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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo precípuo fornecer alguma contribuição para as investigações de 

morfologia histórica, ao abordar o fenômeno da formação de palavras via prefixação em registros 

escritos remanescentes da produção primitiva em português (séculos XII, XIII e XIV). É fruto de uma 

pesquisa em nível de mestrado, de teor descritivo-analítico, cujo escopo foi o rastreamento do 

paradigma prefixal do português em sua primeira sincronia medieval, incidindo sobre um extenso 

corpus textual do português arcaico — englobando suas manifestações na documentação jurídico-

notarial, na prosa literária e na lírica trovadoresca. Com base em diversos estudos, da pena de autores 

nacionais ou de outros países, realizou-se uma revisão da literatura e da fundamentação teórica 

existentes que incidiam sobre algumas questões centrais da morfologia ou que a ela eram pertinentes: 

os conceitos de palavra, de morfema e de formação de palavras; a fronteira entre derivação e 

composição; os tipos de elementos afixais da margem esquerda do vocábulo (prefixos, prefixoides ou 

pseudoprefixos); a fronteira entre sincronia e diacronia e suas implicações para o estudo morfológico; 

a prefixação na língua latina e sua influência na constituição do arcabouço léxico-morfológico do 

vernáculo. Afora isso, e sob uma perspectiva histórico-descritiva, pretendeu-se analisar o estatuto 

semântico-morfolexical dos vocábulos prefixados encontrados em edições dos 92 textos medievais 

perscrutados, bem como tecer algumas reflexões sobre a produtividade e vitalidade dos prefixos 

encontrados e algumas considerações sobre sua etimologia. Buscou-se também observar fenômenos 

atinentes a este tipo de derivação afixal, como a superposição prefixal, a parassíntese, a substituição de 

prefixos no decorrer do eixo temporal e a alomorfia e alografia ativadas nas operações genolexicais 

constituídas por esses elementos mórficos da margem esquerda do vocábulo. A análise individual de 

cada prefixo, subsidiada pelos quase 2 mil vocábulos complexos (excluindo-se deste cômputo as 

flexões de cada vocábulo) advindos de inúmeras operações prefixais depreendidas dos textos 

consultados, em 526 bases léxicas distintas, reproduzidas em um Morfemário (Tomo II desta 

dissertação), constituiu o cerne deste estudo, pois a partir dele foi possível estabelecer o paradigma 

prefixal da língua portuguesa em sua primeira sincronia arcaica. Foi delineada, quando possível, uma 

correlação histórico-linguística geral entre os usos prefixais e suas características em três momentos 

distintos da história da língua: o prefixo no latim, sua forma correspondente na primeira fase do 

português arcaico e seu uso no período hodierno. Foram ainda sistematizados em tabelas os vocábulos 

cuja datação mais antiga foi atestada pela presente pesquisa, bem como os casos de palavras que se 

arcaizaram e foram substituídas na história da língua. Pensa-se que uma descrição histórica da 

prefixação, alicerçada nos primórdios da expressão escrita em português, além de oferecer dados 

importantes para o estudo diacrônico da língua, poderá prestar-se ao esclarecimento de fenômenos 

tidos como abstrusos quando observados sob a luz de uma análise puramente sincrônica. 

 

Palavras-chave: Prefixação. Português Arcaico. Semântica morfolexical. Etimologia.                                        
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ABSTRACT 

 

This study aims to provide some contribution to the investigations of historical morphology, by 

approaching the phenomenon of word formation via prefixing in written records remaining from 

primitive production in Portuguese (XII, XIII and XIV centuries). It is the result of a descriptive and 

analytical master‘s research, whose scope was the tracking of prefixal paradigm of Portuguese in their 

first medieval synchrony, focusing on an extensive textual corpus of archaic Portuguese — embracing 

its manifestations in the legal and notarial documents, in literary prose and troubadour lyric. Based on 

several studies, including national authors as well as authors from other countries, we did a review on 

the literature and the theoretical framework focused on some key issues of morphology or those that 

were relevant to it: the concepts of word, morpheme and formation of words; the boundary between 

derivation and composition; the types of affixal elements of the left margin of the word (prefixes,  

prefixoides or pseudoprefixes); the boundary between synchrony and diachrony and its implications 

for the morphological study; prefixation in the Latin language and its influence on the formation of 

lexical-morphological framework of the vernacular. Aside from that, and under a historical-descriptive 

perspective, we intended to analyze the semantic-morpholexical status of prefixed words found in 92 

editions of medieval texts scrutinized, as well as make some reflections on the productivity and vitality 

of the prefixes found, and some considerations about their etymology. We also sought to observe the 

phenomena related to this type of affixal derivation as the prefixal superposition, the parasynthesis, the 

substitution of prefixes during the time axis and the allomorphy and allography activated in the 

genolexical operations constituted  by those morphic elements of the left bank of the word. The 

individual analysis of each prefix, subsidized by the almost 2000 complex words (excluding from this 

computation the inflections of each term) proceeding from numerous prefixal operations inferred from 

texts consulted in 526 distinct lexical bases, reproduced in a Morfemário (Volume II of this 

dissertation), constituted the core of this study, since from that, it was possible to establish the prefixal 

paradigm of Portuguese in its first archaic synchrony. When possible, we outlined a general historical-

linguistic correlation between the prefixal uses and their characteristics in three different moments in 

the history of the language: the prefix in Latin, its corresponding form in the first phase of archaic 

Portuguese and its use in today's period. The words whose oldest dating was attested by this research 

were also systematized in tables, as well as cases of archaized words replaced in the history of the 

language. It is thought that a historical description of prefixing, rooted in the origins of the written 

expression in Portuguese, besides providing important data for the diachronic study of language, can 

lend itself to clarify phenomena considered abstruse when observed under the light of a purely 

synchronic analysis. 

 

Keywords: Prefixing. Archaic Portuguese. Morpholexical Semantics. Etymology. 
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RESUMEN 

 

Este estudio tiene el objectivo precipuo de fornecer una contribución a la investigación de morfología 

historica, al abordar el fenómeno de la formación de palabras a través de la prefijación en registros 

escritos reminiscentes de la producción primitiva en portugués (siglos XII, XIII y XIV). Resulta de 

una investigación de máster, de naturaleza descriptiva y analítica, cuyo escopo primordial fue el 

rastreo del paradigma prefixal del portugués en su primera sincronía medieval, incidiendo sobre un 

extenso corpus textual del portugués arcaico — englobando sus manifestaciones en la documentación 

jurídica y notarial, en la prosa literaria y en la lírica trovadoresca. Basado en varios estudios, de 

autores nacionales y de otros países, se hizo una revisión de la literatura teórica existente, centrándose 

en algunos aspectos claves de la morfología: los conceptos de palabra, de morfema y de formación de 

palabras; la frontera entre la derivación y la composición; los tipos de elementos afijales del margen 

izquierdo del vocablo (prefijos, seudo-prefijos o prefijoides); el límite entre sincronía y diacronía y sus 

implicaciones para el estudio morfológico; la prefijación en la lengua latina y su influencia en la 

formación del marco léxico-morfológico de la lengua vernácula. Aparte de eso, y bajo una perspectiva 

histórico-descriptiva, este trabajo tuvo el escopo de analizar el estatuto semántico-morfolexical de las 

palabras prefijadas presentes en ediciones de 92 textos medievales reminiscentes, además de promover 

algunas reflexiones sobre la productividad y la vitalidad de los prefijos encontrados y algunas 

consideraciones con respecto a su etimología. Se trató también de observar fenómenos relacionados a 

este tipo de derivación afijal, como la superposición prefijal, la parasíntesis, la sustitución de prefijos 

en en la historia de la lengua y la alomorfia y alografia generadas a través de estos elementos mórficos 

de la margen izquierda del vocablo. El análisis individual de cada prefijo, subvencionado por casi 

2.000 palabras complejas (excluídas las flexiones de cada término), que surgieron de numerosas 

operaciones prefijales analisadas en los textos consultados, en 526 bases léxicas distintas, reproducidas 

en un Morfemário (Volumen II de esta disertación), constituyó el núcleo de este estudio, puesto que 

partindo de él fue posible establecer el paradigma prefijal de la lengua portuguesa en su primera 

sincronía arcaica. Se promovió, cuando posible, una correlación histórico-linguística general entre los 

usos prefijales y sus características en tres periodos distintos en la historia de la lengua: el prefijo en el 

latín, su forma correspondiente en la primera fase del portugués arcaico y su uso en el período actual. 

Además, se sistematizó en tablas los vocablos cuya datación más antigua fue atestada por esta 

investigación, como también las palabras que se arcaizaron y fueron sustituidas en la historia de la 

lengua. Se piensa aquí que una descripción histórica de la prefijación, incidiente en los orígenes de la 

expresión escrita en portugués, además de proporcionar datos importantes para el estudio diacrónico 

de la lengua, podrá prestarse a aclarar los fenómenos considerados abstrusos cuando observados bajo 

el prisma de un análisis puramente sincrónico. 

 

Palabras clave: Prefijación. Portugués Arcaico. Semántica morfolexical. Etimología.                                        
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INTRODUÇÃO AOS APÊNDICES
1
 

 

A constituição deste segundo tomo de nossa dissertação de mestrado tem como escopo 

precípuo disponibilizar ao leitor a totalidade de dados que serviu como lastro empírico para a 

realização da descrição e análise do paradigma prefixal da língua portuguesa em sua primeira 

sincronia arcaica, podendo tais dados, inclusive, servir para outros estudos futuros, já que 

põem em evidência uma gama expressiva de informações sobre os períodos mais recuados do 

vernáculo, diretamente extraídas de edições filologicamente confiáveis de 92 manuscritos 

medievais remanescentes, que englobam as três categorias textuais do português arcaico, a 

saber: (i) a lírica galego-portuguesa ou cancioneiro medieval português; (ii) a documentação 

em prosa não literária (isto é, de natureza jurídico-notarial); (iii) a documentação em prosa 

literária — entendida em seu sentido lato, em oposição aos textos jurídicos —, quer 

diretamente escrita em português, quer traduzida do latim ou de outras línguas (MATTOS E 

SILVA, 2010; 2008a; 2006b; 1991). 

No Apêndice I arrolamos a listagem completa dos formantes prefixais e lexias por eles 

derivadas, coletados no corpus textual representativo da primeira fase do português arcaico 

(sécs. XII a XIV), organizada por ordem alfabética dos itens prefixais e, em sequência, por 

ordem alfabética dos vocábulos em que ocorrem. Essa listagem, que denominamos de 

Morfemário, é dividida em três grandes partes: a primeira elenca as ocorrências dos prefixos 

propriamente ditos; a segunda, as ocorrências dos prefixoides ou semiprefixos, que se 

encontravam naquele período já em processo de gramaticalização, tornando-se formas presas; 

a terceira, os casos de prefixos ou prefixoides que funcionam no corpus textual da primeira 

fase do português arcaico como verdadeiras bases (MLBs) nos vocábulos derivados. 

Como nos ativemos a uma descrição e análise das palavras lexicais, todas elas 

(substantivos, adjetivos, verbos, advérbios em -mente) que apresentaram, em seu processo 

constitutivo, morfemas lexicais subsidiários, foram selecionadas e passaram a integrar a base 

de dados, sendo que descartamos do Morfemário os vocábulos gramaticais/formas 

dependentes (pronomes, preposições, conjunções, advérbios em geral). Quando em um 

mesmo texto dado vocábulo ocorreu várias vezes sob a mesma grafia e com sentidos idênticos 

                                                           
1
Algumas das informações presentes nesta introdução já se encontram no Tomo I. Contudo, julgamos ser 

pertinente a reprodução delas também aqui neste tomo, em vista de poder haver aqueles leitores que apenas 

mostrassem interesse pelos dados (querendo apenas consultar o Tomo II) e não pela discussão teórico-descritivo-

analítica realizada no primeiro tomo. Assim, apenas visamos a apresentar as informações essenciais quanto à 

constituição do morfemário, base empírica do estudo que realizamos. 
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ou muito semelhantes, registramo-lo uma só vez, indicando em nota de rodapé quantas vezes 

ocorreu nas páginas que lemos de cada documento medieval perscrutado. 

Como já salientamos na metodologia desta dissertação (macroseção 7 do Tomo I), por 

nosso estudo se restringir à apreciação descritivo-analítica da prefixação no sistema 

intralinguístico do português, optamos por descartar do conjunto dos dados (i.e., o 

Morfemário) as ocorrências de vocábulos prefixados notadamente latinos, que se mostraram 

recorrentes em alguns textos, principalmente os da documentação primitiva (séc. XII), 

editados por Martins (2001a; 2001b). Contudo, esclarecemos que não excluímos as palavras 

herdadas — visto que indiscutivelmente se inserem no léxico geral da língua portuguesa —, 

mas, como dissemos, descartamos apenas as formas cuja grafia e constituição mórfica casual 

permitiam ser detectadas como lexias próprias do sistema intralinguístico latino. 

Antropônimos e topônimos, ou seja, nomes próprios em geral, também não foram inseridos 

no morfemário. 

