bofetadas» (VC); «nõ spere 
por vijnguãça per obra nẽ tenha maa 
voõtade no coraçõ» (VC); «piedade, 
graça, vingãça, guarda e verdade» (S); 
«Em o qual se mostra grande crueza en 
demãdar vingãça do proximo» (EE); «he 
hũa vingamça de que sse dooe» (S); «ou 
a alguũ que to disese rrespondestelhe 
cõ sanha por maneira de vingança» (S); 
«daquelles que me desonrram fazendo 
vingança delles» (EE); «e porque 
mais aficadamẽte ensinasse a sofrer 
aduersidades que filhar vinganças» 
(VC); «E por tanto eu tomarey vinguãça 
de ty» (HV); «Se tu nõ queres dar aqui 
vinguãça de ti demãda a ti meesmo 
as vinguãças» (VC); «nem requere 
vinguança das injurias e offensas ajnda 
que sejam feitas a deos» (VC); «erã 
promtos pera fazer enjurias e cruees 
pera tomar vinguanças» (VC); «por 
demostrar quanta vjngãça ha em elles» 
(VC); «O .xxxiiij. que tomam vymgança 
de suas injurias» (S); «per booa vẽtura 
ou per graça, vyngança dos amigos 
pobres» (S).

vingar, vb. (do lat. vindicare). Punir; tirar 
desforra de; desafrontar. Formas: fosse 
vingada (HV, 1); foy vingada (HV, 1); ser 
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vinguado (VC, 1); soõ vingado (VC, 1); 
uĩgarei (TC, 1); uĩgarse (TC, 1); uinga 
(TC, 1); uingar (S, 1; TC, 1); uingarse 
(S, 1); uinguarse (TC, 1); uingue (TC, 
1); vĩgarse (VC, 1); vijngam (VC, 1); 
vimgãdo (S, 1); vimguar (VC, 1); vingar 
(S, 8; VC, 6; HV, 2; EE, 1); vingara (VC, 
1); vingarã (VC, 1); vingaraa (HV, 1); 
vingarey (HV, 2; EE, 1); vingaria (HV, 
1); vingarme (S, 1); vingarmos (VC, 
1); vingarsse (S, 1); vingayme (EE, 
1); vingouse (VC, 1); vingua (VC, 1); 
vinguallo ha (VC, 1); vinguar (VC, 5); 
vinguares (VC, 2); vinguaua (VC, 1); 
vingue (VC, 1; HV, 1); vinguemos (VC, 
1); vynguar (S, 1). Contextos: «quis que 
a sua morte fosse vingada» (HV); «E 
segundo tendes ouuydo foy vingada a 
morte e payxam de Jhesu Christo» (HV); 
«e assi poderas ser vinguado se te nõ 
vinguares» (VC); «ca ja eu soõ vingado 
quando te esto falla a tua ffe» (VC); «E 
asy como estultas e sandias me uĩgarei 
delas e a minha ira moy cruel se asanhara 
cõtra elas e ẽuialoei ẽ desterramẽto» 
(TC); «ora seia per hodio ora seia per 
peyta, ou per qualquer maneyra que pode 
uĩgarse do homẽ (TC); «Senhor uinga 
o nosso sãgue (TC); «se ouue uomtade 
de se uingar e mayormẽte a seu padre 
ou sua madre carnal ou spritual (TC); 
«Esta quando nõ he contẽte de uingarse 
pelas outras maneiras» (S); «se fez 
coniuraçom ou iuramento alguum cõtra 
algũ prelado ou reyptor ou iuiz, para 
uinguarse (TC); «E o falso amigo dalhe ẽ 
cõselho que se uingue delle que tal cousa 
nõ he para nẽhuũ homẽ cõsentir (TC); 
«os quaaes cobijçã vĩgarse das ẽjurias 
que lhes som feitas» (VC); «quãdo aos 
maaos algozes e espargedores de sangue 
que vijngam juntamente com o treedor 
de Judas» (VC); «defẽdendo e vimgãdo 
a outro» (S); «por tamto queremdo se 
vimguar delles e escarneçer» (VC); «ou 
por me vingar os acusey» (S); «e de quẽ 
vingara a injuria» (VC); «Se vos pois 

menos prezaaes os amgeos o denũciarã e 
o meu padre os vingarã de vos» (VC); «E 
ajnda eu creo que elle vingaraa a morte 
do sãto profeta» (HV); «eu vingarey a 
sua morte» (HV); «ẽpero porque esta 
viuua ĩportuna eu a vingarey» (EE); 
«se deus lhe daua saude que vingaria 
a morte da quelle santo profeta» (HV); 
«sempre cobijçey vingarme das injurias 
que forom feytas a myn ou aos meus» 
(S); «e mayormẽte se nos nõ vingarmos» 
(VC); «nem toruarsse e vingarsse» (S); 
«vingayme do meu aduersairo» (EE); 
«vingouse muy cruelmente de seus 
imijgos» (VC); «mas aquelle que se 
vingua per si nom por que leixaae a my 
a vinguãça» (VC); «pellejara por elle 
e vinguallo ha o mũdo» (VC); «nom 
quisesse vinguar os seus pecados» 
(VC); «e assi poderas ser vinguado se 
te nõ vinguares» (VC); «E elle nom 
soomente nom se vinguaua mas daualhes 
guallardom dos seus comtrayros» (VC); 
«ate que eu nõ vingue a morte de Jesu 
Christo» (HV); «vinguemos as cousas 
que a deus tocã» (VC); «con gesto 
dessordenado por me vynguar» (S).

vinha, subs. (do lat. vinea-m). Plantação 
de videiras; a própria videira. Formas: 
uinha (TC, 11); vijnha (EE, 1); vinha 
(VC, 51; EE, 24); vinhas (S, 1; VC, 
2; C, 1; EE, 2; RP, 1); vynhas (S, 1). 
Contextos: «A primeyra nom fazer nem 
mandar fazer em elas nem huũ trabalho 
corporal em cãpo nem em uinha nem ẽ 
oliual» (TC); «yde tã bem vos outros 
a mijnha vijnha» (EE); «a alugar ou 
asoldadar obreyros pera a sua vinha» 
(VC); «Huum homẽ senhor de sua casa 
prantou huũa vinha e alugou a huũs 
lauradores» (EE); «Hos lauradores que 
laurã ẽ ssuas vinhas ou ẽ suas terras ou 
en outras obras por seus corpos» (S); «as 
vinhas enfloreçentes derõ odor» (VC); 
«assy das searas que forẽ semeadas per 
os deffuntos e vinhas adubadas» (C); «as 
vinhas enfroreçidas deron seu cheyro» 
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(EE); «e em special em o alto veraão 
cõ vinagre rosado e folhas de vinhas» 
(RP); «põee fogo a casas ou vynhas ou 
meesses» (S).

vinhateiro, subs. (do cast. viñatero). 
Viticultor; o que trabalha a vinha. 
Formas: vinhateiros (C, 1). Contexto: 
«Vinhateiros que vaã andar com bestas, 
paguem segundo ho conto dellas» (C).

vinheiro, subs. (do lat. vineariu-m). 
Viticultor; o que trabalha a vinha. 
Formas: vinheiros (VC, 1). Contexto: 
«aos vinheiros ou que tijnhã a vinha 
arrendada leixou o aluidro liure» (VC).

vinho, subs. (do lat. vinu-m). Bebiba 
alcoólica feita a partir de uvas. Formas: 
uinho (S, 4; TC, 6); uinhos (TC, 1); ujnho 
(S, 1); uynho (S, 2); vijnho (EE, 2); vimho 
(VC, 1); vinho (S, 103; VC, 145; HV, 2; 
C, 1; EE, 49; RP, 6); vinhos (VC, 1; EE, 
2); vjnho (VC, 1); vynho (S, 16; EE, 1). 
Contextos: «a de seruir e admynistrar o 
uinho pera a cõsagraçom» (S); «Se por 
a gargãta cometeu furtu em pam ou em 
uinho» (TC); «Primeiramente se tomou 
delectaçom ẽ comer boas uiãdas ou em 
beber boõs uinhos» (TC); «E os acolitos 
seruẽ aos ministros do altar aparelhãdo 
a ostia e o ujnho e ençẽdẽdo os çiryos» 
(S); «E outrosi o bispo dalhe o calez con 
uynho e a patena com a ostia» (S); «deuẽ 
comuũgar en specie de pan e vijnho 
ainda que nõ sejam sacerdotes» (EE); 
«nõ seja olyo sem vinho. nẽ o vimho 
sem olyo» (VC); «Ho qujnto he o que 
nõ bebe vinho» (S); «e assy como se diz 
das vodas em que se fez dagoa vinho» 
(VC); «E quando senhor vos aprouuer 
de vos recolher podeello fazer que pam e 
vinho e outras viandas» (HV); «foy fazer 
de agua vinho en as vodas» (EE); «toma 
se ergo duas vezes no dia com boõ vinho 
claro e auguado» (RP); «beber muy boõ 
vinho ou bõa çerueja» (RP); «nem vinhos 
prezados e dellicados» (VC); «bebẽdo 
preçiosos e boos vinhos» (EE); «parece 
de sob aquesta specia de vjnho» (VC); 

«ou como augua ardẽte que fazen do 
vynho» (S); «comer carne e beber vynho 
e husar de carnaaes deleytes» (EE).

vinial, adj. O mesmo que venial. Formas: 
vinial (EE, 1). Contexto: «o peccado 
vinial nõ se pode de todo euitar» (EE).

vinignidade ,  subs.  O mesmo que 
benignidade. Formas: uinignidade (TC, 
1). Contexto: «Louuarse do ẽtẽdimẽto 
ou sabedoria ou de linhagem ou de 
fermusura ou de uinignidade ou doutras 
graças que te Deus fez e deu» (TC).

vino, subs. (do castelhano vino). O mesmo 
que vinho. Formas: vino (VC, 1). 
Contexto: «coyma a ty pam e vino» 
(VC).

vinte, num. (do lat. viginti). Duas vezes dez. 
Formas: uyente (TC, 1); uynte (TC, 1); 
vijnte (VC, 4; EE, 11); vimte (S, 1); vinte 
(S, 8; VC, 1; HV, 3; C, 2; EE, 23); vĩte 
(EE, 3); vynte (S, 2). Contextos: «iaiũe 
uyente e oyto coresmas as duas a pam 
e agoa» (TC); «de que da testimunhos 
Sãt Matheus, aos uynte dous capitolos 
dos seus Euangelhus» (TC); «Acabados 
os vijnte e noue annos da ydade» (VC); 
«Porem se lee aos vijnte e quatro 
capitollos de Sam Matheus» (EE); 
«Outros dizen de vimte e huũ segũdo 
he dyto» (S); «nẽ deue ser menor de 
dezoyto ãnos subdiacono, menor de vinte 
diachono» (S); «querendo acreçentar 
o seruiço da casa de deus das vinte e 
quatro familias que descenderom de 
Aarom» (VC); «som antre naaos e galees 
vinte mill» (HV); «gaanha vinte dias de 
jndulgençia» (EE); «Porem se lee ha 
vĩte e quatro capitollos de Sam Lucas» 
(EE); «desque chegã a ydade de vynte 
huũ ano» (S).

vintecinco, num. O mesmo que vinte e 
cinco. Formas: vijntecinco (VC, 1). 
Contexto: «chegou a hydade de vijnte 
e vijntecinco annos» (VC).

vintilabro, subs. (do lat. medieval 
ventilabru-m). Joeirador; peneira. 
Formas: vintillabro (VC, 1). Contexto: 
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«Cuja forqua sera em sua maão 
vintillabro que quer dizer forqua ou 
paa» (VC).

viola, subs. (do provençal viola). Instru-
mento musical de cordas; nome de uma 
flor de cor roxa da família das violáceas. 
Formas: viola (VC, 1); violas (VC, 1); 
violla (EE, 1); viollas (VC, 1; EE, 1); 
vyolas (VC, 1); vyollas (VC, 1). Con-
textos: «A purpura da viola nõ pode 
seer vençida per alguũs daquelles pexes 
que se chamã em latim muriçes» (VC); 
«e vyas os lirios das virgeẽs e as rosas 
dos martires. e as violas dos cõfessores» 
(VC); «Se o musico tira muito pela corda 
da violla quebrase» (EE); «e ally som 
as rosas dos martyres e as viollas dos 
cõfessores: e os lirios das virgeẽs» (VC); 
«tangiã suas viollas de arco» (EE); «a 
qual he de color de vyolas e tẽ virtude de 
refrigerar e de ablãdar» (VC); «colhendo 
vyollas que nũca se secã» (VC).

violar, vb. (do lat. violare). Transgredir 
uma lei ou regra; profanar; romper. 
Formas: he violada (S, 1); seria violada 
(S, 1); violada (S, 1); viollar (VC, 1). 
Contextos: «en tal caso ha ygreja he 
violada e deue ser rrecũçeliada» (S); 
«nom seria violada nẽ aueria mester 
rrecõçiliaçon» (S); «ẽ ygreja violada 
ou en altar cõsagrado» (S); «porque 
presume de quebrãtar e viollar o corpo 
do senhor» (VC).

violência, subs. (do lat. violentia-m). Ato 
de violentar; crueldade; impetuosidade. 
Formas: uyolençia (S, 1); violẽcia 
(VC, 3); violencia (S, 1; VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «qual quer que o ferir ou põe 
maãos yradas nelle ou fezer uyolençia 
na pessoa» (S); «e onde os pobres a que 
he feita violẽcia se querellã delles cõtra 
elles meesmos» (VC); «A segũda filha 
he rrapyna, que he roubo e violencia» 
(S); «Ladrom ou roubador he aquelle 
que faz violencia por furtar» (VC); «con 
violencia o arrebatã assy meesmo no 
ĩferno» (EE).

violento, adj. (do lat. violentus, a, um). 
Furioso; cruel; impetuoso. Formas: 
uiollenta (VC, 1); violentas (VC, 1); 
viollẽta (VC, 1). Contextos: «E o leuar 
aa cruz he a uiollenta persecuçom final» 
(VC); «e seer retheudo e preso per mãaos 
forçosas e violentas» (VC); «nõ dẽ 
muytos morte viollẽta» (VC).

vir, vb. (do lat. venire). Chegar; surgir; 
aparecer. Formas: ajam vindo (EE, 1); 
era vijnda (VC, 1; EE, 1); era vijndo 
(VC, 3; HV; 2; EE, 2); erã vijndos (VC, 
1; EE, 2); era vindo (VC, 1; HV, 1; EE, 
4); eram vĩjdos (EE, 1); eram vijndos 
(EE, 1); fora vijnda (EE, 1); forõ vijndos 
(EE, 1); fosse vijndo (EE, 4); foy vijndo 
(VC, 1; EE, 1); he vijndo (VC, 1; EE, 1); 
he vindo (EE, 2); ouuesse vindo (EE, 2); 
seendo vijmdo (VC, 1); seer vijndo (VC, 
3; EE, 2); seja vijmda (VC, 1); ser vijn-
do (VC, 1); serem vijndos (VC, 1); sõ 
viĩdo (VC, 1); soees vindo (HV, 1); som 
vijndas (EE, 1); som vindo (HV, 1); so-
mos vijndos (VC, 1); uẽ (TC, 1); ueẽ 
(TC, 2); ueem (TC, 1); ueen (TC, 1); uem 
(S, 1; TC, 6); uen (TC, 1); uenha (TC, 
2); uenham (C, 1); ueo (TC, 5); ueyra 
(TC, 1); uier (C, 1); uiese (S, 3; TC, 1); 
uiesse (S, 1); uiessem (EE, 1); uiin (TC, 
2); uiinnha (TC, 1); uiinr (TC, 6); uiir 
(TC, 1); uijnrmos (VC, 1); uijr (VC, 1); 
uyer (TC, 1); uyermos (TC, 1); vẽ (S, 1; 
VC, 60; EE, 4); vẽ lhe (VC, 1); vee (S, 
1); veẽ (S, 4; VC, 105; C, 1; EE, 20; RP, 
9); veẽ te (VC, 1); veem (S, 2; VC, 40; 
C, 2; EE, 27); veen (S, 3; EE, 2); veenha 
(VC, 1); veente (VC, 1); veeo (S, 6; VC, 
100; EE, 104); veẽo (S, 1); veeo se (VC, 
1); veeose (VC, 4); veera (VC, 28); 
veeram (VC, 2; EE, 2); veerem (VC, 3); 
veerõ (VC, 22); veerõ lhe (VC, 1); vee-
rom (VC, 23); veerom se (VC, 2); veẽs 
(VC, 4); veese (VC, 4; EE, 2); veesse 
(VC, 16); veessem (VC, 7); veestes me 
(VC, 1); veẽte (VC, 1); veeyo (VC, 1); 
veio (VC, 2); vem (S, 11; VC, 144; HV, 
2; C, 4; EE, 21); vem lhe (VC, 1); vem 
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no (VC, 1); ven (S, 7; EE, 1); venha (S, 
9; VC, 111; C, 2; EE, 26); venhã (S, 2; 
VC, 24; HV, 1; C, 1; EE, 2); venha lhe 
(VC, 1); venha nos (VC, 1); venha te 
(VC, 1); venhaaes (VC, 1); venham (VC, 
14; C, 5; EE, 2); venhamos (S, 1; VC, 
10); venhan (S, 2); venhanos (VC, 1); 
venhas (VC, 2); venhasse (VC, 1); venho 
(VC, 6; EE, 5); vense (VC, 1); vensse 
(VC, 1); vente (VC, 1); veo (S, 6; VC, 
111; HV, 26; EE, 9); veo se (VC, 2); 
veolhe (HV, 2); veonos (C, 1); veoo (S, 
1; EE, 1); veose (VC, 3); veosse (VC, 
7); vẽte (VC, 2); veyese (VC, 1); veyo 
(S, 1; VC, 113; EE, 3); veyo se (VC, 3); 
veyra (VC, 1); vĩda he (EE, 1); vĩdo (EE, 
1); viemos (VC, 4); vier (S, 12; VC, 35; 
HV, 2; C, 3; EE, 15); viera (S, 1; VC, 26; 
EE, 7); vierã (VC, 1; HV, 1; EE, 1); 
vieram (VC, 2); vierẽ (S, 1; VC, 2); 
vierem (VC, 2; C, 1; EE, 1); vieres (VC, 
1); vierõ (VC, 26; HV, 13; EE, 21); 
vierom (S, 2; VC, 14; HV, 4; EE, 15); 
vieron (S, 1; EE, 3); vierõnos (HV, 1); 
vieronse (HV, 1); vierõse (VC, 1; HV, 
2); viese (S, 4; VC, 1); viesem (S, 2); 
viesse (S, 2; VC, 32; HV, 1; EE, 14); 
viessẽ (VC, 4; HV, 1); viessem (VC, 17; 
HV, 2; EE, 6); viessemos (VC, 1); vies-
senos (VC, 1); viesses (VC, 1); vieste 
(VC, 19; EE, 4); viestes (S, 1; VC, 1; EE, 
1); viinde (VC, 1); viindo (VC, 1); viir 
(VC, 1; EE, 1); vĩjde (EE, 1); vĩjdo (EE, 
3); vijm (VC, 33; HV, 1; EE, 4); vijmdo 
(VC, 2); vijmos (EE, 3); vijnda (EE, 1); 
vijnda era (VC, 1); vijnda he (EE, 6); 
vijnde (VC, 23; EE, 9); vijndes (VC, 1); 
vijndeuos (VC, 2); vijndo (VC, 49; HV, 
2; C, 1; EE, 16); vijndo he (VC, 1); vi-
jndolhes (EE, 2); vijndos (VC, 1); vijn-
dose (VC, 1); vijnha (VC, 55; EE, 4); 
vijnhã (VC, 35; EE, 1); vijnhã lho (VC, 
1); vijnham (VC, 17; EE, 4); vijnmos 
(VC, 2); vijnr (S, 24; VC, 259; HV, 2; C, 
1; EE, 3); vijnra (S, 2; VC, 62; EE, 25); 
vijnrã (VC, 13; EE, 3); vijnram (VC, 4; 
EE, 3); vijnran (EE, 1); vijnras (VC, 2); 

vijnrẽ (VC, 1); vijnremos (VC, 2); vijn-
res (VC, 1); vijnrey (VC, 1; EE, 2); vi-
jnria (VC, 10); vijnrom (EE, 1); vijr (S, 
19; VC, 125; HV, 10; EE, 72; RP, 1); vĩjr 
(C, 9; EE, 6); vijra (VC, 14; EE, 18); 
vĩjra (C, 1; EE, 5); vijrã (VC, 5; EE, 1); 
vijram (VC, 1; EE, 3); vĩjran (EE, 1); 
vijras (VC, 1); vijrẽ (VC, 6); vijrem (VC, 
1); vĩjrem (C, 2); vĩjremos (EE, 3); vĩjren 
(C, 1); vijrey (VC, 1); vĩjrey (EE, 1); 
vijria (VC, 7); vijrlhe (EE, 1); vijrmos 
(VC, 2); vijrõ (VC, 1); vijrom (VC, 2); 
vijrria (VC, 1); vim (VC, 1); vin (EE, 1); 
vinda (HV, 1); vinda he (EE, 1); vinde 
(S, 1; HV, 1; EE, 2); vindevos (HV, 1); 
vindo (S, 1; VC, 1; HV, 1; EE, 1); vindos 
(HV, 1); vinha (VC, 7; HV, 5; EE, 4); 
vinhã (S, 1; VC, 4; HV, 2); vinham (S, 
1; EE, 3); vinhan (EE, 1); vinhas (EE, 
1); vinmos (VC, 1); vinr (VC, 1); vinra 
(S, 3; VC, 1; HV, 1); vinraa (HV, 1); 
vinremos (S, 1); vira (VC, 4); vĩram (EE, 
1); vjĩde (EE, 1); vjinhase (VC, 1); 
vjmria (VC, 1); vjndo (VC, 1); vjnr (VC, 
1); vye se (VC, 1); vyemos (VC, 1); vyer 
(S, 1; VC, 6; EE, 8); vyera (VC, 11); 
vyerã (VC, 1; EE, 1); vyeram (VC, 2); 
vyerõ (VC, 6; EE, 1); vyerom (VC, 1; 
EE, 5); vyesse (S, 1; VC, 8; EE, 3); 
vyessẽ (VC, 1); vyessem (VC, 6); vyes-
te (VC, 3); vyestenos (VC, 1); vym (S, 
1; VC, 2; EE, 10); vyn (EE, 1); vynha 
(EE, 3); vynra (HV, 1); vyra (VC, 1). 
Contextos: «como muytos peregri[nos] 
ajam vindo a Jherusalem estes dias de 
diuerssas partes» (EE); «ca por rezam do 
parẽtesco era vijnda como virtuosa» 
(EE); «e ajnda que elle ja era vijndo per 
nascimẽto» (VC); «e marauilharom se 
os fiees da circuncisam que erã vijndos 
com Pedro» (EE); «Quando o emperador 
ouuio dizer que Gays seu mestre salla 
era vindo tomou muyto grãde prazer» 
(HV); «e assy como viessem os que 
açerca de ora de compreta eram vĩjdos» 
(EE); «(respondeo Pedro.) aos que com 
elle eram vijndos» (EE); «por que fora 
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vijnda a seu seruiço» (EE); «e forõ vijn-
dos a Jherusalem o dia da festa» (EE); 
«E como viesse e fosse vijndo ao logar 
olhãdo pera çima Jhesu vyoho e disse-
lhe» (EE); «Ho primeiro foy vijndo do 
çeeo aa terra» (EE); «que se deue fazer 
ao que ja he vijndo?» (VC); «por çerto 
o regno de deus he vindo en vos outros» 
(EE); «se non ouuesse vindo e lhes ou-
uesse fallado nõ ouuerã pecado» (EE); 
«Mayor emfieldade he nõ reçeber Chris-
to seendo vijmdo que nõ creer que auia 
de vijr» (VC); «e por isto mostra elle seer 
vijndo forçado em sua gabança» (EE); 
«e dize lhe cõ ledo coraçõ bem seja vi-
jmda a minha amigua a tribullaçõ» (VC); 
«o demostrou ser vijndo dizendo» (VC); 
«e por nom serem vijndos de tã longe em 
vaaom» (VC); «porque eu vim porque 
como fisico sõ viĩdo e nõ como juyz» 
(VC); «e segundo eu creo vos soees 
vindo por vingar a morte do santo pro-
feta» (HV); «nos somos ẽ quẽ as fijns do 
mũdo som vijndas» (EE); «e som vindo 
a esta terra por mesegeiro de meu se-
nhor» (HV); «Nos somos vijndos do 
Egypto per o bauptismo» (VC); «Huũ 
homẽ uẽ pera te ferir e ẽfingese muyto 
pera te matar» (TC); «deytar de si os 
pecados e os maaos pensamẽtos os 
quaaes nos ueẽ da parte do do diaboo» 
(TC); «E asy que bem parece que de 
pouco siso ueẽ usar de agoyros» (TC); 
«Item em esta maneyra diga dos beiios 
e abraços falas sinaaes de maão dones 
cartas mandados promitimentos per al-
gũas pesoas a este pecado ueem» (TC); 
«tractãdo algũas partes de meu corpo 
desonestamẽte polla qual cousa me ueen 
aas uezes pẽsamentos e desejos de lux-
uria» (TC); «Veemde o que teẽs e da aos 
pobres e uem e sigueme» (TC); «Item 
todo homem que se delecta em o pecado 
que ia fez e quando lhe uem em mẽte e 
toma hy prazer» (TC); «porque eu quan-
do rezo emtom me uen sono e priguyça» 
(TC); «Item se o emfermo per uẽtura 

demandar clerigo para se confessar e 
amte que uenha morre ou se tolhe a fala 
absoluao depoys da morte» (TC); «pera 
o qual mandamos a todollos abades e 
capellães darredor a hũa legoa que ue-
nham ajudar a dar o dito sacramento» 
(C); «Se per moyto comer e beber ueo a 
pecado de luxuria ou a yra» (TC); «E 
ueyra ainda iulgar hos uiuos e os mortos» 
(TC); «pera della fazer o que lhe bem 
uier» (C); «Item se comeo mays do que 
lhe fazia mester em tal guysa que uiese 
em grande desordenamça» (TC); «ssaluo 
sse ante que lhes uiesse a loucura ho 
auiam demãdado» (S); «ca dizer aos 
cõuidados que uiessem» (EE); «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); «uiinnha 
a ti huũ homẽ para te ferir e perseguete 
para te matar» (TC); «O seytimo he: 
Creer que ha de uiinr iulgar os uiuos e 
os mortos» (TC); «nẽ por periigoo que 
lhe ende posa uiir» (TC); «Ja somos em 
ponto de uijnrmos aa paixom do senhor» 
(VC); «que nos demostre o que ha de 
uijr» (VC); «que o iuiz quando uyer ao 
iuizo nõ deue a iulgar segũdo a cõciencia 
e uoontade que trouuer de sua casa» 
(TC); «e despois que delas uyermos 
socorer aos pobres mingados e lazera-
dos» (TC); «E daquy vẽ hũa duuida» (S); 
«aquelle que vẽ em nome do senhor» 
(VC); «emtom vẽ e offereçe teu dom» 
(EE); «e quãdo assi deseja os beẽs ou ha 
medo dos malles vẽ lhe cõpũçom e agi-
nha se recorre aa peẽdença» (VC); «vee 
e vende todo o que ten» (S); «muitos 
letigantes que veẽ demandar justiça» (C); 
«eis que o esposo veẽ saij o a reçeber» 
(EE); «e mayormẽte se veẽ da parte do 
meo dia» (RP); «porque as vezes veẽ e 
proçede ha pestilencia da rayz superior» 
(RP); «ex aqui o terçeyro. e veẽ te aa 
terra que te eu mostrey» (VC); «aquellas 
tẽptaçoões te veem per tua culpa» (VC); 
«beento he aquelle que veem» (EE); «e 
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dos que veen de ffora» (S); «que veen aa 
velhiçe. (atee que eu venha.)» (EE); 
«Alleuantate: queixate amijga minha: 
garrida minha e veen» (EE); «ajnda hy 
ha quatro meses atees que veenha a 
messe» (VC); «E chamase israelita que 
quer dizer veente deus» (VC); «quãdo 
veeo a nos» (S); «A segũda veeo como 
phisico pera dar saude que todos jazia-
mos doemtes e mortaaes» (EE); «mais 
veẽo a pimtura» (S); «veẽdo per 
experiẽcia que era saã veeo se lançar ante 
seus pees» (VC); «veeose acerca delle» 
(VC); «ca pera aquello sabia que veera 
pera padeçer» (VC); «e os tres magos 
veeram a Bethleem» (VC); «Os reys 
veeram e de consuũ se alleuãtarom os 
principes» (EE); «quando nos veerem 
alguũa aduersidades» (VC); «quaaes 
quer mouimentos que te assi veerem» 
(VC); «e sabẽdo esto os seus parentes 
veerõ a elle e reprehendiãno» (VC); «e 
porẽ veerõ lhe as respostas e seguesse» 
(VC); «E por razõ do termo onde vee-
rom» (VC); «e veerom se aa sancta çida-
de de Jerusalem» (VC); «beẽto es tu que 
veẽs ẽ nome do senhor» (VC); «e que 
por aquello veese a cayr em vergonha e 
fosse toruado» (VC); «e com grãdes 
sospiros desejauã que veese» (VC); «ca 
veese e vayse e logo lhe esqueeçeo que 
tal era» (EE); «esto he como de huũ vẽto 
que veesse» (VC); «nom enbarguãdo que 
veessem muytas testimunhas falsas» 
(VC); «staua em o carçer e veestes me 
consollar» (VC); «a qual he significada 
per Azor veẽte lume» (VC); «Ou morou 
na vontade nossa porque de o verbo seer 
emcarnado nos veeyo a nos aquelle bem» 
(VC); «porque nõ suspeite alguẽ que elle 
veio a sam Johã» (VC); «E daqui vem a 
auareza» (S); «E donde me vem a my que 
a madre do senhor venha a my» (VC); 
«vem Vespesiano a Jerusalẽ» (HV); «Ha 
molher quando pare ha tristeza por que 
vem sua hora» (EE); «vem lhe a contri-
çom verdadeyra» (VC); «E disserõ lhe 