Como já apontamos, o levantamento no corpus textual adotado dos itens lexicais 

formados via prefixação foi realizado através da leitura ocular, rastreando-se os prefixos um a 

um e inserindo-os nas células do morfemário, que se constituiu, portanto, num banco de dados 

para os estudos de morfologia histórica, a ser disponibilizado através de mídias digitais, 

anexadas aos volumes impressos da dissertação. Para apresentar coerência com os objetivos e 

pressupostos de nossa pesquisa, sob as condições de trabalho que enfrentamos, pensamos que 

o levantamento lexical (leitura verbo ad verbum) era o único modo para se conseguir 

depreender dos textos (sob formato impresso ou digital), de forma proficiente, as informações 

que procurávamos
2
. 

Os itens lexicais coletados foram inseridos em tabelas, em que também foram 

registrados o prefixo segmentado da lexia, a classe-alvo do prefixo, a classe morfossintática 

da base lexical e do produto detectado nas ocorrências, assim como o sentido
3
 e o étimo

4
 da 

                                                           
2
Como já afirmamos, qualquer procedimento metodológico acarreta implicações operacionais e epistemológicas. 

No nosso caso, a escolha por um levantamento lexical verbo ad verbum trouxe diversas vantagens (a captação de 

todas as variantes gráficas e alomórficas, a percepção da alternância de lexemas com e sem prefixo no português 

arcaico e a possibilidade de observação de outros fenômenos linguísticos de nosso interesse, que futuramente 

poderão subsidiar novas pesquisas), mas também a desvantagem de termos que dedicar cerca de nove meses para 

o levantamento dos dados. Vê-se, portanto, que se faz necessária a criação de um corpus diacrônico 

informatizado de morfemas do português. Utilizando os corpora informatizados já existentes, inserir-se-iam 

neles ferramentas específicas para a depreensão de morfemas, criando um banco de dados específicos para os 

estudos morfológicos. 
3
Sabemos do emaranhado terminológico que envolve os escorregadios e proteiformes conceitos básicos da 

semântica (ROTH, 1998), de tal forma que ―Significado, sentido, significação recebem interpretações diferentes, 

que variam segundo as correntes de pensamento, a época, a teoria, os autores em que ocorrem, as finalidades ou 

a área de conhecimento em que são empregados.‖ (MARQUES, 1996). [Grifos no original]. Por isso, 
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lexia, a averbação e as referências sobre o manuscrito e a página em que foram depreendidas 

as palavras analisadas. Além disso, para cada entrada na tabela, imediatamente após essas 

informações, disponibilizamos as averbações, que podem ter extensões variáveis, sendo que 

as mais extensas assim o foram para assegurar a depreensão do sentido da palavra prefixada 

em seu contexto (muitas vezes o sentido não ficava claro apenas pelo período em que se 

encaixava o lexema prefixado, mas sim, apenas pelo parágrafo inteiro ou vários períodos). 

Vale ressaltar que a constituição do Morfemário (Apêndice I) foi, indiscutivelmente, 

uma parte fundamental do desenvolvimento da pesquisa que realizamos, sem a qual não nos 

seria possível estabelecer qualquer aproximação coerente e fidedigna à formação de palavras 

via prefixação na primeira sincronia do português arcaico, nosso objeto de estudo nesta 

investigação linguística que concretizamos. 

Do Apêndice II deste segundo tomo da dissertação constam, em ordem alfabética, 

todos os vocábulos cujo emprego mais antigo foi atestado pela presente pesquisa, o que 

constitui, sem dúvida, uma contribuição significativa para os estudos etimológicos, já que 

foram 107 palavras cuja datação pode ser recuada ao menos em um século, quando se 

compara com as informações etimológicas veiculadas em estudos reconhecidos no âmbito da 

linguística histórica e da filologia, como os de Cunha (2010), Houaiss & Villar (2009) e 

Machado (2003). Há vocábulos cujo recuo na datação é impressionante, ultrapassando vários 

séculos, como é o caso de regateiros (IB616), cuja primeira ocorrência é apontada como do 

séc. XIX (Houaiss & Villar, 2009)
5
, mas que encontramos registrado em um documento do 

século XIII, havendo, portanto, um recuo de seis séculos em sua datação. Pretendemos, a 

posteriori, sistematizar melhor essas descobertas, publicando-as como adendos atualizados às 

                                                                                                                                                                                     
esclarecemos que o sentido é o significado apreensível no interior de dado contexto discursivo-textual, de forma 

que possui um valor mais concreto e mais preciso do que a significação, que é mais abstrata e mais difusa. Já por 

significado do lexema adotamos a conceptualização proposta por Viaro (2012, p.281): ―[...] estamos entendendo 

por significado de uma palavra o conjunto de relações — associadas a uma referência qualquer ou a uma 

imagem mental e depreensíveis em contextos de uso distintos — que um mesmo conjunto de realizações sonoras 

(ou visuais), numa sequência inalterável (ou seja, o significante dessa mesma palavra), pode representar.‖ 

[Grifos no original]. Entendemos, com Ponte (2007, p.66) que os sentidos de uma forma linguística ―[...] 

emergem a partir do entrecruzamento do texto com o processamento que o leitor faz [...].‖. Para depreender os 

sentidos emergentes de itens lexicais e afixais do português arcaico pensamos que essa seja a única forma válida 

possível, já que, obviamente, não usufruímos do conhecimento como falantes dessa sincronia pretérita. 
4
Entendemos por étimo a forma sígnica consabida como temporalmente mais recuada de um vocábulo. Em 

outras palavras, sua origem remota atestada cientificamente, i.e., seu terminus a quo. Para nós, portanto, étimo e 

origem da palavra são uma só coisa, o que nos faz discordar, quanto a isso, da visão de Viaro (2011, p.99), para 

quem o étimo de um vocábulo é ―[...] a forma equivalente da mesma palavra, imediatamente anterior numa 

sincronia pretérita qualquer.‖ [Grifo nosso]. 
5
Cunha (2010) não registra esse vocábulo, não apontando, por conseguinte, quando ocorreu seu emprego mais 

antigo. 
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informações contidas nos dicionários que consultamos, o que pode ser de grande valia para os 

estudiosos de linguística histórica e de etimologia. 

Por fim, o Apêndice III registra os vocábulos da primeira fase do português arcaico, 

coletados dos textos medievais que consultamos, que acabaram arcaizando-se ao longo da 

história da língua (caíram em desuso), sendo substituídos por outras formas, geralmente com 

troca de afixos, como alumear (IC136) → iluminar ou endurados (IC730) → endurecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 

PARTE I

 

 



392 

 

MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES)6 

PARTE I – PREFIXOS PROPRIAMENTE DITOS 

01. a-1 

ETIMOLOGIA: Prefixo latino ad-, que indicava nessa língua as noções de ‗aproximação, direção para, começo da ação, adição‘, tendo como terminus a 

quo a preposição latina de acusativo homônima. Esse prefixo se documenta em vocábulos eruditos e semieruditos, que denotam ‗aproximação no tempo e no 

espaço; direção‘, como em adjazer (< adiacēre, ‗jazer ao lado‘). Também atua nas línguas românicas em geral, sobretudo no português e no espanhol, nos 

processos parassintéticos (lato ou stricto sensu). O prefixo ad- em português se mantém sempre diante de vogal e das consoantes < b >, < d >, < h >, < j >, < 

m >, < q > e < v >; diante das consoantes < c >, < f >, < g >, < l >, < n >, < p >, < r >, < s > e < t >, o < -d- > do prefixo é geralmente assimilado; reduz-se a a- 

nos verbos vernáculos (e em seus particípios adjetivados) oriundos de substantivos ou adjetivos (ou seja, em formações parassínteticas). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-1 ~ as-1 ~ af- ~ aa-1 ~ al-1 ~ ad- ~ ar-1. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O.
7
 ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC001 a-1  Expletivo abaixou ~ 

abaixes
8
 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -baixar < lat. 

vulgar *bassiāre, de 

bassus (latim do séc. 

VIII) 

baixar, descer VSMA 78r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ouvy e achey do teu Deus ao q(ua)l tu s(er)ves, que emclinou e abaixou os ceeos e descendeu aa t(er)ra nom por os justos mas por 

salvar os pecadores e os trager a peendença, e trouxe p(er)a sy e participou com muyt(os) poblican(os) e pecadores.‖ 

                                                           
6
Abreviaturas utilizadas neste morfemário: ÁR. (árabe); CLÁSS. (clássico); CÓD. (código); MLS (morfema lexical subsidiário, i.e., prefixo); C. F. (classe-fonte); C. A. (classe-

alvo); C. O. (classe da ocorrência); PÁG. (página); LAT. (latim); PA (português arcaico); ÁR. (árabe); GR. (grego); FR. (francês); IT. (italiano); DERIV. (derivado); VULG. 

(vulgar); ECLES. (eclesiástico); INF. (infinitivo); MED. (medieval); PART. PRES. (particípio presente); PART. PASS. (particípio passado). 
7
Leia-se classe da ocorrência como a classe gramatical do produto tal qual presente na averbação, no contexto frasal-encunciativo, que, muitas vezes difere da classe-alvo primeva 

(original) da derivação prefixal. 
8
Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 2: ―E o bispo s(an)c(t)o Nono a este scripto respondeo asy: - Qual q(ue)r que tu es e quem es ao Senhor Deos claro, certo e manifesto he. E 

por em te rogo e amoesto que de todo e~ todo no~ desprezes nem abaixes minha hu(m)ildade porque soom home~ pecador.‖ 

IC002 a-1  Expletivo abaixasse Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -baixar < lat. 

vulgar *bassiāre, de 

bassus (latim do séc. 

VIII) 

declinar, diminuir, 

descer 

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―E o coracom que tam fremoso | soya deseer pollos be es celestriaa | es em que sempre cuydaua . | abaixasse cada dya mais . Ma | is 

pollos cuydados dos feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla mesquindade dos 

homéés . | que no mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy meesmo.‖ 

IC003 a-1  Expletivo abalada Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. vulg. advallare
9
 agitar, mover, 

sacudir 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos [...] 

e co~ muy tenperados orualhos he muy blandame~te regada, e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança [...].‖ 

IC004 a-1 Expletivo abastou Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‗levar, sustentar (um 

peso)‘ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

DSG 03r 

AVERBAÇÃO: ―Eem | mentre todos escarneciam do | sancto mancebo . foy húú mance | bo aafonte por da augua . em | hu a gram canada . E tomãdo | 

aaugua da fonte . entrou gran | de peixe na canada . Equando se | tornou omancebo . deytou aau | gua da canada . antre aqueles | quehi
 
 estauam comendo . 

e caiu | opeixe em terra . e era atam gran | de que abastou aquell sancto home  | quanto pode comer naquel dya.‖ 

IC005 a-1 Expletivo abastã Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‗levar, sustentar (um 

peso)‘ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

FS 02r 

                                                           
9
Segundo o Dicionário Michaelis online. Já segundo Cunha (2010) e segundo Houaiss & Villar (2009), é de origem controvertida. 
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AVERBAÇÃO: ―Vayte pera casa eescreui bẽ quanto hj achares en ouro enprata e en uestiduras eendóas e tragimho.  [...] Eela cõsa madrĩha enuiou 

aquelas doas eaquel auer perseu seruo Ao Bispo Nono. edizerlhi. estas cousas meto entas maãos ca estas son as riquezas queo ẽmíjgo mj fazia auer. perseus 

enganos per que eu era decebuda. ca amĩ abastã as riquezas do meu esposo e meu senhor ihesu Christo.‖ 

IC006 a-1 Expletivo abastava ~ 

abastam
10

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‗levar, sustentar (um 

peso)‘ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

VSMA 80r / 

81r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e brad(os) diziia: - Oo q(ua)nta 

violencia e emjuria padeço deste velho decrepito. Nom te abastava trinta mil mour(os) que m(e) p(er) forca de baptismo tiraste e hofereceste ao teu Deos?‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―A my~ asaz abastam as riq(ue)zas de meu senhor e sposo Jhesu Cristo.‖ 

IC007 a-1  Expletivo abastossament

e 

Verbo Verbo Adv. Do PA a- + -bastar < lat. 

med. bastāre < gr. 

bastázō, ‗levar, sustentar 

(um peso)‘
11

 

satisfatoriamente, 

suficientemente, 

seguramente, 

fortemente 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos [...] 

e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança, e co~ muy deleitossos cantares daues he muy docemente resoada, e con muy 

linpos ryos he muy abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada, e co~ guardadores muy preuistos he con grande 

vigilya gouernada.‖ 

IC008 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abraçoulhos Subst. Verbo Verbo. Do PA a- + -braç(o)- +  

-a- + -r < lat. 

brac(c)hĭum 

cingir com os 

braços, abraçar 

FS 14v 

AVERBAÇÃO: ―Etãto que entrou deitousse no astrago ante seus pées e abraçoulhos edaua gimidos e choraua. e apanhaua da terra edeytaua sobre as 

                                                           
10

Cada forma ocorre 01 vez. 
11

Cunha (2010) não registra esse advérbio. Segundo esse etimólogo (2010), o adj. abastoso ocorre a partir do séc. XV. Contudo, tendo em vistas que no séc. XIV já ocorre um 

advérbio sobre ele formado, parece-nos seguro sustentar a ilação de que o adjetivo é anterior à datação oferecida pelo mencionado etimólogo. 
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cabeça. e regaualhj os pées cossas lagrimas desy alimphaualhos cõ seus cabelos dado uozes edizẽdo. senhor amerceate demĩ pecador [...].‖ 

IC009 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abranda
12

 Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -brand(o)- + 

-a- + -r < lat. blandus 

tornar brando, 

mitigar, suavizar 

OE 02v 

AVERBAÇÃO: ―Ca, asy como o oleo cria e ma~tem o lume e cria a carne~ e abranda a door, bem asy o nome Jhesu he luz e ma~yar e meezinha, ca elle 

luze quando he preegado e da mantiime~to a[a] alma quando em elle cuida e abranda-a e hu~ta-a quando o chama.‖ 

IB001 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acaba Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, 

acabar 

CSM 03 

AVERBAÇÃO: ―Aqui sse acaba o Prologo das Cantigas de Santa Maria.‖ 

IB002 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar
13

 Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, 

acabar 

CA 39 / 

57 

AVERBAÇÃO: ―Non me poss‘eu, senhor, salvar / que muito ben non desejei / aver de vos; mais salvar-m‘ei / que non cuidei end‘ acabar / mais do que vus 

quero dizer: / cuidei: vos, senhor, a veer. / Tanto bem ouv‘eu em cuidar!‖ 

                                                           
12

02 ocorrências. 
13

02 ocorrências. 
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IC010 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar ~ 

acabado ~ 

acaba
14

 

Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, 

acabar 

PP 01a – 

03c 

AVERBAÇÃO 1: ―Onde todo home~ q(ue) algu~u~ boo feyto q(ui)ser começar p(ri)m(eyr)o deue poer o poder en D(eu)s rrogandoo e pidindolhy m(er)çee 

q(ue) lhy de´ sab(e)r e uoontade e poder p(er) q(ue) [o] possa be~ acabar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E a era dos arauigos e~ (seisce~tos) e #XXIX anos rroma~os e (treze~tos) e #XXI dia[s] mais e segundo os anos delles (seisce~tos) e 

#XLIX anos [...] dos p(er)ssia~os (seisce~tos) e #XXV anos roma~os e #X dias mais. E ffoy acabado d[e]s q(ue) foy começado a #VII anos (con)p(ri)dos.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E na septima de todalas acusaço~es e dos maes enemjgos q(ue) os hom(e~)s faze~ de muytas maneyras e das pe~as e dos escarmentos 

q(ue) mereçe~ p(er) rrazo~ delles e desta guisa se acaba a justiça co~p(ri)dame~te.‖ 

IC011 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabasse ~ 

acaban 

Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, 

acabar 

CGE 02c / 

02d 

AVERBAÇÃO 1: ―E acabasse Europa en hu~u~ cabo d'Espanha en hu~u~ logar que chaman Caliz e por sobre nome Ylha d'Ercules e en esta ylha se 

ajuntam estes dous mares que dissemos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Estes montes começansse e~no grande mar Occiano apreto da villa que chama~ Bayona, que jaz acerca desse mar aa parte do aguyo~, 

e atravessam toda a terra ataa o mar Mediterreno e acabansse acerca de hu~a villa que ha nome Taliber.‖ 

IC012 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

acabou Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, 

acabar 

FS 17r 

                                                           
14

Cada forma ocorre 01 vez. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Effoy assi que todo oque começou cõ aiuda de Deus acabou e deulhj cima bẽ auenturadamẽte.‖ 

IC013 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabaria ~ 

acabar
15

 

Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, 

acabar 

DSG 02v / 

09r 

AVERBAÇÃO 1: ―Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey 

dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que 

ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eeu despois que acabar aobra | que hey de fazer . ca ia pouca he . logo |  me uou despos ty.‖ 

IC014 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabada ~ 

acabou
16

 

Subst. Verbo Verbo 

PP / 

Verbo 

Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, 

acabar 

OE 02r 

AVERBAÇÃO 1: ―E ella, quando ueo ao luguar onde auia de seer degolada, fez oraço~ a Deus, e, acabada a oraçom a Deus, logo apareceu ante [el]la 

hu~u~ menino que tragia e~ hu~u~ [p]ano de linho muy aluo tres ma[ça~]a~s muy nobres e tres rosas [m]uy fremosas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E a sancta uirgem foy degolada e acabou seu marteyro.‖ 

IC015 a-1 Expletivo acabadas Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cab(o)- +    terminar, findar, VSMA 77r 

                                                           
15

Cada forma ocorre 01 vez. 
16

Cada forma ocorre 01 vez. 
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_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP -a- + -r < lat. capŭt chegar ao fim, 

acabar 

AVERBAÇÃO: ―E depois acabadas as missas dos ffiees, subitam(en)te veo aq(ue)lla po~o~ba chea e çercada de muitas çugidades e voando assy como 

ante, esteve ante my~.‖ 

IC016 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

completo, pronto, 

primoroso 

CGE 04b 

AVERBAÇÃO: ―E por esta razom os dous Hercolles primeiros, cuydando cada hu~u~ seer aquelle, poseronse assy nome. Ca, segundo o linguagem grego, 

foy composto este nome per duas partes de leteras, convem a saber, de "es" e de "elleos", que quer dizer bathalhador honrrado e acabado em força e em 

lide.‖ 

IC017 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

completo, pronto, 

primoroso 

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey 

dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que 

ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.‖ 

IC018 a-1 Expletivo 

_________ 

acabamẽto Subst. Verbo Subst. Do PA a- + -cab(o)- +    acabamento, i.e., PP 01a 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-a- + -r < lat. capŭt fim, termo 

AVERBAÇÃO: ―Deus he começo e meyhao e acabame~to de todalas (cou)sas e sen el no~ pode ne~ hu~a cousa seer ca pelo seu pod(er) e pelo seu 

sab(er) som todas feytas e gou(er)nadas e pola sa bondade manteudas.‖ 

IC019 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabamẽto Subst. Verbo Subst. Do PA a- + -cab(o)- +    

-a- + -r < lat. capŭt 

fim, remate, 

culminância 

OE 01v 

AVERBAÇÃO: ―Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota 

[oraço~] que cante ante el e seia rec[ibuda] por nos, e aa Uirgem, sua m[adre], [que] faça conprir nossa oraço[m e que] nos emviie a seu rogo ros[as de 

pa]ciencia do orto do seu para[yso e] fruitos de acabame~to de [obras] de saluaço~, asy como e~ui[ou a hu~u~] escolastico, que auia nome T[heo]fi[lo], a 

rogo de hu~a sancta uirgem, [sua espo]sa de Jhesu Christo, segundo se con[tem em] este falame~to que se segue.‖ 

IC020 a-1 Sentido 

opaco 

acaecerẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < lat. ad- + 

-cadĕre, ‗cair‘ 

ocorrer, acontecer FR 77v 

AVERBAÇÃO: ―Todos p(re)ytos q(ue) acaecere~ ta~be~ d(e) iustiça come dout(ra)s cousas iuyge~ os alcaydes q(ue) foro~ postos por el rey ou os q(ue) 

poseren os alcaydes en seu logar assy como manda a ley [...].‖ 

IB003 a-1 Sentido 

opaco 

acanocese Verbo Verbo Verbo Do PA a- + conocer < 

lat. cǒgnōscĕre 

reconhecer
17

 

 

NT 01 

AVERBAÇÃO: ―E a maior aiuda que illos hic cõnocerũ, que les acanocese Laurẽzo Ferrnãdiz as irdade per plecto que a teuese o abate de Sancto Martino 

                                                           
17

Para a depreensão deste sentido, no contexto, concordamos com a interpretação/leitura feita por Ivo Castro (2006, p. 131), em sua versão modernizada da Notícia de Torto. Eis a 

averbação acima lançada conforme à modernização do texto feita por Castro (2006, p. 131): ―E para maior prova de que eles o reconheceram, que lhes reconhecesse Lourenço 

Fernandes a sua herança por preito, que a detivesse o abade de São Martinho, que, conforme adquirissem outra, que assim lhes desse o abade parte dela.‖ 
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que, como uẽcesẽ, que asi les dese de ista o abate.‖ 

IC021 a-1 Sentido 

opaco 

acatar Verbo  Verbo Verbo Do lat. *accaptāre, de 

ad- + -captāre 

consentir, aceitar, 

acatar 

FS 15v 

AVERBAÇÃO: ―Equandoa deytarõ anteaporta marauilhouse osancto homẽ da coyta que soffria e disselhj. ffilha sey leda estoti deu Deus por ta saúde. e 

nõ por ta morte onde deuemos mais acatar que data saúde ti nõ uenha perigóo.‖ 

IC022 a-1 Sentido 

opaco 

acatar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accaptāre, de 

ad- + -captāre 

encarar, olhar nos 

olhos, dirigir o olhar 

FS 14v 

AVERBAÇÃO: ―Eaquel queo nõ ousa acatar adereito. Cherubin e seraphyn nẽ os angos nõsse despagou de morar antros máaos assi como tu padre 

preegasti.‖ 

IC023 a-1 Sentido 

opaco 

acendeo ~ 

acendya
18

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- 

+  -candĕre, ‗brilhar, 

aquecer, queimar‘ 

pôr fogo a, fazer 

arder; abrasar, 

afervorar, 

intensificar 

DSG 01r / 

08v 

AVERBAÇÃO 1: ―xvj De costantino mansionaryo . | como acendeo as alanpadas que [f1r-c2] estauã cheas daugua :.  // :.  //  :.  ~ |.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Como quer que fosse abbade | demuitos mõies . andaua per | muitas cidades e per mujtas uj | las . e per mujtos castellos . e pelas | ruas . 

e pellas igreias . e pellas | casas dos homee s . dizendo mujtas sanctas palauras . per que acendya os co | racõos dos homee s pera oamor dedeus | e da 

terra celestrial.‖ 

IC024 a-1 Sentido 

opaco 

acendem ~ 

acenda
19

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- 

+  -candĕre, ‗brilhar, 

aquecer, queimar‘ 

acalorar, inflamar, 

abrasar, intensificar 

OE 01r 

AVERBAÇÃO 1: ―Mays, segundo diz o be~e~to [Sancto A]gustinho, tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto 

nem pode fazer o teu [spiritu co~]trito, c[a], como quer que os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade 

pera o amor de Deus.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se 

                                                           
18

Cada forma ocorre 01 vez. 
19

Cada forma ocorre 01 vez. 
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conforte e o e~fermo co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saúde [...].‖ 

IC025 a-1 Sentido 

opaco 

acendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- 

+  -candĕre, ‗brilhar, 

aquecer, queimar‘ 

vivificar, fortalecer, 

intensificar, acender, 

abrasar, incendiar 

FS 16v 

AVERBAÇÃO: ―O sancto homẽ acendeu os corações dos homẽs assi no amor de Deus persa boa paraura e persas bõãs façanhas que daua dessi. quesse 

uijnhã acõpanhar de todalas terras a el.‖ 

IC026 a-1 Sentido 

opaco 

acesa Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accĕndĕre < ad- 

+  -candĕre, ‗brilhar, 

aquecer, queimar‘ 

vivo, aceso, 

abrasado, incendido 

VSMA 79r 

AVERBAÇÃO : ―Todos os que hi presentes stavam(os) q(ua)ndo esto ouvim(os), e vim(os) esta molh(e)r m(er)etriz e publica com tanto e tam grande 

desejo de sua saude acesa, dem(os) muytas gracas a Deos.‖
 
 

IC027 a-1 Sentido 

opaco 

açesa
20

 Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- 

+  -candĕre, ‗brilhar, 

aquecer, queimar‘ 

vivo, forte, intenso, 

aceso, abrasado, 

incendido 

FS 14v / 

01r 

AVERBAÇÃO 1: ―Epor que foy ali pela uóontade de Deus assy foy açesa no seu amor que amarauilha lhj corriã dos olhos Rios de lagrimas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Equando esto uimos eu equantos hj estauamos demos louúor aDeus quando uymos tã máa molher assy açesa no amor de Deus ede as 

saúde.‖ 

IC028 a-1 Sentido 

opaco 

aceso  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accĕndĕre < ad- 

+  -candĕre, ‗brilhar, 

aquecer, queimar‘ 

vivo, forte, intenso, 

aceso, abrasado, 

incendido 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―De pois que Apollonio ante opobóo disse aquesto parousse hũa núue sobreeles chea dagua queos cercou e matou as chamas do fogo que 

era ia muyto Aceso. Quando esto uyo oJuyz eopobóo espantaronse e disserõ todos ahũa uoz. Grande he oDeus dos cristáaos sóo.‖ 

IB004 a-1 Sentido 

opaco 

acenson Verbo  Verbo Subst. Do lat. ascēnsĭō, -ōnis < 

lat. ascendĕre < ad- +     

-scandĕre, ‗subir‘ 

Ascenção, i.e., 

subida de Cristo aos 

Céus, após sua 

CEM 34 

                                                           
20

02 ocorrências. 
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Ressurreição 

AVERBAÇÃO: ―E ainda vos conselharei
21

 al, / por que vos amo mui de coraçon: / que nunca voz en dia d‘Acenson / tenhades, nen em dia de Natal, / nen 

doutras festas de Nostro Senhor / nen de seus santos, ca ei gran pavor / de vos vĩir mui toste deles mal.‖ 

IC029 a-1 Sentido 

opaco 

ascensom Verbo  Verbo Subst. Do lat. ascēnsĭō, -ōnis < 

lat. ascendĕre < ad- +     

-scandĕre, ‗subir‘ 

Ascenção, i.e., 

subida de Cristo aos 

Céus, após sua 

Ressurreição 

CGE 01c 

AVERBAÇÃO: ―E per elles outrossi sabemos da morte e paixon e da resurreiçom e da ascensom do Nosso Senhor Jhesu Cristo.‖ 

IB005 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertaron Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do PA a- + -cert(o)- +   

-a- + -r < lat. cĕrtus 

encontrar-se 

casualmente 

CSM 23 

AVERBAÇÃO: ―Quand‘ esto diss‘ o menĩo, quantos s‘ y acertaron / aos judeus foron logo e todo-los mataron; / e aquel que o ferira eno fogo o queimaron 

[...].‖ 

IB006 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertarẽ Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do PA a- + -cert(o)- +   

-a- + -r < lat. cĕrtus 

combinar, ajustar FG 70 

AVERBAÇÃO: ―Todo uezĩo que saca cuitello su fomo da Villa ou ẽ araualde. de .iij. maravidis. Aos Juyzes e se o sacar fora ou no mote nõ nos de. Peleía 

que pelegẽ. vezĩs na Villa ou fora da uilase foren  os Juyzes ẽfijnos pera dereyto que façã dereyto perant‘elles. e se os Juyzes se s‘y nõ acertarẽ traue ẽ eles o 

                                                           
21

Observe-se o uso do verbo conselhar, com o mesmo sentido de aconselhar. A forma sem prefixo ocorre na cantiga nº 19 nas estrofes 1 (conselhar), 3 (conselharei) e 4 (conselh‘). 