senhor vem no tu veer» (VC); «o qual 
ven per a gula» (S); «Quem he esta que 
ven como alua alleuantandosse fermosa 
como a luũa» (EE); «por que o rrancor 
que tem no coraçõ venha a orelhas da-
quele que tem a yra» (S); «porque todo 
o seu pouoo em huũ venhã cõ elle a 
santo bautismo» (HV); «venha lhe ao 
coraçom Jesu» (VC); «Venha nos ja 
agora ẽ memoria aquella molher achada 
no adulterio» (VC); «venha te aa voõta-
de e aa memoria os viços eternaaes» 
(VC); «porque venhaaes a creer a diui-
jndade» (VC); «tãto que repicarem o sino 
venham todos aa ygreja» (C); «por 
saude e siguramça do corpo venhamos a 
bemaventurança dos beẽs temporaees» 
(S); «mais de ligeiro venhan aa pendẽça» 
(S); «e venhanos aa memoria que aque-
lla mingoa foy comuũ a nos e aaquelle» 
(VC); «quando ouuires as booas cousas 
e as nõ poseres em obra per força he que 
algũas vezes venhas a fazellas» (VC); «e 
venhasse a Jherusalem cõuersando nas 
cousas cellestriaaes» (VC); «sabey que 
vos venho com boa noua e prazer grãde 
que sera a todo pouoo» (EE); «e o cora-
çom ja primeyramente humildoso e 
contrito vense cõfirmar na confissam» 
(VC); «e vensse a estas cousas munda-
naaes» (VC); «Vente com nosco ladrom 
e enganador do poboo agora a tua mali-
cia auera fim em breue» (VC); «perdi ho 
apetito e me veo vomito e perdy a uõta-
de de fazer ben» (S); «E emtã veo huũ 
caualleyro e disse ao emperador» (HV); 
«Veo se ergo açerca de Sichem çidade de 
Samaria onde staua a fonte que Iacob 
abrira» (VC); «veolhe hũa voz do çeeo 
a qual disse: molher booas obras fazes» 
(HV); «E veonos depoys sobre ello tan-
ta fadiga e tanto escandallo» (C); «torna 
aa porta da ygreja como veoo no premei-
ro dia da coresma» (S); «veose per a 
casa» (VC); «E veosse ao cõselho dos 
enganadores» (VC); «vẽte ca os princi-
pes e mayoraaes dos judeus mandã que 
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te leuẽ ao concello» (VC); «nõ tem 
Christo atam auorreçidos os pecadores 
que veyese pellos justos sollamẽte» 
(VC); «por que tã tarde veyo a pẽdẽça» 
(S); «e veyo se aos estremos de Magedã 
ou de Dalmanjcha» (VC); «Dõde pareçe 
que por muyto comer e beber veyra aa-
quelle doente aquella emfirmidade» 
(VC); «vĩda he a ora pera que o filho da 
virgẽ seja escrareçido» (EE); «e he po-
rem multiplicado pella defferença dos 
reçebentes (e vĩdo os primeyros)» (EE); 
«nõ tornemos por o caminho que vie-
mos» (VC); «Quãdo se alguũ vier a 
cõfesar ao saçerdote» (S); «Ha segũda 
pollo dapno que viera a noso padre 
Adam por ho madeiro vedado» (S); 
«todollos beẽs me vierã juntamente cõ 
ella» (EE); «Daquestes taaes diz Johãne 
que quantos vieram todos som ladrões e 
roubadores» (VC); «quãdo vierẽ a ydade 
de descriçõ per o tangimẽto» (S); «que 
primeiro que lhes sejam dadas quando 
vierem ante nos» (C); «seer liure e reçe-
ber ledamente a ty quando vieres e auer 
cõ tigo prazer sem fim» (VC); «Quantos 
depois vierõ aa ffe de Christo per o 
verbo dos apostollos» (VC); «çinco rreis 
que vierom por lhe fazer dapno, fugirõ» 
(S); «logo como vieron dise Ihesus 
Christo» (S); «vierõnos areçeber cõ muy 
grãde alegria» (HV); «E em acabando 
Sam Clemente o sermõ vieronse Veroni-
ca e elle diante do emperador» (HV); 
«vierõse a terra de Jsrael» (VC); «por 
alguũ casso viese ẽ loucura ou perdese a 
fala» (S); «Se o saçerdote tendo a crea-
tura nas mãaos pera bautizar e viesem 
seus enmijgos pera o matar» (S); «E 
Jacob enuiou polla molher Veronica que 
viesse logo e ella logo veo» (HV); «ajn-
da que depois viessẽ a nos» (VC); «e assy 
como viessem os que açerca de ora de 
compreta eram vĩjdos» (EE); «nõ nos 
aproueita muyto que nos viessemos a este 
lugar» (VC); «A segũda razõ porque o 
homẽ era perdido e porem cõuinha que 

Christo viessenos a buscar» (VC); «mas 
a grãde humildade tua e do teu filho te 
fez que viesses a my» (VC); «e tu vieste 
simprezmẽte» (VC); «em ho carçere era 
e viestes a myn» (EE); «Viinde subamos 
ao monte do senhor» (VC); «E viindo o 
senhor no deserto» (VC); «Es tu o que 
ha de viir» (EE); «Vĩjde beẽtos do meu 
padre possuyr» (EE); «pella mesma ra-
zom vĩjdo ho euangelho çesam as cousas 
da ley» (EE); «mas porque elle seja 
magnifesto em Jsrael por tanto vijm eu 
bauptizar em agoa» (VC); «Mayor 
emfieldade he nõ reçeber Christo seendo 
vijmdo que nõ creer que auia de vijr» 
(VC); «ca vimos sua estrella ẽ oriente e 
vijmos adoralo» (EE); «Nam he ainda 
vijnda a minha hora» (EE); «Sabendo 
Jesu que vijnda era a sua hora» (VC); 
«Vijnda he ha ora quando ja nom vos 
fallarey em figuras ou semelhamças» 
(EE); «vijnde ou (hyde aaquesta festa)» 
(VC); «O vos que aa çea de deus vijndes 
nõ queyraaes amar o mũdo» (VC); «Vi-
jndeuos beentos do meu padre e reçebee 
o rregno que vos sta aparelhado» (VC); 
«E nom vijndo os ditos abades ou cape-
llaães que curas tiverem pellos ditos 
olios ao dia acustumado» (C); «vijndo 
he o tempo de se auer della merçee» 
(VC); «E tardando o esposo todas vijn-
dolhes grande sonno adormeçerõse» 
(EE); «somos leuados e vijndos em algũa 
pẽna» (VC); «E emtom veemdo se 
comfundido partiose e vijndose aos in-
fernos achou aly a alma de Christo» 
(VC); «vijnha a elle dizendo» (EE); «E 
chorauã muytos daquelles que a vijnhã 
veer e receber» (VC); «e vijnhã lho dizer 
(e elle preguntaua os por a hora em que 
lhe fora bẽ.)» (VC); «esto se mostra a 
graça da preegaçom de Christo aa qual 
vijnham tanto homeẽs» (EE); «Senhor 
Jesu Christo guarda nos quando vijnmos 
e descẽdemos da cõtẽplaçõ aa obra e vida 
autiua» (VC); «O filho enuiou tam bem 
porque elle auia de vijnr em a virgem» 
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(VC); «o spiritu santo vijnra sobre ti» 
(S); «Em verdade vos digo todas estas 
cousas vijnrã sobre esta gẽte» (EE); 
«Vijnram dias quãdo lhes seera tirado o 
esposo emtom jejuũaram» (EE); «Ca 
vijnran dias em ty» (S); «Deseja mil 
vezes Jesu ao qual vijnras e entom ledo 
seras» (VC); «pera vijnrẽ cõ o juiz ao 
juizo. e entõ açenderseha em chama todo 
o mũdo» (VC); «per as quaaes nos vijn-
remos a Christo» (VC); «(E sollamẽte) 
sem vijnres presencialmẽte (dize a pa-
laura)» (VC); «eu meesmo vijnrey 
prestes offereçello» (VC); «(e Jhesu 
respõdẽdo disse que tẽpo vijnria em que) 
o euãgelho seria publicado» (VC); «Teus 
filhos de longe vijnrom» (EE); «he pera 
temer de vijr grande pestilençia» (RP); 
«Cõstituiçam .lvj. dos que ham de vĩjr 
aas ladaynhas» (C); «e quã spantosa 
vijra a nos em ho dia da partida» (VC); 
«O spiritu sancto vĩjra ẽ ti» (C); «todos 
vijrã de Sabba trazendo ouro, e encenso» 
(EE); «(porque vijram dias) de tribulla-
çoões» (VC); «Eu vos digo que muitos 
vijram de leuante e poente» (EE); «E por 
ysto ẽ uerdade que vĩjran dias disse ho 
senhor» (EE); «se os quiseres julgar e 
reçeber ou seguir como homẽs de deus 
vijras em perigoos e queedas de errores» 
(VC); «e per cõseguinte encaminhados 
pera vijrẽ aos tormentos do inferno» 
(VC); «nom lançariam a peçonha pera 
vijrem ao bauptismo» (VC); «e de cada 
huũ delles pera vĩjrem e cada huum vĩjr 
dizer e alegar perante nos» (C); «e a elle 
vĩjremos e faremos em elle morada» 
(EE); «Por que cada dia se perdem por 
ameude vagarem os benefiçios e vĩjren 
muytos abades e rectores» (C); «E vijrey 
ao juizo aparecendo» (VC); «ca vou 
aparelharvos ho logar outra vez vĩjrey e 
vos tornarey para mym» (EE); «entõ lhes 
prometeo que vijria outra vez a dar 
gualardõ» (VC); «Esta tentaçõ permetio 
deos vijrlhe porque se desse aos que 
depois vijnham emxemplo da sua pacie-

mcia» (EE); «e cõpaixom pera nos vijr-
mos em amor a elle» (VC); «porque to-
das aquestas cousas som começos e 
preeguaçoões dos malles que vijrõ» 
(VC); «depois de minha morte vijrom a 
my per ffe» (VC); «Iacob prophetizara 
que o messias vijrria no tempo que fal-
leçesse e fosse tirado o çeptro ou o rey 
e o duque do poboo dos judeus» (VC); 
«elles sõ a causa porque eu vim» (VC); 
«Eu vin em nome de meu padre» (EE); 
«e som aqui vinda por dar saude ao 
emperador» (HV); «nan he ainda vinda 
a minha hora» (EE); «vinda he a ora pera 
que o filho da virgem se manifeste» (EE); 
«vinde bendictos de meu padre» (S); 
«Senhor vindevos cõmigo e eu vos mos-
trarey boa pousada» (HV); «e sen prijgo 
alguũ ou vindo prijgo que o poderas 
prymeyramẽte fazer» (S); «todos somos 
aqui vindos a vingar sua morte» (HV); 
«hia e vinha por nõ cuidar alguẽ» (VC); 
«nẽ da sua hoste que os vinha çerquar» 
(HV); «ca vinha a Jherusalem pella 
solẽpnidade da pascoa» (EE); «çinco 
rreys que vinhã por lhe fazer dapno fu-
gyrõ» (S); «A segũda aas molheres que 
vinham do moymẽto» (S); «e vinhan os 
cães e lambiam» (EE); «que te apareçeo 
no caminho por onde vinhas» (EE); «e 
nos vinmos aly onde elle he» (VC); «soo 
quis vinr mostrar lhe todas suas chaguas» 
(VC); «e homẽ non sabe sse vinra a tal 
tempo que aja logar de se confessar» (S); 
«porque emtõ a cada huũ vinra o seu dia» 
(VC); «Em esta geeraçã de Jherusalẽ 
vinra hũa grãde pestilẽcia» (HV); «o 
tredor Pilatus nõ vinraa a vossa merçee» 
(HV); «e vinremos a elle e faremos nos-
sa morada açerca delle» (S); «e vira 
descubertamẽte pera julgar» (VC); 
«Ajnda vĩram dias» (EE); «(vjĩde etc.) 
creẽdo o mãdado» (EE); «vjinhase pera 
casa na qual nõ auia de achar pã nẽ vi-
nho» (VC); «e per bem fallar muyta 
companha vjmria a elles per peẽdença» 
(VC); «assy vjndo agora no bauptismo 
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o spiritu sancto em forma de poonba 
demostrou e deu signal da clemencia 
diuinal» (VC); «todas as ymaginaçoões 
e errores que te fazẽ vjnr em duuida 
dalgũa verdade lãçes fora do teu coraçõ» 
(VC); «como acabada a obra vye se a fim 
do mũdo» (VC); «e debalde vyemos nos 
ao mundo» (VC); «E se en este tempo 
que o saçerdote asignar, alguũ vyer e 
diser que ha hy alguũ enbargo antre 
aqueles que deuẽ casar» (S); «e porque 
a hyda nom vyera a hora da sua paixom» 
(VC); «Derradeiramente vyerã as outras 
virgeẽs dizendo» (EE); «por si meesmos 
vyeram pera o cõprehẽder» (VC); «de sy 
como se partirõ os phariseos vyerõ a elle 
os saduçeos» (VC); «e assy como vyerõ 
os que eram hydos» (EE); «vyerom a elle 
com seus doemtes» (EE); «porque quan-
do vyesse subitamente nõ se spantassem 
os apostollos» (VC); «por tal que sob 
nome de se bauptizar vyessẽ a elle 
muytos» (VC); «e ante que os samarita-
nos vyessem a elle» (VC); «Meestre 
como vyeste aqui tu que nom emtraste 
na barcha» (VC); «vyestenos destruyr ãte 
do tẽpo» (VC); «pollo qual vym ha in-
fermidade» (S); «e eu vym para que ajam 
vida e ha ajam auondosamente» (EE); 
«say do padre e vyn no mũdo» (EE); 
«grandissima multidom vynha a elle» 
(EE); «e esta çidade seera çercada e 
destroyda e vynra tã grande destruyçã 
que nõ ficara pedra sobre pedra» (HV); 
«o qual outra vez vyra a Jhesu de nocte» 
(VC).

virga, subs. O mesmo que verga. Formas: 
virga (VC, 1). Contexto: «A maneyra 
da nascẽça de Christo foy afigurada na 
virga de Aarõ que enfloreçeo e deu fruto 
da mendoas» (VC).

virgem, subs., adj. (do lat. virgine-m). 
Aquele ou aquela que ainda não se 
iniciou na vida sexual; casto, puro, 
inocente; a Virgem Maria. Formas: uirgẽ 
(S, 1; TC, 7; EE, 4); uirgem (TC, 12; EE, 
2); uirgens (TC, 1); virgẽ (S, 17; VC, 

200; HV, 4; C, 1; EE, 65; RP, 2); virgeẽ 
(EE, 1); virgeem (EE, 1); virgeems (VC, 
1); virgeens (VC, 1); virgees (VC, 1); 
virgeẽs (S, 1; VC, 59; EE, 30); virgẽes 
(S, 1); virgem (S, 28; VC, 180; HV, 1; 
C, 1; EE, 76); virgen (S, 12; VC, 2; EE, 
8); virgens (S, 2; EE, 1); virgẽs (EE, 7); 
vjrgeẽs (EE, 1). Contextos: «se he uirgẽ 
ou corruta» (S); «Scripo he com molher 
uirgẽ» (TC); «O uirgẽ he cõparado ao 
ouro» (TC); «E a uirgẽ Maria que he 
uogada dos pecadores» (TC); «Recos 
he forçar molher uirgem» (TC); «e a 
molher uirgem ou nom uirgem» (TC); 
«Se conrõpeeo uirgem» (TC); «Empero 
a bemauenturada uirgem mays priçioso 
cordeiro offereçeeo» (EE); «A terceyra 
se for homem pregumtelhe quantas 
forom as molheres casadas ou uirgens 
ou uihuuas» (TC); «se he moça ou velha, 
virgẽ ou corrupta» (S); «E como os vyo 
a virgẽ sua madre que o queriã deçer 
e tirar da cruz aleuantouse» (VC); «A 
virgẽ cõçebera e parira filho» (EE); «e 
da bẽta virgẽ Maria sua madre» (RP); 
«e da gloriosa virgẽ Maria» (RP); «Que 
o filho da virgeẽ ha de vijr» (EE); «Porẽ 
vos outros estay aparelhados: que aa 
hora que nõ cuydardes vijnra o filho 
da virgeem» (EE); «Entõ se alleuantarã 
todas aquellas virgeems» (VC); «mas 
elles som virgeens em a obra» (VC); 
«outorga me cõ as virgees sesudas fazer 
booas obras» (VC); «A ssegũda benzer 
as monjas virgeẽs» (S); «feresse ẽ nos 
pectos e entẽdesse en os octo apostolos 
e marteres e sete virgẽes» (S); «O .xxiij. 
daquele que pubricamẽte corrompe 
alguũa virgem» (S); «vijnra pois o filho 
do homẽ) .s. da virgem a julgar» (VC); 
«conçebeo e pario fycãdo virgem» (EE); 
«saluo quãdo casasen homẽ virgen 
con molher virgen» (S); «E que Deus 
conserue e guarde ha castidade aos 
virgens e rrelegyosos» (S); «as virgens 
indiscretas» (EE); «donde se põe ho 
exẽplo das çĩco virgẽs doudas» (EE); 
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«Posto no lago dos lyoões e de muitos 
martyres e vjrgeẽs» (EE).

virgeu, subs. (do lat. virgeu-m). Verga; vara; 
vime; esteira de vime. Formas: virgeo 
(VC, 1); virgeu (VC, 1). Contextos: 
«por tal que more em Nazareth que quer 
dizer flor virgeo santidade ou cõsagraçõ» 
(VC); «e demouiao que dormisse cõ ella 
stãdo ambos soos em huũ virgeu» (VC).

virginal, adj. (do lat. virginale-m). Próprio 
de virgem; puro; casto. Formas: virgijnal 
(VC, 2); virginaaes (VC, 2); virginal 
(VC, 19; EE, 1). Contextos: «se toruou 
por vergonha da castidade virgijnal» 
(VC); «E taaes voõtades virginaaes 
seguem o cordeiro de toda puridade onde 
quer que for e som virgeẽs» (VC); «Oje 
foy amassado no vẽtre virginal o pam 
viuo» (VC); «por que quãdo se toruou 
mostrou a vergonha virginal» (EE).

virgindade, subs. (do lat. virginitate-m). 
Estado da pessoa virgem; pureza; 
castidade. Formas: uirgindade (TC, 1); 
virgĩdade (VC, 1; EE, 1); virgijndade 
(VC, 24; EE, 4); virgindade (S, 2; VC, 28; 
EE, 7); virgyndade (EE, 1). Contextos: 
«Quando teueer tẽtaçom de pecar cuyda 
na uirgindade de Sancta Maria» (TC); «a 
virgĩdade he muyto melhor por louuar 
todos estes graaos e scolhimẽto delles» 
(VC); «estar em virgĩdade (Ca boo he 
ao homem estar assy)» (EE); «assy he 
a virgijndade na carne» (VC); «empero 
sen trabalho e door da morte ou synal 
de enteira virgijndade» (EE); «ca en 
sua virgindade cõçebeo» (S); «fez voto 
de guardar virgindade» (VC); «Libano 
he jnterpetrado branco e de virgindade» 
(EE); «assy sem corrompimẽto da 
virgyndade de nossa senhora naçeeo ho 
filho» (EE).

virginidade, subs. O mesmo que virgin-
dade. Formas: uirginidade (TC, 4). 
Contextos: «Item todo homẽ ou molher 
que promete uirginidade a Deus e torna 
a fazer adulterio» (TC); «o primeiro he 
uirginidade, o segũdo he castidade, o 

terceiro he casamẽto» (TC); «O uirgẽ 
que bẽ garda sua uirginidade e ẽtendese 
cõ obras» (TC).

virtualmente, adv. (de virtual + -mente). De 
modo virtual; potencialmente. Formas: 
virtualmente (VC, 1). Contexto: «E 
nom he marauilha ca tal consumaçom 
virtualmente e inteyramente: contijnha 
em sy todas as partes da paixom» (VC).

virtude, subs. (do lat. virtute-m). O 
conjunto das qualidades que dão valor 
a uma pessoa; qualidade moral; força 
moral; retidão. Formas: uirtude (TC, 
3; VC, 3; EE, 2); uirtudes (S, 1; TC, 2); 
virtude (S, 5; VC, 706; HV, 3; C, 2; EE, 
113; RP, 2); virtudes (S, 4; VC, 429; 
C, 8; EE, 43). Contextos: «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); «auia alguũ mereçimẽto ou 
proueito se a uirtude nõ fora» (VC); «e 
andaua ẽ signal que lhe ja era restituida a 
uirtude e saude» (EE); «e a emfermidade 
corporal se esforça por uirtudes» (S); 
«E se uir que se sabe bẽ cõfessar nõ 
faça mais se nõ reprendaa doestãdolhe 
os pecados e louuãdolhe as uirtudes» 
(TC); «ẽuia en nos o spiritu de virtude 
e preposito» (S); «e andãdo de virtude ẽ 
virtude» (VC); «e guareçey por virtude 
do sancto profeta» (HV); «porque a 
virtude da sua paciẽcia fosse manifesta 
aos outros pelo ẽxẽplo» (EE); «Da rayz 
superior veẽ e acõteçe a pestilẽçia por 
virtude dos corpos de çima dos çeos» 
(RP); «escapara muytos perijgos da 
pestilẽcia cõ virtude e meezinha de 
nosso senhor Jesu Christo» (RP); «e 
ainda se diz por huã das sete virtudes» 
(S); «Virtudes theologaees: ffe, esperãça, 
caridade» (S); «e porẽ venho buscar o 
fructo das virtudes e das boas obras» 
(VC); «nom se pode chamar boo nẽ 
virtuoso quẽ nõ afasta os prijgos que 
aas virtudes podem cõtradizer e danar» 
(C); «as virtudes que som as armas dos 
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caualeiros de Christo» (EE).
virtuosamente, adv. (de virtuoso + 

-mente). De modo virtuoso; honesta-
mente. Formas: virtuosamente (VC, 
2); virtuosamẽte (VC, 1). Contextos: 
«aquelle obrasse assy virtuosamen-
te como elle» (VC); «e nõ a fez se 
entendẽ aquelles que prometẽ de obrar 
virtuosamẽte» (VC).

virtuoso, subs., adj. (do lat. virtuosus, a, 
um). Honesto; íntegro; reto. Formas: 
uirtuosas (TC, 2); uirtuoso (TC, 1); 
virtuosa (VC, 21; EE, 2); virtuosas (S, 
1; VC, 22; C, 1); virtuoso (VC, 22; C, 1; 
EE, 4); virtuosos (VC, 6; C, 1); virtuossa 
(VC, 1). Contextos: «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); «he uirtuoso iurar o homẽ star 
aos mandamentos da sãcta eigreia» 
(TC); «a serenissima prinçesa e senhora 
Raynha: vossa muy virtuosa molher» 
(VC); «era vijnda como virtuosa» (EE); 
«çesey de pensar boas obras e santas e de 
amoestamẽtos e de obras virtuosas» (S); 
«e obras virtuosas cõtinuas se geerã e 
fazẽ os abitos e custumes virtuosos» (C); 
«ao rey dos çeos por lhe dar tam virtuoso 
e poderoso rey em terra» (VC); «e Joseph 
leua a tocha do virtuoso guiamẽto» (VC); 
«Ao muyto circumspecto e virtuoso 
caualleyro» (EE); «que a virtuoso 
perteeçe gostar das obras de virtude» 
(EE); «e per as segujntes nõ deuem 
preeguar o regno de deus se nã homeẽs 
virtuosos» (VC); «A obra virtuossa nom 
a faz alguem saluo em deus» (VC).

visão, subs. (do lat. visione-m). Ato ou 
efeito de ver; ilusão; imagem. Formas: 
uisan (EE, 1); uisõ (VC, 1); uisom (VC, 
1); uissam (VC, 1); uissom (S, 1); uysom 
(VC, 1); visam (VC, 1; EE, 5); visan 
(EE, 1); visiõ (VC, 1); visioões (VC, 
1); visõ (VC, 10); visom (VC, 91; EE, 
12); visoões (VC, 11; EE, 3); vissam 
(EE, 1); vysam (EE, 1); vysom (VC, 

4; EE, 2); vyson (EE, 1). Contextos: 
«(mostroulhe sua glorya) .s. ẽ uisan 
por essençia (pella ffe.)» (EE); «cõ a 
sperança da resurreiçõ e da uisõ sua 
que sperauã» (VC); «ou ja lhe forom 
os olhos cubertos com veeo comtra a 
uisom cobijçosa do lenho defeso» (VC); 
«por a uissam do angeo que nõ auiam 
acustumada» (VC); «he a uissom e 
deleyte que he em o ueer na ygreja que 
he o seu rreigno» (S); «porque ao prazer 
da uysom intellectual seja enhadida 
delectaçõ da vista sensiuel» (VC); «cõ 
clara visam de façe a façe» (VC); «ca 
logo depoys da visam leixãdo o gaado 
vierõ a veer o minino naçido» (EE); «ca 
de cote vsam da claridade da sua visan» 
(EE); «porque menos se toruase da visiõ 
subita ou desobreuẽta» (VC); «ajnda que 
piadosa cousa seja cõsentir aas visioões e 
sentimẽtos de taaes pessoas» (VC); «nõ 
ẽ visõ manifesta mas ẽ sonhos» (VC); 
«chegados a deus por clara visom» (EE); 
«e per semelhãças de visoões assi como 
per espelho ẽ scuridade» (VC); «vsando 
visoões do demo» (EE); «A quem o 
senhor disse em vissam e chamou» 
(EE); «ha crara vysam e conheçimento 
de nosso senhor Jhesu Christo» (EE); 
«por auerem aquella sua grande vysom. 
desejassem de sobir a elle» (VC); «Sam 
Paulo em esta epistolla nos poõe diãte 
a corrida para que tornemos aa joya da 
vysom diuina» (EE); «cuydaua que via 
algũa vyson» (EE).

visco, subs. (do lat. viscu-m). Seiva 
pegajosa da casca do azevinho utilizada 
para apanhar pardais. Formas: visco 
(VC, 1). Contexto: «porque mais 
apeguadiças som que visco» (VC).

visitação, subs. (do lat. visitatione-m). Ato 
ou efeito de visitar; visita; inspeção. 
Formas: uisitaçam (C, 2); uisitaçõ 
(VC, 1); uisytaçom (EE, 1); visitaçã 
(EE, 2); visitaçam (EE, 1); visitaçõ 
(VC, 12); visitaçom (VC, 6; EE, 4); 
visitaçon (EE, 1); visitaçoões (VC, 3). 
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Contextos: «pera estar a uisitaçam e 
tenha seus freigueses prestes» (C); «Item 
a uisitaçam de Santa Maria» (C); «e 
tambẽ doblou ou multiplicaçou a uisitaçõ 
dos discipollos» (VC); «Euãgelho na 
uisytaçom da bem auẽturada virgem 
Maria» (EE); «Da visitaçã de nossa 
senhora» (EE); «Na visitaçam da virgem 
Maria nossa senhora» (EE); «aos quaaes 
o senhor ameude apareçe e os cõsolla e 
allegra cõ sua visitaçõ» (VC); «E tam 
bem da visitaçom da virgem Maria a 
Helisabeth» (VC); «nõ conheçeste ho 
tempo da tua visitaçom» (EE); «pellas 
boõas obras dem gloria a deos no dia da 
visitaçon» (EE); «E nõ andauã a demãdar 
as visitaçoões soomẽte» (VC); «por 
reçeberẽ suas visitaçoões mais que por 
emendarẽ os errores e fallimẽtos» (VC).

visitador, subs. (do lat. visitatore-m). 
Aquele que faz visitações às paróquias 
ordenadas pelo bispo; inspetor. Formas: 
uisitadores (C, 3); visitadores (C, 6). 
Contextos: «E nossos uisitadores sejam 
agasalhados como he rezam» (C); «Item 
nos auemos por çerta emformaçam, 
assy per nossos uisitadores como per 
outras pessoas de nosso bispado» (C); 
«quando os nossos visitadores andarem a 
visitar» (C); «Item por quanto somos ora 
emformado per os visitadores que atee 
qui forom neste bispado» (C).

visitar, vb. (do lat. visitare). Ir ver alguém 
por cortesia; inspecionar. Formas: era 
visitada (VC, 1); era visitado (VC, 1); 
he visitado (VC, 1); seerã visitados (EE, 
1); ser uisitado (C, 1); teem visitado (EE, 
1); uisita (TC, 1); uisitar (S, 1; TC, 4; 
C, 2); uisitarte (EE, 1); uisitauas (TC, 
1); visita (VC, 6); visitã (VC, 2; RP, 1); 
visitaa (VC, 1); visitado (VC, 1; EE, 1); 
visitãdo (VC, 3; EE, 1); visitalla (VC, 
1); visitallos (VC, 1); visitam (VC, 2); 
visitando (VC, 4; C, 1); visitandoos 
(VC, 1); visitar (S, 7; VC, 27; C, 5; 
EE, 5); visitara (VC, 1); visitarẽ (VC, 
1); visitares (VC, 1); visitarey (VC, 