Há, portanto, uma variação livre entre lexemas com e sem prefixo, sem que haja quaisquer alterações semânticas entre as duas formas, o que igualmente ocorre no espanhol 

medieval, tal como afirma Pedro Sánchez-Prieto Borja (1992). Nas Cantigas há uma recorrência notável de vocábulos nessa situação de alternância. 
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alcayde é enfí‘jos pera dereyto dos Juyzes.‖ 

IC030 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertar Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do PA a- + -cert(o)- +   

-a- + -r < lat. cĕrtus 

calhar, acertar, recair OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de 

comeres de luxuria e de guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor 

Jhesu Christo, e no~ façades cura da carne~ em maas cobiiças.‖ 

IB007 a-1  Sentido 

opaco 

achei Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

encontrar, descobrir, 

deparar-se com 

CAMI 27 

AVERBAÇÃO: ―El, amiga, achei eu andar tal / come morto, ca é descomunal / o mal que sofr‘ e a coita mortal, / pero, quando me vio, disse-mi assi:/ 

‗Senhor, rogad‘ a senhor do meu mal / por Deus, que aja mercee de mi.‘‖ 

IB008 a-1  Sentido 

opaco 

 

acharia ~ 

acharedes ~ 

achar ~ achei 

~ acha ~ 

achaar ~ 

achasse
22

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

descobrir, encontrar; 

pensar, considerar, 

ter por impressão; 

deparar-se com
23

 

CEM 02-53 

AVERBAÇÃO 1: ―E, se m‘eu quisesse seer viltada, / ben acharia quen xe me viltasse; / mais, se m‘eu taes non escarmentasse, / cedo meu preito non seeria 

nada; / e en sa prol nunca me vós faledes, / ca, se eu soubesse, morrer ardendo;  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se queredes meu conselho filhar, / creede-m‘ora, ben vos acharedes:  / nunca muito de vó-los alonguedes, / ca non podedes outros 

taes achar / que vos non conhoscan quen sodes nen qual; / e se vos daquestes dous end‘uu fal, / que por minguado que vos en terredes!‖ 

                                                           
22

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a quinta, que ocorre 02 vezes.. 
23

A respeito do sentido de achaar, na averbação 6, Lapa (1965, p.47) indica que é o de ‗estender ao comprido no chão‘. Discordamos dessa ilação, visto que esse sentido não é dado 

pelo verbo em si, mas pelo restante da frase: ―con costa juso‖. 
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AVERBAÇÃO 3: ―E por leva-l‘ a quitaçon dobrada / se me queixou; e catei u jazia / ẽno padron, e achei que avia de todo ben sa quitaçon levada; / poren 

faz mal, que non pode peor; / mais tant‘á el de quitaçon sabor, / que a nega, pero x‘a leva dobrada.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Ao daian de Cález eu achei / livros que lhe levavan d‘aloguer, / e o que os tragia preguntei / por eles, e respondeu-m‘el: — Senher, / 

com estes livros que vós veedes dous / e conos outros que el tem dos sous, / fod‘ el per eles quanto foder quer.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E mais vos contarei de seu saber, / que cõnos livros que el tem i faz: / manda-os ante si todos trager, / e pois que fode per eles assaz, / se 

molher acha que o demo tem, / assi a fode per arte e per sen, / que saca dela o demo malvaz.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―E aquel mouro trouxe, com‘ arreite, / dous companhões en toda esta guerra; / e de mais á preço que nunca erra / de dar gran colpe com 

seu tragazeite; / e foia achaar con costa juso, / e deu-lhi poren tal colpe de suso, / que já a chaga nunca vai çarrada.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Podengo de riba Sil, / que cufiasse un muril, / que lhi mejasse / a Don Gil, / quando lébor i achasse.‖ 

AVERBAÇÃO 8 : ―Achei Sancha Anes encavalgada, / e dix‘ eu por ela cousa guisada, / ca nunca vi dona peior talhada, / e quige jurar que era mostea; / e 

vi-a cavalgar per ũa aldeia / e quije jurar que era mostea.‖ 

IB009 a-1 Sentido 

opaco 

 

achar ~ 

acharẽ
24

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

receber, encontrar CS 66/79 

AVERBAÇÃO 1: ―E o porteyro nõ deue tomar caualo de caualeíro nẽ hir ao seu leito mentre achar penhores.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O senhor da terra deue fazer quantos beesteiros quiser. e depois que filhar quantos quiser meter anadal e o anadal cada que morrer 

béésteiro deue a meter outrim em seu logo. se o achar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] e se o pela soldada nõ pode coreger correga-o per quanto lhy acharẽ e se corpo pelo corpo.‖ 

IB010 a-1  Sentido 

opaco 

 

achar ~ acha ~ 

acharẽ
25

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

encontrar, achar FG 68-82 

AVERBAÇÃO 1: ―Todo auer d‘auoengo ou de patrimônio. e erẽcia d‘erẽcia nõ separe trastẽpo. e se a achar ẽalleada saya per seu dereito.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se fiador nõ acha e o leuã ao. Castello depoys que der fiador darẽno co todo o seu.‖ 

                                                           
24

A primeira ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez.  
25

As duas primeiras formas ocorrem 01 vez cada; a última ocorre 02 vezes. 
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AVERBAÇÃO 3: ―Todo home Mercador em Merchandaria se lj acharẽ Algũa cousa de furto nõ lo deuen A demandar por de furto ca e Mercador.‖ 

IB011 a-1 Sentido 

opaco 

 

achar Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

descobrir, inventar, 

encontrar 

FCR 03 

AVERBAÇÃO: ―Et todo omne, que non fore nosso uizino, que em estos términos casa fezere, queno y achar tome de seo auer fasta em ualia de .V. mors. E, 

si ualia nonle achar, adugao preso fasta que peyte.‖ 

IB012 a-1 Sentido 

opaco 

 

acharẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

descobrir, inventar, 

encontrar 

CA020 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] e deilhis (com)p(ri)dame~te (poder q(ue) eles correga~ e façam coreger todalas cousas q(ue) achare~ e uire~ q(ue) foro~ feytas p(er) 

mj~ e pelos me(us) de meu reyno sen razo~ [...].‖ 

IB013 a-1 Sentido 

opaco 

 

achei ~ achar 

~ achou ~ 

achamos
26

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

encontrar, descobrir, 

achar, notar 

CSM 01-30 

AVERBAÇÃO 1: ―E que dos Romãos Rey / é per dereit‘ e Sennor, / este livro, com‘ achei, / fez a onrr‘ e a loor.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Fezo cantares e sões, / saborosos de cantar, / todos de sennas razões, / com‘ y podedes achar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Sen muita de bõa manna, / que deu a un seu prelado, / que primado foi d‘Espanna / e Affons‘ era chamado [...] // Ben enpregou el seus 

ditos, / com‘ achamos en verdade, / e os seus bõos escritos / que fez da virgĩidade / daquesta Sennor mui santa [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Porque o a Gloriosa / achou muy fort‘ e sen medo / en loar sa preciosa / virgĩindad‘ en Toledo, / deu-lle porend‘ hũa alva, / que nas sas 

festas vestisse, / a Virgen santa e salva / e, en dando-lla, lle disse: / ‗meu Fillo esto ch‘ envia.‘‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―A santa dona, pois que ss‘ espertou, non sentiu null‘ afan / nen fame, come se senpr‘ ouvesse comudo carn‘ e pan; / e a erva achou so as 

cabeça e disse de pran: / ‗Madre de Deus, bẽeitos son os que en ti fyuza na, / ca na ta gran mercee nunca falecerán / enquanto a souberen guardar e 

gradecer
27

.‖ 

                                                           
26

A primeira e terceira formas ocorrem 03 vezes cada; a quarta, 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
27

Mais um caso de alternância no PA de lexemas com e sem prefixo (gradecer : a gradecer (IB053)), mas com idêntico sentido. 
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AVERBAÇÃO 6: ―Ca muito per ás dormido, dormidor te feziste, / e o cantar que dizias meu ja escaeciste; / mas leva-t‘ e di-o logo mellor que nunca 

dissisti, / assi que achar non possa null‘ om‘ y que emende.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com‘ eu apres‘ ei, era-xe sua 

essa. / Mas o demo enartar- / a foi, por que emprennar- / s‘ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit‘ e as besonna.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―Pois s‘ a dona espertou / e se guarida achou, / log‘ ant‘ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou; e pois lle vyu o sẽo, 

começou Deus a loar / e as donas a brasmar, / que eran d‘ordin d‘Onna, / dizendo: ‗Se Deus m‘anpar, / por salva poss‘ esta dar, / que non sei que ll‘ 

aponnna.‖ 

IB014 a-1 Sentido 

opaco 

 

acharõ
28

 Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

descobrir, encontrar, 

achar 

IDD 63 

AVERBAÇÃO 1: ―E disse Domĩgos Paez que foy Juiz de Fermedo e Dom Steuã de Oruida que iaa outra uez encorrerõ per mãdado del Rey don Affonso e 

acharõna por del Rey.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E estes an enquirudos pois per carta de Rey e acharõ esses casaes por an Rey e disserom que lhi poserõ tal foro [...].‖ 

IB015 a-1 Sentido 

opaco 

 

achada Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

descobrir, encontrar CA012 01 

AVERBAÇÃO: ―Porq(ue) os ome´e´s sum mortaes e a rene~bra~ça dos feytos que faze~ no~ pode~ semp(r)e durar nos coroaçoes dos ome´e´s q(ue) 

depoys nace~. Por e~de foy achada a sc(ri)pt(ur)a. q(ue) as cousas traspassadas p(er) f(ir)midoe da esc(ri)pt(ur)a seiam sempre p(re)sentes.‖ 

IB016 a-1  Sentido 

opaco 

 

achey Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

encontrar, descobrir, 

achar 

CSM 18 

AVERBAÇÃO: ―Pois desta guisa pres mort‘ o menĩo, como vos dit‘ ei, / a santa dona, que o sentiu morto, diss‘: ‗Ai, que farei?‘ / O Cond‘ e a Condessa lle 

disseron: ‗Que ás?‘ Diz: ‗Eu ey / pesar e coita por meu criado, que ora mort‘ achey.‘ / Diss‘ o irmão do Conde: ‗Eu o vingarey / de ti, que o matar foste por 

nos cofonder.‖ 

                                                           
28

02 ocorrências. 
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IC031 a-1 Sentido 

opaco 

 

acharon ~ 

achado ~ 

acharom ~ 

achados ~ 

achasse ~ 

acharemos ~ 

achamos ~ 

acharia ~ 

achou
29

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

achar, descobrir, 

encontrar 

CGE 01a – 

05b 

AVERBAÇÃO 1: ―Os [muy] nobres baro~o~es e de grande entendimento, que screveron as storias antigas das cavalarias e dos outros nobres feitos e 

acharon os saberes e as outras cousas de façanhas per que os home~e~s podem aprender os boos costumes e saber os famosos feitos que fezerom os antigos, 

teverom que minguaria~ muyto en seus boos feitos e [e~ sua] bondade [e lealdade] se o assi no~ quisessen fazer pera os que avyam de vi~i~r despois como 

pera sy meesmos e pera os outros que eram em seus tempos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ 

perder malamente o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo; e outrossi polla preguiça que he e~miiga do saber e faz aos home~e~s que non 

cheguem a elle nem busquem as carreiras per que o conheçam.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E, en buscando aquesto, acharom as feguras das leteras; e, ajuntandoas, fezeron delas silabas [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] e que per esta maneyra podessem outrossi saber os que depos eles vehessem os boos feitos que eles fezeron assi como se a eles 

fossen presentes; e por que as artes e [as] sciencias e os outro saberes que foron achados por prol dos home~e~s fossen conservados en scripto e non 

caesse~ en olvydo e o soubessen os que depos eles vehessem [...].‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Ca, se as scripturas non fossem, qual sabedoria ou engenho d'homen se poderia recordar de todalas cousas passadas, ainda que as no~ 

achasse de novo que he ja cousa muy mais grave?‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―Onde, se ben pararmos mentes da prol que nos ve~ das scripturas, acharemos que per elles viimos em conhocimento da verdade e 

somos sabedores das cousas antigas da criaço~ do mundo.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Mas, por que no~ fala de como aqueles que se partiron foro~ pobrar as terras e quaaes, queremos nos departi[llo] en esta estoria como 

aconteçeo, segundo achamos nas scripturas antigas.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―E senpre hia buscando a ribeira onde acharia bo~o~ logar pera pobrar em elle hu~a grande cidade e nom achou outro tam bo~o~ 