1; EE, 1); visitaria (VC, 1); visitarme 
(VC, 1); visitarmos (C, 1); visitas (VC, 
1); visitase (EE, 1); visitasse (VC, 2); 
visitasteme (VC, 1); visitastes (VC, 
2; EE, 1); visitastesme (S, 1; VC, 1); 
visitaua (VC, 1); visitauã (VC, 1); 
visitauam (EE, 1); visitauaos (HV, 1); 
visite (VC, 6); visitey (S, 1); visito (VC, 
2); visitou (VC, 10; EE, 4); visitou nos 
(VC, 1); visitouo (VC, 1); visytar (TC, 
1); visytastes (S, 1). Contextos: «e cada 
dia era visitada dos angeos» (VC); «o 
qual jazẽdo ẽfermo era visitado per o 
marques» (VC); «per a qual he visitado 
per ẽfirmidades ou doores» (VC); «os 
boõs seerã visitados con gallardom» 
(EE); «E quãdo alguũ frade por sua 
doença tiver neçesidade de ser uisitado 
per alguã boa e onesta velha molher» 
(C); «e deos teem visitado seu pouoo» 
(EE); «Outrosy peca todo aquel que 
os nom uisita nas suas emfirmidades» 
(TC); «se foy aas albergarias uisitar os 
emfermos, ou se foy uisitar os presos 
ou poer cõcordia ẽtre os mal auiĩdos» 
(TC); «e por ho ofiçio da preegaçõ 
veeo a uisitarte» (EE); «tu por yso boa 
obra fazias, ẽpero se tu nõ uisitauas 
o badalo se estaua bem legado ou se 
era podre o legamẽto» (TC); «A alma 
reuessada visita deus cada dia per o 
preçepto ou mãdamẽto que lhe deu. e 
algũas vezes a visita cõ açoutes» (VC); 
«por razã do qual os medicos prudẽtes 
quãdo visitã os enfermos deuem de star 
afastados delles» (RP); «a esta febre 
vem Jesu e visitaa per vista per graça 
de alumiamẽto» (VC); «e sera o mũdo 
visitado per o senhor das hostes» (VC); 
«corporalmẽte visitãdo os de pallaura e 
doões» (EE); «e tornarse a visitalla per 
vezes» (VC); «mas o senhor de todos 
quis per sy meesmo visitallos» (VC); 
«quando elles visitam os pacientes deuẽ 
nos mouer primeiramente a peẽdença 
e a cõfissam» (VC); «por honde quer 
que andarem visitando» (C); «aos 
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quaaes o senhor tem por bẽ appareçer 
mujtas vezes visitandoos» (VC); «cõuẽ 
a saber: Visitar, dar de comer, dar de 
beber» (S); «E o senhor Jesu se partio 
daly porque ajnda nõ visitara os sanctos 
padres» (VC); «reçeberẽ (e visitarẽ) cõ 
reuerẽçia» (VC); «e nembrate de com 
ella visitares o sepulcro do senhor» 
(VC); «Vos outros derramastes o gaado 
e o lãçastes e nom o visitastes, ẽ verdade 
eu visitarey sobre vos outros a maldade 
de vossos desejos» (EE); «o benigno 
senhor ameude visitaria sua madre» 
(VC); «e ao padre teuesse por bem 
visitarme em sua saude» (VC); «quãdo 
a Deus prazẽdo per nos ou per outrẽ 
visitarmos nosso bispado» (C); «Quãdo 
tu o nosso coraçom visitas» (VC); 
«poys que honrrar seria se alguũ vijndo 
dallem do mar visitase primeiro aos 
estranhos» (EE); «porque nom auia hy 
alguũ que o visitasse ou que teuesse 
cuydado de lho tira» (VC); «eu foy 
enfermo e visitasteme» (VC); «mas 
diz nõ me visitastes nẽ viestes a my» 
(VC); «nuu e cobristesme; enffermo 
e visitastesme» (S); «e nõ soomente o 
gouernaua ou visitaua seendo enfermo» 
(VC); «e aquellas sanctas molheres 
ameude visitauã o sancto sepulcro» 
(VC); «e por ysto visitauam o templo 
e offereçiam hy sacrificios» (EE); «E 
Sam Clemẽte visitauaos ameude cõ 
cartas suas» (HV); «o qual visite nossos 
coraçoões e os purgue dos vicios e 
enclareça cõ virtudes» (VC); «nõ visitey 
os enfermos» (S); «porque pensaães nõ 
me auer mester mas aquelles visito» 
(VC); «quãdo visitou aos que estauam 
postos na escuridade» (EE); «visitou nos 
ho oriente do alto» (VC); «como boõ 
pastor visitouo roguãdoo que nõ curasse 
de teer aquella singullar opiniõ» (VC); 
«Visytar os enfermos» (TC); «Vistesme 
emfermo e non me visytastes» (S).

visível, adj. (do lat. visibile-m). Que se 
pode ver; manifesto; evidente. Formas: 

uisiuel (EE, 1); visibel (VC, 1); visiuees 
(VC, 21; HV, 2; EE, 3); visiuel (S, 2; VC, 
20; C, 1; EE, 6); visiues (S, 1); vissiuees 
(VC, 1); vissiuel (VC, 1); visybel (S, 
1); visybes (S, 1). Contextos: «criatura 
uisiuel» (EE); «descendeo com sinal 
visibel» (VC); «e requerer per estas 
cousas visiuees que som mais baixas 
que o homem a saude e saluaçom de 
deus» (VC); «por tal que mereçamos 
todos seer guardados dos nossos jmijgos 
visiuees e nõ visiuees» (HV); «por 
sinaaes visiuees» (EE); «sacramẽto he 
forma visiuel que se pode ver» (S); «a 
forma da graça a qual he visiuel» (VC); 
«quãdo ao que primeiro era jnuisiuel 
no mundo: fez pareçer visiuel» (EE); 
«a qual sub cubertura e semelhãça das 
coussas visiues» (S); «nom temẽ tanto os 
imijgos vissiuees a multidom das tendas 
e aazes dos seus contrairos» (VC); «ora 
seja cousa vissiuel ou inuissiuel» (VC); 
«e por semelhãça rrepresenta que da 
alguũa graça visybel por satisfaçõ» (S); 
«he cryador e começo de todallas cousas 
visybes, sprituaes» (S).

visivelmente, adv. (de visível + -mente). 
De forma visível; claramente. Formas: 
visibelmẽte (VC, 1); visiuel mẽte 
(VC, 1); visiuelmente (VC, 4; EE, 2); 
visiuelmẽte (S, 1; VC, 10). Contextos: 
«E descendeo o spiritu sancto visibelmẽte 
em semelhãça de poonba e folgou sobre 
elle» (VC); «e pera vençer visiuel 
mẽte os jmijgos» (VC); «E podesse 
bem fazer que ajnda que visiuelmente 
o homem aparelhasse a outra face que 
aueria» (VC); «visiuelmente aos olhos 
corporaaes» (EE); «A hũa quãdo o 
uemos visiuelmẽte no altar por as mãaos 
do saçerdote e o tomamos e reçebemos 
por a boca» (S); «e nom visiuelmẽte nẽ 
per voz» (VC).

vista, subs. (do feminino de visto, part. do 
verbo ver). Visão; o olhar; observação. 
Formas: uista (S, 2; TC, 1; VC, 4; C, 
1); vista (S, 6; VC, 154; HV, 1; EE, 39); 
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vistas (VC, 1; EE, 1); vysta (EE, 2). 
Contextos: «O primeiro he que çega a 
uista por que nõ posa veer os beẽs de 
sseu proximo» (S); «Gardate da uista 
das molheres nom pares mentes na sua 
fermusura» (TC); «nõ faleça nẽ cesse por 
a uista pacifica» (VC); «cada dia veemos 
ãte nos ou per uista ou per fama» (C); 
«E em este pouco cayrom de seus olhos 
como escamas e cobrou vista» (EE); 
«Pequey por ho siso da vista» (S); «e 
me leues bẽauẽturadamẽte aa tua vista» 
(VC); «e a vista de todos chegarom se 
ao emperador» (HV); «nom soomente 
se çertificassem douuida mas ajnda de 
vista» (EE); «e ffe deu esta inteyra saude 
em vista de todos» (EE); «mas como lhes 
partyo o pã desapareçeo de suas vistas» 
(VC); «auiam temor da nom acustumada 
visam do anjo e polas vistas das guardas 
que jaziam ally como mortos» (EE); 
«Partiã se da vysta do conselho» (EE).

vistido, subs. O mesmo que vestido. 
Formas: vistido (VC, 1; EE, 2); 
vistidos (VC, 1; EE, 12). Contextos: 
«Segũdariamẽte ha meester cubertura 
.s. vistido e casa ẽ as quaaes cousas nõ 
pode viuer» (VC); «ca Joham tinha o 
vistido de pelles de camelos» (EE); «Ex 
que aquelles que se vestem de molles 
vistidos» (EE); «E porem aas vezes 
curaua por tocar de vistidos» (EE); «que 
vistem vistidos dellicados» (EE).

vistidura, subs. O mesmo que vestidura. 
Formas: uistiduras (TC, 2); vistidura 
(VC, 6; EE, 18); vistiduras (VC, 3; C, 
2; EE, 8). Contextos: «Se por teer boas 
uistiduras e bem feytas» (TC); «e tãgeo 
a faldra da sua vistidura» (VC); «e o 
escarneçeo, com vistidura brãca» (EE); 
«Por a qual razõ em quanto homẽ bẽ 
podesse deuiasse guardar de vistiduras e 
leytos ou roupas de camas molles» (VC); 
«Nem se vistam homẽs ẽ vistiduras 
de molheres» (C); «veẽ a uos outros ẽ 
vistiduras de ouelha e de dentro som 
lobos roubadores» (EE).

vistir, vb. O mesmo que vestir. Formas: 
foy vistido (EE); sejaaes vistidos (VC, 
1); uisti (TC, 1); uistir (TC, 1); viste (EE, 
1); vistẽ (EE, 1); vistem (EE, 2); vistera 
(EE, 1); vistia (EE, 3); vistido (VC, 1; 
EE, 7); vistidos (EE, 2); vistijvos (EE, 
1); vistindo (EE, 1); vistindoa (VC, 1); 
vistio (VC, 1); vistir (TC, 1; VC, 2; EE, 
10); vistiremos (EE, 1); vistires (EE, 
1); vistirse (EE, 2); vistirseha (EE, 1); 
vististes (EE, 1); vistyo (EE, 3); vistyra 
(EE, 1); vyste (VC, 2). Contextos: «nõ 
foy vistido de brandos e quẽtes pãnos» 
(EE); «e ficaae aqui em a cidade de 
Jerusalem ateesque sejaaes vistidos de 
cada parte» (VC); «e te pregũtasẽ: uisti 
per aqui hir tal homẽ, e tu com piedade 
lhe diseste nom» (TC); «bem auõdariam 
em comer e beuer e em uistir a todos os 
pobres da terra» (TC); «deos o viste assy 
quanto mais a vos outros» (EE); «sabey 
que os que vistẽ vestidos dillicados 
moram nas casas dos reys» (EE); «olhay 
que os que vistem vistidos dellicados» 
(EE); «e lhe vistera a estolla da gloria» 
(EE); «E Christo vistia vestidos comuũs» 
(EE); «saistes para veer ho homẽ vistido 
dellicadamente» (EE); «(Como cresçen) 
.s. vistidos de tam preçiosas coores» 
(EE); «Vistijvos como escolheytos de 
deos» (EE); «e vistindo ho nouo que he 
renouado no conhecimẽto de deos» (EE); 
«fazẽdo sua voõtade rica e abastada de 
graças e vistindoa de virtudes» (VC); 
«e finalmẽte ella se vistio toda ẽ ella» 
(VC); «Vistir os nuus» (TC); «ou que 
beberemos ou de que nos vistiremos» 
(EE); «Porem vos digo que nõ tenhaaes 
cuydado de vossa vida que comeres de 
vosso corpo que vistires» (EE); «(nem 
fyam.) pera vistirse empero vistem se 
tam nobrememte que sobejã os vistidos 
reaaes» (EE); «vistirseha por gibanete a 
justiça» (EE); «vos vististes em Christo» 
(EE); «E Symõ Pedro como ouuyo 
o senhor he, vistyo a saya que estaua 
dispido» (EE); «Vistyra por coyraça a 
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justiça» (EE); «e ally vyste a fremosura 
da graça» (VC).

vistosidade, subs. (de vistoso + -idade). 
Qualidade de vistoso; ostentação; 
exibição. Formas: vistosidade (VC, 
1). Contexto: «porque açerca de todos 
pecados se parte qualquer homẽ se nõ da 
vistosidade das riquezas» (VC).

vistoso, adj. (de vista + -oso). Agradável 
à vista; que atrai a atenção. Formas: 
vistosa (VC, 1); vistosas (VC, 2). 
Contextos: «mas meaã e vistosa e 
honrrosa e reuerente» (VC); «e guardese 
destes donatiuos e bẽfeitorias vistosas 
em que nos como mezquinhos nos 
enguanamos» (VC); «porque as 
corporaaes sõ mais vistosas ou porque 
per aquestas se entẽdẽ aquellas» (VC).

vistoso 2, adj. (do lat. viscosus, a, um). O 
mesmo que viscoso: pegajoso. Formas: 
vistosos (RP, 1). Contexto: «e os outros 
mẽbros speciaaes dos humores vistosos» 
(RP).

vital, adj. (do lat. vitale-m). Relativo 
à vida; que é necessário para viver. 
Formas: vitaes (RP, 2); vital (VC, 1; RP, 
2). Contextos: «dos quaaes se corrõpẽ 
os spiritos vitaes» (RP); «cousa vital 
e viua» (VC); «a peçonha intrinseca 
pertorua o sprito vital» (RP).

vitela, subs. (do lat. medieval vitella-m, 
diminutivo de vitula, bezerra). Novilha; 
cria da vaca. Formas: vitella (VC, 1). 
Contexto: «mataste lhe hũa vitella 
gorda» (VC).

vitelo, subs. (do lat. vitellu-m, diminutivo 
de vitulum, bezerro). Novilho. Formas: 
vitello (VC, 2). Contextos: «Aqueste 
vitello foy morto de feito hũa vez» 
(VC); «matou teu padre s. deos que he 
padre de todos per criaçom. huũ vitello 
gordo» (VC).

vitória, subs. (do lat. victoria-m). Triunfo. 
Formas: vitoria (VC, 1; EE, 1). 
Contextos: «estes auerã a vitoria ou 
triũpho da gloria» (VC); «a qual luyta 
foy por que Jacob se segurasse da vitoria 

cõtra Esau» (EE).
vitorioso, adj. (do lat. victoriosus, a, um). 

Vencedor; triunfante. Formas: vitorioso 
(EE, 1); vitoriosos (VC, 1). Contextos: 
«e este foy caminho vitorioso» (EE); 
«Alegraaeuos em Jhesu prĩcipe da vossa 
caualleria vos martyres muy vitoriosos» 
(VC).

vituperar, vb. (do lat. vituperare). Injuriar; 
insultar; aviltar. Formas: fossem 
vetuperados (HV, 1); seja vituperado 
(EE, 1); vituperar (VC, 1). Contextos: 
«E elle fezeo porque em todos tẽpos 
fossem vetuperados e doestados» (HV); 
«porque non seja vituperado nosso 
seruiço» (EE); «E per aquesto entendiam 
de o vituperar e doestar» (VC).

vitupério, subs. (do lat. tardio vituperiu-m). 
Ultraje; ofensa; agravo. Formas: 
uituperio (S, 2; TC, 1); vitoperio (S, 1); 
vituperio (S, 2; VC, 4; EE, 2); vituperios 
(S, 3; VC, 2; EE, 1). Contextos: «A 
ssegũda he clamor, que he dar braados e 
fazer rruydo e alçar a uoz en uituperio» 
(S); «Quem leyxar cantar clerigo 
escomũgado ou irigular aciinte por 
amor que lhe aia huũ ano de peemdemça 
e se o leyxar por uituperio da ygreia .x. 
anos» (TC); «de doesto e de vitoperio ha 
outros com vozes e cõ pertinançia» (S); 
«mẽtir, dizer vituperio, maldizer» (S); 
«mas seu vituperio e por seu escarnho» 
(VC); «en tanto que non seja vituperio 
nen doesto e que sse nom tema de 
alguũ prijgo ou de vomito» (S); «e todo 
vituperio de pobreza que em aquesta 
vida por deus possas sofrer» (VC); 
«Ca gran difamaçam he e vituperio 
seer deitado da jgreja» (EE); «fiz e dise 
ẽjurias e ameaças e vituperios maaos e 
falssos dizeres» (S); «todollos malles e 
vituperios que pudiam lhe faziam» (VC); 
«outros soffrirõ vituperios e injurias e 
açoutes» (EE).

vituperioso, adj. (de vitupério + -oso). De-
sonroso; indigno. Formas: vituperioso 
(VC, 1). Contexto: «foy posto o senhor 
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aly em aquelle tormento vituperioso» 
(VC).

viuvidade, subs. (de viúvo + -idade). 
Viuvez. Formas: viuuidade (VC, 1); 
viuuijdade (VC, 1). Contextos: «veste 
sayos de doo e de viuuidade» (VC); 
«Porque a castidade cõjugal boõa he. e 
a cõtinẽcia da viuuijdade milhor» (VC).

viúvo, subs., adj. (do lat. viduus, a, 
um). Diz-se daquele a quem morreu 
o cônjuge. Formas: uihuuas (TC, 1); 
uiuuas (TC, 1); uyuua (TC, 7); uyuuas 
(TC, 3); veuua (S, 2); viuua (S, 3; VC, 
36; C, 1; EE, 19); viuuas (S, 3; VC, 17; 
C, 1; EE, 1); viuuos (VC, 3; EE, 1); 
viuva (EE, 1); vyuuas (S, 1). Contextos: 
«A terceyra se for homem pregumtelhe 
quantas forom as molheres casadas ou 
uirgens ou uihuuas ou dordem» (TC); 
«Se fez torto a alguũs pobres, ou uiuuas 
ou orfaãs» (TC); «Primeyramente todo 
homem que iouuer cõ uirgem ou cõ 
uyuua he pecado muy danoso» (TC); 
«porque os dereitos hõrrã as uyuuas» 
(TC); «se he uirgẽ ou corruta, veuua ou 
molher de mũdo» (S); «Ho segũdo morto 
foy ho filho da viuua que rresuçitou aa 
porta da casa» (S); «seẽdo elle emuiado 
aa viuua de Serepta» (VC); «Onde a 
pobrezjnha molher viuua por dar duas 
mealhas ou duas cousas pequenas foy 
yguallada ao rico Zacheu» (VC); «E ysso 
mesmo nehuã molher viuua nẽ casada nẽ 
solteira» (C); «huũa prouezinha viuua 
que deitou duas mealhas de cobre» 
(EE); «vyo huũa prouezinha viuua» 
(EE); «asi como a viuuas, horphõs, 
pobres ou outras pesoas coytadas» 
(S); «esto he as donas viuuas» (VC); 
«onde auia muytas viuuas» (VC); «ou 
ẽ feito de viuuas proues ou orfoõs» 
(C); «Visitar os horfons e viuuas na sua 
tribullaçom» (EE); «Pois que somos 
viuuos da presença corporal de Christo» 
(VC); «Pois que somos viuuos da 
presença corporal de Christo» (VC); 
«Outros sesenta por huũ como som os 

viuuos castos» (EE); «Como ho filho 
da viuva, como se mostra a .vij. cap. de 
Lucas» (EE); «aas vyuuas e horphãos 
consolaçõees» (S).

vivamente, adv. (de vivo + -mente). Com 
vivacidade. Formas: viuamente (VC, 
1); viuamẽte (VC, 2). Contextos: «a 
qual viuamente teue em sua morte» 
(VC); «lhe encomẽde mais viuamẽte 
os mãdamentos» (VC); «e no dia 
postumeyro do juizo alleuãtasse a voz e 
pregom do teu louuor viuamẽte» (VC).

vivenda, subs. (do lat. vivenda-m, part. 
futuro passivo de vivere). Vida; maneira 
de viver; casa; agasalho. Formas: uiuẽda 
(VC, 1); viuẽda (VC, 14); viuẽdas (VC, 
1); viuemda (VC, 1); viuenda (VC, 8; 
EE, 1); viuendas (VC, 1). Contextos: 
«mas nõ o glorificã per a uiuẽda» (VC); 
«E esto ante que acabasse esta presente 
viuẽda» (VC); «A boõa voõtade he 
aquella cõ que pedimos viuẽda boõa 
justa e honesta» (VC); «A boõa voõtade 
he aquella cõ que pedimos viuẽda boõa 
justa e honesta» (VC); «de boõa mente 
ouuem as viuẽdas dos sanctos» (VC); 
«ou na emsinança ou na viuemda» (VC); 
«sperando a cayr acabado o artigoo desta 
viuenda escorregauel» (VC); «em aspera 
penitencia e viuenda» (VC); «Em tom 
busca tu conselhos saãos quando te a 
bõa andança de tua viuenda apraz» (VC); 
«Qual rey a seus deuotos caualleyros 
non procura diuida viuenda» (EE); «os 
quaaes vigiã sobre as viuendas [dos] 
suditos por nom pecarẽ» (VC).

viventar, vb. O mesmo que aviventar. 
Formas: viuẽtar (VC, 1). Contexto: «E 
ajnda o que pyor he que muytos prellados 
andã em guerras e aquelles que auiã de 
viuẽtar as almas nas preeguações nas 
pelejas e guerras matam os corpos e as 
almas» (VC).

vivente, subs., adj. (do lat. vivente-m, part. 
presente de vivere). Que ou aquilo que 
vive; ser vivo; criatura viva; no plurar, 
os seres vivos. Formas: uiuemtes (TC, 
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1); viuente (VC, 1); viuentes (VC, 4; 
EE, 1); viuẽte (VC, 4; EE, 1; RP, 1); 
viuẽtes (VC, 1; EE, 3; RP, 1). Contextos: 
«Por esto uos destroyra Deus na fin e 
punirlosha e mudara as suas moradas e 
as suas riquezas das terras dos uiuemtes» 
(TC); «E viuente era assy como o ferreiro 
ou carpenteiro» (VC); «porque seram 
tirados da terra dos viuentes» (VC); «arte 
do eterno padre. productiua de todalas 
cousas em elle viuentes» (VC); «dos 
viuentes della» (EE); «nõ sera justo ante 
deus todo viuẽte» (VC); «Assy como 
me ẽuiou o padre viuẽte» (EE); «dos 
quaaes se corrõpẽ os spiritos vitaes em 
ha creatura viuẽte» (RP); «podia seer 
guardada e defessa per duas guardas de 
todos os viuẽtes» (VC); «os peccadores 
mũdanaaes viuẽtes» (EE); «Começase 
huũ boõ regimẽto muyto neçessario e 
muyto proueitoso aos viuẽtes» (RP).

viver, vb. (do lat. vivere). Ter vida; existir; 
durar; subsistir. Formas: ajam viuido 
(S, 1); biuẽ (TC, 1); uiua (TC, 3; EE, 
1); uiuã (C, 1); uiuas (S, 1); uiue (S, 4; 
TC, 6); uiuẽ (TC, 3); uiuẽdo (TC, 1); 
uiuem (S, 2; TC, 1; C, 1); uiuemos (S, 
1); uiueo (TC, 1); uiuer (S, 2; TC, 2; C, 
1); uiuera (TC, 1); uiueras (S, 1; TC, 
1); uiuerẽ (TC, 1); uiueremos (TC, 1); 
uiuia (TC, 1); uyuera (S, 1); veuiã (HV, 
1); viua (S, 1; VC, 4; EE, 2); viuã (VC, 
8); viuam (VC, 3; C, 2); viuamos (VC, 
7; HV, 1; EE, 11); viuas (VC, 3; C, 1); 
viue (S, 6; VC, 52; EE, 25); viuẽ (S, 5; 
VC, 49; C, 2; EE, 4); viuẽdo (S, 6; VC, 
25; EE, 1); viueeo (EE, 2); viuem (S, 
10; VC, 24; C, 4; EE, 3); viuemos (S, 
3; VC, 13; EE, 7); viuen (S, 3; EE, 2); 
viuendo (S, 2; VC, 14; EE, 3); viueo 
(VC, 26; HV, 1; EE, 1); viuer (S, 19; VC, 
164; HV, 2; C, 5; EE, 20; RP, 2); viuera 
(VC, 12; EE, 8); viuerã (VC, 2; EE, 1); 
viueram (VC, 1; EE, 2); viueras (VC, 
1); viuerdes (VC, 2; EE, 3); viuerẽ (VC, 
4); viuerees (EE, 2); viuerem (VC, 1; C, 
1); viueremos (VC, 3; EE, 1); viueres 

(VC, 3); viuerey (VC, 2); viuermos 
(VC, 5); viuerõ (VC, 2); viuerom (VC, 
2; EE, 1); viues (VC, 5); viuese (EE, 1); 
viuesemos (S, 1); viuesen (S, 1); viuesse 
(VC, 8; HV, 1; EE, 1); viuessẽ (S, 1; 
VC, 1); viuessem (S, 1; VC, 7; EE, 1); 
viuessemos (VC, 2); viuesses (VC, 1); 
viuia (S, 1; VC, 13; EE, 2); viuiã (VC, 
14); viuiam (VC, 3; EE, 4); viuido (VC, 
1); viuimos (EE, 2); viuira (S, 1; EE, 4); 
viuirã (EE, 1); viuiram (EE, 1); viuiras 
(EE, 2); viuiremos (EE, 2); viuiria (VC, 
2); viuo (VC, 6; EE, 4); viuyra (EE, 
1); viver (S, 2); vyuã (S, 1); vyuẽ (S, 
1); vyuen (S, 1); vyuer (S, 2; EE, 1); 
vyueriam (S, 1); vyui (VC, 1); vyuy 
(VC, 1). Contextos: «nẽ se pode acusar 
algũ delles por que ajam viuido longo 
tempo en huũ» (S); «asy como alguũs 
que mal uiuẽ a outros que bẽ biuẽ» 
(TC); «que se conuerta e uiua asy como 
boo e ualẽte fysico» (TC); «nõ soomẽte 
donde uiua mas aimda donde socorra ao 
que esta em neçessidade» (EE); «e uiuã 
bem e onestamẽte» (C); «hõrraras teu 
pay e tua may por que uiuas lõgamente 
ssobre a terra» (S); «Sayba o confesor 
da pessoa que se lhe confessa de que 
estado he e que oficio ha per que uiue» 
(TC); «Lõgos dias uiue homẽ sobre a 
terra ainda que em este mũdo pouco 
uiua se uiue a seruiço de Deus» (TC); 
«Outros testigos falsus ha hy por ẽueia 
asy como alguũs que mal uiuẽ a outros 
que bẽ biuẽ» (TC); «Ou longos dias uiue 
homẽ uiuẽdo longamẽte» (TC); «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» (TC); «e 
como esta carne en que uiuemos ha de 
durar pouco» (S); «e uiueo depois muy 
sãctamente» (TC); «asy lhe pregunte 
polos pecados e emganos que som 
mais chegados segundo oficio e modo 
que tem de uiuer» (TC); «sera em ele 
a palaura de Deus que he uerdadeyra, 
que uiuera ẽ ele ho homẽ lõgamẽte» 
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(TC); «Hõrraras teu padre e tua madre e 
uiueras lõgos dias sobre a terra» (TC); 
«e por eso os chamã dias sãctos por 
sãctamẽte uiuerẽ em eles nõ nos dias 
do ieiuũ» (TC); «e asy nõ uiueremos ẽ 
hodio nem seremos homecidas» (TC); 
«e eso meesmo leemos de huũ ermitã 
que uiuia no ẽperio de Cõstãtinopola» 
(TC); «da qual toda cousa de boa obra 
uyuera» (S); «assi como roubauã aos 
outros que derrador della veuiã» (HV); 
«como quer que viua ben» (EE); «que 
nõ teẽ de seu dõde viuã» (VC); «que 
viuam e estem cõtinuadamente em seus 
mosteiros» (C); «deuemos comer pam do 
çeeo para que viuamos» (EE); «poderas 
teer muytos ãnos em que viuas» (VC); 
«Honrraras teu pay e tua mãy por que 
viuas longamẽte sobre a terra» (C); «o 
rrector e cura da parrochia donde viue» 
(S); «e viuẽ com alguũs caualeiros» 
(S); «gastou e deytou a mal toda sua 
fazẽda viuẽdo desonestamẽte» (EE); 
«e non teue ley que muytos tempos 
viueeo ante da ley» (EE); «nen viuem 
honestamente nẽ sse trazen como deuẽ 
nos abitos» (S); «Em esta mesma carne 
en que neste mũdo viuemos e ẽ esta 
somos» (S); «os que mũdanalmente 
viuen» (EE); «daqueles que sse cassam 
tres vezes viuendo suas molheres cõ que 
son casados» (S); «aqui no mundo viueo 
.xxxiij. annos e nunqua se sayo» (EE); 
«nõ podiã creer que eu podesse viuer 
e escapar» (RP); «cõ muyto prazer e 
alegria sempre espere de muyto viuer» 
(RP); «se alguũ comer deste pam viuera 
sem fym» (EE); «A segũda he que 
viuerã mal e nom como pastores» (VC); 
«porque ambos viueram em grande 
aspereza do comer. e do vestir» (VC); «e 
esto faze e viueras» (VC); «Se viuerdes 
segũdo a carne morreres» (EE); «e por 
mal viuerẽ nõ querẽ vijr a seu cõuite» 
(VC); «Ca se segundo a carne viuerdes 
morrees mas se com ho spiritu os feitos 
da carne amortiguardes viuerees» (EE); 

«saçerdotes e rellegiosos que nesta 
çidade e nosso bispado viuem, ou ao 
diante viuerem» (C); «creemos que cõ 
elle juntamente viueremos» (EE); «e que 
te seja tirado todo sollaz dally adeãte em 
quanto viueres e que viuas em fame e 
sede» (VC); «Com quẽ pois viuerey eu 
mais cõ razõ e mais justamẽte que cõ 
aquelle que se nõ morrera eu nom fora 
viuo?» (VC); «per a qual nos outorga 
graça de viuermos e cõuersarmos bẽ» 
(VC); «porque ambos viuerõ no deserto» 
(VC); «E os que ha ouuirem viuerom» 
(EE); «em quanto viues pẽsa como 
deues de obrar o que as de fazer» (VC); 
«E aquelles ouuindo que viuese e fosse 
visto por ella nom o creerom» (EE); 
«deu ordem e regra como viuesemos 
e nos soubesemos saluar» (S); «E 
alguũs dizẽ que seria melhor que ambos 
viuesen en castidade» (S); «e nom mais 
tãto quanto viuesse» (HV); «aĩda que 
fosse para se apartar que nõ viuessẽ ẽ 
huũ» (S); «O estado dos leygos que 
viuessem e trabalhassem e mãteuessem 
ho mũdo segũdo he espcrito» (S); «nos 
mandou que viuessemos» (VC); «eu 
reçeby as tuas doores porque tu viuesses 
pera sempre» (VC); «na qual viuia 
primeiro por booa ffama» (S); «em sua 
voõtade ja viuiã e eram» (VC); «non 
estauã na carreira dos mãdamentos de 
deos e viuiam sem ley» (EE); «mas 
auer bem viuido» (VC); «e eis aquy 
que viuimos, como castigados e nõ 
mortos» (EE); «sseu pay e sua may que 
viuira longamẽte ssobre a terra» (S); 
«dignamente viuira para sempre» (EE); 
«os justos para sempre viuirã» (EE); 
«e pera todo sempre viuiram diante do 
senhor» (EE); «e faze tu isto e viuiras» 
(EE); «cõ elle juntamẽte viuiremos» 
(EE); «porque em a gloria nõ viuiria huũ 
mais nẽ menos que outro» (VC); «diz o 
apostolo viuo eu per vida da natureza 
corporal e ja eu nõ viuo» (VC); «e eu 
viuo pello padre» (EE); «eu homem som 
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que viuo com outro» (EE); «e se alguũ 
comer deste pam: viuyra sem fym» 
(EE); «e faz viver e perdoa os pecados» 
(S); «en tanto quanto vyuã os que som 
casados» (S); «he a sabedoria vssada ẽtre 
os que vyuẽ neste mũdo» (S); «e vyuen 
a soldadas ou em outra maneyra» (S); 
«quanto mais he liurar da morte a alma 
que ha de vyuer em o çeeo sem fym» 
(EE); «En todolos outros ẽbargos polos 
quaees os casados vyueriam en pecado 
seẽdo casados» (S); «ẽ as quaaes eu vyui 
sem fructo açerca de ti» (VC); «porque 
foy gastador dos meus beẽs e vyuy fora 
da regra» (VC).

vivificação, subs. (do lat. vivificatione-m). 
Ato ou efeito de vivificar; reanimação. 
Formas: viuificaçõ (VC, 1). Contexto: 
«foy feyta aquella viuificaçõ daquella 
incorrupta carne» (VC).

vivificador, subs. (do lat. vivificatore-m). 
Aquele que vivifica; alentador. Formas: 
viuificador (VC, 1). Contexto: «E 
cõtalhe os dictos do seu viuificador» 
(VC).

vivificar, vb. (do lat. vivificare). Dar vida 
a; animar; alentar. Formas: viuificada 
(VC, 1); viuificado (VC, 2); viuificar 
(VC, 1); viuificou (S, 1). Contextos: 
«e antre posiçõ da carne viuificada 
possamos veer o verbo na carne» (VC); 
«A quinta cousa he que os baffeiou 
dãdolhes spiritu viuificado pera fazerẽ 
noua vida» (VC); «por tal que per o 
objecto ou entrepoymento do corpo 
viuificado posas sofrer a presença da 
magestade» (VC); «por tal que aquelles 
que som maaos ouuesse de viuificar na 
resurreyçom» (VC); «sua vida por que 
elle criou e viuificou» (S).

vivo, subs., adj. (do lat. vivus, a, um). 
Que ou o que vive; vivente. Formas: 
uiua (S, 2); uiuo (TC, 12); uiuos (S, 
1; TC, 3); viua (S, 2; VC, 43; EE, 2); 
viuas (VC, 4); viuo (S, 13; VC, 89; HV, 
5; EE, 21); viuos (S, 18; VC, 42; HV, 
2; C, 2; EE, 13); vyuo (S, 3); vyuos 

(EE, 1). Contextos: «e se a creatura 
for uiua, deue seer bautizada» (S); «A 
.xv. se prometeo de casar com alguna 
molher seemdo seu marido uiuo» (TC); 
«A primeyra se disse alguma cousa de 
morto ou de uiuo» (TC); «padre e em 
esto deuem de tomar exemplo os que 
teem a seus padres uiuos» (TC); «O 
seytimo he: Creer que ha de uiinr iulgar 
os uiuos e os mortos» (TC); «E sse a mãy 
morrer e a creatura for viua, deuẽ abrir 
a mãy e tirar a creatura e bautizala» (S); 
«Se quiseres saber se a tua obra he viua 
.s. se he virtuosa» (VC); «sua grande 
misericordia em viua esperança» (EE); 
«he fonte dos virgeẽs e poço dagoas 
viuas» (VC); «que esteuesse en caridade 
e fosse viuo ou morto» (S); «Oje foy 
amassado no vẽtre virginal o pam viuo» 
(VC); «Ja a deus nõ prazera que eu viuo 
me ponha em vosso poder» (HV); «es 
Christo filho de deus viuo» (EE); «ora he 
huũ rico, ora proue, ora viuo» (EE); «nen 
ham mester ben ffeyto dos viuos» (S); «e 
vijnda pera julgar os viuos e os mortos» 
(VC); «E veendo esto que muytos moços 
morriã de fame tanto que os viuos nõ 
podiã soffrer os mortos tantos morriã 
cada dia» (HV); «A seitima rogar pellos 
viuos e defũtos» (C); «pella saude dos 
viuos» (EE); «asi como ho vyuo lyura 
aho ffinado do purgatorio» (S); «E en 
asoluyçon deuelhe gardar a forma que 
sse guarda no que esta vyuo» (S); «e 
Rachel chorando seus filhos non se quis 
consollar porque non eram vyuos» (EE).

vizinhança, subs. (do lat. medieval vici-
nantia-m). Local que está perto de outro; 
proximidade; os vizinhos. Formas: 
vizinhãça (VC, 1); vizinhança (EE, 2); 
vizjnhãça (VC, 1). Contextos: «Itẽ meyo 
he lugar de vizinhãça» (VC); «por que 
por a vizinhança se mostrasse mays ha 
dureza do ryquo» (EE); «na vizinhança 
da morte, non o arecadarom» (EE); «per 
testimunho da vizjnhãça e por fama deue 
seer escolhido o ospede» (VC).
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vizinho, subs., adj. (do lat. vicinus, a, 
um). Próximo; que ou o que está a uma 
pequena distância. Formas: uizinho 
(TC, 1); vizinha (VC, 2; EE, 2); vizinhas 
(VC, 1; EE, 4); vizinho (S, 2; EE, 1); 
vizinhos (S, 2; VC, 7; EE, 6); vizinos 
(S, 1); vyzinhos (S, 1). Contextos: «asi 
como se pedes a teu uizinho algũa cousa 
enprestada e esquecea ele que ta nõ 
demãda porque nõ sabe ẽ certo quẽ lha 
emprestou se a nom das he furtu» (TC); 
«porque he mais digna .s. mais digna e 
vizinha e acheguada aa vida dos angeos» 
(VC); «e toda a region vizinha» (EE); 
«pareçiam manifestamẽte en elle synaaes 
da vizinha morte» (EE); «empero nõ 
pode seer que per as naçoões suas 
vizinhas nõ aja oppiniõ da ffe» (VC); 
«e ainda occurria multidom das çidades 
vizinhas» (EE); «e alguũs dizẽ que 
vizinho a seu vizinho e o parẽte a seuus 
parentes» (S); «cõ o estremo he vizinho 
aa terra de promissom» (EE); «O quarto 
que vemdẽ mais caro aos peregrinos e 
caminhãtes que non a seus vizinhos» 
(S); «esto per vnidade da sancta ygreja. 
Segũdariamẽte que se coyma per os 
vizinhos. ou cõ os vizinhos» (VC); «os 
outros dos logares vizinhos» (EE); «E 
despojs cõ juramẽto de sete parẽtes ou 
vizinos segũdo dyto he» (S); «en vender 
as coussas mais ahos estrangeyros que 
aos vyzinhos» (S).

voar, vb. (do lat. volare). Sustentar-se e 
mover-se no ar. Formas: voa (VC, 2; 
EE, 1); voã (VC, 3; EE, 1); voãdo (VC, 
2); voam (VC, 1); voando (VC, 1); 
voar (VC, 2; EE, 1; RP, 1); voaria (VC, 
1); voem (VC, 1); vooa (VC, 1); vooã 
(VC, 2); vooam (VC, 2); vooar (EE, 1); 
voou (VC, 1). Contextos: «non voa tam 
prestes o huũ como o outro» (EE); «os 
baptizados ja sem medo alguũ voã ao 
çeeo» (EE); «Cuydaua elle que se per o 
aar descendesse voãdo que seria filho de 
deus» (VC); «os preeguadores que voam 
como nuuẽs» (VC); «como morresse 

logo hiria voando ao regno do çeeo» 
(VC); «Aaquella molher erã dadas duas 
aas pera voar» (VC); «ha cometa pareçe 
voar» (RP); «porque pois he todo linpo 
logo voaria ao parayso» (VC); «deu de 
auerẽ o correr dos pees trigoso ou de 
teerẽ aas cõ que voem» (VC); «estas som 
as duas aas da oraçõ cõ as quaaes ella 
vooa a deus» (VC); «das aues do çeeo 
que vooã» (VC); «Nom diz elle das aues 
que nõ vooam e que lhes da de comer» 
(VC); «ca o homẽ naçe pera o trabalho 
assy como a aue nasçe pera vooar» (EE); 
«E voou aqueste ladrom per o merito da 
ffe» (VC).

vocábulo, subs. (do lat. vocabulu-m). 
Palavra; termo. Formas: uocauolo (TC, 
1); vocablos (VC, 1); vocabollo (VC, 
10); vocabollos (VC, 4); vocabolo (S, 
1; VC, 2); vocabulo (VC, 4); vocabulos 
(VC, 1). Contextos: «E que ainda 
seia maa cousa aquesta mostrandolo 
a emtrepetaçom do uocauolo» (TC); 
«E posto que dos antigos vocablos na 
presente obra» (VC); «o qual segundo 
Origenes he vocabollo doçe e gracioso» 
(VC); «E aquelle sancto homẽ começou 
de lhe dizer muytos vocabollos do 
euãgelho» (VC); «E por que he vocabolo 
propeo da bẽauenturãça do paraysso» 
(S); «e porem o nome da virgẽ nasçe 
de esto vocabolo viror em latĩ que quer 
dizer verdura» (VC); «ees tu minha alma 
guardado no vaso daqueste vocabulo que 
he Jesu» (VC); «nem ha queirõ de si 
como cousa fastidiosa e insipida vomitar 
a penuria dos nouos vocabulos» (VC).

vocação, subs. (do lat. vocatione-m). Ato 
de ser chamado; inclinação; tendência. 
Formas: uocaçõ (C, 1); vocaçõ (S, 1; 
VC, 1); vocaçom (VC, 1). Contextos: 
«Os quaaes em parte da mesma uocaçõ 
e offiçio em que somos chamados o 
sooes» (C); «A sexta por vocaçõ» (S); 
«E por tanto foy feita mençõ da vocaçõ 
dos humildosos per conseguinte se 
pooẽ em meo deste chamamento que he 
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Christo» (VC); «e porẽ jrmaãos veede a 
nossa vocaçom vijnr ao hermo he muy 
alta perfeiçom» (VC).

vocal, adj. (do lat. vocale-m). Da voz; oral. 
Formas: vocal (S, 1; VC, 2). Contextos: 
«Ca he saber que duas maneyras som 
doraçon. Huũa vocal que he da boca» 
(S); «Pode seer feita pregũta se aquella 
demãda sera vocal e per a boca» (VC); 
«E per o contrairo dizẽ alguũs que o 
juyzo sera mẽtal e nõ vocal» (VC).

vocar, vb. O mesmo que vogar. Formas: 
vocãdoo (VC, 1). Contexto: «E porque 
ameude sam Johã desse testimunho delle 
seendo presente vocãdoo e dandoo a 
conhoçer aas companhas» (VC).

voda, subs. (do lat. vota, plural de votum, 
voto). O mesmo que boda: casamento; 
festas de casamento. Formas: uodas 
(TC, 1); voda (VC, 18; EE, 9); vodas 
(S, 11; VC, 86; EE, 45). Contextos: 
Diremos que bem garda o domingo o 
que de boamẽte uay aas uodas ueer as 
molheres cõ ẽtẽçõ de as cobiiçar» (TC); 
«porque o sposo meesmo daquesta voda 
mãda que a amargura da sua paixom 
apeguemos aas nossas voontades» (VC); 
«porque vestiamte em vestidura festiual 
e de voda» (VC); «e foy chamado Jhesu 
e seus discipollos aa voda» (EE); «nõ 
percamos a vistidura da voda» (EE); 
«Ho quarto que vam olhar danças, 
vodas, jogos e honde estam as molheres 
ajũtadas» (S); «ca elles nõ erã beuedos 
do vinho velho que foy no cõuite das 
vodas» (VC); «foy fazer de agua vinho 
en as vodas» (EE).

vogada, subs. (do lat. vocata-m). O 
mesmo que advogada. Formas: uogada 
(TC, 1); vogada (VC, 1). Contexto: 
«E a uirgẽ Maria que he uogada dos 
pecadores» (TC); «Eya pois nossa 
vogada reuolue pera nos aquelles teus 
olhos misericordiosos» (VC).

vogado, subs. (do lat. vocatu-m). O mesmo 
que advogado. Formas: vogado (S, 
7; VC, 4; EE, 4); vogados (S, 7; VC, 

1; C, 1); voguado (VC, 2); voguados 
(VC, 1). Contexto: «rrelegioso andar 
en corte, vogado trazer abito de pano 
de grã preço» (S); «Vogado temmos a 
Jhesu Christo ante o padre» (EE); «asi 
como as vssuras e os vogados que leuam 
gramdes solayros» (S); «sejã em tua 
presença meus roguadores e vogados e 
defensores» (VC); «nom devem ẽtender 
nos negoçios do mundo, nem deuem seer 
procuradores nem vogados» (C); «tem 
tal voguado que defenda sua demãda» 
(VC); «son os voguados maliciosos» 
(VC).

vogar, vb. (do lat. vocare). Advogar; atuar 
como advogado de alguém; defender. 
Formas: vogam (S, 1); vogan (S, 1); 
vogar (S, 2); voguẽ (VC, 1); voguem (C, 
1). Contextos: «O segũdo que vogam 
e ajudam nos preytos maaos» (S); «O 
premeyro que falsamẽte e con emgano 
vogan descobrindo aaquele que ajudã» 
(S); «E sse foren monjes ou clerigos 
aos quaees he defendido de vogar» (S); 
«tomam os ssolayros pera vogar» (S); 
«e sõ acusadores ydoneos nõ que voguẽ 
fallãdo mas seẽdo esguardados e justos 
do senhor juyz» (VC); «aos clerigos 
dordens sacras que nam voguem nem 
precurem perante os ditos juizes leigo» 
(C).

vogaria, subs. (de vogar + -ia). Defesa 
ou argumentação em tribunal. Formas: 
uogaria (TC, 1). Contexto: «esso 
meesmo faça a qualquer que por emgano 
ouuer algũa cousa ou por furto ou por 
força ou por usura ou por falsa uogaria 
ou por sentença contra dereyto» (TC).

volo, pron. pes. + pron. pes. obl. / pron. 
dem. (vos + lo). O mesmo que vo-lo. 
Formas: volho (VC, 1); volla (VC, 
2); vollas (EE, 1); vollo (VC, 8; HV, 
4; EE, 6); vollos (VC, 1); volo (EE, 
1). Contextos: «E se eu for eu volho 
enuyarey» (VC); «que volla saybam 
assy como aquelle que tãge a trombeta» 
(VC); «Muito mais deuees vos creer a 
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rresurreçõ minha aaquelles que volla 
diziã» (VC); «quando vier ha hora vos 
lenbrees que vollas disse» (EE); «Nõ se 
nos tire da memoria eu vollo rogo» (VC); 
«em tal maneyra que vollo nom teraa a 
mal» (HV); «eu vollo diria» (EE); «(quẽ 
vollos dara) a despẽder» (VC); «eu volo 
mandarey» (EE).

volta, subs. (do lat. medieval volta-m). 
Movimento em torno.  Formas: 
volta (VC, 1; EE, 2); voltas (VC, 1). 
Contextos: «pera o poderẽ filhar sem 
arroydo e volta do povoo» (VC); «dãdo 
volta çercaua os abissos» (EE); «e depois 
de mil voltas perderes todo o guallardõ» 
(VC).

voltar, vb. (do lat. medieval voltare, este 
de volutu-m, part. passado de volvere). 
Regressar; retornar; volver. Formas: 
voltados (EE, 1); voltouse (VC, 1). 
Contextos: «hyan para çima voltados 
como em pontas a maneira de cornos» 
(EE); «ella foy marauilhada e voltouse 
por veer a quem faziam os angeos 
aquella reuerencia» (VC).

volto, adj. (do lat. volutus, a, um, part. 
passado de volvere). Envolto; envolvido; 
que voltou. Formas: volto (S, 1; EE, 1). 
Contextos: «E por que Jhesu Christo deu 
o bocado a Judas volto ẽ vinho» (S); «E 
tornado e volto ho seruidor: contou esta 
cousa ao seu senhor» (EE).

volume, subs. (do lat. volumine-m, rolo). 
Livro. Formas: volume (VC, 1); 
volumeẽs (VC, 1). Contextos: «leemos 
ẽ huũ volume nõ busques tu nẽ cures 
de gloria e louuor» (VC); «a qual he 
contheuda em os santos volumeẽs de 
çerto cõto» (VC).

volumptário, adj. O mesmo que volun-
tário. Formas: volumptaria (S, 3); 
volumptario (S, 1); volumptarios (S, 
1); volunptaria (S, 1); volũptaria (S, 1). 
Contextos: «Enpero esto se ẽtemde da 
oraçõ que he volumptaria» (S); «qual 
quer que cometer homiçydio que nom 
seja volumptario faça ssete anos pende-

mça» (S); «E esto he quãto aos jejuũs 
volumptarios de çyma dytos» (S); «cla-
ra, discreta, volunptaria, vergonçosa» 
(S); «e as coussas que tocã aa jurdiçon 
volũptaria» (S).

voluntariamente, adv. (de voluntário + 
-mente). De modo voluntário. Formas: 
volluntariamẽte (EE, 1); voluntariamente 
(VC, 4; EE, 2); voluntariamẽte (EE, 3); 
volũtariamẽte (EE, 3); voontariamẽte 
(VC, 1). Contextos: «(que dees) 
volluntariamẽte (vossos corpos)» (EE); 
«voluntariamente permitia darse» 
(EE); «voluntariamẽte ao martirio (que 
queyme) como Sam Lourenço cujo 
martirio foy cruel» (EE); «dara seu 
coraçõ) Volũtariamẽte» (EE); «e aquesta 
alguũs a tragẽ voontariamẽte» (VC).

voluntário, adj. (do lat. voluntarius, a, um). 
Que depende da vontade; que se faz de 
livre vontade. Formas: uoluntaria (VC, 
1); volluntaria (EE, 1); voluntaria (VC, 
4; EE, 2); voluntario (VC, 3; EE, 3); 
voluntarios (VC, 1); volũtaria (S, 2; VC, 
8; EE, 1); volũtario (VC, 2); volũtarios 
(VC, 1); volũtarya (S, 1). Contextos: «E 
aquesto se faz per a uoluntaria pobreza 
a qual Christo altamẽte guardou» (VC); 
«com humildade volluntaria e non 
forçada» (EE); «hũa pequena pẽna 
voluntaria agora em o presente» (VC); 
«mas ha pẽna em a presente vida he 
voluntaria e meritoria» (EE); «conueo 
que fosse destroydo o pecado que de 
hũa parte he voluntario e da outra 
parte per conselho do jmijgo» (VC); 
«os que na presente vyda se ocupã em 
choro voluntario por Christo sejam 
cõ deos» (EE); «os quaaes todos per 
via de padeçimentos voluntarios» 
(VC); «a minha confison non foy 
volũtaria ssegũdo deuia» (S); «mas sta 
em verdadeyra e volũtaria humildade» 
(VC); «Aquy se toma a proueza volũtaria 
pella qual o homẽ menospreza e deyta 
de sy os beẽs tẽporaaes» (EE); «esta 
no desamparo volũtario das cousas 
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tẽporaaes» (VC); «saluo em quanto 
som volũtarios» (VC); «fee he çertidom 
volũtarya das cousas absentes» (S).

voluntariosamente, adv. (de volun-
tarioso + -mente). De forma vo-
luntariosa. Formas: voluntariosa-
mente (VC, 3); voluntariosamẽte 
(VC, 1); volũtariosamente (VC, 1); 
volũtariosamẽte (VC, 1). Contextos: 
«e voluntariosamente padeçer por nos» 
(VC); «voluntariosamẽte nos deuemos 
nẽbrar dos começos da nossa redempçõ» 
(VC); «A quinta razõ porque fossem 
testimunhas que volũtariosamente obe-
deçeo aa morte» (VC); «cada huũ deue 
firmemẽte e volũtariosamẽte reconheçer 
o bẽ e a merçee diuinal» (VC).

voluntarioso, adj. (de voluntário + -oso). 
Que é feito por vontade. Formas: 
voluntarioso (VC, 1). Contexto: «nem 
quer que o nosso bem seja contra nossa 
voõtade. mas de grado e voluntarioso» 
(VC).

volutivo, adj. (do lat. medieval volitivus, 
a, um). O mesmo que volitivo: que 
provém da vontade ou a determina. 
Formas: vollutiua (VC, 1). Contexto: 
«o segundo da intellectiua. o terceyro 
da vollutiua» (VC).

volver, vb. (do lat. volvere). Voltar; 
regressar; virar. Formas: boluede (EE, 
1); boluesse (S, 1); uolvy (EE, 1); volua 
(EE, 1); volue (S, 3; VC, 1); voluede (EE, 
1); voluendose (EE, 2); voluendosse 
(EE, 1); volueo (VC, 1; HV, 1; EE, 1); 
voluer (EE, 2); voluerey (EE, 2); voluerõ 
(HV, 1); voluerom (EE, 2); volueronsse 
(EE, 1); voluerõse (EE, 1); voluese (S, 
4); voluesse (S, 4; VC, 1); voluẽsse 
(EE, 1); voluessem (EE, 1); volueste 
(EE, 1); voluiã (EE, 1); voluya (EE, 
1). Contextos: «Respondendo Jhesu 
disselhes, boluede» (EE); «E acabado, 
ho saçerdote boluesse ao pouoo e diz: 
dominus vobiscũ» (S); «e nõ uolvy 
meu rostro aos mal trazentes» (EE); «e 
volua em louuor e gloria e honrra na 

reuellaçam de Jhesu Christo» (EE); «E 
quãdo se volue ao pouoo e depois ao 
altar» (S); «Volue e reuolue. e busca e 
torna a buscar» (VC); «Voluede a mym: 
e eu me voluerey a vos outros» (EE); 
«Estas cinquo reuellaçoões representa o 
saçerdote na myssa voluendosse cinquo 
vezes ao pouoo» (EE); «representa 
o saçerdote na myssa voluendosse 
cinquo vezes ao pouoo» (EE); «volueo 
e reuolueo e catao de huũ costado e 
doutro» (C); «e quando elle se volueo 
vio o menino» (HV); «por que mays 
ligeiramente os emganasse e os jnclinasse 
ha voluer a elle» (EE); «voluerey a minha 
casa donde say» (EE); «voluerõ o rostro 
e sayromse de casa» (HV); «porque nõ 
voluerom a elle» (EE); «os judeus nõ 
teendo que responder arezoadamente a 
Christo, volueronsse a doestos» (EE); 
«voluerõse a Galilea a sua çidade de 
Nazareth» (EE); «e voluese ao pouoo e 
saudao» (S); «o saçerdote voluesse ao 
pouoo e diz: dominus vobiscum» (S); 
«Mas quando o leuita ha de pronunciar 
o euãgelho voluesse cõtra o aguyã teendo 
pera alla cara ou façe» (VC); «cõ rezom 
voluẽsse ha emjurias» (EE); «E por que 
mays prestes voluessem a seu gaado que 
sen garda leixarõ» (EE); «Esconderey 
minha façe delles mas volueste aos que 
se arrependem» (EE); «pellos falssos 
apostollos tãto que se voluiã a guardar 
as cousas do velho testamẽto» (EE); «Ou 
como no tempo de Ezechias que o sol se 
voluya atras dez degraaos» (EE).

vomitar, vb. (do lat. vomitare). Lançar de 
si; expelir pela boca. Formas: vomitar 
(VC, 1). Contexto: «nem ha queirõ de si 
como cousa fastidiosa e insipida vomitar 
a penuria dos nouos vocabulos» (VC).

vómito, subs. (do lat. vomitu-m). Aquilo 
que o estômago lança fora pela boca. 
Formas: uomito (TC, 1); vomito (S, 
9); vomyto (S, 1). Contextos: «Se fez 
uomito per sobigidõe de comer ou de 
beber» (TC); «sse alguũ fezer vomito 
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despois de tomada ha eucharistya» (S); 
«Aquesçendo que o saçerdote começada 
a missa rrecreçe ssair sangue dos narizes 
e fazer vomito» (S); «Se aquesçese que 
alguũ depois que ouuese rresçebido o 
corpo de Deus fezese vomyto» (S).

vondade, subs. O mesmo que bondade. 
Formas: uondade (S, 1); uondades (TC, 
1); uoõdade (VC, 1); võdade (S, 2; EE, 
3); vondade (S, 3; EE, 4); voõdade (EE, 
1); voondade (EE, 1). Contextos: «Se 
tem que ha em sy algũas uondades as 
quays em sy nom ha» (TC); «o qual nom 
he deuydo aa raiz da caridade nem a obra 
mas aa uoõdade» (VC); «cujo poderyo e 
võdade emche o mũdo» (EE); «pecando 
se rreduze en vondade» (S); «he pella 
voõdade e misericordia de deus» (EE); 
«comuen a saber segundo a avoõdãça da 
sua voondade» (EE).

vontade, subs. (do lat. voluntate-m). 
Desejo; querer; intenção. Formas: 
uomtade (TC, 4); uontade (S, 7; TC, 5); 
uoomtade (VC, 1); uoontade (TC, 3; VC, 
2); uoõtade (TC, 9; VC, 6); uoõtades 
(TC, 1); uõtade (S, 12; TC, 1; EE, 6); 
vaõtade (VC, 1); vomtade (S, 18; EE, 1); 
vontade (S, 124; VC, 21; C, 8; EE, 36); 
vontades (S, 6; C, 1; EE, 3); voomtade 
(VC, 8); voontade (VC, 584; HV, 4; EE, 
28); voõntade (VC, 1); voontades (VC, 
49); voõtade (VC, 872; HV, 22; EE, 32); 
võotade (VC, 1); voõtades (VC, 62; HV, 
1); võtade (S, 42; VC, 56; C, 5; EE, 18); 
võtades (S, 3; VC, 3; EE, 1). Contextos: 
«teẽdolhes hodio e maa uomtade e 
dizemdolhes mal» (TC); «delectaçom, 
desejo maao, uontade peruersa» (S); 
«Item quẽ matar outrem per sua uontade 
se he clerigo deue a seer desposto das 
hordens» (TC); «Porque a uoomtade 
segura he assy como huũ comuite 
cotidiano» (VC); «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); «Itẽ 

clerigo que matar alguẽ per sua uoõtade 
deue de seer desposto das hordees e 
do beneficio e nũca cãtar missa» (TC); 
«aqueles dirõ e cõprirõ suas uoõtades 
çuias» (TC); «dizendo muyto mal e 
pensãdome dos tenpos que Deus daua 
na terra porque nom era a minha uõtade» 
(TC); «que aqui se faz mẽçõ se ẽtẽde 
quãto aa vaõtade ajnda que as almas nõ 
tenhã corpos» (VC); «sse fezermos o que 
deuemos por sua vomtade» (S); «E ha 
patena ha vontade crara que deue aver o 
que faz este sacrafiçio» (S); «e consijrae 
com a vontade se ha hy door tal como a 
minha door» (VC); «os boos se cõforman 
aa vontade de deus» (EE); «e mayormẽte 
se o de todo afirmã ẽ suas vontades ou o 
dizem a outrẽ» (C); «vossas vontades» 
(EE); «A segunda emsinamça he. que nos 
de muy boa voomtade auemos de tyrar 
a Christo da cruz» (VC); «E os homẽs 
cõ grande voontade que tinhã começarõ 
sua obra» (HV); «nẽ leixou elle o corpo 
auer fame per necessidade: mas per 
sua voõntade» (VC); «paramẽtes aqui 
como contra suas voontades e tẽçom» 
(VC); «Aatrebuao a deos que lhe deu 
voõtade» (EE); «O deestro que he o 
amor da võotade ou da gloria diujnal» 
(VC); «som para fazer nossas voõtades» 
(HV); «E que nos em todalas hobras 
que ffazemos deuemos teer a võtade 
com Deus» (S); «prometemos e damos 
nossas võtades» (S); «que se fezessem 
as segũdas vodas por a pouca castidade 
dos homẽs e por as suas võtades» (VC).

vos, pron. pes. átono (do lat. vos). A vós; 
à vossa pessoa. Formas: uos (TC, 7; 
VC, 2); vos (S, 31; VC, 415; HV, 98; C, 
5; EE, 471). Contextos: «Por esto uos 
destroyra Deus na fin» (TC); «Onde 
cõprenos que elle uos declare e descubra 
a sua grãdeza» (VC); «Certeffico uos em 
verdade» (EE); «E poremde vos quero 
preguntar a ffe» (S); «eu vos bauptizo 
em nome daquelle que depois ha de 
vijnr» (VC); «nom vos emuiey o tributo» 
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(HV); «e conheçesees e vos decrarasse 
minha tençam» (C); «e minha paz vos 
dou» (EE).