                                                           
29

A segunda e a quinta formas ocorrem 02 vezes cada uma; a primeira, 03 vezes; a nona, 04 vezes; as demais, 01 vez cada. 
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como aquelle em que agora Sevylha he pobrada.‖ 

AVERBAÇÃO 9: ―E, quando chegou em aquelle logar onde Hercoles posera os piares co~ a pedra e a ymagen com as leteras, como ja dissemos, catou a 

pedra em que estava~ as leteras e achoua quebrantada e~ peças e fezea ajuntar e achou que deziam e~ como aly avya de seer pobrada hu~a grande 

cidade.‖ 

IC032 a-1 Sentido 

opaco 

 

achey ~ achou 

~ acharey
30

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

achar, encontrar VSMA 78r – 

79v 

AVERBAÇÃO 1: ―Ouvy e achey do teu Deus ao q(ua)l tu s(er)ves, que emclinou e abaixou os ceeos e descendeu aa t(er)ra nom por os justos mas por 

salvar os pecadores e os trager a peendença, e trouxe p(er)a sy e participou com muyt(os) poblican(os) e pecadores.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ma~dou vir comigo hu~a muy honrrada dona diaconissa p(er) nome chamada Rromana, a q(ua)l q(ua)ndo veeo achou jaz(er) aos 

pees do sancto bispo Nono Pelagia com gram planto e doo chorando [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal 

de nenhu~a obra boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.‖ 

IC033 a-1 Sentido 

opaco 

 

achou ~ 

achara ~ 

achamos ~ 

achauã ~ 

achariades ~ 

acharia ~ 

acharey ~ 

achares
31

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

achar, encontrar FS 13r – 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―E san Panuço sayo sem demorança e achou huum mercador de Alexandria que tragia três Naues de Thebayda e vinte mil soldos de 

prata encabedal.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eel disse. Eu nõ ensãdesco mais tu es muy torticeyro Juyz que tantos homẽẽs bóos marteyras Atorto. Ca eu sóo cristáao que he linhagẽ 

escolheyto. Entõ ocomeçou á affáagar ante todo opobóo. en muytas guysas. cáo queria tornar daquelo enqueo achara.‖ 

                                                           
30

Cada forma ocorre 01 vez. 
31

A primeira forma ocorre 05 vezes; a quarta ocorre 02 vezes; as demais ocorrem 01 vez cada. 
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AVERBAÇÃO 3: ―De pois que nos esto fezerõ préegarõnos muytas boas cousas. nõ uos poderia homen cotar. quanta de misericordia e de ospedado 

achamos en eles .‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] equando chegauã todalas cousas quelhes era pera comer achauã guysadas. de tal guysa que achauã meos nemigalha de quanto 

metiã em fazer as outras Celas.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―[...] e beuia muy pouca agua. e comia muy pouco pã. Eos outros frades que morauã en aquel logar nõ comiã se nõ pouco pã cõ pouco 

de sal. Eadur achariades hj frade que azeyte comesse [...].‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―Eel téendo ogouernage sẽ aiuda domẽ achousse da outra parte do Ryo ali hu queria Yr. Eos marĩeyros quandosse espertarõ. fezerõlhi 

sas querelas endoado e disserõlhj. Andemos enquanto Auemos dia ca de noyte nõ poderemos bẽ Remar.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Eel dezia por Paaya quesse fora assy como ia deuisamos que a acharia hj mais nõmj quis mais dizer ende.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―Equando ueo achou Paaya antos pées do Bispo iazer chorãdo muy grauemẽte.‖ 

AVERBAÇÃO 9: ―Eela disse. se eu bẽ catar mha cõciencia nõ acharey nẽ hũa carreyra de bóa obra em mĩ ca os meus pecados son per cõto mais queas 

arẽas do mar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Vayte pera casa eescreui bẽ quanto hj achares en ouro enprata e en uestiduras eendóas e tragimho.‖ 

IC034 a-1 Sentido 

opaco 

 

achou ~ 

acharey ~ 

achares
32

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

achar, encontrar FS 01r – 

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Equando ueo achou Paaya antos pées do Bispo iazer chorãdo muy grauemẽte.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eela disse. se eu bẽ catar mha cõciencia nõ acharey nẽ hũa carreyra de bóa obra em mĩ ca os meus pecados son per cõto mais queas 

arẽas do mar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Vayte pera casa eescreui bẽ quanto hj achares en ouro enprata e en uestiduras eendóas e tragimho.‖ 

IC035 a-1 Sentido 

opaco 

 

achadome ~ 

achar ~ acha ~ 

acho ~ achou 

~ acharõ ~ 

achaua ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

estar, encontrar-se, 

seguir; encontrar, 

achar 

DSG 01v – 

08v 

                                                           
32

Cada forma ocorre 01 vez. 
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achara ~ 

acharia
33

 

AVERBAÇÃO 1: ―E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya 

aminha alma per desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas . | em que nom auia 

prazer . da uida que | fazia ora . quando era papa . e que er po | desse chorar todos aquelles pla | zeres . e todos aqueles plazeres  . e | todos aquelles 

confortos que soya a | uer . quando era mõie . de que ora | ia nõ ey nem hu a coussa . per | razom do trabalho que ey em este | estado em que ora som.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E o coracom que tam fremoso | soya deseer pollos be es celestriaa | es em que sempre cuydaua . | abaixasse cada dya mais . Ma | is 

pollos cuydados dos feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla mesquindade dos 

homéés . | que no mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy mesmo.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Came semelha que amjn | ha alma anda per hu u  mar . em | quea muita tenpestade . e as ond | das me deitam d‘hu a parte e da | 

outra . Equando me nenbro / do | stado em que primeirame te uiuy | quando era mõie . semelhame | que estou em magna em riba do | mar . E quando 

mene bro do es | tado em que uiuo . semelhame que | uou per esse mar / pera hu me deus | quiser leuar . Equando torno me tes | em pos my  . ueio 

arriba do mar | de queme party . e sospiro por ella | E quanto amais deseio . tan / | to mais me acho andar per esse | mar . e aposso menos auer.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Ca húú  | dia caiu húú gram penedo / de cy | ma d‘húú monte . so que estaua o | seu Moesteiro . e uyndo muy tesso pera | destruyr todo 

oMoesteiro . e pera matar quan | tos ally estauam . O sancto home  | dom honrrado abbade do dito moesteiro . | fez osinal dacruz sobre opene | do . e 

chamou onome de ihesu christo . | amuj grandes braados . quelhe socorresse . e logo openedo esteue em | sy . e nom foy mais por diante . | pero que nom 

achou lugar em quese reteuesse .‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―Euee  | do todos . que aquestas bestas | se nõ queriam mouer . disse huu  | dasua conpanha . Este enbargo / e este noio que nos ora 

sofremos . | nunca nos ueeo / senõ pollo tor | to que fezemos ao abbade seruo | de deus . Etornarõse muito asy | nha . e acharõno iazer em sua o | racom . e 

diseronlhe . Home  bóó | leuantate e toma teu caualo.‖ 

                                                           
33

A quinta forma ocorre 09 vezes; a segunda, sexta e a sétima, 02 vezes cada; as demais, 01 vez cada. 
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AVERBAÇÃO 7: ―Ehindo este libertino hu a ue gada per seu caminho . achou hu a | molher . e leuaua huu  corpo de | huu  seu filho quelhe 

morrera.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―El me contou | que em aquel moesteiro auia hu u | mõie degram santidade . e era | ortollam. Ehuu  ladrom soya | asobir per hu a 

sebe desse orto . e | furtaua as couues e as outras  | heruas boas que el no orto posera . | Ehu as achaua meos / e outras | achaua trilhadas dos pees . e | as 

outras arrigadas. E andã | do assy cercando todoo orto / Achou acarreira per hu oladram | soya auy r / e andando catando | mais pello orto . se acharia a 

| lgu a mal feitorya mayor que | aquela que achara . Achou hu a ser | pente andar pello orto . e ma | ndoulhe quese ueesse cõ el. Ede | pois veeo ao lugar 

per hu oladrõ | soya aentrar . e disse aaserpente | Eute mando em nome deihesu | christo . que guardes esta entrada . | e nõ leixes aco entrar home  ne  | 

huu  . E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira . Eo mõie se tor | nou pera sua cela / eno tenpo e  | que os mõies iaziam 

folgando | ao meyo dya . assy como mã | daua sua ordem . Veeo oladrã | ao lugar per que soya aentrar . e sobiu | na sebe . e depois que pos hu u pee | no 

orto . uiu quehu a serpente  | iazia tendida na carreira per | que el auia aentrar . Ecom gram | temor / querendo tirar opee e  pos sy . enpecoulhe oçapato 

em huu  | paao dasebe . e jouue assy cõ acabe | ça pera fundo . ataa que uééo omõie | ortalom / na ora em que soya auy r . | E achouo iazer dependurado 

pello | pee . em huu  paao que na sebe esta | ua .‖ 

IC036 a-1 Sentido 

opaco 

 

acharẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

encontrar, achar, ver FR 74v 

AVERBAÇÃO: ―Onde stabelecem(os) q(ue) logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, 

receba todo dante seu cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya. E todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e 

p(ri)uilegios e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya demandar as cousas que 

fore~ da eygreya p(er)o aquelle sc(ri)pto q(ue) for feyto p(er) todos, e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen 

dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a 

macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.‖ 

IC037 a-1 Sentido 

opaco 

achar ~ 

acharõ ~ 

achará ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

achar, encontrar PP 01d  / 

03c 
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 achassem
34

 

AVERBAÇÃO 1: ―Mais por q(ue) ta~tas rrazo~es ne~ tam bo~as como auya mest(er) p(er)a mostrar este f(ey)to no~ poderiamos nos achar p(er) nosso 

entendime~to ne~ p(er) nosso siso p(er)a (con)p(ri)r ta~ g(ra)nde obra e ta~ bo~a come esta, acorremonos da m(er)çee de D(eu)s e do be~e~to seu Filho 

Noso Sen(hor) Ih(es)u Cr(ist)o [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E~ este meesmo co~to acharo~ os sabho~s antigos as #VII strelas mays nomeadas a q(ue) chama~ planetas de q(ue) tomaro~ co~to 

polos #VII çeos e~ q(ue) esta~ e pos(er)o~ lhis nomes e ordi~haro~ p(er) ellas os #VII dias da domaa.‖ 

AVERBAÇÃO 3: Onde que~ q(ui)s(er) parar me~tes e~ todalas #VII p(ar)tidas do nosso liuro achara´ hy todalas rrazo~es be~ e (con)p(ri)dame~te q(ue) 

p(er)teeçe~ p(er)a aju~tar amor d'ome~ (con) De(us) q(ue) he p(er) fe e p(er) cre~e~ça $ e out(ro)ssy dos hom(e~)s hu~u~s (con) out(ro)s p(er) justiça e 

p(er) uertude. 