vós, pron. pes. (do lat. vos). As vossas 
pessoas. Formas: uos (S, 12; TC, 13; 
VC, 2; C, 1; EE, 2); vos (TC, 1; VC, 583; 
HV, 62; EE, 55). Contextos: «todas as 
cousas son a uos limpas» (S); «da qual 
cousa me conho-ço a uos e a el por muyto 
pecador» (TC); «Elle enuyoou a my e eu 
enuyo a uos» (VC); «espeçialmẽte pera 
uos a que espero que as minhas poucas 
aproueitem muito» (C); «nõ perteeçe 
a my dar a uos» (EE); «Vos seredes 
meus amigos se fezerdes o que uos eu 
mando» (TC); «Aquesto sentijvos em 
vos meesmos que sentijs que ha em 
Christo Jesu» (VC); «Senhores bem 
vedes vos que nos nõ nos podemos 
teer contra ao emperador» (HV); «vos 
teerees door nas ẽtradanhas da morte» 
(EE); nom vijra a vos ho vogado» (EE); 
«Que cuidaaes ãtre vos homeẽs de pouca 
ffe» (EE).

vós outros, pron. pes. Vós. Formas: uos 
outros (EE, 8); vos outras (EE, 1); vos 
outros (TC, 1; VC, 36; HV, 7; C, 2; EE, 
246). Contextos: veẽ a uos outros ẽ 
vistiduras de ouelha e de dentro som 
lobos roubadores» (EE); «cujas filhas 
sooes vos outras fazẽdoo bem» (EE); 
«Vos outros auorrecestes e auedes em 
odio a minha doutrina» (TC); «vos 
outros que duuidaaes» (VC); «Senhores 
vos outros me estabeleçestes que fosse 
governador» (HV); «quanto majs a vos 
outros reuerendos jrmaãos e amigos» 
(C); «A graça e paz de deus nosso padre 
e de nosso senhor Jhesu Christo seja cõ 
vos outros» (EE).

vosso, pron. pos. (do lat. *vossus, vossa, 
por voster, vostra). Pronome possessivo 
da 2.ª pessoa do plural: que vos pertence; 
que vos diz respeito. Formas: uoso (S, 
1); uosos (S, 2; TC, 2); uossa (S, 1; TC, 
2; VC, 1; C, 1; EE, 1); uossas (TC, 1; 
C, 1); uosso (S, 1; TC, 1; VC, 1; C, 3); 

uossos (S, 2; TC, 4; EE, 2); vosa (VC, 
1; HV, 1); vosas (S, 1; EE, 1); voso (S, 
1; VC, 1); vosos (S, 1; VC, 1); vossa 
(S, 2; VC, 111; HV, 28; EE, 61); vossas 
(S, 1; VC, 46; HV, 1; EE, 26); vosso 
(VC, 92; HV, 28; EE, 83); vossos (S, 
4; VC, 66; HV, 6; EE, 63). Contextos: 
«sede misericordiosos como ho uoso 
padre celestial he missericordiosso» 
(S); «Confesaeuos huũs aos outros 
uosos pecados» (S); «Tirade de uosos 
feixes e carregas que uos apremã» 
(TC); «quãdo falardes a uossa palaura 
seia por sy sy, e por nom nom» (TC); 
«Seja a uossa palaura he he e nõ nõ» 
(VC); «Renouayuos no spiritu de uossa 
ymaginaçã» (EE); «e o cabelo da uossa 
cabeça nõ perecera se uos mãteuerdes 
uossas almas ẽ paz» (TC); «he seruiço 
de Deus e bem de nossa pessoa e uossas 
e onesto regimento desta ygreja» (C); 
«nẽ o uosso padre çelestial perdoara 
a uos os uossos pecados» (S); «Nõ 
queyrades chamar ẽ a terra padre que 
huũ he uosso padre que he nos ceeos» 
(TC); «se nõ perdoardes cada huũ a 
uossos hirmãaos ẽ uosos corações» 
(S); «Aparelhade os uossos coraçoões 
para seruir a Deus» (TC); «obedeçee a 
uossos senhores carnaaes» (EE); «Onde 
nõ disse depois da vosa tristeza aueres 
alegria» (VC); «nõ poderes seer saão de 
vosa ẽfermidade» (HV); «tornadeuos 
a vosas casas» (S); «fazee vosas obras 
segundo o spiritu diuino» (EE); «fazede 
muy fortemẽte e esforçese voso coraçon» 
(S); «Exalçade e trazede deus em voso 
corpo» (EE); «Confesay vos huũs aos 
outros vosos pecados» (S); «porque 
remijstes vosos pecados per esmollas» 
(VC); «tomadeo e segũdo vossa ley o 
julgade» (S); «e por vossa saluaçõ e 
remijmento e ser açoutado e crucificado» 
(VC); «e serees saão e limpo da vossa 
doença prazendo a deus» (HV); «e de 
meu grado me metesseem vossas maãos» 
(VC); «nõ prazera que eu viuo me ponha 
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em vosso poder nem em vossas maãos» 
(HV); «Partide e quebrantade vossos 
coraçõees e non vossas vesteduras» 
(S); «E o vosso poderio per que vos 
armaaes cõtra a luz nas treeuas he» (VC); 
«seerey vosso deus» (EE); «e perdoara 
Deus a vos os vossos pecados» (S); «Oje 
se ouuirdes a sua voz nom queiraaes 
endurantar vossos coraçoões» (VC); 
«e he maior que todollos outros vossos 
deoses» (HV).

votar, vb. (do lat. votare, freq. de vovere, 
fazer voto, obrigar-se). Prometer. 
Formas: votã (VC, 1). Contexto: «na 
profissom votã de guardar grandes 
cousas» (VC).

voto, subs. (do lat. votu-m). Promessa; 
compromisso com Deus; um dos três 
votos que fazem os religiosos: pobreza, 
obediência e castidade. Formas: uoto 
(TC, 2); uotos (TC, 2; VC, 1); vooto 
(VC, 1); voto (S, 39; VC, 33; C, 1; EE, 
4); votos (S, 3; VC, 13; C, 1; EE, 2). 
Contextos: «O .xxviii. he o que promete 
castidade ou outro uoto e britao» (TC); 
«Item se fez alguũs uotos que nõ 
comprise» (TC); «e nõ comiã mas huũs 
parauãmẽtes contra os uotos e nõ sabyam 
que cõselho ou remedio teuessem 
aaquelle» (VC); «e agora es tu reçebida 
per voontade e per vooto» (VC); «ou os 
que tinha en voto sen grãde neçesidade» 
(S); «quebrãdo voto en palauras vaãs e 
ouçiosas» (S); «e os preceptos ou voto 
que prometeo» (VC); «siguamollo 
per deuoçõ e voto do coraçõ» (VC); 
«fazẽdo voto de castidade» (EE); «non 
comprindo os votos e prometimentos que 
fiz ha Deus» (S); «e paguaae os votos e 
prometimentos da voz» (VC); «pera se 
milhor gardar a obediençia que antre 
os outros votos das relegiões» (C); «os 
votos dos justos som begninos» (EE).

voz, subs. do lat. voce-m). O som emitido 
pelo homem. Formas: uoz (S, 1; EE, 2); 
vos (VC, 1); voz (S, 16; VC, 298; HV, 8; 
EE, 80); vozes (S, 4; VC, 65; HV, 1; EE, 

17). Contextos: «fazer rruydo e alçar a 
uoz en uituperio» (S); «tanto mays asinha 
ouuem a uoz de deus» (EE); «tantas 
vezes te neguey por a vos e requerimẽto 
da escraua palreyra e lingoaraz da 
minha carne cõ maaos desejos e obras» 
(VC); «ferese nos peytos e alça a voz 
huũ pouco» (S); «que nemhũa nom 
aleuantasse a sua voz em rijr» (VC); «e 
diziã todos a hũa voz» (HV); «e chama 
cõ grãde voz» (EE); «Os que hyã diamte 
e os que ho seguian dauan vozes» (S); 
«as pedras deitaram vozes» (VC); «e 
chorando deziã a altas vozes» (HV); 
«se estes callarem: as pedras deitaram 
vozes» (EE).

vulgar, subs., adj. (do lat. vulgare-m). 
Comum; frequente. Formas: uulgar 
(EE, 1); vulgar (EE, 1); vulgares (VC, 
1). Contextos: «era uulgar antre os 
judeus que aos homeẽs maaos e aos que 
aborreçiam chamauãlhes samarytanos» 
(EE); «por vergonha nõ o chamã pello 
nome vulgar mas Leui» (EE); «e visto 
como nestes regnos som muyto mais 
os vulgares que os que a lingua latina 
conheçem» (VC).

vulgarmente, adv. (de vulgar + -mente). 
Usualmente. Formas: vulgarmẽte (VC, 
1). Contexto: «segũdo se diz vulgarmẽte 
nõ ha hy valle que nõ tenha costa ou 
outeiro» (VC).

vulto, subs. (do lat. vultu-m). Rosto; face; 
figura. Formas: vulto (VC, 3; HV, 2); 
vultu (VC, 2). Contextos: «e com quam 
praziuel vulto e leda cara e graciosos 
abraços foy ella reçebida do filho e 
exalçada sobre toda criatura» (VC); «a 
santa Veronica que trazia o santo pano 
onde estaua o vulto de Jhesu Christo» 
(HV); «terra diãte do sancto pãno onde 
estaua o vulto de Jhesu Christo» (HV); 
«na cruz stando ja o senhor aficado da 
morte com os olhos e com o vultu» (VC); 
«e logo de apareçimẽto lhes demostra o 
vultu ou a cara» (VC).
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Y

y, adv. (do lat. ibi). O mesmo que aí. 
Formas: y (S, 3). Contextos: «Outros 
a y que reçeben despensaçõ, asy como 
no voto e os dizemos» (S); «No mũdo nõ 
a y tan justo nẽ tan escasso como he o 
que soo despẽde e gasta has cousas que 
ha» (S); «en este senpre ha y tristeza e 
choro» (S).

Z

zavã, subs. (do cast. çavana). Toalha. 
Formas: zauãa (VC, 1). Contexto: 
«subdiaconato husou elle quando se 
çingeo com hũa zauãa e lauou os pees 
aos discipollos» (VC).

zelador, subs. (do lat. medieval zelatore-m). 
O que cuida de algo ou o vigia. Formas: 
zeellador (VC, 1); zellador (VC, 1). 
Contextos: «era zeellador dos feitos do 
padre» (VC); «nomeado assy cananeu 
por razom de hũa villa de Guallilea que 
auia nome Cana. que quer dizer zello ou 
desejo. e por tanto he chamado zellador» 
(VC).

zelo, subs. (do grego ζÁλος, pelo lat. 
zelu-m). Cuidado, dedicação, ardor. 
Formas: zello (VC, 18; EE, 3); zelo (S, 
1; VC, 23). Contextos: «a causa deue 
seer zello ou desejo de caridade» (VC); 
«Pello zello da verdade» (EE); «ca eu vos 
amo pello zello de deus» (EE); «como 
sobdictos a seu prelado (pello zello de 
deus)» (EE); «Ysto nõ he ẽueja, mas he 
zelo» (S); «se o fezer com desejo e zelo 
da justiça» (VC).

zeloso, subs., adj. (do lat. medieval zelosus, 
a, um). Cuidadoso; diligente. Formas: 
zellosos (VC, 1); zeloso (VC, 1); zelosos 
(VC, 4). Contextos: «E daquestas cou-
sas sejamos nos zellosos» (VC); «E a ty 
senhor Jesu zeloso de nossa saluaçom» 
(VC); «Estes teẽ a semelhãça daquelles 
que mais zelosos sõ e mais curã de nõ 
hir cõtra as leys dos homẽs» (VC); «e 
seer zelosos e cobiçadores da humilda-
de» (VC).

zinza, subs. O mesmo que cinza. Formas: 
ziinza (TC, 1). Contexto: «o pam seia o 
terço de ziinza e o terço de farinha» (TC).
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zizânia, subs. (do grego ζιζάνιον, pelo 
lat. tardio zizania-m). O mesmo que 
cizânia; joio; erva daninha. Formas: 
zizania (VC, 5; EE, 1). Contextos: «E 
pode se dizer toda çugidade e mõda 
que ha na messe zizania» (VC); «mas o 
jmigo diaboo semea zizania .s. errores 
no entendimẽto e maaos pensamentos 
na voontade» (VC); «e semeou emçima 
zizania» (VC); «E semeou em çima: ẽ 
meeo do trijgo zizania» (EE).

zombar, vb. (do cast. zumbar). Fazer troça; 
escarnecer. Formas: zombam (EE, 1); 
zombauam (EE, 2). Contextos: «he dicto 
cõtra os phariseus auarentos que zombam 
do senhor» (EE); «Dos que chorauã e se 
carpiam e os que zombauam, pois eran 
increẽtes e zombauam de Christo» (EE).

zombaria, subs. (de zombar + -ia). Acto 
ou efeito de zombar; troça; chacota. 
Formas: zombaria (EE, 1). Contextos: 
«em fallas de zombaria e que mouem o 
homẽ ao ryso» (EE).

zorra, subs. (do cast. zorra). Carro de qua-
tro rodas a tração animal. Formas: zorra 
(VC, 1). Contexto: «nem segue o senhor 
aquelle que leua per constrãgimẽto a 
cruz arastrãdo asi como leua a zorra o 
feno» (VC).
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ANTROPÓNIMOS, HAGIÓNOMOS 
E NOMES DE DIVINDADES

Aarão, Aarã (VC, 1); Aarõ (S, 1; VC, 1; 
EE, 1); Aarom (S, 3; VC, 7; EE, 3); 
Aaron (VC, 1; EE, 2); Arã (VC, 1); Arõ 
(VC, 1); Arom (VC, 1).

Abacuc, Abachu (VC, 1); Abacuc (VC, 1).
Abade José, abade Josep (VC, 1).
Abel, Abeel (VC, 2; TC, 1); Abel (S, 6; VC, 

7; EE, 11); d’Abel (TC, 1).
Abia, Abia (VC, 1).
Abias, Abias (S, 1; VC, 2).
Abibas, Abybas (VC, 1).
Abimalec, Abimalech (VC, 2).
Abirom, Abirom (VC, 1).
Abissei, Abyssey (VC, 1).
Abner, Abner (VC, 2).
Abraão, Aabrahã (EE, 1); Abrã (S, 1); 

Abraã (S, 1; VC, 13; EE, 3); Abraahã 
(VC, 1; EE, 1); Abraam (S, 1; VC, 3; 
EE, 14); Abraan (S, 1); Abraão (VC, 
4; EE, 12); Abraaõ (VC, 1); Abrahã 
(S, 1; VC, 49; EE, 14); Abrahaã (VC, 
3); Abrahaam (VC, 3); Abrahaão (VC, 
1); Abraham (S, 4; VC, 19; EE, 31); 
Abrahan (S, 1); Abram (S, 4); Habraã 
(VC, 14); Habraaã (VC, 1); Habraaam 
(VC, 1); Habraam (VC, 2); Habraão 
(VC, 1); Habrahã (VC, 2).

Abrotício, Abrotiçyo (S, 1).
Absalão, Absallõ (EE, 1); Absalõ (S, 1); 

Absolõ (VC, 1); Abssallom (VC, 1).
Acab, Acab (VC, 1; EE, 1).
Acás, Aachaz (EE, 1); Achaz (TC, 4; EE, 

6).
Acharia, Acharya (VC, 1).
Achior, Achior (VC, 4).
Acromácio, Acromaçio (S, 1).
Adão, Adã (S, 3; TC, 1; VC, 25; EE, 3); 

Adam (S, 10; TC, 1; VC, 30; HV, 1; C, 

3; EE, 17); Adan (S, 1).
Afonsim, Affonsijs (C, 1).
Afonso, Afomso (S, 1); Afonso (S, 1).
Agabo, Agabo (EE, 2); Aguabo (VC, 1).
Agam, Agam (VC, 1).
Agar, Agar (EE, 5).
Ageu, Aggeeo (EE, 1).
Agostinho , Agostinho (VC, 2; EE, 

74); Agu. (VC, 3); Agus. (VC, 33); 
Agust. (VC, 68); Agusti. (VC, 24); 
Agustĩ. (VC, 8); Agustin. (VC, 3); 
Agustinho (VC, 713); Agustino (VC, 
4); Augustinho (VC, 3).

Águeda (Santa), Agada (EE, 1).
Agueia, Agueya (VC, 1).
Aimon, Aymõ (VC, 3).
Alano, Alano (VC, 1).
Alberto Grande, Alberto Grãde (VC, 1).
Alberto Magno, Alberto Magno (EE, 1); 

Alberto (EE, 1); Albertus Magnus 
(EE, 1).

Albino, Albino (VC, 2).
Alchivino, Alchinino (VC, 2); Alchiuino 

(VC, 1).
Alchivio, Alchiuio (VC, 7); Alchiuyo (VC, 

1); Alchyuio (VC, 1).
Alexandre, Alegandre (S, 1); Alexãdre (S, 

2; TC, 1); Alexamdre (S, 2); Alexandre 
(S, 2; VC, 5; EE, 1); Alixandre (VC, 1); 
Allexandre (VC, 1).

Alexandre de Ales, Alexandre de Ales 
(S, 1).

Alexandre o Grande, Alexãdre o grãde 
(VC, 1).

Amahon, Amahõ (VC, 1).
Ambrósio, Ãbro. (VC, 3); Ãbros. (VC, 

1); Ãbrosio (VC, 30); Ãbrosyo (VC, 
3); Ambro. (VC, 10); Ambrosio (VC, 
137; EE, 15); Ambrosyo (VC, 31; EE, 
4); Anbrosyo (EE, 1).

Aminadab, Amjnadab (VC, 1).
Amon, Amõ (VC, 2); Amom (VC, 2); 

Índice Onomástico
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Amon (VC, 1).
Ana, Ana (S, 2); Ãna (EE, 1); Anna (VC, 

14; EE, 4).
Ana 2, Anna madre de Manuel (S, 1).
Anacleto (papa), Anacleto (S, 4).
Ananias, Ananias (VC, 2; EE, 11).
Anarisco (papa), Anarisco (S, 2).
Anás, Anas (VC, 8); Ãnas (VC, 13; EE, 1); 

Annas (VC, 12).
Anastácio, Anastasio (S, 2; VC, 1).
Anaxágoras, Anaxagoras (VC, 1).
Anchero (papa), Anchero (S, 1).
André, Ãdree (EE, 1); Andre (VC, 29; EE, 

5); Andree (EE, 6).
Aniceto (papa), Aniçeto (S, 1).
Anselmo, Amselmo (VC, 10); Ansel. (VC, 

3); Ansellmo (VC, 1); Anselmo (VC, 
138; EE, 3); Ansselmo (VC, 2); Ãselmo 
(VC, 17).

Anticiano, Antiçiano (S, 1).
Antíoco, Antiocho (VC, 1); Ãtioco (VC, 1).
António, Anthonio (EE, 1); Antonio (VC, 

1; EE, 1); Ãtonio (VC, 1).
Apolo, Apollo (EE, 1).
Áquila, Aquylla (VC, 1).
Arcádio, Archadio (S, 1).
Arcário, Archario (S, 1).
Arcénio, Arçenio (VC, 1).
Archeteclino, Archeteclino (S, 1).
Aretha, Aretha (EE, 1).
Ario, Arrio (VC, 3).
Aristóteles, Aristoteles (RP, 1); Aristotelles 

(EE, 1); Aristotiles (TC, 1; VC, 1; EE, 
2); Aristotilles (EE, 4).

Arnoldo bispo Ambionense, Arnoldo 
bispo ambionense (VC, 1).

Arquelau, Archalao (VC, 1); Archelao 
(VC, 1); Archellao (VC, 1); Archilao 
(VC, 1).

Arquileus, Archileus (HV, 28).
Asmodei, Asmodey (VC, 1).
Assa, Assa (S, 1).
Asser, Asser (EE, 2).
Astriage, Astryage (VC, 1).
Atanásio, Atanasyo (VC, 1); Athanasio 

(VC, 2); Atanasyo (S, 1).
Aucero, Auçero (S, 1).

Augusto, Augusto (VC, 1; EE, 2).
Aureliano, Aureliano (S, 1; EE, 1).
Avicena, Auicena (RP, 1); Auiçena (RP, 2).
Azarias, Azarias (S, 1).
Baal, Baal (VC, 3).
Balaão, Bablaão (VC, 1); Balaã (VC, 

2); Balaam (VC, 2); Ballaã (EE, 2); 
Ballaão (VC, 1; EE, 1).

Banajas, Banajas (VC, 1).
Baraquias, Barachias (VC, 2; EE, 3).
Baris, Baris (VC, 1).
Barith, Barith (VC, 1).
Barnabás, Barnabas (S, 1; VC, 1).
Barnabé, Barnabe (EE, 2); Bernabe (EE, 

1).
Barrabás, Barabas (HV, 3); Barrabam 

(VC, 1); Barrabas (VC, 23; HV, 8; 
EE, 2).

Barsabás, Barsabas (EE, 2).
Bártolo, Bartholo (S, 1).
Bartolomeu, Barthollomeu (VC, 1); 

Bartollomeo (VC, 1); Berthollomeu 
(EE, 1); Bertholomeu (EE, 1).

Basílico, Basillico (VC, 1).
Basílio, Basilho (VC, 2); Basilio (S, 1; VC, 

6); Basillio (VC, 12); Bassilio (VC, 2).
Basílio bispo Cesariense, Basilio o bispo 

çessariẽnse (S, 1).
Batuel, Batuel (VC, 1).
Beda, Beda (S, 1; VC, 426; EE, 23).
Bel, Beel (VC, 1); Bel (VC, 3; EE, 1).
Belial, Belial (VC, 1); Bellial (EE, 1).
Belo, Bello (VC, 3).
Belzebu, Beelzebub (VC, 2); Belzebub 

(VC, 11); Belzebuch (VC, 1); Belzebuth 
(EE, 1); Berzabuth (EE, 2); Berzebut 
(EE, 1); Berzebuth (EE, 5).

Benedicto, Benedicto (VC, 2).
Benedito, Benedyto (S, 1).
Benjamim, Bẽjamym (VC, 1); Benjamin 

(VC, 1); Benjamyn (EE, 1).
Bernardo, Ber. (VC, 1); Bernar. (VC, 19); 

Bernardo (S, 2; VC, 356; EE, 16).
Bersabé, Bersabe (EE, 1).
Boécio, Boecio (VC, 15; EE, 2); Boeçio 

(VC, 2; EE, 2).
Bonarges, Bonarges (VC, 1).
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Caifás, Caiphas (VC, 1; EE, 1); Cayfas 
(EE, 1); Cayffas (HV, 1); Cayphas (VC, 
39; EE, 2); Chayphas (VC, 3).

Caim, Cahim (VC, 1); Caym (TC, 2; VC, 
9; EE, 3); Cayn (S, 3; EE, 4).

Calisto (papa), Calisto (S, 1).
Calisto III, Calixto terceiro (SG, 1).
Cananeia, Cananea (EE, 4).
Candace, Cãdaçe (VC, 1).
Carlos o Grande, Carllo o grãde (VC, 1).
Carpo, Carpo (VC, 6).
Cassiano, Cassyano (S, 1; VC, 1).
Cassiodoro, Casidoro (S, 1); Casiodoro 

(VC, 4); Cassiodoro (VC, 1; EE, 1); 
Cassiodro (VC, 1).

Catão, Catõ (EE, 1); Guatã (VC, 1).
Cefas, Cephas (VC, 2).
Celestino, Celestino (S, 1); Çelestino 

(S, 1).
César, Cesar (TC, 2; VC, 19); Çesar (VC, 

29; EE, 23), Cessar (VC, 1; EE, 1).
César Augusto, Çesar Agustus (HV, 4); 

Çesar Agusto (HV, 1); Çesar Augusto 
(VC, 1; EE, 3); Çesare Augusto (EE, 1)

Cesar Filipe, Çesar Philipe (VC, 1).
César Octaviano, Çesar Octauiano (EE, 

1).
Chis, Chis (EE, 1).
Cino, Cino (S, 1).
Cipriano, Cipria (VC, 1); Cipriano (VC, 

11).
Cirenense, Cirenẽse (VC, 1).
Cireneu, Çireneu (VC, 1).
Cirilo, Cirilho (EE, 2); Cirillo (VC, 24); 

Çirillo (VC, 7).
Cirino, Cirino (EE, 1); Çirino (VC, 2); 

Cyrino (EE, 1); Çyrino (EE, 1). 
Clarissa, Clarissa (HV, 14).
Claudino, Claudino (S, 1).
Cláudio, Claudio (EE, 3); Claudio Çesar 

(EE, 2).
Clemente, Clemente (S, 2; EE, 1); Clemẽte 

(S, 1; VC, 1; HV, 3); Climẽte (S, 1); 
Crimẽte (S, 1).

Clemente Sánchez de Vercial, Climẽte 
Sanchez de Vercial (S, 1); Crimẽte 
Sãchez de Verçial (S, 1).

Cleto (papa), Cleto (S, 3).
Cléufas, Cleophas (VC, 3; EE, 3).
Cofino, Cophino (VC, 1).
Colino, Colino (VC, 1).
Comédio (papa), Comedio (S, 1).
Constantino, Constantino (VC, 2); 

Costantino (EE, 4); Costãtyno (S, 1).
Cornélio, Cornelio (EE, 2); Cornellyo 

(EE, 1).
Cornélio Centúrio, Cornelio Centurio 

(S, 1).
Cosdroe, Cosdroe (VC, 1).
Creso, Cresso (VC, 1).
Crisóstomo, Cri. (VC, 1); Cris. (VC, 

1); Criso. (VC, 71); Crisos. (VC, 4); 
Crisost. (VC, 50); Crisostimo (VC, 2); 
Crisosto. (VC, 143); Crisostomo (VC, 
885; EE, 1); Grisostimo (S, 2; EE, 1); 
Grisostomo (EE, 56); Grysostomo 
(EE, 2).

Cristo, Christo (S, 352; TC, 2; VC, 3832; 
C, 1; EE, 1198); Christos (S, 2; EE, 
1); Chrysto (EE, 2); Cristo (S, 4; VC, 
18; EE, 3).

Cristo Jesu, Christo Iesu (VC, 1); Christo 
Ihesu (TC, 1; VC, 1); Christo Jesu (VC, 
18); Christo Jhesu (C, 2; VC, 5).

Crusza, Crusza (EE, 1).
D. Antão, Dom Antam (C, 1).
D. Diogo de Sousa, Dom Diogo de Sousa 

(C, 2); Dom Dioguo de Sousa (C, 2).
D. Fernando, Fernando (C, 1).
D. Gonçalo, Gonçallo (C, 1).
D. Raminto, dom Raminto bispo Arusiẽsi 

(RP, 1).
Daciano, Daciano (VC, 2).
Dalida, Dalida (VC, 1).
Damasceno ,  Damaçeno (VC,  5) ; 

Damasceno (VC, 4; EE, 2); Damasçeno 
(VC, 1).

Dâmaso, Damaso (S, 2; EE, 1); Damasso 
(S, 3).

Daniel, Daniel (S, 2; VC, 17; EE, 8); 
Danyel (VC, 1; EE, 1).

Datam, Datham (VC, 1).
David, Dauid (S, 19; TC, 7; VC, 146; HV, 

1; EE, 65; RP, 1); Dauyd (S, 1).
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Diego Genovês, Diego Jenoes (EE, 2).
Dio, Dio (VC, 1).
Diógenes, Diogenes (VC, 3); Diogenis 

(VC, 1).
Diógenes Dédalo, Diogenes Dedallo 

(VC, 1).
Dionísio, Dionisio (S, 1; VC, 6); Dyonisio 

(VC, 6); Dionisyo (EE, 1); Dyonisio 
(EE, 1).

Dioniso, Dioniso (VC, 1).
Dom João o segundo, dom Joham ho 

segũdo (VC, 1); dom Joham o segundo 
(VC, 1).

Dom Manuel, Dom Manuel (VC, 1).
Domiciano, Domiçiano (EE, 1)
Domiciano César, Domiciano Çesar (VC, 

1); Domiçiano Çesar (EE, 1).
Dona Isabel, Dona Ysabel (VC, 3).
Duquesa de Coimbra, Duquesa de 

Coynbra (VC, 1);  duquessa de 
Coymbra (VC, 2).

Efraim, Effraym (VC, 1; EE, 2).
Efrém, Effren (VC, 1); Efrem (VC, 4).
Elcana, Elcana (VC, 1).
Eleazar, Eleazar (VC, 1); Elleazar (VC, 1).
Eleázaro, Eleazaro (VC, 1).
Eleutério (papa), Eleuterio (S, 1).
Eliaquim, Eliachim (VC, 1).
Elias, Elias (TC, 1; EE, 1); Elyas (VC, 4); 

Helias (VC, 22; EE, 15); Hellias (VC, 
12; EE, 4); Hellyas (VC, 3; EE, 3); 
Helyas (VC, 26; EE, 9).

Elias Tesbitém, Elias Tesbytẽ (TC, 1).
Eliazar, Eliazar (S, 1).
Elisabete, Elisabet (S, 2); Elisabeth 

(VC, 24; EE, 10); Elizabeth (VC, 3); 
Ellisabeth (VC, 15; EE, 3); Ellizabeth 
(VC, 2); Helisabeth (VC, 4).

Eliseu, Eliseu (VC, 3; EE, 1); Heliseu 
(EE, 1); Elliseu (VC, 1); Ellizeu (VC, 
1); Elyzeu (VC, 1); Heliseu (VC, 2); 
Helyseu (VC, 2).

Eliud, Eliud (VC, 1); Elliud (VC, 1).
El-rei Dom João, elRey dom Joham 

(VC, 1).
El-rei Dom João o segundo, el Rei dom 

Joham o segũdo (VC, 1); el Rey dom 

Joham ho segũdo (VC, 1); el Rey dom 
Joham o segundo (VC, 1).

Emanuel, Emanuel (VC, 1; EE, 2).
Enoc, Enhoc (VC, 2); Enoch (VC, 6; EE, 

3); Noch (VC, 1).
Epicuro, Epicurio (VC, 1); epicurios 

(VC, 1).
Esaú, Esahu (VC, 1); Esau (VC, 5); Essau 

(S, 1).
Estéfano (papa), Stephano (S, 1).
Ester, Hester (EE, 1).
Estêvão, Esteuã (EE, 11); Steuã (VC, 3); 

Steuam (VC, 2).
Eugénio (papa), Eugenio (SG, 1; S, 1).
Eulalho, Eullalho (VC, 1).
Eunon, Eunõ (VC, 1).
Eusébio, Eusebio (S, 1; VC, 1); Eusebyo 

(VC, 2).
Eustáquio, Eustachio (EE, 1).
Eustóquia, Eustochia (EE, 1).
Euticiano (papa), Euthiçiano (S, 1).
Eutício, Euticio (VC, 1).
Eva, Eua (S, 1; TC, 2; VC, 17; HV, 1; 

EE, 4).
Evaristo, Auaristo (S, 1); Evaristo (S, 1).
Ezequias, Ezechias (S, 1; TC, 1; VC, 3; 

EE, 5); Ezechie (S, 1).
Ezequiel, Ezechiel (VC, 12; EE, 2); 

Ezequiel (S, 1).
Fabiano (papa), Faabiano (S, 1).
Fanuel, Phanuel (EE, 2).
Fassur, Phassur (VC, 1).
Félix (papa), Felix (S, 1).
Félix II, Felix Secũdo (S, 1).
Fénix, Fenix (VC, 1).
Fileto, Philleto (EE, 1).
Filipe, Felipe (C, 1); Phelippe (EE, 1); 

Philipe (VC, 9; EE, 11); Philippe (VC, 
14; EE, 8); Phillipe (VC, 2); Phillippe 
(EE, 2).

Filipe chanceler de Paris, Philippe 
chançeller de Paris (VC, 1).

Filipo, Philipo (S, 1); Philippo (EE, 1); 
Phillipo (EE, 1).

Fineias, Finees (VC, 1).
Frei André, frey Andree (VC, 1).
Fulgêncio, Fulgẽcio (VC, 1); Fulgẽçio 
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(VC, 1); Fulgencio (EE, 1); Fulgençio 
(EE, 1); Fulgencius (EE, 1); Fulgençius 
(VC, 1).

Gabriel, Gabriel (VC, 10; EE, 7); Guabriel 
(VC, 1).

Gaio (imperador), Gayo (EE, 1).
Gaio (papa), Gayo (S, 1).
Gais, Gais (HV, 4); Gays (HV, 17).
Galicanto, Gallicãto (VC, 3).
Gamaliel, Gamaliel (EE, 4); Gamalliel 

(VC, 1);  Guamallyel  (VC, 1); 
Guammallyel (VC, 1).

Garazim, Guarazim (VC, 1).
Gedeão, Gedeõ (VC, 3); Gedeon (S, 1; 

VC, 1).
Gelásio, Gealasio (S, 1); Gelasio (S, 1); 

Gellasio (S, 1); Gellasyo (EE, 1).
Genádio, Genadio (VC, 1).
Germão, Germaão (EE, 1).
Gofredo, Grofido (S, 1).
Golias, Golias (VC, 2); Gollias (VC, 5).
Gonçalo, Gonçalo (S, 1).
Gonçalo Garcia de Santa Maria , 

Gonçallo Garçia de Sancta Maria 
(EE, 1); Gõçallo Garçia de Sancta 
Maria (EE, 1).

Górgia, Gorgia (EE, 1).
Gregório, Gre. (VC, 7; EE, 1); Greg. (VC, 

10); Grego. (VC, 56); Gregor. (VC, 
1); Gregorio (S, 1; VC, 313; EE, 49); 
Gregoryo (EE, 3); Grigorio (EE, 1).

Gregório de Nisa, Gregorio de Nissa 
(VC, 1).

Gregório III, Gregorio terçeyro (S, 1).
Gregório VII, Gregorio seitimo (S, 1).
Gregório IX, Gregorio nono (S, 1; VC, 1).
Gregório Nazianzeno, Gregorio Nazanze-

no (VC, 3); Gregorio Nazazeno (VC, 
1); Gregorio Nazãzeno (VC, 3).

Gregório Niseno, Grego. Niseno (VC, 1); 
Gregorio chamado Niseno (VC, 1).

Guiardo bispo Camaracense, Guiardo 
bispo camaracense (VC, 1).

Guilhermo, Guilhelmo (VC, 1; EE, 1); 
Guilhelmo de Lyon (EE, 1); Guilhermo 
(EE, 15); Guylhermo (EE, 1).

Guilhelme bispo de Paris, Guilhelme 

bispo de Paris (VC, 1).
Guilhermo de Monte Laudino, Guilhermo 

de Momte Laudino (S, 1); Guilhermo 
(S, 18); Gvilhermo (S, 1); Guylhermo 
(S, 1).

Gundisalvo, Gũdisalvo (S, 1).
Habacuc, Abacuch (EE, 1); Abacuth 

(EE, 1).
Haimon, Haymom (EE, 2); Haymon 

(EE, 3).
Helena, Hellena (VC, 3).
Hélio Adriano, Elius Adriano (VC, 1); 

Helio Adriano (VC, 1).
Henrique, Anrrique (S, 3).
Hércules, Hercolles (VC, 1; EE, 2).
Hermógenes, Hermogenes (EE, 1).
Herodes, Erodes (EE, 1); Herodes (S, 1; 

VC, 153; HV, 3; EE, 46).
Herodes Agripa, Agripa (EE, 3); Agrippa 

(EE, 1).
Herodes Antipas, Herodes Antipas (VC, 1; 

EE, 2); Antipas (EE, 2); Ãtipas (EE, 1).
Herodes Escalonita, Herodes Escallonita 

(VC, 1; EE, 1); Herodes Escalonita 
(VC, 1; EE, 1); Herodes Ascalonita 
(EE, 2); Ascalonita (EE, 1).

Herodes tetrarca, Herodes thethrarcha 
(VC, 1).

Herodíades, Herodiades (VC, 4).
Herodias, Herodias (VC, 2; EE, 2).
Hilário, Hilario (VC, 2); Hillario (VC, 2); 

Hylario (VC, 4; EE, 1); Hyllario (VC, 
3; EE, 2); Jlario (VC, 1); Jllario (VC, 
5); Ylario (VC, 3); Yllario (VC, 14).

Hilibrando, Ylibrando (S, 1).
Hipócrates, Ypocras (VC, 3).
Holofernes, Holofernes (VC, 2).
Honório, Onorio (S, 2).
Horácio, Oracio (VC, 4).
Hostiense, Hosti. (S, 3); Hostiense (S, 

12); Hostiensis (S, 3); Hostiẽse (S, 
3); Hostiẽsy (S, 1); Ostiense (S, 1); 
Ostiẽse (S, 1).

Hoza, Hoza (VC, 1).
Hugo, Hugo (VC, 18).
Hugo de Prado, Hugo (EE, 1); Hugo de 

Prado (EE, 13); Hugo do Prado (EE, 
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11).
Hugo de São Vítor, Hugo de sam Victor 

(VC, 1); Hugo de sancto Victor (VC, 
1); Hugo de San Vitor (S, 1).

Huguício, Huguiçius (S, 1); Ogiçio (S, 1).
Inácio, Ignacio (VC, 1).
Inocêncio, Inocẽcio (VC, 1); Inoçẽçio (S, 

1); Inoçençio (S, 2); Jnnoçẽcio (VC, 
1); Ygnoçençio (S, 1); Ynoçẽçio (EE, 
2); Ynoçençio (S, 1; EE, 1).

Inocêncio papa terceiro, Ignoscencio papa 
terceyro (VC, 1).

Isaac, Isaac (VC, 1; EE, 4); Isac (S, 1; 
EE, 2); Jsaac (VC, 2); Jsaque (VC, 1); 
Ysaac (VC, 16; EE, 9); Ysac (VC, 3).

Isaac abade de Síria, Ysaac abade de 
Syria (VC, 1).

Isai, Isay (EE, 1).
Isaías, Isayas (S, 1; VC, 2; EE, 24); Jsaias 

(VC, 1); Jsayas (VC, 2); Ysaias (VC, 
4); Ysajas (S, 1); Ysayas (S, 3; VC, 38; 
EE, 39); Yssayas (S, 1).

Isaú, Esau (EE, 3); Ysau (S, 1).
Isidoro, Hysidoro (EE, 1); Isidoro (EE, 1); 

Jsidoro (VC, 2); Ysidoro (EE, 1; VC, 
10); Ysydoro (VC, 1).

Isidro, Isydro (VC, 1); Ysidro (VC, 6).
Ismael, Ismael (EE, 1); Jsmael (VC, 1); 

Ysmael (VC, 2; EE, 6).
Ismaria, Jsmaria (VC, 1).
Issacar, Yssacar (VC, 1).
Jacob, Iacob (VC, 5); Jacob (S, 2; VC, 32; 

HV, 53; EE, 27); Jacoby (VC, 1).
Jacob filho de Alpheu, Jacobo filho do 

Alfeu (EE, 1); Jacobo filho de Alpheu 
(EE, 2); Jacome filho de Alpheu (EE, 
1).

Jacob o menor, Jacobus o menor (VC, 1).
Jacobo, Iacobo (VC, 2); Jacobo (VC, 14; 

C, 1; EE, 17); Jocobo (VC, 1)
Jácome, Jacome (VC, 6; EE, 7).
Jácome o menor, Jacome o menor (VC, 2).
Jaconias, Jaconias (VC, 2).
Jafel, Jafel (HV, 29); Jafell (HV, 1).
Jairo, Jayro (VC, 2; EE, 2); Zayro (EE, 1).
Jepta, Jepta (VC, 1).
Jepte, Gepte (VC, 1).

Jeremias, Geremias (S, 1); Jeremias (S, 
2; VC, 20; EE, 6); Jeremyas (VC, 
1; EE, 2); Jheremias (VC, 1; EE, 9); 
Jheremyas (EE, 1).

Jeroboão, Jeroboã (S, 1; VC, 1); Jeroboam 
(VC, 1).

Jerónimo, Geronimo (VC, 1); Jero. (VC, 
19); Jeroni. (VC, 11); Jeronimo (VC, 
305; EE, 15); Jeronjmo (VC, 14); 
Jeronmo (VC, 1); Jeronymo (VC, 1); 
Jheronimo (VC, 1; EE, 14).

Jessé, Jesep (VC, 1); Jeseph (VC, 1); Jesse 
(VC, 3; EE, 5); Yesse (VC, 1; EE, 1).

Jesu, Iesu (VC, 28); Ihessu (S, 1); Ihesu 
(S, 8; VC, 18; EE, 1); Jesu (S, 1; VC, 
702; EE, 2); Jesus (VC, 3); Jhessu (S, 
3); Jhesu (S, 343; VC, 412; EE, 466).

Jesu Cristo, Iesu Christo (VC, 3; HV, 2); 
Ihesu Christo (TC, 47; VC, 1); Jesu 
Christo (VC, 185; HV, 9; EE, 1; RP, 
1); Jesu Cristo (VC, 1); Jhessu Christo 
(EE, 1); Jhesu Christo (VC, 154; HV, 
50; C, 2; EE, 216); Jhesu Chrysto (EE, 
1); Jhesu Cristo (VC, 1).

Jesu Cristo Nazareno, Jhesu Christo 
nazareno (EE, 1).

Jesu de Nazaré, Jhesu Nazareth (VC, 1).
Jesu filho de Sirach, Jhesu filho de Sirach 

(EE, 1).
Jesu Nazareno, Jesu nazareno (VC, 5); 

Jhesu nazareno (EE, 11).
Jezabel, Hiezabel (EE, 1); Jezabel (VC, 1); 

Zezabel (VC, 1).
Joab, Joab (VC, 7).
Joana, Joana (S, 1; EE, 1); Johana (S, 1; 

VC, 5).
Joane, Iohane (S, 1); Iohãne (VC, 1); 

Joahne (VC, 3); Joane (S, 2); Joãne 
(VC, 1); Joanne (S, 1); Johane (S, 9; 
VC, 79); Johãne (VC, 189; HV, 1); 
Johanne (VC, 33; EE, 4).

Joane abade, Johãne abbade (VC, 1).
Joanes, Joahanes (S, 1); Johanes (S, 1); 

Johannes (S, 3); Johanes (S, 1).
João, Iohã (EE, 1); Johã (VC, 85; EE, 17); 

Joham (VC, 67; EE, 82).
João Baptista, Joane (EE, 1); Johã baptista 
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(VC, 2; EE, 3); Johã bauptista (VC, 1; 
EE, 3); Johã bautista (VC, 1); Johã o 
baptista (VC, 1); Joham baptista (VC, 
1; EE, 4); Joham bauptista (VC, 9; 
EE, 6); Johan (EE, 1); Johane (EE, 1); 
Johãne (EE, 2); Johãne bauptista (VC, 
4); Johanne (EE, 1); o baptista (VC, 2); 
o bauptista (VC, 1).

João Crisóstomo, Johã Crisostomo (VC, 
1).

João Damasceno, Johan Damaçeno (S, 1); 
Damaçeno (S, 1).

João de Calderim, Joham de Cadaderin 
(S, 1); Johã Calderim (S, 1).

João de Rupela, Iohanes de Rupela (S, 1)
João Evangelista, Johã euãgelista (EE, 

1); Johã euangelista (EE, 1); Johã 
euangellista (VC, 1); Johã euangellysta 
(VC, 1); Joham euãgelista (VC, 1; EE, 
2); Joham euangelista (EE, 1); Joham 
euangellista (VC, 1); Johan euangelista 
(EE, 1); Johãne euãgelista (VC, 1); 
Johanne euãgellista (VC, 1).

João XXII, Johã .xxij. (S, 1).
Joaquim, Joachim (VC, 3); Joachin (S, 1).
Job, Iob (S, 1; TC, 1; VC, 1); Job (S, 4; 

VC, 29; EE, 7).
Joel, Joel (S, 1; VC, 1; EE, 2); Johel (EE, 

2).
Jojade, Jojade (VC, 1).
Jonas, Iohanas (VC, 1); Jonas (VC, 16).
Jónatas, Jonatas (S, 1).
Josafat, Josaphat (VC, 2); Josephat (VC, 

1).
José, Iosep (VC, 1); Ioseph (S, 3; VC, 2); 

Josep (VC, 68; HV, 9; EE, 5); Joseph 
(EE, 53); Joseph (S, 3; VC, 93; HV, 1); 
Yosep (VC, 1).

José de Arimateia, Abarimathias (VC, 
1); Josep ab Aramathia (HV, 1); 
Josep ab Aramatia (HV, 1); Josep 
Abaramatia (HV, 3); Josep Abarimathia 
(VC, 1); Josep Baramathia (HV, 1); 
Joseph ab Arimathia (VC, 1); Joseph 
Abarimatia (S, 2; EE, 1); Joseph da 
çidade Arimathia (EE, 1); Joseph de 
Aramathia (VC, 1).

José Jafaria, Josep Jafaria (HV, 5); Josep 
Jaferia (HV, 1)

Josefo, Josepho (S, 1; VC, 4; EE, 3).
Josias, Josias (VC, 1).
Josué, Josue (VC, 4; EE, 6).
Judas, Iudas (TC, 1; VC, 1); Judas (S, 14; 

VC, 147; HV, 1; C, 1; EE, 21).
Judas Escariote, Judas chamado Escarioth 

(VC, 1); Judas Escariote (HV, 1; VC, 
1; EE, 1); Judas Escarioth (S, 1); Judas 
Scariote (VC, 1).

Judas filho de Jacob, Judas (EE, 4); Judas 
filho de Jacobo (EE, 1); Judas jrmaão 
de Jacome (EE, 1).

Judas Galileu, Judas guallileu (VC, 1).
Judas Jacob, Iudas Iacobi
Judas Macabeu, Judas (EE, 1); Judas 

Machabeo (EE, 3); Judas Machabeu 
(EE, 3).

Juliano Apóstata, Juliano o apostata (EE, 
1); Julliano apostata (VC, 1).

Júlio (papa), Julio (S, 2).
Júlio Apóstata, Julio apostota (S, 1).
Júlio César, Julio Cesar (VC, 1).
Júpiter, Jupiter (EE, 1).
Juvenal, Juuenal (VC, 2).
Labão, Labã (EE, 1); Labam (EE, 2).
Lázaro, Lazaro (S, 1; VC, 80; EE, 27); 

Lazaros (VC, 1).
Leão, Leo (S, 3; VC, 9).
Leão papa, Leo papa (VC, 29; EE, 2); 

Leon papa (VC, 1).
Leodoro, Leodoro (S, 1).
Levi, Leui (VC, 2; EE, 5); Leuy (S, 2; 

VC, 1).
Leviatã, Leuiatam (VC, 1).
Lia, Lya (VC, 4).
Linério (papa), Linerio (S, 1).
Lino (papa), Lino (S, 2).
Longuinhos ,  Longinho (VC,  2) ; 

Longuinhos (VC, 1).
Lot, Loht (S, 1); Lot (EE, 2); Loth (S, 3; 

VC, 15; EE, 2).
Lotário, Lothario (VC, 2).
Lucano, Lucano (VC, 1).
Lucas, Lucas (VC, 27; EE, 116); Lucha 

(VC, 1); Luchas (VC, 19; EE, 3).
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Lucifer, Lucifer (VC, 15; EE, 3); Luçifer 
(TC, 1; EE, 1); Luçifert (EE, 1); 
Luciffer (VC, 2).

Lucilo, Lucillo (EE, 1).
Lúcio (papa), Luçio (S, 1).
Ludolfo, Ludolfo (VC, 6).
Ludolfo cartusiano, Ludolfo cartusiano 

(VC, 1).
Luís de Ras, Luys de Ras (RP, 1).
Macabeus, Macabeos (VC, 1); Machabeos 

(VC, 1).
Macróbio, Macrobio (S, 2).
Madalena, Madalena (S, 1); Madallena 

(VC, 10); Madanela (S, 4); Madanella 
(VC, 1); Magdalena (VC, 6; EE, 2); 
Magdallena (S, 1; VC, 19; EE, 3); 
Magdanella (VC, 2).

Mafamede, Mafamede (VC, 1; EE, 1); 
Maphamede (EE, 1).

Mafoma, Maffoma (S, 1).
Malaquias, Malachias (EE, 1); Malechias 

(VC, 1); Mallachias (EE, 4).
Malco, Malco (VC, 4).
Mamon, Mamom (VC, 1).
Manassém, Manassẽ (VC, 1).
Manassés, Manasses (VC, 3; EE, 3).
Maqueronte, Macheronta (VC, 2).
Marçal, Marçal (EE, 2).
Marcelino (papa), Marçelino (S, 1).
Marcelo (papa), Marçelo (S, 1).
Marco (papa), Marco (S, 1).
Marcos, Marcho (VC, 22); Marchos (VC, 

2); Marchus (VC, 7); Marco (VC, 
4); Marcos (VC, 1; EE, 29); Marcus 
(VC, 1).

Maria, Maria (TC, 3; S, 66; VC, 312; 
HV, 1; C, 2; EE, 105); Marya (S, 1); 
Marie (S, 2).

Maria Cléufas, Maria Cleophe (VC, 3).
Maria irmã de Moisés, Maria jrmãa de 

Moyses (VC, 1).
Maria Jacob, Maria Iacoby (VC, 3); Maria 

Jacobi (VC, 1; HV, 3); Maria Jacoby 
(VC, 1).

Maria Jácome, Maria Jacome (EE, 4); 
Maria Jacome [...] molher do Alfeu 
(EE, 1).

Maria Madalena, Maria que he chamada 
Magdallena (EE, 1); Maria Madallena 
(VC, 1); Maria Madanella (VC, 1); 
Maria Magdalena (VC, 6; EE, 4); 
Maria Magdalene (VC, 1; EE, 1); 
Maria Magdallena (VC, 10; EE, 12); 
Maria Magdanella (VC, 9); Marya 
Magdallena (EE, 1).

Maria Salomé, Maria Sallome (VC, 4); 
Maria Salome (VC, 1); Marie Salome 
(VC, 1).

Maria virgem, Maria virgẽ (VC, 4).
Marias, Marias (VC, 18; EE, 1).
Marta, Marta (VC, 2); Martha (VC, 78; 

EE, 21).
Marte, Mares (EE, 1); Mars (VC, 1).
Martinho (papa), papa Martinho (S, 1); 

papa Martinho quĩto (SG, 1).
Matatias, Mathathias (VC, 1).
Mateus, Matei (S, 1); Matey (S, 1); Mathei 

(S, 1); Matheo (VC, 2); Matheu (VC, 
47); Matheus (S, 5; VC, 9; EE, 194).

Mateus filho de Alfeu, Matheu filho 
d’Alfeu (VC, 1).

Matias, Mathia (S, 1; EE, 1); Mathias (S, 
2; VC, 1; EE, 10).

Matusalém, Mathosalẽ (VC, 1).
Maximiano, Maximiano (VC, 1).
Maximino, Maximinho (VC, 1); Maximino 

(VC, 1).
Máximo, Maximo (VC, 2; EE, 1).
Máximo bispo, Máximo bispo (VC, 2).
Maximo doutor, Maximo doctor (VC, 1).
Melquíades (papa), Melchiades (S, 1).
Melquisedeque ,  Melchesadech (S, 

1); Melchesedech (S, 2; VC, 4); 
Melchessedech (S, 2); Melchisedech 
(S, 1; EE, 4); Melchyssedech (S, 1).

Menino Jesus, menino Jesu (VC, 7); 
menino Jesu Christo (VC, 1); menino 
Jhesu (VC, 5); menjno Jesu (VC, 1).

Mercúrio, Mercurio (EE, 1).
Mestre das Histórias, meestre nas Estorias 

(EE, 1); meestre das hynstorias (VC, 
1); mestre das Estorias (S, 1).

Mestre das Sentenças, meestre das 
Sentẽças (VC, 1); meestre das Senten-
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ças (VC, 1; EE, 4); mestre das Semte-
mças (S, 1); mestre das Sentẽças (S, 8); 
mestre das Sentenças (S, 3); mestre das 
ssentenças (S, 1).

Micol, Micol (VC, 1).
Miguel, Michael (VC, 6); Miguel (EE, 1).
Miqueias, Micheas (VC, 4; EE, 5).
Moisés, Moises (VC, 1); Mousen (S, 1); 

Moysẽ (S, 1); Moysem (S, 1; VC, 6; 
EE, 3); Moyses (S, 7; TC, 2; VC, 106; 
EE, 69).; Moyssẽ (S, 1); Moyssem (S, 
1); Moysses (S, 4; VC, 1).

Mossem João, Mossem Joham (EE, 1).
Naaman, Naamã (VC, 1); Namã (EE, 1).
Naaman Siro, Naamã Syro (VC, 2); 

Naamam Siro (VC, 4); Naamam Syro 
(VC, 1).

Naason, Naasom (VC, 1); Nassom (VC, 1).
Nabot, Naboch (VC, 1); Naboth (TC, 6).
Nabucodonosor, Nabucadonosor (VC, 

1); Nabuchodonosor (EE, 1); Nabu-
chodonozor (VC, 1); Nabucodonosor 
(VC, 1).

Nachica, Nachica (VC, 1).
Nahun, Nahũ (VC, 1).
Naim, Naym (VC, 2); Nayn (S, 1).
Natan, Natã (VC, 2); Nathã (VC, 1); 

Natham (EE, 1).
Natanael, Natanael (VC, 1); Nathanael 

(VC, 10; EE, 2).
Neemias, Neemias (VC, 2).
Nero, Nero (EE, 1).
Nicodemos ,  Nichodemos (VC, 8); 

Nichodemus (VC, 5; EE, 7); Nicodemos 
(S, 2; VC, 2; HV, 1); Nicodemus (S, 1; 
VC, 4; EE, 2); Nychodemos (VC, 1); 
Nychodemus (VC, 1); Nycodemos 
(VC, 2); Nycodemus (EE, 1).

Nicolau, Nicolao (VC, 3); Nicollao (SG, 1).
Nicolau de Gorran, Gor. (EE, 1); Gorã 

(EE, 1); Goram (EE, 2); Gorrã (EE, 
157); Gorram (EE, 161); Guorram (EE, 
1); Nycholaus de Gorram (EE, 1).

Nicolau de Lira, Enicholao de Lira (S, 1); 
Lira (EE, 12); Ly. (EE, 1); Lyr. (EE, 
1); Lyra (EE, 656); Nicholaao de Lyra 
(EE, 1); Nicholao de Lyra (EE, 6); 

Nichollaao de Lyra (EE, 1); Nichollao 
de Lyra (EE, 1); Nicolao de Lira (S, 
1); Nicolao de Lyra (EE, 1); Nicollao 
de Lyra (EE, 2); Nycholaao de Lyra 
(EE, 1); Nycholao de Lyra (EE, 51); 
Nychollao de Lyra (EE, 1).

Nicolau de Saxónia, Nicolao de Saxonia 
(VC, 4); Nycolao de Saxonia (VC, 1).

Nino, Nyno (VC, 1).
Noé, Noe (TC, 1; VC, 10; EE, 6); Noee (S, 

1); Nohe (VC, 9).
Norberto, Norberto (VC, 1).
Novaciano (papa), Nouaçiano (S, 1).
Obeth, Obeth (VC, 1).
Octaviano, Octauiano (VC, 2; EE, 1); 

Oytauiano (VC, 2).
Orígenes, Origenes (S, 1; VC, 76; EE, 6).
Orósio, Orosyo (EE, 1).
Oseias, Ose (VC, 2); Oseas (EE, 2); Osee 

(VC, 1; EE, 3); Ossee (VC, 3); Ozias 
(VC, 1).

Osmodeu, Osmodeu (VC, 1).
Ovídio, Ouidio (VC, 1); Ouuidio (S, 1).
Papa Leão, papa Leo (S, 2; VC, 4); papa 

Leon (S, 1).
Papa Silvestre, papa Siluestre (VC, 1).
Papia, Papia (VC, 1).
Papias, Papias (S, 2).
Paulino, Paulino (EE, 1).
Paulo, Paullo (VC, 8; EE, 6); Paulo (VC, 

44; EE, 23).
Pedro, Pedro (S, 8; VC, 333; EE, 130).
Pedro Arbues de Epila, Pedro Arbues de 

Epila (EE, 1); Pedro Arbues (EE, 1).
Pedro chantre de Paris, Pedro chantre 

(VC, 1); Pedro chantre de Paris (VC, 
6); Pedro chãtre de Paris (VC, 2); 
Pedro de sancta memoria chantre de 
Paris (VC, 1).

Pedro Damiano, Pedro Damiano (VC, 5).
Pedro de Blesa, Pedro de Blesa (VC, 1).
Pedro de Ravena, Pedro de Rauẽna (VC, 

1); Pedro de Rauenna (VC, 2); Pedro 
Rauenas (VC, 1); Pedro Rauẽnas (VC, 
1); Pedro Rauennas (VC, 1).

Pelágio, Pellageo (S, 1).
Pilatos, Pilato (S, 1; TC, 1; HV, 10); Pilatos 
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(S, 1; TC, 1; VC, 3; HV, 3; C, 1; EE, 5); 
Pilatus (HV, 123; EE, 1); Pillato (VC, 
4; EE, 1); Pillatos (VC, 48; EE, 9); 
Pillatus (S, 1; VC, 74; EE, 4); Pylatus 
(VC, 1); Pyllato (VC, 1); Pyllatos (VC, 
5); Pyllatus (VC, 43).

Pio (papa), Pyo (S, 1).
Platão, Plato (VC, 1); Platom (VC, 1).
Plínio, Plinio (VC, 1; EE, 1).
Ponciano (papa), Ponçiano (S, 1).
Pôncio, Põcio (VC, 1); Poncio (VC, 1); 

Ponçio (S, 2).
Pôncio Pilatos, Põçio Pilato (S, 3); Ponçio 

Pilato (S, 3); Poncio Pillato (VC, 1; 
EE, 1); Ponçio Pillato (S, 1); Poncio 
Pylato (VC, 2).

Prisciano, Priçiano (VC, 1).
Pristila, Pristilla (VC, 1).
Prócula, Proculla (VC, 1).
Prósper, Prosper (S, 1; VC, 6).
Proteu, Protheus (S, 1).
Ptolomeu, Tholomeo (VC, 1); Tollomeu 

(VC, 1).
Públio, Publio (VC, 1).
Putifar, Phutifar (EE, 1).
Quintiliano, Quintilliano (VC, 1).
Rabano, Rabano (VC, 63; EE, 10).
Raimon, Raimon (EE, 1).
Rainha de Sabá, raynha Saba (VC, 1); 

raynha de Saba (VC, 1).
Rainha do Ábrego, raynha do Abrego 

(VC, 2); raynha do Abreguo (VC, 4).
Rainha Dona Leonor, Raynha dona 

Lyanor (VC, 5).
Raquel, Rachel (S, 1; VC, 5; EE, 4); 

Raguel (VC, 1).
Rebeca, Rabeca (VC, 3); Rebeca (VC, 1); 

rrabeca (S, 1).
Rei Dom Afonso, Rey dom Afonso (VC, 

1).
Rei Dom João, Rey Dom Joham (VC, 1).
Reis Magos, rex magos (VC, 1); reys 

magos (EE, 1); magos (EE, 19).
Remígio, Remigio (VC, 50; EE, 5); 

Remigyo (EE, 1); Remjgio (VC, 1).
Ricardo, Ricardo (VC, 4).
Rifam, Riffam (VC, 1).