AVERBAÇÃO 4: ―A s(er)uiço de De(us) e a p(ro)l comunalme~te de todos fazemos este liuro segundo mostramos eno começo del e p(ar)timolo en #VII 

p(ar)tes ena maneyra q(ue) de ssuso dissemos por q(ue) os que o leessem achassem hy todalas cousas (con)p(ri)das e çertas p(er)a ap(ro)feytarensse 

dellas.‖ 

IC038 a-1  Sentido 

opaco 

 

achara ~ ache 

~ acharon ~ 

acharas ~ 

achado ~ 

acharõ ~ 

achaua ~ 

acha
35

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

achar, encontrar OE 01v – 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se 

conforte e o e~fermo co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saude e o cansado co~que seia recriado, e o ffamii[n]to achara com que 

sse ma~tenha. Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que sse 

ente[nda], lea o triste e achara con que se al[egre].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] leua~tem[os] os olhos do coraço~ a Jhesu Christo, que nossa mente ache spiritual [deleitaço~] pera uida perdurauil, e pera esto 

[to]memos exemplo de hu~u~s moradores de Terra de Jndia, em que ha [hu~u~ mo]nte muy grande e muy alto.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E emtam abriro~-lhe o costado e acharon-lhe o caraçom aberto e partido, e era dentro em elle escripto: Jhesu meu amor.‖ 

                                                           
34

Cada forma ocorre 01 vez. 
35

A primeira forma ocorre 06 vezes; a segunda, a sexta e a sétima, 02 vezes cada; as demais, 01 vez cada. 
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AVERBAÇÃO 4: ―Oo alma, este leitoayro as guardado emno uaso deste nome Jhesu, certamente de muita saude, ca o acharas pera toda pestelença de 

peccado por meezinha.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Fogo, cruz, quebrantame~to dos ossos e partime~to dos menbros e quebra~tame~to de todo o corpo e todollos torme~tos do diaboo 

uenham em mi~, tan solame~te que eu huse e ache Jhesu Christo. E, depois que foy deitado aos lio~o~es e os ouuyo rogir, disse: Eu soom trigo de Jhesu 

Christo, quero seer muudo co~ os dentes das bestas brauas, por tal que eu seia achado pam limpo.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―E, depois da sua morte, aquelles que lhe ouuiro~ dizer que tragia scripto e~no coraçom o nome de Jhesu Christo quiserom prouar se 

era asy e tiraron-lhe o coraçom e partiro~-lho per meo e acharo~-no todo scripto co~ o nome de Jhesu em leteras douro, em que dizia asy: Doce amor meu 

Jhesu Christo, por mi~ crucifixo.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―E esta desputaçom tam sotil auia o sancto doutor pello entendime~to que lhe daua o Spiritu Sancto emna Sancta Escriptura, em que elle 

achaua as e~xertaço~o~es muy marauilhossas da Sancta Trindade e da encarnaçom do uerbo deuinal, que fazem muy fremosamente apostado o orto da 

Sancta Escriptura.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―Todas estas especias acha o home~ e~no orto da Sancta Escriptura [...].‖ 

IC039 a-1  Sentido 

opaco 

 

acha ~ achã
36

 Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

encontrar, achar LA 08/16 

AVERBAÇÃO 1: ―E per tal sabença que o rreligioso acha e aprende nos livros dos doctores recebe conforto e vida, ca aprende en como passe as 

tribulacções e as tẽptações [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] aquestes luxuriosos que sse entendẽ pelo mioto trabalhan-se d‘enganar per paravoas doces e mansas os que achã simplezes e 

bavecas [...].‖ 

IB017 a-1  Sentido 

opaco 

 

achar ~ 

acharei ~ 

achasse
37

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

encontrar, achar; 

pensar, considerar, 

cogitar, imaginar 

CA 37-52 

AVERBAÇÃO 1: ―Muitas vezes en meu cuidar / ei eu gran bem de mia senhor; / et quant‘ ali ei de sabor, / se mi-ar torna pois en pesar, / des que m‘eu 

part‘; e nulha ren / me non fica d‘aquel gran ben, / e non me sei conselh‘ achar.‖ 

                                                           
36

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
37

A primeira forma ocorre 03 vezes; as demais, 01 vez cada. 
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AVERBAÇÃO 2: ―Nen acharei ergu‘ en cuidar / conselh‘, enquant‘ eu vivo for [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E coid‘eu que lhe perdoasse, / se quisess‘ ela perdoar / a min, e non quand‘ al achasse /  que lh‘eu fige, se non cuidar. / E se lh‘esto 

disser‘ alguen, / que est‘ é mal, diga-lhe quen / quis Deus fazer que non cuidasse.‖ 

IC040 a-1  Sentido 

opaco 

 

achado
38

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

achar, descobrir, 

encontrar 

DSG 01r / 

04v 

AVERBAÇÃO: ―iij . Delibertino preposto do moestei | ro defundes . como foy derribado do |  caualo iiij Deste libertino . como | seendo presente . nõ foy 

achado :.~.‖ 

IC041 a-1  Sentido 

opaco 

 

achados Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do lat. afflāre < ad- +     

-flāre, ‗soprar, exalar‘ 

estar, encontrar-se, 

permanecer 

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―E digo te pedro meu amigo . | que estas minhas lagrimas deque | me preguntas . crecem cada | dya mais . Porque colhey me tes | em 

ujda d‘algu u s que leixarõ omu  | do  de todo seu coracõ . e nunca a el | per ne hu a maneira tornarõ . Equan | do me eu ne bro de como alguu s 

| delles som achados acerca de deus . | e decomo eu som arredado del . hej | razom deme crecerem lagrimas . | e door e choro . e amargura . mais e |  mais.‖ 

IB018 a-1 Sentido 

opaco 

 

achegado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. applicāre < ad- + 

-plicāre, ‗dobrar, enrolar‘ 

próximo, acercado 

achegado 

CA 23 

AVERBAÇÃO: ―E ja m‘end‘eu ben sõo sabedor, / macar mi-o vos non queirades dizer: / morrer cativo, desamparado! / E mia senhor, non vus dev‘ a 

prazer, / ca, pois eu morrer‘, logo dirá ‗lguen, / senhor fremosa, por quê e por quen / eu fui assi a mort‘ achegado.‖ 

IC042 a-1 Sentido 

opaco 

 

achegã Verbo  Verbo Verbo Do lat. applicāre < ad- + 

-plicāre, ‗dobrar, enrolar‘ 

aproximar, acercar, 

achegar 

LA 10 

AVERBAÇÃO: ―Mais deve-lhis a dizer cousas saborosas e deleytosas dos bẽẽs e da gloria que atendẽ e esto deve a fazer tã ameudi quanto entẽder que se 

                                                           
38

02 ocorrências. 
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mais achegã aaquel que he luz verdadeyra que alumea todolos homẽs que no mũdo sõ.‖ 

IC043 a-1 Sentido 

opaco 

 

achegaua ~ 

achegou
39

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. applicāre < ad- + 

-plicāre, ‗dobrar, enrolar‘ 

aproximar, acercar, 

achegar 

FS 15r / 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Mais offrade queo atendia nõ entẽdeu esto e ouue porẽ defficar noMoesteiro. cõ todos aqueles quehj erã. Mais se muytos fossẽ os que 

uéessem pera entrar cõ eles en aquel logar pera seruir Deus. este frade de que uos falamos todolos achegaua cõ gram lediça que auia e fazia cõ eles hũa 

cela no dia.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eu te cõiuro per Deus que tu nẽ hũa cousa destas nõ despendas nẽ des em nẽ huũ logar nẽ áa Eigreia. nẽ a Bispos. nẽ pera ti nõ filhes 

nemigalha. Mais dáo todo áas ueuuas eáas orffáas eapobres que estas quea maldade achegou seiã partidas bẽ eassaude de nossas almas. eas reqeuzas que 

forõ gaanhadas per pecados profeytẽ aprobes. Effoy logo assi feyto sẽ detardãça.‖ 

IB019 a-1 Sentido 

opaco 

 

acolleu Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre  acolher, receber CSM 17 

AVERBAÇÃO: ―Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, / de o criar muit‘ apost‘ e mui ben muito sse trameteu; / mas un irmão que o Cond‘ avia, 

mui falss‘ e sandeu, / Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, / degolou-ll‘ o menĩo hũa noit‘ e meteu- / ll‘ o cuitelo na mão pola fazer perder.‖ 

IB020 a-1  Expletivo acomendar Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- 

+ -mandāre (‗confiar, 

entregar, dar como 

missão‘) 

encomendar CEM 28 

AVERBAÇÃO: ―E ao Demo vou acomendar / prez deste mundo, e armas e lidar, / ca non é jog‘ o de que omen chora.‖
 
 

IB021 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

desaconselhad

o 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aconselhar < PA a- + -

conselh(o)- + -a- + -r  < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

sem conselho CA 23 

                                                           
39

Cada forma ocorre 01 vez. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

consulĕre, ‗consultar‘ 

AVERBAÇÃO: ―E ora, por Deus, que vus fez melhor / falar e mais fremoso parecer / d‘outra dona, e mui mais loado / o vosso prez pelo mundo seer, / pois 

a mi contra vos mester non ten / nulha cousa, dizede-me ũa ren: / que farei eu, desaconselhado.‖ 

IB022 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desaconsellada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aconselhar < PA a- + -

conselh(o)- + -a- + -r  < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‗consultar‘ 

sem conselho CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

IC044 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acõpanhar Subst. Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‗com‘ + 

panis ‗pão‘, paralelo ao 

lat. gaul. companìo
40

 

acompanhar, seguir FS 16v 

AVERBAÇÃO: ―O sancto homẽ acendeu os corações dos homẽs assi no amor de Deus persa boa paraura e persas bõãs façanhas que daua dessi. quesse 

uijnhã acõpanhar de todalas terras a el.‖ 

IC045 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

aconpanhavã Subst. Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‗com‘ + 

panis ‗pão‘, paralelo ao 

lat. gaul. companìo
41

 

acompanhar, seguir VSMA 75v 

                                                           
40

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
41

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Ante ella e de pos ella hyam moços seus e moças que a (con)panhava~ ç(er)cad(os) de collares de ouro, da (con)tenpllaço~ e amor da 

q(ua)l nom soo os que a vyam mais os se(us) amigos no~ sse podiam ffartar.‖ 

IC046 a-1 Expletivo acõteçeo ~ 

aconteceo
42

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, 

do lat. cláss. 

*contĭngĕre
43

 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

VSMA 75r /  

77v 

AVERBAÇÃO 1: ―Junctados asy os dictos bispos, o bispo da çidade mandou que tomasse~ e ouvessem hospicio e pousada na ig(re)ja do bem aventurado 

m(ar)tir Sam Gia~a~o. Aco~teçeo hu~u~ dia sabado, que todos, cada hu~u~ de sua çela descenderom, e sse pousaro~ co~ o sobre d(i)cto santo honrrado 

Nono bispo ante as portas da d(i)cta ig(re)ja.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Aconteceo p(er) a bo~dade de Deos que aquela molh(er), publica da qual q(uer)emos aqui falar e fazer palavra era hy e~tam e era 

cathecumina e nu~ca vi´i´n/||h||/a a egreja por muyt(os) pecados que em ela avi´i´a, e p(er) a graca e bo~dade de Deos foy entom presente e tanto foy no 

amor de Deos pungida e edifficada, que era de maravilha as lagrimas que d(os) se(os) olhos sayam.‖ 

IC047 a-1 Expletivo aconteçeo Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, 

do lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CGE 02b 

AVERBAÇÃO: “Mas, por que no~ fala de como aqueles que se partiron foro~ pobrar as terras e quaaes, queremos nos departi[llo] en esta estoria como 

aconteçeo, segundo achamos nas scripturas antigas.” 

IB023 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acordança Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
44

 

acordo, intenção, 

propósito 

CSM 31 

                                                           
42

Cada forma ocorre 01 vez. 
43

Segundo Cunha (2010), a forma acontecer surge através da variante contecer, documentada com frequência desde o séc. XIII. 
44

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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ou stricto sensu 

 

AVERBAÇÃO: ―Pois na Majestade viu tan gran virtude, / o mong‘ enton disse: ‗Como quer que seja, / bõa será esta, asse Deus m‘ajude, / em 

Constantinoble na nossa eigreija; / ca, se a levamos / allur, bavequia / e gran malestança / será, non erramos.‘ / E ao mar s‘ ya / con tal acordança.‖ 

IB024 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordam Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
45

 

lembrar, recordar; 

fazer acordo 

IDD 59  

AVERBAÇÃO: ―E disserom que os juízes da terra derõ estas vinhas de suso ditas a estes foros de suso ditos sem mãdado del Rey. E que sse acordam que 

os nõ apregoauã auer. E todalas testemuyas disserom que esta jgreia de Santa Maria de Formedo est del Rey e esta em posse de presentar a ela e est na 

posse dela.‖ 

IB025 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordã ~ 

acordar
46

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

TP 07 

AVERBAÇÃO 1: ―Ou que son (contr)aryas antre sy ou q(ue) se non acorda~ en out(ra)s cousas muytas que se pode~ diz(er) de dereyto;‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] e as partes q(ue) lhes aduze~ pode lhas acordar, e as partes (contra) que as aduze~ poden lhas desacordar, e pode~ sse aduz(er) 

estrumentos e cartas e privilegios.‖ 

IB026 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

acordava Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

despertar, acordar CAMI 03 

                                                           
45

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
46

Cada forma ocorre uma vez.  
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Ũa gran peça do dia / jouv‘ ali, que non falava, / e a vezes acordava, / e a vezes esmorecia, / e diss‘: ‗Ai santa Maria, / que será de min 

agora?‘ / E o papagai dizia: / ‗Bem, po quant‘eu sei, senhora‘.‖ 

IC048 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordẽ ~ 

acorde
47

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo; 

lembrar, recordar 

FR 76r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] querem(os) q(ue) as sentenças dos clerygos seya~ guardadas p(er) nos e p(er) eles d(e) guysa que o temporal e o spirital que uen 

todo d(e) Deus q(ue) se acorde~ todos en huu.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se alge~ adux(er) liuros dout(ra)s leyx p(er)a razoar e p(er)a iuygar no~ ualla e peyte. #D m(a)r(auidi)s ao rey, p(er)o se alguu 

razoar a ley q(ue) acorde cu~ este liuro e os aaiude possao faz(er) e no~ aya pore~ pea.‖ 

IC049 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordou Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

despertar, acordar DSG 06v 

AVERBAÇÃO: ―Errogaua a nosso senhor | cada dya / quelhe possese conselho | sobre aquelas te ptacoõs grandes | que auja . Ehu a nocte iazendo dor 

| mjndo . semelhoulhe / que huu  ang | io / lhe talhaua aquela parte do corpo | dondelhe aquel mal nacia . Eperdya | todos aqueles maaos mouime tos . 

que | daquela parte lhe soyam recodyr. Edepois que acordou / achouse dalj | adeante sem ne hu a te ptacõ da | carne . assy como sea nunca ou | uesse 

                                                           
47

Cada forma ocorre 01 vez. 
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em seu corpo . aquelo per que os | homéés podem jéérar.‖ 