Roberte, Roberte (VC, 1).
Roboão, Roboã (VC, 1); Roboam (EE, 1).
Roderico, Roderico (S, 1).
Rodrigo Álvares, Rodrigaluarez (EE, 1).
Rómulo, Romullo (EE, 1).
Rubem, Rubem (EE, 1).
Rufo, Ruffo (VC, 1); Rufo (VC, 2).
Rute, Ruth (VC, 1).
Sabélio, Sabellio (VC, 2).
Sadoc, Sadoch (VC, 2).
Safira, Safira (EE, 1); Saphira (VC, 1).
Salatiel, Sallatiel (VC, 1).
Salomão, Salamão (VC, 1); Salamõ (S, 3; 

TC, 1; HV, 3; VC, 1); Salamom (VC, 
2); Salamon (S, 5; TC, 2; VC, 2); 
Sallamõ (VC, 11); Sallamon (VC, 2); 
Sallmõ (VC, 1); Sallomõ (VC, 6; EE, 
6); Sallomom (VC, 1; EE, 1); Sallomon 
(EE, 4); Salomõ (TC, 4; VC, 10; HV, 1; 
EE, 4); Salomon (S, 1; VC, 5; EE, 1); 
ssalamon (S, 4; VC, 1); ssallamon (S, 
1); ssallomon (VC, 1); ssalomõ (S, 1).

Salomé, Sallome (VC, 2; EE, 3); Solome 
(EE, 1); ssalome (VC, 1).

Salústio, Salustio (VC, 1).
Samuel, Samuel (S, 2); ssamuel (VC, 1).
Sanguar, Sãguar (VC, 1); Samguar (VC, 

1).
Sansão, Samsã (VC, 1); Samsam (VC, 

4); Samsõ (VC, 2); Samsom (VC, 2); 
Sansom (S, 1; VC, 1); Sãsam (VC, 1); 
Sãsom (VC, 1).

Santa Ana, sancta Anna (VC, 1).
Santa Anastácia, santa Anastasia (VC, 1).
Santa Bárbara, sãcta Barbora (TC, 1)
Santa Catarina, sancta Catherina (EE, 4); 

santa Catherina (S, 1).
Santa Cecília, sancta Cecilia (VC, 1); 

sancta Cecillia (VC, 1).
Santa Clara, sancta Crara (C, 2); santa 

Crara (C, 1).
Santa Egipcíaca, Egiciaca (VC, 1); sancta 

Egipciacha (VC, 1).
Santa Elisabete, sancta Elisabeth (EE, 2).
Santa Marcela, sancta Marzella (EE, 1); 

santa Marçella (VC, 1).
Santa Margarida, sancta Margarida 
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(EE, 2).
Santa Maria, sãcta Maria (TC, 4); sancta 

Maria (TC, 7; VC, 18; EE, 3); sancta 
Marya (TC, 2); santa Maria (TC, 2; 
VC, 3; HV, 1; C, 1); ssãta Maria (S, 1).

Santa Maria das Neves, Santa Maria das 
Neues (C, 1).

Santa Maria de Agosto, samta Maria 
d’Agosto (C, 2); santa Maria d’Agosto 
(C, 4).

Santa Maria Madalena, sãcta Maria 
Magdalena (S, 1);  sãcta Maria 
Magdallena (VC, 1); sancta Maria 
Madanela (S, 1);  sancta Maria 
Magdalena (VC, 1); sancta Maria 
Magdallena (VC, 1; EE, 4); santa 
Maria Magdalena (C, 1); ssanta Maria 
Madalena (S, 1).

Santa Marta, sancta Martha (VC, 1; EE, 
2); santa Martha (VC, 1).

Santa Paula, sancta Paulla (VC, 1).
Santa Praxedis, sancta Praxedis (VC, 1).
Santa Susana, ssanta Susana (S, 1).
Santiago Zebedeu, Santiago Zebedeo 

(VC, 1).
Santo Agostinho, sãcto Agostinho (TC, 

2); sãcto Agustinho (S, 2; TC, 1); sam 
Agustinho (S, 1); sam Agustino (S, 1); 
sancto Agostinho (S, 5; C, 1; EE, 3); 
sancto Agus. (VC, 1); sancto Agustinho 
(S, 6; TC, 1; VC, 19; EE, 1); sancto 
Agustino (S, 1); sancto Hagustinho 
(S, 1); santo Agostinho (S, 16; C, 5; 
EE, 1); santo Agustinho (S, 2; TC, 1); 
santo Agustino (S, 1); sãto Agostinho 
(S, 3); ssancto Agostinho (S, 4); ssancto 
Agustinho (S, 1); ssanto Agostinho 
(S, 13).

Santo Ambrósio, sãcto Ambrosio (TC, 1); 
sam Ambrosio (S, 1); sancto Ambrosio 
(S, 2; VC, 1; EE, 1); sancto Ambrosyo 
(TC, 2); sancto Anbrosio (S, 1); santo 
Ãbrosio (TC, 1); santo Ambrosio (VC, 
3); santo Anbrossyo (S, 1); ssancto 
Ãbrosio (S, 1); ssancto Ambrosio 
(S, 2); ssanto Anbrosio (S, 1); ssanto 
Anbrossyo (S, 1).

Santo André, sam Andreas (S, 1); sancto 
Andre (S, 5; VC, 1; EE, 5); sancto 
Andree (EE, 1); santo Amdre (TC, 1); 
santo Andre (S, 1; C, 1).

Santo António, sancto Ãtonio (EE, 1); 
santo Ãtonio (EE, 1).

Santo Dionísio, sancto Dionisio (VC, 1).
Santo Estêvão, sam Esteuõ (S, 1); sancto 

Esteuã (VC, 1; EE, 1); sancto Esteuam 
(EE, 5); sancto Esteuan (EE, 1); sancto 
Esteuõ (EE, 1); sancto Esteuom (S, 1); 
sancto Esteuon (S, 1); sancto Steuã 
(VC, 2); sancto Steuam (VC, 4); santo 
Esteuam (EE, 1); santo Steuã (VC, 3); 
ssanto Esteuom (S, 1). 

Santo Hilário, Sam Ylario obispo de 
Piteos (S, 1).

Santo Isidoro, sã Ysidoro (S, 1); sã 
Ysydoro (S, 1); sam Ysidoro (S, 1); 
san Ysidoro (S, 1); sancto Ysidoro 
(S, 1); ssanto Ysidoro (S, 2); ssanto 
Yssydoro (S, 1).

Santo Isidro, sam Ysidero (S, 1); san 
Ysidro (S, 1); sancto Isidro (S, 1); 
sancto Ysidero (S, 4); sancto Ysidro (S, 
1; TC, 1); santo Ysidero (S, 1); ssam 
Ysidro (S, 1); ssanto Ysidero (S, 1); 
ssanto Yssydero (S, 1).

Santo Vitório, sancto Victorio (VC, 1).
São Barnabás, sam Barnabas (C, 1).
São Barnabé, san Bernabe (S, 1).
São Bartolomeu, sã Bertholameu (S, 1); 

sã Bertolameu (S, 1); sam Bartollameu 
(VC, 1); sam Bartollomeu (VC, 1); sam 
Bertholameu (S, 1); sam Bertholameu 
(TC, 1; EE, 1); sam Berthollomeu 
(EE, 1); sam Bertolameu (C, 1); san 
Bartholomeu (EE, 2); san Bertolameu 
(S, 1); san Bertollameu (S, 1).

São Basílio, sam Basilio (EE, 1); santo 
Basilio (S, 1).

São Benedito, sam Benedicto (VC, 1).
São Bento, sam Beento (VC, 5; C, 1); sam 

Beẽto (VC, 1; C, 1); sam Bento (S, 2; 
C, 1); san Beẽto (C, 1).

São Bernando, sam Ber. (VC, 1); sam 
Bernar. (VC, 1); sam Bernardo (S, 2; 
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VC, 5; EE, 4); san Bernardo (S, 1); 
santo Bernardo (S, 1); sãt Bernardo 
(TC, 1); sãto Bernardo (S, 1); ssanto 
Bernardo (S, 1).

São Clemente, sam Clemente (HV, 11); 
sam Clemẽte (HV, 24); sã Clemẽte 
(HV, 1); ssam Crimente (S, 1); ssam 
Crymente (S, 1).

São Columbano, sã Collũbano (VC, 1).
São Dionísio, sam Dyonisio (VC, 1).
São Domingos, sam Domingos (C, 1); 

sancto Domĩgos (EE, 1).
São Filipe, sã Phelipe (S, 2); sam Felipe 

(S, 1); sam Phelipe (S, 1); sam Phelippe 
(EE, 1); sam Philippe (EE, 3); san 
Phelipe (S, 2); san Philippe (EE, 1); 
sãto Philipe (TC, 1).

São Francisco, sam Francisco (VC, 2); san 
Françisco (S, 1); sant Francisco (TC, 
1); sãt Frãcisco (TC, 1)

São Gabriel, sam Gabriel (S, 1; VC, 2).
São Gregório, sã Gregorio (EE, 1); sam 

Gregorio (S, 10; VC, 11; EE, 1); sam 
Gregoryo (EE, 1); san Gergorio (S, 1); 
san Gregorio (S, 8); sant Gregorio (S, 
1); sãt Gregorio (TC, 2); ssam Gregorio 
(S, 10); ssam Gregoryo (S, 2); ssan 
Gregorio (S, 2); ssanto Gregorio (S, 1).

São Jerónimo, sã Jheronimo (EE, 1); sam 
Geronimo (S, 2); sam Jeronimo (S, 1; 
VC, 3; EE, 1); san Geronimo (S, 4); 
san Jeronimo (S, 1); santo Geronimo 
(S, 2); sãto Jeronimo (S, 1); ssam 
Geronimo (S, 3).

São João, sã Johã (S, 1; VC, 4; EE, 3); sã 
Joham (EE, 2); sã Johan (S, 1); sam 
Jhoã (S, 1); sam Joã (EE, 1); sam Johã 
(S, 7; VC, 48; EE, 37); sam Joham (S, 
12; VC, 42; C, 5; EE, 116); sam Johan 
(S, 1; VC, 1; EE, 2); san Johã (S, 1; 
EE, 10); san Joham (S, 1; EE, 10); san 
Johan (S, 3); sancto Joham (EE, 1); 
sant Ioham (TC, 1); sãt Iohã (TC, 4); 
ssam Joham (S, 2); ssam Johan (S, 1).

São João Baptista, sã Johã baptista 
(VC, 1); sam Joam baptista (VC, 1); 
sam Johã baptista (VC, 4); sam Johã 

bauptista (VC, 3; EE, 2); sam Joham 
baptista (VC, 4; EE, 2); sam Joham 
bauptista (VC, 7; EE, 4); sam Joham 
bautista (S, 3; C, 2); sam Joham o 
bautista (S, 1); san Johã baptista (EE, 
1); san Joham bauptista (EE, 2).

São João Crisóstomo, sã Crisostomo 
(VC, 1); sam Crisostimo (VC, 1); sam 
Crisostomo (VC, 4); sam Grisostimo 
(S, 1); sam Joham Crisostomo (VC, 
1); sam Joham Grisostomo (S, 1); san 
Grisostemo (S, 1); sãt Ioã boca douro 
(TC, 1).

São João Evangelista, sam Johã euãgelista 
(VC, 2; EE, 2); sam Johã euãgellista 
(VC, 2); sam Johã euangelista (EE, 
1); sam Johã euangellista (VC, 1); 
sam Joham euãgellista (VC, 1); sam 
Joham euangelista (VC, 1; EE, 2); sam 
Joham euangellista (EE, 1); san Johã 
euangelista (EE, 1); sãt Ioã euãgelista 
(TC, 1).

São Judas, Sã Judas (S, 1).
São Lázaro, sã Lazaro (EE, 1); sam Lazaro 

(S, 3; EE, 1); san Lazaro (S, 1); san 
Lazero (S, 1).

São Lorenço, sam Laurẽço (EE, 1); sam 
Lorẽço (VC, 1); sam Lourẽço (S, 1; 
VC, 1; EE, 1); sam Lourenço (C, 1; EE, 
3); san Laurẽço (EE, 1); san Lourẽço 
(S, 1; EE, 1); san Lourenço (S, 1); ssan 
Lourẽço (S, 1).

São Lucas, sam Lucas (S, 9; VC, 4; C, 1; 
EE, 61); sam Lucas euangelista (EE, 2); 
sam Luchas (VC, 1; EE, 3); san Lucas 
(S, 4; EE, 14); ssam Lucas (S, 3).

São Luís rei de França, sam Loys rey de 
França (VC, 1).

São Marçal, sam Marçal (VC, 1; EE, 1); 
sam Marçall (VC, 1).

São Marcos, sam Marchos (VC, 1; EE, 
2); sam Marchus (VC, 1); Sam Marco 
avamgelista (C, 1); sam Marcos (S, 1; 
EE, 17); san Marcos (S, 3; EE, 4).

São Martinho, sã Martinho (EE, 2); sam 
Martinho (S, 1; VC, 1; C, 1; EE, 5); sam 
Marttinho (S, 1); san Martinho (EE, 1); 
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ssam Martinho (S, 1).
São Mateus, sã Mateus (EE, 1); sã Matheus 

(S, 1; EE, 2); sam Mateus (S, 1; EE, 2); 
sam Matheu (VC, 6); sam Matheus (S, 
10; TC, 1; C, 1; EE, 114); sam Matheus 
(VC, 4); san Matheus (EE, 25); sant 
Matheo (S, 1); sãt Matheus (TC, 2); 
ssam Matheus (S, 1).

São Matias, sã Mathias (EE, 1); sam 
Mathia (S, 1); sam Mathias (S, 1; TC, 
1; VC, 2; EE, 3); sam Mathya (EE, 1); 
sam Mathyas (EE, 1); sam Matia (S, 1); 
san Mathia (S, 1); san Mathias (EE, 1); 
san Mathyas (EE, 1); ssan Mathia (S, 
1); ssan Mathias (S, 1).

São Miguel, sã Miguel (EE, 1); sam Miguel 
(VC, 1; C, 2; EE, 2); san Miguel (EE, 
1).

São Miguel Arcanjo, sam Migel arcãgeo 
(S, 1).

São Nicolau, sam Nicholao (EE, 1); sam 
Nycolao (EE, 1); sã Nycholao (EE, 1); 
sam Nycholao (EE, 2); san Nycholao 
(EE, 1).

São Paulo, sã Paulo (S, 1; EE, 1); sam 
Paullo (C, 1; EE, 2); sam Paulo (C, 1); 
sam Paulo (S, 10; TC, 1; VC, 5; HV, 1; 
EE, 29); san Paullo (EE, 5); san Paulo 
(S, 4; EE, 4); sant Paulo (TC, 1); sãt 
Paulo (TC, 3); ssam Paulo (S, 1).

São Pedro, sã Pedro (S, 1; VC, 3; EE, 1); 
sam Pedro (S, 21; TC, 1; HV, 1; VC, 
33; C, 3; EE, 32); san Pedro (S, 11; EE, 
4); sant Pedro (TC, 1); sãt Pedro (TC, 
1); ssam Pedro (S, 2); ssan Pedro (S, 2).

São Silvestre, sam Siluestre (S, 1).
São Simão, sã Simõ (S, 2); sã Symõ (EE, 

1); sam Simam (C, 1); sam Simon 
(TC, 1); sam Symõ (S, 2; HV, 1); san 
Symon (S, 1).

São Tadeu, sã Tadeo (S, 1); san Thadeo (S, 
1); sam Thadeo (S, 1).

São Tiago, sã Tiago (S, 2); Sãctiago (S, 
1; TC, 2; EE, 1); sam Tiago (S, 2); 
sam Tyago (S, 2); Samtiago (S, 1; 
TC, 1; VC, 1; EE, 2); Samtiaguo (C, 
1); Samtyago (S, 1); san Tyago (S, 2); 

Sanctiago (VC, 1; EE, 23); Sanctjago 
(VC, 1; EE, 1); Santiago (S, 5; TC, 1; 
VC, 12; C, 1; EE, 1); Santjago (VC, 3); 
Santyago (VC, 3); Sãtiago (S, 1; TC, 
1); Sãtyago (S, 1); ssam Tiago (S, 2); 
ssantiago (S, 3).

São Tiago Alfeu, sam Tyago, filho do 
Alpheou (S, 1); Samtiago Alpheo (TC, 
1); Sanctiago o Alpheu (S, 1); Santiago 
filho do Alfeu (VC, 1); Sãtiago filho do 
Alpheu (S, 1).

São Tiago o maior, sam Tiago o mayor 
(S, 1); Sãctjago o mayor (VC, 2); 
Sanctjago o mayor (VC, 1); Sãtjago o 
mayor (VC, 1).

São Tiago o menor, sã Tyago o menor (S, 
1); Samtiago o menor (S, 1); Sanctiago 
menor (EE, 1); Sanctjago o menor (VC, 
1); Santiago o menor (VC, 2); Santjago 
o menor (VC, 1); Santyago o menor 
(VC, 1); ssam Teago o menor (S, 1); 
ssam Tiago o menor (S, 1).

São Tomás, sã Thomas (S, 2); sãcto 
Thomas (EE, 1); sãcto Tomas (S, 1); 
sam Thomas (S, 3; VC, 1; EE, 2); sam 
Tomas (VC, 1; C, 1); san Thomas (S, 
2); sancto Thomas (S, 16; EE, 45); 
santo Thomas (EE, 1).

São Tomás de Aquino, sam Thomas de 
Aquino (S, 1); sam Thomas de Aquyno 
(S, 1); sancto Thomas de Aquino (S, 
2; EE, 9); sancto Thomas de Aquyno 
(S, 1); santo Thomas de Aquino (S, 1); 
sãto Thomas de Aquino (S, 1); ssanto 
Thomas de Aquino (S, 2).

São Tomé, sam Thome (TC, 1; EE, 1); sam 
Thomẽ (C, 1); sancto Thome (EE, 4).

São Vicente, sam Viçente (VC, 1; C, 1); 
sam Vyçẽte (EE, 1); san Viçente (S, 1).

São Vito, sã Vito (TC, 1).
Sara, Sara (VC, 1); Sarra (S, 1; VC, 2; 

EE, 5).
Sarray, Sarray (VC, 1).
Sarvia, Saruya (VC, 1).
Satã, Sathã (VC, 5); Satham (VC, 2).
Satanás, Satanas (EE, 1); Sathanas (S, 1; 

TC, 1; VC, 23; EE, 10); Sathanases 
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(VC, 1).
Saul, Sahul (VC, 1); Saul (S, 3; TC, 1; VC, 

6; EE, 2).
Saulo, Saullo (VC, 2; EE, 1); Saulo (VC, 

2; EE, 13).
Sedequias, Sedechias (EE, 1).
Seferino (papa), Seferino (S, 1).
Sefor, Sephor (VC, 1).
Senaquerib, Senacherib (EE, 1).
Séneca, Seneca (S, 1; VC, 75; EE, 3).
Seth, Seth (EE, 1).
Severiano, Seueriano (VC, 4).
Severino, Seuerino (VC, 1).
Sibila, Sabilla (VC, 1); Sibilla (VC, 1; 

EE, 4).
Silvano, Siluano (EE, 1).
Silvestre, Siluestre (S, 1)
Silvestro (papa), Siluestro (S, 1).
Símaco, Simaco (S, 1).
Simão, Simon (VC, 1); ssymon (EE, 1); 

Symõ (VC, 19; EE, 18); Symom (EE, 
3); Symon (VC, 25; EE, 17).

Simão Barjona, Barjona (VC, 1); Symõ 
Barjona (VC, 1); Symon Barjona 
(VC, 1).

Simão Cananeu, Symõ cananeu (VC, 1).
Simão Cireneu, ssymõ Cireneo (VC, 1); 

Symõ Cireneu (VC, 1); Symon Cireneo 
(VC, 1); Symon Çireneo (VC, 1); 
Symon Cireneu (VC, 1).

Simão Joane, Simõ Johane (VC, 1); 
Symon Johane (VC, 2).

Simão Mago, Symõ mago (VC, 2); mago 
Symõ (VC, 1).

Simão Pedro, Symõ Pedro (VC, 1); Symon 
Pedro (VC, 4).

Simão Zelotes, Symon Zellotes (EE, 2).
Simeão, Simeõ (VC, 3); Simeom (VC, 

2); ssymeõ (EE, 1); ssymeon (VC, 1); 
Symeõ (VC, 15; EE, 8); Symeom (VC, 
8; EE, 1).; Symeon (VC, 3; EE, 3).

Simeão o velho, Simeõ o velho (VC, 1).
Simei, Semey (VC, 1); Symey (VC, 4).
Sinthice, Sinthice (EE, 1).
Sirac, Sirach (EE, 1).
Siríaco (papa), Siriaco (S, 1); Siryaco 

(S, 1).

Sírio, Syrio (VC, 1).
Siro, Syro (VC, 1).
Sisto (papa), Sisto (S, 2).
Sisto I, Sisto primeyro (S, 1).
Sisto II, Sisto secũdo (S, 1).
Sisto IV, Sixto quarto (SG, 1).
Sócrates, Socrates (VC, 3).
Sofonias, Sophonias (VC, 1).
Solino, Solino (EE, 1); Solinus (EE, 1).
Solpício, Solpicio (VC, 1).
Sotes (papa), Sotes (S, 1).
Susana, Susana (VC, 1); Susãna (VC, 1; 

EE, 1); Susanna (VC, 1; EE, 1).
Tadeu, Tadeu (VC, 2); Thadeo (S, 1); 

Thadeu (S, 1).
Tamar, Thamar (VC, 1).
Tancredo, Tancreto (S, 1).
Tebonia, Thebonia (VC, 1).
Teléforo, Telefforo (S, 1); Teleforo (S, 1); 

Thelefforo (S, 1); Theleforo (S, 1); 
Theloforo (S, 1).

Teodósio, Theodosio (S, 2; EE, 1).
Teófilo, Tehophi. (VC, 1); Tehophillo 

(VC, 3); Tehophilo (VC, 1); Teofillo 
(EE, 1); Teophillo (VC, 8); Teophilo 
(VC, 2; EE, 1); Theofilo (VC, 1; EE, 
1); Theophi. (VC, 2); Theophillo (VC, 
75; EE, 1); Theophilo (VC, 25; EE, 1); 
Thiophil. (VC, 1).

Thare, Thare (EE, 1).
Tibério, Tiberio (S, 1); Tyberio (VC, 1; 

EE, 1).
Tibério César, Tiberio Cesar (VC, 1); 

Tiberio Çesar (VC, 1; EE, 1); Tiberyo 
Çesar (EE, 1); Tyberyo Çesar (EE, 1).

Timóteo, Thimoteo (EE, 7); Thimotheo 
(EE, 4); Thimoteu (VC, 3); Thymoteo 
(EE, 1); Thymoteu (EE, 1); Timotheo 
(EE, 1).

Tito, Thito (VC, 1); Tito (VC, 5; EE, 6); 
Titos (VC, 1); Titus (VC, 1; HV, 35); 
Tyto (EE, 3).

Tobias, Thobias (S, 2; VC, 7; EE, 3); 
Thobyas (VC, 1); Tobias (S, 1; VC, 2; 
EE, 1); Tobyas (VC, 1).

Tomás, Tho. (EE, 4); Thomas (S, 1; VC, 
22; EE, 76); Tomas (EE, 6).
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Tomás de Canterbury, Thomas de 
Conturbe (VC, 1).

Tomé, Thome (VC, 17; EE, 5); Tome 
(VC, 1).

Trajano, Trajano (S, 2).
Túlio, Tulio (S, 2); Tullio (S, 1; VC, 3).
Urbano (papa), Urbano (S, 1); Vrbano 

(S, 1).
Valderico, Valderico (EE, 1).
Valentino de Morávia, Valentino de 

Morauia (HV, 1); Valentyno de Morauia 
(VC, 1); Valentyno de Moravia (VC, 2); 
Valẽtino de Morauia (VC, 1; RP, 1); 
Valẽtyno de Moravia (VC, 1).

Valeriano, Valeriano (S, 1).
Valério, Valerio (S, 1); Vallerio (VC, 1).
Valério Máximo, Vallerio Maximo (VC, 

2).
Verónica, Veronica (HV, 32).
Vespasiano ,  Vaspasiano (EE,  2) ; 

Vespasiã (VC, 2); Vespasiano (EE, 1); 
Vespesiano (HV, 6).

Vincêncio, Vĩcẽcio (EE, 1); Vĩçẽçio (EE, 
1); Vĩcencio (EE, 3); Vĩçençio (EE, 1); 
Vimcencio (EE, 1); Vincẽcio (EE, 14); 
Vinçẽcio (EE, 1); Vinçẽçio (EE, 8); 
Vincençeo (EE, 1); Vincencio (EE, 33); 
Vinçencio (EE, 2); Vinçençio (EE, 6).

Virgem Madre, virgẽ madre (S, 1; VC, 3).
Virgem Maria, vergẽ Maria (VC, 1); virgẽ 

Maria (S, 11; VC, 77; EE, 10; RP, 2); 
virgem Maria (S, 15; VC, 53; EE, 16); 
virgen Maria (S, 2).

Vítor (papa), Vitor (S, 1).
Viúva de Saepta, viuua de Saepta (VC, 1).
Zacarias, Zacarias (EE, 1); Zacharias (TC, 

1; VC, 38; EE, 21); Zacharyas (EE, 2); 
Zacharias filho de Joyadas (EE, 2).

Zaqueu, Zacheo (EE, 13); Zacheu (VC, 
16); Zecheu (VC, 12).

Zarobabel, Zarobabel (VC, 1); Zerobabel 
(VC, 1).

Zebedeu, Zabedeu (VC, 3); (TC, 1; EE, 1); 
Zebedeu (VC, 12; EE, 14).

Zebub, Zebub (VC, 1).
Zebul, Zebul (VC, 1).
Zequias, Zechias (VC, 1).

TOPÓNIMOS, NOMES DE RIOS 
E MONTES, NOMES ÉTNICOS E 

LÍNGUAS

Abdama, Abdama (EE, 1).
Acaia, Achaya (EE, 3).
Acaicos, achaycos (EE, 1).
Acheldemach, Acheldemach (EE, 1).
Acre, Acre (HV, 11).
África, Affrica (VC, 3; HV, 5); Africa 

(VC, 1).
Agro do Oleiro, agro do oleyro (VC, 1).
Albana, Albana (HV, 6).
Alexandria, Alexamdria (S, 1).
Alexandrinos, alexãdrinos (EE, 1).
Algarves, Algarues (VC, 2); Algarve (C, 

1).
Amorreu, amorreus (VC, 2).
Ansede, Amsede (C, 1).
Antioquia, Antiochia (EE, 3); Antiochya 

(S, 1); Ãtiochia (S, 1); Ãtyochia (S, 1).
Aquilão, Aquillon (EE, 1).
Aquitânia, Aquitania (VC, 1).
Arábia, Arabia (VC, 6; EE, 4).
Arábia Menor, Arabia menor (EE, 1).
Aragão, Aragão (EE, 1); Aragon (EE, 1).
Argentina, Argentina (VC, 4); Argẽtina 

(VC, 2).
Arimateia, Aramathia (VC, 1).
Ásia, Asia (VC, 1; EE, 2); Assya (VC, 1); 

Asya (VC, 1; EE, 5).
Ásia Maior, Asia Mayor (EE, 1).
Ásia Menor, Asia Menor (EE, 1); Asya 

Menor (EE, 2).
Asianos, asianos (EE, 1).
Assíria, Asiria (VC, 1).
Assiriano, assirianos (VC, 1).
Assirião, assiriaãos (VC, 2); asyraaos 

(VC, 1).
Assírios, assyrios (EE, 1).
Atenas, Athenas (VC, 1).
Babilónia, Babillonia (VC, 7); Babillonya 

(VC, 1); Babilonia (VC, 5; EE, 1); 
Babylonia (VC, 1).

Barlet, Barlec (HV, 2); Barlet (HV, 1).
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Belém, Behtleem (VC, 1); Belleẽ (VC, 
5); Belleem (VC, 1); Bethleẽ (VC, 8; 
EE, 14); Bethleem (VC, 18; EE, 10); 
Bethlehẽ (VC, 1); Bethlehem (VC, 1); 
Bethlleẽ (VC, 1); Betleem (S, 1; VC, 
1; EE, 1); Betlleem (VC, 1).

Belfagé, Belphage (VC, 1).
Belfegor, Belphegor (VC, 1).
Betânia, Bethania (VC, 35; EE, 10).
Betfagé, Betphage (VC, 1; EE, 2).
Betsaida, Bethsaida (VC, 5); Bethsayda 

(VC, 12; EE, 1); Betsayda (EE, 1).
Bitínia, Bytinie (VC, 1).
Boémia, Bohemia (EE, 1).
Bordéus, Bordeos (HV, 1).
Bostelo, Bostelo (C, 1).
Braga, Braaga (C, 1).
Cádiz, Cades (VC, 1; EE, 3).
Cafarnaum, Capharnã (EE, 1); Capharnaã 

(EE, 1); Capharnam (EE, 1); Capharnaũ 
(VC, 26; EE, 4); Capharnaum (VC, 13).

Caldeu, caldeos (VC, 1); caldeus (VC, 3).
Caná, Cana (VC, 7; EE, 11); Canaa (VC, 

5); Canaã (VC, 2); Chana (S, 1).
Cananeu, cananea (VC, 14); cananeos 

(VC, 2); cananeu (VC, 1; EE, 1); 
chananea (EE, 2); cananeus (EE, 1).

Candia, Candia (EE, 1).
Capadócia, Capadocia (EE, 1); Capadoçia 

(EE, 1).
Capoleios, Capoleos (VC, 1).
Casfim, Casphim (EE, 1).
Castela, Castella (C, 1).
Cedron, Cedrõ (VC, 1); Cedrom (VC, 4); 

Cedron (VC, 1).
Cenereh, Çenereh (EE, 1).
Cenomanensis, Cenomanẽsi (VC, 1); 

Cenomanẽsis (VC, 1). 
Cesareia, Cesarea (VC, 1); Zessare (HV, 1).
Cesareia de Capadócia, Cesarea de 

Capadocia (VC, 1).
Cesareia de Filipo, Çesarea (EE, 1); 

Çesaria de Phelipe (EE, 1); Cesaria de 
Phelippo (EE, 1); Çesaria de Phelippo 
(EE, 1); Çesaria de Philippo (EE, 1).