IC050 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acorda Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

recordar, lembrar DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Equando me nenbro / do | stado em que primeirame te uiuy | quando era mõie . semelhame | que estou em magna em riba do | mar . E 

quando mene bro do es | tado em que uiuo . semelhame que | uou per esse mar / pera hu me deus | quiser leuar . Equando torno me tes | em pos my  . 

ueio arriba do mar | de queme party . e sospiro por ella | E quanto amais deseio . tan / | to mais me acho andar per esse | mar . e aposso menos auer . | Ca 

do bem que perdeo . aquel | que em religiam uiuia . tam to | ste mais pouco acorda . quanto | mayor tempo uiue eno be e s | e nos plazeres domundo.‖ 

IC051 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordar Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

PP 01b 

AVERBAÇÃO: ―E out(ro)ssy por q(ue) os entendime~tos dos poboos q(ue) som departidos e~ muytas man(eyr)as podessemos acordar e~ hu~u~ (con) 

rrazo~ u(er)dadeyra e dereita p(er)a co~nhoçer p(ri)m(eyrame~)t(e) De(us) cuios os corpos e as almas som q(ue) he senho~r sobr(e) todos. Desi aos 

senhor(e)s te~pora~es de q(ue) rrecebe~ bem faz(er) e~ muytas maneyras cada hu~u~ segu~do seu estado e sseu meriçime~to.‖ 

IB027 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

desacordar Subst. Verbo Verbo Do PA des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis
48

 

discordar, dissentir TP 07 

                                                           
48

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 



421 

 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―[...] e as partes q(ue) lhes aduze~ pode lhas acordar, e as partes (contra) que as aduze~ poden lhas desacordar, e pode~ sse aduz(er) 

estrumentos e cartas e privilegios.‖ 

IC052 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacordo Subst.  Verbo Subst. Do PA des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

discordar, dissentir CGE 02a 

AVERBAÇÃO: ―[...] e como, por o desacordo que ouvero~ algu~u~s dos Godos co~ seu senhor el rey Rodrigo e por traiço~ do conde Ilham e do 

arcebispo Epa, passarom os Affricanos e guaanharom a mayor parte d'Espanha [...].‖ 

IC053 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacordados Subst.  Verbo Verbo Do PA des- + acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

confundidos, 

desnorteados 

CGE 02b 

AVERBAÇÃO: ―Onde he de saber, segundo dizem os [autores] das estorias, que, depois que foron desacordados aqueles que [asy] faziam aquela torre de 

soberva em Babilonya, como ja dissemos, espargeronse pello mundo, buscando terras en que vivessem.‖ 

IB028 a-1  Expletivo acorreger Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -correger < 

lat. corrĭgĕre < lat. cum- 

+ -regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ < lat.  rex, regis 

corrigir, reparar, 

remediar 

CS 76 

AVERBAÇÃO: ―[...] nõ leixe porem de acorreger o dano ou a dar o estimo se o seu dono quiser.‖  

IC054 a-1  Sentido opaco  acorremonos Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre ‗correr 

para‘ < ad- + -cŭrrĕre, 

acorrer, recorrer   PP 01d 
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‗correr‘ 

AVERBAÇÃO: ―Mais por q(ue) ta~tas rrazo~es ne~ tam bo~as como auya mest(er) p(er)a mostrar este f(ey)to no~ poderiamos nos achar p(er) nosso 

entendime~to ne~ p(er) nosso siso p(er)a (con)p(ri)r ta~ g(ra)nde obra e ta~ bo~a come esta, acorremonos da m(er)çee de D(eu)s e do be~e~to seu Filho 

Noso Sen(hor) Ih(es)u Cr(ist)o [...].‖ 

IC055 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acostousse Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cost(a)- +   

-a- + -r < lat. cŏsta, 

‗costela, lado, flanco‘ 

encostar-se, apoiar-

se, recostar-se, 

reclinar-se  

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Pois esto disse Acostousse amĩ e leueyo pera as casa e deytouse logo no astrago e feriu hj muyto dessa cabeça e regou toda aterra 

enderredor dessi de lagrimas.‖ 

IB029 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acoten ~ 

acoute
49

 

Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -cot(a)- +     

-a- + -r < locução latina 

quŏta pars, do adj. 

quotus
50

 

determinar, assinalar 

por meio de cota, 

fixar o preço ou taxa 

sobre algum bem ou 

serviço 

 

FCR 19-20 

AVERBAÇÃO 1: ―Los alcaldes acoten e metan las bestias en casa do quereloso, fasta que saquen la prinda.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E alcalde non acoute nin meta bestia, mas pennore.‖ 

IB030 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

acotolos ~ 

acotamos
51

 

Subst.
 
 Verbo Verbo Do PA a- + cot(a)- + -a- 

+ -r < locução latina 

quŏta pars, do adj. 

quotus 

determinar, assinalar 

por meio de cota, 

fixar o preço ou taxa 

sobre algum bem ou 

FCR 02 

                                                           
49

A primeira forma ocorre 03 vezes, enquanto a segunda, 02. 
50

Cada forma ocorre 01 vez. Cunha (2010), não registra a forma acotar; aponta que este verbo, sem prefixo (cotar) só aparece registrado em port. no séc. XVII. 
51

Cada forma ocorre 01 vez. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

serviço 

 

AVERBAÇÃO 1: ―E franqueo el Rey a uizinos de Castel Rodrigo suas heredades e seos omnes, que non peyten nen façan façan fazendeyra, e acotolos que 

ningun omne que em suas heredadas nin em seus omnes metir mano o em quasto queles mando el rey, que peyte mil mors. e perda quanto ouer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E acotamos estos terminos que ninguna cabana de ganado que entrare em estos terminos sin mandado de concello, que uizino non 

fuere, peyte la cabana de lãs uacas. II.
as 

[...].‖ 

IB031 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acotamento
52

 Subst.  Verbo Subst. Do PA a- + -cot(a)- +     

-a- + -r < locução latina 

quŏta pars, do adj. 

quotus 

determinação de 

cota, preço ou taxa 

sobre algum bem ou 

serviço 

FCR 09/20 

AVERBAÇÃO: ―Qvi barallare sobre acotamento de alcalle‖ 

IB032 a-1 Sentido opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acovadadas
53

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + cov(a)- + -d- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

*cŏva, do adj. cŏvus, 

variante de cavus, ‗oco‘  

preso ou caído em 

cova ou buraco 

CEM 41 

AVERBAÇÃO: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los 

vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas. // Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben 

come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.‖ 

IB033 a-1 ~ 

aa- 

Sentido opaco   acrescentou ~ 

aacrecentou ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

adicionar, aditar, 

acrescentar 

IDD 57/69 

                                                           
52

04 ocorrências. Cunha (2010) não registra esse vocábulo. 
53

Cunha (2010) não registra esse vocábulo.  
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acrescentou
54

 -entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

AVERBAÇÃO 1: ―E os outros dous casaes ia ditos outras tres teeygas. ca acrescentou cõ todolos outros foros hũa terça assy come de milho 

aacrecentou.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eygreioo deuẽ as uida a Rodrigo Affonso e acrecentou en essas casas e Rodrigo Affonso e cobriuas de telha e fez y uĩha cõ outras 

bẽfeitorias e o mosteiro de Vilar de Frades a y dous casaes‖ 

IC056 a-1 Sentido opaco acrecẽtar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

engrandecer, 

enaltecer 

TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Porende nos deseiando e quere~do acrece~tar o seruiço da uirgem glo(rio)sa s(an)c(t)a Maria [...] Stabelecemos e ma~damos que 

na nossa eygreia cathedral de coimbra faça~ festa en cada hu~u ano no oytauo dia do mes de Dezembro no qual dia a u(ir)ge~ glo(rio)sa s(an)c(t)a Maria 

foy co~cebuda. ‖ 

IC057 a-1 Sentido opaco acrescentar ~ 

acrecentar ~ 

acrecentalhes
55

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

acrescentar FR 72r -

75v 

AVERBAÇÃO 1: ―Vn(de) stabellecem(os) e mandam(os) q(ue) todos seya~ acordados en aguardar e cobijçar a uida e saud(e) del rey e de acrecentar en 

todas sas cousas e en sa onrra e en seu senhorio [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] que bispo ne~ abad(e) ne~ p(re)lado non possa uender nen alhear nenhua cousa das que garo~ p(er) razon d‘acrecentar en sa 

eygreya, mays se algu~a cousa gaar ou co~prar por razo~ de ssy ou por h(er)dar que~ quiser ou d(e) seu patrimonyo face en(de) o que lly p(ro)uguer e 

q(ui)ser. 

AVERBAÇÃO3: ―E ueem(os) q(ue) aquelles que deritame~te o fazem ac(re)centalhes Deus seus bees.‖ 

                                                           
54

Cada forma ocorre 01 vez. 
55

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC058 a-1 Sentido opaco acrecentar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

adicionar, dar, 

oferecer, acrescentar 

LA 01 

AVERBAÇÃO: ―En aqueste libro mais me trabalho eu de prazer aos simplezes e aos rudes ca de dar e d‘acrecentar sabença aaqueles que letrados e 

doctores son [...].‖ 

IC059 a-1 Sentido opaco acrecenta ~ 

acrecẽtado
56

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

acrescentar FS 13r / 

17r 

AVERBAÇÃO 1: ―Depois de pouco tempo foysse aquel mercador pera cõpanha dos sanctos. Entõsse tornou san panuço pera as cela e [...] que [...] 

acrecenta [...] asteença. e ensa boa [...] uida.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assi que foy acrecẽtado muyto oparayso pelas conpanhas que el aiuntou aseruiço de ihesu Christo.‖ 

IC060 a-1 Sentido opaco acrecentar ~ 

acrecenta
57

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

aumentar, alargar, 

acrescentar, 

adicionar 

DSG 01v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―E pera | acrecentar na minha tristeza . to | das aquellas coussas . onde | me door e desplazer podya nacer . | poynhao ante os meus 

olhos | Eseendo eu assy chorando se  | conforto nem hu u  . que do mun | do fosse.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E | pero acaece que pellas boas obras | queo home  faz . pella graça quelhe | ante deus dera . Acrecenta deus des | pois asua graça e 

os seus doões.‖ 

                                                           
56

Cada forma ocorre 01 vez. 
57

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC061 a-1 Sentido opaco acrecentadas Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

acrescentar, crescer 

em tamanho, 

prosperar 

PP 03a 

AVERBAÇÃO: ―E na segunda p(ar)tida deste liuro falaremos do q(ue) (con)ue~ a ffaz(er) aos enp(er)adores e aos rreys e aos out(ro)s g(ra)ndes 

senhor(e)s ta~ be~ en ssy meesmos come e~ nos out(ro)s se(us) feytos p(er) q(ue) elles ualha~ mays e se(us) rreynos e sas t(er)ras seiam ac(re)centadas e 

seia~ guardados elles e as ssas uo~o~tades segundo dereyto [...].‖ 

IC062 a-1 Sentido opaco acrecentamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

engrandecimento, 

enaltecimento 

TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] E p(er)a acrecentame~to e onrra da ssa festa [...] damos e outorgamos [...] #xv dias de perdom.‖ 

IC063 a-1 Sentido opaco acrecentamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          

-crescĕre 

acréscimo, dom, 

dádiva 

FR 75v 

AVERBAÇÃO: ―[...] cada huu u deue dar d(e) boamente e d(e) boa uoontade e sen out(ra) p(re)ma ne~huua e se quis(er) pello ac(re)centame~to qua lhys 

Deus deu.‖ 

IC064 a-1 Sentido opaco acrecentament

o 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  

-entis, part. pres. de 

accrēscĕre < ad- +          

-crēscĕre 

aumento, 

alargamento, 

enaltecimento, 

engrandecimento 

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Eeu disselhe . | Pedro as lagrimas . que eu cada | dya deito dos meus olhos . por | esso sempre amj  som uelhas . e pera  

acrecentamento sempre som nouas | Ca omeu coracom desauenturado pella carrega grande dos fei | tos dos home e s . com que ey defazer | per razom 
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do officio en que som.‖ 

IB034 a-1 Sentido opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusar Subst. Verbo Verbo Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa
58

 

anunciar, acusar, 

denunciar, delatar  

CSM 25 

AVERBAÇÃO: ―As monjas, pois entender / foron esto e saber, ouveron esto e saber, / ouveron gran lediça; ca, porque lles non sofrer / queria de mal fazer, 

/ avian-lle mayça. / E fórona acusar / ao Bispo do logar, / e el ben de Colonna / chegou y; e pois chamar- / a fez, vẽo sen vagar, / leda e mui risonna.‖ 

IC065 a-1 Sentido opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusações Subst. Verbo Subst. Do lat. accūsātĭō, -ōnis < 

lat. accūsāre < ad- +       

-causa
59

 

acusação PP 03c 

AVERBAÇÃO: ―E na septima de todalas acusaço~es e dos maes enemjgos q(ue) os hom(e~)s faze~ de muytas maneyras e das pe~as e dos escarmentos 

q(ue) mereçe~ p(er) rrazo~ delles e desta guisa se acaba a justiça co~p(ri)dame~te.‖ 

IC066 a-1 Sentido opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusações Subst. Verbo Subst. Do lat. accūsātĭō, -ōnis < 

lat. accūsāre < ad- +       

-causa 

anunciar, acusar, 

denunciar, tornar 

público 

LA 11 

AVERBAÇÃO: ―Aquestes nõ demostrã as horas de noyte a sseus sujeytos, assi como faz o galo aaqueles em cuja vila vive, ca nõ acusã os pecados 

daqueles por cujas almas devẽ dar razõ a Nostro Senhor, nẽ se trabalha de saber seus estados e as vidas que fazẽ e se sse maẽfestã e se sse comunga se al nõ 