Cesareia de Palestina, Çesarya de 
Palestina (EE, 1).

Cesareia Filipe, Çesaria Philippe (VC, 1).
Ceuta, Cepta (SG, 1).
Cilícia, Ciliçia (EE, 1); Çiliçia (EE, 1).
Cirene, Cirene (EE, 1); Cirenẽ (VC, 1).
Cirenense, çirenẽses (EE, 1).
Colossis, Collossis (EE, 1).
Constantinopla, Cõstãtinopola (TC, 1); 

Cõstãtinopole (VC, 1).
Corintião, corinthiaãos (EE, 2).
Corinto, Chorintho (VC, 1); Corinthio (S, 

1); Corintho (EE, 2); Corinto (EE, 1); 
Corintyo (VC, 1).

Corozaim, Corozaym (VC, 1); Corrosaym 
(VC, 1); Corrozaym (VC, 3).

Craro Monte, Craro Monte (S, 1).
Creta, Creta (EE, 1).
Crumego, Crumego (S, 1).
Cucujães, Cuquejaães (C, 1).
Dácia, Dacia (RP, 1).
Dalmanica, Dalmanjcha (VC, 1).
Damasco, Damasco (VC, 1; EE, 12).
Damasquines, subs. damasquines (EE, 1). 
Decapoleio ,  decapoleos (VC, 1) ; 

decapolleos (EE, 3).
Decápolis, Decapoli (EE, 1); Decapollis 

(VC, 1); Decapoly (VC, 1).
Dereto, Dereto (EE, 1). 
Douro, Doiro (C, 2); Doyro (C, 1).
Edom, Edom (S, 1).
Efa, Effa (EE, 1); Epha (EE, 1).
Éfeso, Epheso (EE, 3).
Egipcião, egipciaãos (VC, 4); egipçiaãos 

(VC,  1) ;  egypciaãos  (VC,  2) ; 
egypçiaãos (EE, 2); egyptianos (EE, 1).

Egipto, Egipto (S, 3; VC, 32; EE, 2); 
Egypto (VC, 51; EE, 20).

Eleopolim, Eleopolim (VC, 1).
Emaús, Emaus (S, 2; VC, 4; EE, 5); 

Hemaus (EE, 1).
Engadi, Ẽgady (VC, 1).
Espanha, Espanha (S, 2; TC, 1).
Estremadura, Estremadura (C, 1).
Etiópia, Etiopia (VC, 1).
Etiópico, ethiopissas (VC, 1).
Eufrates, Eufrates (EE, 1).
Europa, Europa (VC, 1).
Évora, Euora (SG, 1).
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Fegã, Phegã (VC, 1).
Fenis, Phenis (VC, 1).
Filisteu, philisteus (VC, 2).
Flandres, Frandes (C, 1).
França, França (S, 1; TC, 1; VC, 2; EE, 1).
Francês, françeses (EE, 1).
Frígia, Frigia (EE, 1).
Gabaon, Gabaom (EE, 1).
Galácia, Gallaçia (EE, 3).
Galileia, Galilea (VC, 15; HV, 2; EE, 

12); Galilee (S, 1; EE, 1); Galileea 
(EE, 1); Galillea (VC, 1); Gallile (EE, 
1); Gallilea (VC, 10; HV, 1; EE, 49); 
Gualilea (VC, 55); Gualillea (VC, 1); 
Guallilea (VC, 36); Gualylea (VC, 1).

Galileu, galileu (VC, 1); galileus (EE, 1); 
gallileus (EE, 6); gualileos (VC, 1); 
gualileus (VC, 1); guallileos (VC, 2); 
guallileus (VC, 3).

Gaza, Gaza (VC, 1).
Gelboé, Gelboe (VC, 1).
Genesaré, Genasareth (EE, 1); Genazareth 

(VC, 2; EE, 3); Genesareth (VC, 4; 
EE, 2).

Genesareu, genazareos (EE, 1); genezareos 
(EE, 1); genezareus (VC, 1); geraseneus 
(VC, 1); jerasenos (VC, 1).

Gerasa, Gerasa (VC, 1); Jerasa (VC, 1).
Getsémani, Gesemani (VC, 1); Gethsemani 

(VC, 1).
Giezi, Giezi (VC, 1).
Gólgota, Golgata (VC, 1); Golgatha (VC, 

1); Golgota (VC, 3).
Gomorra, Gomorra (VC, 2; HV, 1; EE, 2).
Grécia, Grecia (EE, 1); Greçia (VC, 1; 

EE, 5).
Grego, greca (VC, 1); grega (VC, 4); grego 

(VC, 24; EE, 3); gregos (VC, 11; EE, 
8); gregua (VC, 1).

Guarda, Guarda (C, 1).
Guiné, Guinee (SG, 5); Guynee (VC, 2).
Helim, Helim (VC, 1).
Heliópolis, Elyopolis (VC, 1).
Idumeia, Ydomea (VC, 2; EE, 3).
Índia, Jndia (VC, 1); Jndya (VC, 1).
Inglaterra, Ingraterra (C, 1; EE, 1); 

Jngraterra (HV, 1).

Israel, Israel (S, 1; TC, 1; VC, 52; EE, 
31); Isrrael (S, 2; EE, 26); Isrraell (S, 
1); Isrrahel (EE, 1); Jsrael (VC, 61); 
Jsrahel (VC, 1); Ysrael (VC, 7; EE, 1); 
Ysrrael (EE, 13).

Israelita, israelita (VC, 3); ysraelita (VC, 
1); ysraelitas (EE, 1); Israellitas (EE, 
2).

Itália, Ytalia (S, 1; EE, 1); Ytallia (VC, 1).
Itureia, Yturea (VC, 1).
Jafa, Jafa (HV, 3).
Jericó, Jerico (VC, 10; EE, 7); Jhericho 

(VC, 1); Jherico (VC, 4; EE, 6).
Jerusalém, Iherusalẽ (VC, 5); Iherusalem 

(TC, 1; VC, 5; EE, 1); Iherussalen (S, 
1); Jerrusalẽ (VC, 1); Jerusalẽ (VC, 
20; HV, 2); Jerusalem (VC, 17; EE, 2); 
Jerusallem (EE, 1); Jherosalẽ (VC, 1); 
Jhersuralem (VC, 1); Jherusalẽ (VC, 
71; HV, 24; EE, 27); Jherusalem (S, 3; 
HV, 25; VC, 116; EE, 104); Jherusalen 
(EE, 1); Jherusallẽ (EE, 4); Jherusallem 
(EE, 13); Jherusallen (S, 1; EE, 1); 
Jhesuralem (VC, 1).

Jordão, Iordã (EE, 1); Iordane (S, 1); 
Jordã (VC, 9; EE, 3); Jordam (VC, 1; 
EE, 9); Jordan (EE, 1); Jordanus (EE, 
1); Jordom (VC, 2); Jurdã (VC, 15); 
Jurdam (VC, 20; HV, 1).

Judá, Juda (VC, 13; EE, 21).
Judaico, judaico (VC, 3); judaicos (VC, 1); 

judayca (VC, 1); judayco (VC, 5; EE, 
10); judaycos (VC, 1).

Judeia, Iudea (EE, 1); Judea (VC, 83; 
EE, 29).

Judeu, iudeos (VC, 4); iudeu (TC, 4); 
iudeus (S, 5; TC, 4; VC, 6; EE, 1); iudia 
(TC, 1); iudias (TC, 1); judeo (VC, 1); 
judeos (S, 1; VC, 386; HV, 11; EE, 3); 
judeu (S, 12; VC, 23; HV, 19; EE, 14); 
judeus (S, 24; VC, 405; HV, 35; EE, 
220); judia (S, 2; VC, 2).

Lachis, Lachis (EE, 1).
Latino, ladinha (VC, 7); ladinho (VC, 12); 

ladinhos (VC, 7); latina (VC, 1; EE, 3).
Lemonita, lemonitas (VC, 1).
Lemoviscense, Lemouiscensse (VC, 1). 
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León (Espanha), Leõ (S, 2); Lyon (S, 1).
Levante, Leuante (C, 1).
Líbano, Libano (VC, 4; EE, 6).
Líbia, Libia (VC, 1; EE, 1).
Lisânia, Lisania (VC, 2).
Lisboa, Lixboa (SG, 1; VC, 4; HV, 1; 

RP, 1).
Lombardia, Lõbardia (HV, 1).
Lombardo, lombardos (VC, 1).
Luduno, Luduno (VC, 1).
Lyon (França), Leõ (S, 1); Lyon (EE, 1).
Macedónia, Macedonia (EE, 1).
Madeira (ilha da), Madeira (SG, 1).
Madianita, madianitas (EE, 2).
Madião, Madiã (VC, 1; EE, 1); Madiam 

(EE, 2).
Magedão, Magedã (VC, 1).
Maia, Maya (C, 1).
Mar do Diabo, mar do diaboo (VC, 1).
Mar Germânico, mar germanico (EE, 1).
Mar Morto, mar Morto (VC, 2).
Mar Ruivo, mar Ruyuo (VC, 7).
Mar Vermelho, mar Vermelho (S, 1; 

EE, 2).
Marítima, Maritima (EE, 3).
Medo, Medos (EE, 2).
Mellos, Mellos (EE, 1).
Mesopotâmia, Mesopotania (VC, 1; EE, 

3); Mesopotanya (EE, 1).
Milão, Millam (VC, 1).
Minho, Minho (C, 1).
Miragaia, Miragaya (C, 1).
Moabita, moabitas (VC, 1).
Mondego, Mondego (C, 1).
Monpelier, Mõpilher (RP, 1). 
Monte Calvário, monte Caluar. (VC, 1); 

monte Caluario (VC, 9; HV, 1); mõte 
Caluario (VC, 4); mõte santo Caluario 
(VC, 1).

Monte das Oliveiras, monte das Oliueiras 
(VC, 1); mõte das Olliueiras (EE, 1).

Monte Garizim, mõte Garizim (VC, 1).
Monte Mória, Mõte Moria (EE, 1).
Monte Olivete, monte Oliuete (VC, 19); 

monte Olliuete (EE, 6); mõte Oliuete 
(VC, 21); mõte Olliuete (EE, 1); 
Oliuete (VC, 1).

Monte Sião, monte de Syõ (VC, 1; EE, 
1); monte de Syom (VC, 2); monte de 
Syon (VC, 4; EE, 1); monte Syom (VC, 
3; EE, 1); monte Syon (EE, 1); mõte 
de Syõ (VC, 4; EE, 2); mõte de Syom 
(VC, 1); mõte de Syon (VC, 4; EE, 1); 
mõte Syõ (VC, 2); mõte Syom (VC, 1); 
mõte Syon (EE, 2).

Monte Sinai, monte de Synay (VC, 1); 
monte Sinay (VC, 1; EE, 1); monte 
Synay (VC, 2; EE, 5); mõte de Synay 
(EE, 1); mõte Sinay; mõte Synay (EE, 
3); Synay (VC, 1; EE, 1).

Monte Tabor, monte Tabor (VC, 1); monte 
de Tauor (S, 1); monte Thabor (VC, 1); 
mõte Thabor (VC, 1).

Monte Vitorial, monte chamado Vitorial 
(EE, 1).

Montemor, Monte Moor (VC, 3).
Moreira, Moreira (C, 1).
Naim, Naym (EE, 2).
Narbona, Narbona (HV, 1).
Nazaré, Nasareth (VC, 1); Nazare (VC, 1); 

Nazaret (S, 2; VC, 2; EE, 1); Nazareth 
(VC, 43; EE, 14).

Neptalim, Neptalim (VC, 1; EE, 1).
Niceia, Niça (VC, 1).
Nicena, Niçena (S, 1).
Nínive, Neniue (VC, 1); Niniue (VC, 3; 

EE, 1); Ninjue (VC, 1); Njnjue (VC, 1).
Ninivita, niniuitas (VC, 4); niniujtas 

(VC, 2).
Og, Og (EE, 1).
Quorentena (monte), Quorentena (VC, 1). 
Paço de Sousa, Paço de Sousa (C, 1).
Palestina, Palestina (VC, 4); Pallestina 

(VC, 3); Pellestinha (VC, 1).
Palestino, palestinos (VC, 2; EE, 1).
Panfília, Pamphilia (EE, 1).
Papia, Papia (S, 2).
Paris, Paris (VC, 2; EE, 1).
Parto, partos (EE, 2).
Patmos, Pathmos (VC, 1).
Pedroso, Pedroso (C, 1).
Persa, persa (VC, 1).
Pérsia, Persia (VC, 2 EE, 1); Persya (VC, 1).
Phillipis, Phillipis (EE, 1).
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Ponto, Ponto (EE, 2); Pontus (S, 1); Põto 
(EE, 1).

Porto, Porto (SG, 1; C, 7; EE, 1).
Portugal, Portugal (SG, 2; VC, 6; C, 1).
Português, portugues (VC, 9); portuguesa 

(VC, 1).
Prazença, Prazẽça (S, 1).
Ramã, Rama (VC, 1).
Ramata, Ramatha (VC, 1).
Ródano, Ruedano (S, 1).
Rodes, Rodes (VC, 1).
Roma, Roma (SG, 1; S, 4; TC, 2; VC, 12; 

HV, 39; EE, 7); rroma (S, 4).
Romano, romaã (VC, 1; EE, 2); romaãa 

(VC, 1); romaaão (VC, 1); romaão 
(VC, 3; EE, 8); romaãos (VC, 43); 
romano (VC, 2); romanos (VC, 1); 
romão (VC, 1); romãos (VC, 1).

Sabá, Saba (VC, 2; EE, 2); Sabba (EE, 1).
Salim, Salim (VC, 1).
Samaria, Samaria (VC, 12; EE, 11).
Samaritano, samaritana (VC, 5); sama-

ritano (VC, 14; EE, 13); samaritanos 
(VC, 37; EE, 4); samarytanos (EE, 1).

Santa Marinha de Vila Nova, Santa 
Marinha de Villa Noua (C, 1).

Santiago (ilha de), Santiago (SG, 1).
Santiago da Galiza, Samtyago de Galiza 

(S, 1).
Santo Tirso, Santo Tiso (C, 1).
São Domingos de Vila Nova, Sã Domĩgos 

de Villa Noua (C, 1).
São João de Alpendorada, Sam Joham 

d’Alpemdorada (C, 1).
São Jorge da Mina, Sam Jorge da Mina 

(SG, 1).
São Miguel (ilha de), Sã Miguel (SG, 1).
Sarepta, Sarepta (VC, 2). 
Sarepto, sarepta (VC, 1). 
Sebaste, Sebaste (VC, 2).
Sebasten, Sebasten (VC, 1).
Seboim, Seboym (EE, 1).
Segor, Segor (EE, 1).
Serepta, Serepta (VC, 1).
Sião, ssyom (VC, 1); Syõ (VC, 5; EE, 3); 

Syom (VC, 9; EE, 2); Syon (VC, 4; 
EE, 2).

Sicílias, Siçilias (EE, 1).
Sídon, Sidõ (VC, 1); Sydõ (VC, 5; EE, 4); 

Sydom (VC, 3; EE, 2); Sydon (EE, 1).
Sidónia, Sydonia (VC, 4).
Siguença, Çigonça (S, 1).
Siloa, Silloa (VC, 1); Sylloa (VC, 1).
Siloé, Silloe (VC, 2); Silloẽ (VC, 1).
Silves, Silues (SG, 1).
Siquém, Sichem (VC, 5).
Sirei, Syrey (EE, 1).
Síria, Siria (VC, 1; EE, 2); Syria (S, 1; VC, 

7; EE, 4); Syrya (EE, 1).
Siríaco, syriacha (VC, 1).
Sirofenícia, Syrophenisa (VC, 1).
Sirofenício, sirophenisa (VC, 1).
Sodoma, Sodoma (VC, 18; HV, 1; EE, 4).
Sodomita, sodomitas (VC, 3).
Tabor, Tabor (EE, 1); Thabor (EE, 1).
Tarsiente, tarsientes (EE, 1).
Tarsis, Tarsis (VC, 2; EE, 2); Tarsys (EE, 

1).
Tarsis de Cezila, Tarsis de Cezilla (VC, 1).
Tarsom, Tarsom (VC, 1).
Tebaida, Thebayda (VC, 1).
Tebeu, thebeos (VC, 1). 
Terceira (ilha), Terceira (SG, 1).
Terra Santa, terra sancta (VC, 1).
Tesaida, Thesayda (VC, 1).
Tibéria, Tyberia (EE, 1).
Tiberíades, Thiberiadi (VC, 1); Thiberiadis 

(VC, 1); Thyberiadis (VC, 1); Tiberiade 
(EE, 1); Tiberiadis (VC, 3); Tiberias 
(EE, 1); Tyberiade (EE, 3); Tyberiadis 
(VC, 1); Tyberyade (EE, 1).

Tibre, Tyber (EE, 1).
Tigre, Tigris (EE, 1).
Tiro, Tiro (VC, 3; EE, 1); Tyro (VC, 5; 

EE, 6). 
Traconidis, Trachonidis (VC, 1).
Trancoso, Trancoso (C, 1).
Valdeiras, Valdeiras (S, 1); Valdeyras 

(S, 1).
Vale de Josafat, vale de Josaphat (VC, 

2); valle de Josafad (HV, 2); valle de 
Josaphac (EE, 1); valle de Josaphat 
(VC, 3; EE, 2); valle de Josephat 
(VC, 5).
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Viana, Viana (VC, 1).
Vila Boa do Bispo, Villa Boa do Bispo 

(C, 1).
Vilela, Villela (C, 1).
Zabulon, Zabullom (VC, 1; EE, 1); Zabulõ 

(EE, 1); Zabulom (VC, 1).

TÍTULOS DE OBRAS

Actos dos Apóstolos, Acto dos Apostollos 
(VC, 1); Actos dos Apostollos (VC, 4); 
Actos dos Apostolos (S, 4); Auctos dos 
Apostollos (S, 1); Aut. (EE, 1); Auto 
dos Apostollos (VC, 1); Autos (EE, 
45); Autos dos Apostollos (VC, 3; EE, 
25); Autos dos Apostolos (S, 1; VC, 1); 
Auttos dos Apostollos (VC, 1).

Apocalipse, Apocalipse (S, 1; VC, 7); 
Apocalipsi (S, 2; VC, 2; EE, 13); 
Apocalipsis (VC, 1); Apocalipsse (S, 1; 
VC, 1); Apocalipsy (TC, 1; VC, 6; EE, 
10); Apocallipse (VC, 1); Apocallipsi 
(EE, 1);  Apocall ipsy (VC, 1); 
Apocalypse (VC, 1); Apocalypsi (EE, 
1); Apocalypsy (VC, 1); Apochalypsy 
(VC, 1); Appocalopsy (EE, 1).

Bíblia, biblia (VC, 1); bliuia (S, 1); briuia 
(VC, 1); briuja (VC, 1).

Cântico dos Cânticos, cantares de ssalamõ 
(VC, 1); Canticos (VC, 7); Canticos 
das Cantiguas (VC, 1); cantigos (VC, 
2); cãtares de Salamõ (VC, 1); Cãticos 
(VC, 5). 

Catholicon, Cathilicon (S, 1).
Cidade de Deus, Çidade de Deos (EE, 1).
Clementinas, Clementinas (S, 1).
Colossenses ,  Collocenses (EE, 2); 

Colloçenses (EE, 1); Collocẽsses (EE, 
1); Colosenses (EE, 2).

Comunicantes, Comunicamtes (S, 1); 
Comunicantes (S, 2); comunicãtes (S, 
1); Cumunicantes (S, 1); Cumunicãtes 
(S, 2).

Coríntios, Corinthios (EE, 24); Corinthyos 
(EE, 10); Corintios (EE, 4); Corĩthyos 
(EE, 4); Corĩtios (EE, 2).

Crónica Martiniana, Caronica Martiniana 
(S, 1).

Da Alma, da Alma (EE, 1).
De Suma Trinitate, de suma trinitate (S, 

1); suma fides (S, 1); de suma trinitate 
et fide (S, 1); de suma trinita. et fide 
catho. (S, 1); suma. (S, 1).

Decretais, Degretaees (S, 1).
Deuteronómio ,  Deutero.  (EE, 3); 

Deuterono. (EE, 4); Deuteronomio 
(VC, 1; EE, 1); Deutrinomio (VC, 
1); Deutronomio (VC, 1); Devtero. 
(EE, 2).

Direitos de Castela, dereitos de Castela 
(S, 1).

Doutrina Cristã, Douctrina Christaã 
(EE, 1).

Eclesiastes, Ecclesiastes (VC, 3).
Eclesiástico, Ecclesiastico (VC, 16; 

EE, 22); Ecclesyastico (EE, 1); 
Eccresiastico (VC, 4); Eclesiastico 
(VC, 9; EE, 2); Eclessyastico (S, 1); 
Ecresiastico (EE, 1).

Efésios, Effeseos (EE, 1); Epheseos (EE, 
1); Ephesios (EE, 4); Ephesyos (EE, 4).

Escritura Santa, escriptura sancta (VC, 
1); scriptura santa (VC, 1); scripturas 
sãctas (VC, 1); scripturas sanctas 
(VC, 2).

Ética, Ethica (S, 1).
Éticas, Ethicas (EE, 2); Eticas (EE, 1).
Etimologias ,  Ethimolisias (S,  1); 

Ethimologias (S, 2).
Evangelho dos Nazarenos, euãgelho dos 

nazarenos (VC, 1); euãgelho dos naza-
reus (VC, 2); euamgelho dos nazareus 
(VC, 1); euangelho dos nazareos (VC, 
1); euangelho dos nazareus (VC, 1).

Êxodo, Exodo (S, 1; VC, 9; EE, 16).
Extravagantes, Extrauagantes (S, 1); 

extrauagãtes (S, 1); extrauaguante 
(S, 1).

Filipenses, Philipenses (EE, 6); Philipẽses 
(EE,  2) ;  Phi l ippẽses  (EE,  1) ; 
Phillipemsses (EE, 1); Phillipenses 
(EE, 3).

Gálatas, Galathas (EE, 4); Gallatas (EE, 
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1); Gallathas (EE, 5).
Génesis, Genesi (TC, 1; VC, 4); Genesis 

(EE, 44); Genesy (VC, 8); Genesys 
(EE, 1); Genisy (TC, 1).

Glosa Ordinária, Glosa ordinaria (EE, 1).
Hebreus, Hebreos (EE, 17); Ebreos (EE, 

3).
História Eclesiástica, Ystoria Ecclesiastica 

(VC, 1).
História Escolastica, Estoria Escolastica 

(S, 1; VC, 2; EE, 1); Estoria Escollastica 
(VC, 1); Estoria Scollastica (EE, 1); 
Estorias Escolasticas (S, 1); Estorias 
Scolasticas (S, 1); Hinstoria Scollastica 
(VC, 1); Hystoria Scolastica (VC, 
1); Storia Escolastica (VC, 1); Storia 
Scolastica (VC, 1); Storias Scolaticas 
(VC, 1).

História Lombártica, Estoria Lõbartica 
(EE, 1).

Itinerário, Jntenerairo (VC, 1).
Lamentações de Jeremias, lamẽtaçoões 

de Jeremias (VC, 1).
Leis de Partidas dos Foros de Castela, 

Leis de Partidas dos Foros de Castela 
(S, 1); Partidas de Castella (S, 1); 
Primeira Partida (S, 1).

Levítico, Leuitico (EE, 7); Liuitico (EE, 1).
Livro da Celestial Gerarquia, Liuro da 

Çelestial Gerarchia (EE, 1).
Livro da Consolação da Filosofia, 

Liuro da Cõsollaçõ (EE, 1); Liuro da 
Consollaçom da Philosophia (EE, 1); 
De Consollaçom de Phillosophia (EE, 
1); De Consollaçom de Phillosophya 
(EE, 1).

Livro da Guerra dos Judeus, Liuro da 
Guerra dos Judeus (EE, 2).

Livro da Meninice do Salvador, liuro da 
mininiçe do saluador (VC, 1); mininiçe 
do saluador (VC, 1).

Livro da Sabedoria, liuro da Sabedoria 
(VC, 3).

Livro da Trindade, Liuro da Trijndade 
(EE, 2).

Livro das Animálias, liuro das animalias 
(VC, 2).

Livro das Antiguidades, Liuro das 
Ãtiguidades (EE, 1).

Livro das Confissões, Liuro das Cõfissoẽs 
(EE, 1).

Livro de Job, liuro de Job (VC, 1).
Livro de Tobias, liuro de Thobias (VC, 1).
Livro de Trenis, liuro de Trenis (VC, 1).
Livro do Santo Graal, liuro do sancto 

graao (HV, 1). 
Livro dos Contos, liuro dos contos (VC, 

2).
Livro dos Ilustres Varões, liuro dos 

illustres baroões (VC, 1).
Livro dos Juízes, liuro dos Juizes (VC, 2).
Livro dos Macabeus, liuro dos Machabeus 

(VC, 1); Machabeus (EE, 1).
Livro dos Provérbios, liuro dos prouerbios 

(VC, 1).
Livro dos Reis, liuro dos Reis (VC, 1); 

liuro dos Reys (TC, 1; VC, 2; EE, 3); 
liuro dos rreys (S, 1). 

Livro dos Salmos, liuro dos psalmos (EE, 
2); psalmos (EE, 11).

Livro dos Solilóquios,  Liuro dos 
Soliloquios (EE, 1).

Meditações da Vida de Jesu, Meditações 
da Vida de Jhesu (VC, 1).

Morais de Job, Moraees de Iob (S, 1).
Novo Testamento, nouo testamento (VC, 

6; EE, 12); nouo testamẽto (VC, 11; 
EE, 16).

Números, Numer. (EE, 1); Numeros (VC, 
1; EE, 3).

Paralipomenon, Paralipomenõ (VC, 3; 
EE, 1); Peralipomenõ (EE, 1).

Pastoral, Pastoral (EE, 2).
Política, Politica (EE, 1).
Políticos, Polliticos (VC, 1).
Provérbios, Prouerbios (S, 2; TC, 1; 

VC, 21; EE, 21); Prouerbyos (EE, 1); 
Proverbeos (S, 1); Proverbios (S, 1; 
VC, 1; EE, 1).

Racional, Raçional (S, 3); Raçyonal (S, 
1); rraçional (S, 14); rraçyonal (S, 1); 
Racional (S, 1).

Reis, Reys (EE, 17).
Retórica, Rethorica (EE, 1).
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Romanos, Romaãos (EE, 58); Romãos 
(EE, 2).

Sabedoria, Sabedoria (EE, 18).
Sacramental ,  Sacramẽtal  (S ,  4) ; 

Sacramẽtall (S, 1); Sacramental (S, 
6); Saclamẽtal (S, 2); ssacramental (S, 
3); ssacramentall (S, 1).

Sagradas Escrituras, sacratas escripturas 
(VC, 1).

Santa Escritura, sãcta scriptura (VC, 
1); sancta escriptura (VC, 1); sancta 
scriptura (VC, 44); sanctas scripturas 
(VC, 6); santa scriptura (VC, 6); santas 
scripturas (VC, 3).

Santo Evangelho, sancto euãgelho (VC, 
1).

Scala Hilibrandina, Scala Ylibrandina 
(S, 1).

Sentenças, Sentenças (EE, 1).
Suma, Summa (EE, 1); Soma (EE, 1).
Suma Bartholina, Suma Bartholina (S, 2).
Tessalonicenses, Tesaloniçẽsses (EE, 1); 

Tessalonicenses (EE, 1); Thesallon-
içenses (EE, 1); Thessallonicenses (EE, 
1); Thessalonica (EE, 1); Thessaloni-
censes (EE, 2); Thessalonicẽses (EE, 
1); Thessaloniçẽses (EE, 1).

Testamento Antigo, testamento antijgo 
(VC, 1).

Testamento Novo, testamento nouo (VC, 
2); testamẽto nouo (VC, 4).

Testamento Velho, testamento velho 
(VC, 5; EE, 2); testamẽto velho (VC, 
5; EE, 2).

Tratado de Confisom, tratado de confisom 
(TC, 1). 

Velho Testamento, velho testamento (VC, 
8; EE, 12); velho testamẽto (VC, 13; 
EE, 13).

Verdade da Teologia,  Verdade da 
Theologia (EE, 1).

Vida de Cristo, liuro da vida de Christo 
(VC, 1); vida de Christo (VC, 11); Vida 
de Jhesu Christo (VC, 1).

NOMES DE IGREJAS,
MOSTEIROS E

ORDENS RELIGIOSAS

Igreja de Latrão, ygreja de Laterõ (VC, 1).
Igreja de Santa Maria a Maior, ygreja de 

sancta Maria a mayor (VC, 1).
Igreja do Santo Sepulcro, ygreja do sancto 

sepulcro (VC, 1).
Ordem da Cartuxa, ordem da cartuxa 

(VC, 2); ordem muy excellente da 
Cartuxa (VC, 3); ordem muy exçellente 
de Cartuxa (VC, 1).

Ordem de Cister, horden de Çistel (S, 1).
Ordem de São Francisco, ordẽ de sam 

Francisco (RP, 1). 
Ordem de São Francisco de Emxobregas 

de Observância, ordem de sam 
Francisco de Emxobregas de obseruãcia 
(VC, 1); ordem de sam Francisco 
de Emxobregas de obseruança (VC, 
1); ordem de sam Françisco de 
Emxobreguas de obseruãçia (VC, 1).

Mosteiro de São Paulo, moesteyro de 
sam Paullo (VC, 2); moesteyro de sam 
Paulo (VC, 1).

Mosteiro Premostracense, moesteiro 
premostraçense (VC, 1).
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