                                                           
58

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
59

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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hũa vez no ano assi como mãda o direito.‖ 

IC067 a-1 Expletivo acuydar
60

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -cuydar < 

lat. cŏgĭtāre 

cuidar, observar FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e 

denodados, que pellas leyx seya~ desarraygados.‖ 

IC068 a-1  Sentido 

opaco  

 

adeantar Prep. Verbo Verbo Do PA adeant(e)- + -a- + 

-r < a- + -diante < lat. de 

+ ĭnante 

fomentar, propagar FR 73r 

AVERBAÇÃO: ―[...]ca assy como ne~huu ne~b(ro) no~ pod(e) au(er) saud(e) sen sa cabeça, assy ne~huu poboo no~ pod(e) au(er) sen seu rey q(ue) e´ sa 

cabeça e posto por Deus en adeantar o be~ e por uedar e uingar o mal.‖ 

IC069 a-1 Sentido 

opaco  

 

adeãtado
61

 Prep. Verbo Verbo Do PA adeant(e)- + -a- + 

-r < a- + -diante < lat. de 

+ ĭnante 

governador de 

província ou 

comarca fronteira 

com poder militar 

FS 13v / 

18r 

AVERBAÇÃO: ―Quãdo esto ouuyo ffilemon repẽẽdeusse muy de coraçõ de quanto mal Auia dicto contra oseruo de Deus de guysa que logo se fez fazer 

cristáao. Poys que esto ouue feito foysse logo per Ante o adeãtado hu estaua iulgando. Eante todo opobóo que hj era assũãdo disse Ay juyz erras muy 

malamẽte queos homẽs sanctos e seruos de Deus fazes atormẽtar e matar. Ca os cristáaos nõ preegã mal neno fazẽ. Quando o adeãtado esto ouuyo cuydou 

logo que era algum homẽ da Cidade sandeu equeo dezia entre belho.‖ 

IC070 a-1 Sentido 

opaco 

aderençar Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. *ad-dīrēctiāre, de 

dīrēctus, part. pass. de 

dīrīgĕre, ‗dirigir, alinhar, 

encaminhar‘ 

direcionar, 

encaminhar, destinar, 

dirigir 

DSG 05v 

AVERBAÇÃO: ―Eporque oab | bade sabia / que os home es daterra |  ohonrrauã muito . e queo amauã . | Cuydou quese queria hir do moes | teiro . pollo 

torto quelhe auia feito . | e disselhe / hute queres hir . e el lhe | respondeo . Dya asygnado he | ante oJujz . sobre huu  gram preito | queo moesteiro ha . Eo 

                                                           
60

Cunha (2010) não registra acuidar, mas apenas cuidar. 
61

04 ocorrências. 
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dya d‘ootem promety . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d‘hir alla . seme deus | quiser aderençar.‖ 

IB035 a-1 Sentido 

opaco 

adevinhar Verbo Verbo Verbo Do lat. *ad-dīvīnāre predizer, vaticinar, 

adivinhar 

CA 39 

AVERBAÇÃO: ―E dê-me poder de negar / sempr‘a mui gran cuita que ei / por vos aas gentes que sei / que punhan em adevinhar / fazenda d‘om‘ e ‗n‘a 

saber. / E os que esto van fazer, / Deu-los leix‘ ende mal acha.r‖ 

IC071 a-1 Sentido 

opaco 

adeuĩado Verbo Verbo Verbo Do lat. *ad-dīvīnāre predizer, vaticinar, 

adivinhar 

FS 17r 

AVERBAÇÃO: ―Equandosse chegou otẽpo de ssa morte filhóo hũa maleyta epois iouue huus dias assi doente cõtou oprazo quelhi fora adeuĩado dessa 

morte e achou que auia de morrer aquel dia.‖ 

IB036 a-1 Expletivo adubar
62

 Verbo  Verbo  Verbo Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

NDPF 01  

AVERBAÇÃO 1: ―i. quarteiro. de pã. por caibas de adubar. iij. soldos. horracha iohenes dem por dare.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Jn isto(s) três ãnos ad uinea adubar. iij. spaduas. e vi. quarazíjs.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―e. i. cabritu ĩ primo ano per osada(s) adubar. xx. dineiros. ĩ. ijº. ano. ij. solidos .‖ 

IC072 a-1 Expletivo ádubar Verbo  Verbo  Verbo  Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

EDC 01  

AVERBAÇÃO: ―E uos deuedes á ádubar as ditas Cassas bẽ e dereitamẽte do que mester ouuerẽ E deuedes a ffazer ẽnas ditas Cassas [...].‖ 

IC073 a-1 Expletivo  adubedes ~ 

adubarẽ
63

 

Verbo Verbo Verbo Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

EVOSL 01  

                                                           
62

03 ocorrências. 
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do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

AVERBAÇÃO: ―Cõuẽ a ssaber que uos amergulhedes e adubedes e aprouejtedes a dita vinha e olyual segũdo se melhor adubarẽ as vinhas E oliual dos 

outros logares arredor.‖ 

IC074 a-1 Expletivo adubedes Verbo Verbo  Verbo Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] damos Aforro deste dja pera todo ssempre A uos Affonso Rodigez [...] e A todos uossos ssoçessores hũa vjnha que nos Auemos no dito 

logo [...] A tal preito e cõdjçõ que uos e os uossos ssoçessores Adubedes e Aproffeytedes A dita vjnha de todolos Adubjos e coussas que lhe cõprir e ffezer 

mester ẽ gyssa que sseya melhorada e nõ peJorada.‖ 

IC075 a-1 Expletivo adubjos Verbo Verbo Subst.  Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

adubo AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] uos e os uossos ssoçessores Adubedes e Aproffeytedes A dita vjnha de todolos Adubjos e coussas que lhe cõprir e ffezer mester ẽ 

gyssa que sseya melhorada e nõ peJorada.‖ 

IB037 a-1 Expletivo adubar
64

 Verbo Verbo Verbo Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

IDD 58 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
63

Cada forma ocorre 01 vez. 
64

No documento em questão aparece, na p.66 da edição, a forma sem prefixo, como pode ser vista na averbação reproduzida a seguir: ―Por tal que lhi malhe e dubelhe e colha o 

moordomo quando quiser.‖ Alternância de vocábulo com e sem lexema no PA, mas com o mesmo sentido. 
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AVERBAÇÃO: ―E a adubar o mãdado e há aduzer dous pares de ferraduras de lhas mandarẽ aduzer.‖ 

IB038 a-1 Expletivo adubar Verbo  Verbo  Verbo Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

adubar  CS 75 

AVERBAÇÃO: ―Todo caualeiro que seu pam semear. e sas vinhas laurar com seu caualo e lhy for mester de uender pode colher esse vinho sem caualo e 

nõ dar Jugada e pode aynda fazer as semẽteira e adubar sas vinhas [...].‖   

IB039 a-1 Expletivo adubassen Verbo  Verbo  Verbo Do antigo fr. adober, 

―armar cavaleiro‖, deriv. 

do lat. *addŭbāre e, este, 

do frâncico *dubban, 

―golpear, bater‖. 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

CEM 41 

AVERBAÇÃO: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los 

vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas. // Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben 

come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.‖ 

IB040 a-1 Sentido 

opaco 

aduserẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre conduzir, levar, 

transportar 

TOR  01  

AVERBAÇÃO: ―Mado meu corpu a sancto Petro de Cetj [...] e nu dia que mi aduserẽ nõ custe rẽ ao Moesterio.‖ 

IB041 a-1 Sentido 

opaco 

aduzer
65

  Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar  

TAS 02  

AVERBAÇÃO: ―[...] que u quer que eu moira quer en meu reino quer fora de meu regno fazam aduzer meu corpo per mias custas a Alcobaza.‖ 

IB042 a-1 Sentido 

opaco 

aduzẽ ~ 

aduzen ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  apresentar, expor, 

aduzir  

TP 01-07 
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02 ocorrências, uma em cada versão. 
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adusse ~ 

aduzer
66

 

AVERBAÇÃO 1: ―O #VI e´ q(ua)ndo as partes [ou] hu~a parte aduze~ provas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] que p(re)sentes seya~ as partes (contra) que~ se aduzen e doutra guysa no~ valle~ as provas, fora se no~ quiser vijr aquel (contra) 

que se da~ os testijgoos.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E a p(ar)te que as adusse deve les a proveer das custas.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E se a parte aprendeu o q(ue) dixero~ os testigoos, no~ pode sob(re) aquellas cousas aduz(er) mays testigoos.‖ 

IB043 a-1 Sentido 

opaco 

aduzudos
67

 Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do lat. addūcēre  apresentar, expor, 

aduzir  

TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E poys que as testimonhas so~ ab(er)tas no~ pod(e) a parte aduz(er) testigoos outros subre aquel artijgoo sobre que foro~ ya aduzudos. 

E os testigoos deve~ seer p(re)guntados sobre aquello que so~ aduzudos e sob(re) aquellas cousas que p(er)teesca~ aquello e no~ sob(re) al.‖ 

IB044 a-1 Sentido 

opaco 

adugades ~ 

adugade
68

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar  

TOX027 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & do q(ue) lhj ent(re)gardes & de como de nos ende hu~u strume~to o Tabellio~ da terra q(ue) mj~ adugades & [u~] al no~ façades 

seno~ a uos me [...] en pore~ & adugade mj esta carta Da~t(e) e~ Lixboa vijnte hu~u dia de agosto ElRey o ma~dou p(er) Gonçalo ff(er)na~diz‖ 

IC076 a-1 Sentido 

opaco 

adusserẽ ~ 

aduxer
69

  

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar 

FR 76v/ 

77r 

AVERBAÇÃO: ―E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao 

logo d(e) guysa que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].‖ 

AVERBAÇÃO: ―E se alge~ adux(er) liuros dout(ra)s leyx p(er)a razoar e p(er)a iuygar no~ ualla e peyte.‖ 

IB045 a-1 Sentido aduzer ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, IDD 58/63 

                                                           
66

A primeira e a terceira formas ocorrem 04 vezes; as demais, 01 vez cada.  
67

02 ocorrências.  
68

Cada forma ocorre 01 vez. 
69

Cada forma ocorre 01 vez. 
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opaco adusse
70

 levar 

AVERBAÇÃO 1: ―E a adubar o mãdado e há aduzer dous pares de ferraduras de lhas mandarẽ aduzer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] disserom que Saluador Piriz que foy Abade dessa jgreia de Fermedo adusse hũa carta de Rey don Affonso a Pero Miguẽẽz dito 

Couelas que era juiz de Fermedo que lhi entreguasse essa hirmida e o juiz nõ lha quis entregar.‖ 

IB046 a-1 Sentido 

opaco 

adugao ~ 

adugano
71

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar 

FCR 03 

AVERBAÇÃO 1: ―Et todo omne, que non fore nosso uizino, que em estos términos casa fezere, queno y achar tome de seo auer fasta em ualia de .V. mors. 

E, si ualia nonle achar, adugao preso fasta que peyte.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Tod  omne que non fiel pararen o prindado fore, si firmar poderen que, depos du prindado o fiel Le pararon, ena uila lo testiguaron, as 

bestias y iazendo, adugano.‖ 

IB047 a-1 Sentido 

opaco 

aduser ~ 

aduzer ~ adura 

~ adugao
72

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir; 

impor 

FG 71-81 

AVERBAÇÃO 1: ―E todo homẽ que de fora parte uen que nõ seía vizĩo leue Ao Açougue toda uenda que aduser.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E mancebo ou manceba de soldada se ouuer demanda contra seu segnor metera Aúúgado se quiser mays nõ podera Aduzer segnor A 

iuramento da cruz senõ dizelo en sua uerdade. Et o segnor adura ellas A iuramento da cruz.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Todo home Mercador en Merchandaria se lj Acharẽ Algũa cousa de furto nõ lo deuen A demandar por de furto ca e Mercador. Et se nõ 

ouuer outor Adugao e enpareo.‖ 

IB048 a-1 Sentido 

opaco 

aduze ~ aduser 

~ aduzẽ
73

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar 

CS 74 

AVERBAÇÃO 1: ―E todo caualeiro a que o caualo morer ou o perder deue a estar en honrra de caualeiro per hũu ano. pero se en esse fezerẽ oste deue 

auer caualo. que leue en oste ou aduze-lo da oste.‖ 

                                                           
70

Cada forma ocorre 01 vez. 
71

Cada forma ocorre 01 vez. 
72

Cada forma ocorre 01 vez. 
73

Cada forma ocorre 01 vez.  
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AVERBAÇÃO 2: ―Daqueles que aduzẽ carregas a villa noua.‖  

AVERBAÇÃO 3: ―Se algúús almocreues ou outrim qual quer que seia saluo vizinho e aduser carregas [...].‖  

IC077 a-1 Sentido 

opaco 

aduzer Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar 

PP 02d 

AVERBAÇÃO: ―E depoys de todo esto q(ua)ndo N(ost)ro Senhor q(ui)s faz(er) ta~ gra~ m(er)çee ao mu~do que ueo p(re)nder c(ar)n(e) de S(an)ta 

M(aria) por nos aduz(er) a saluaço~ e p(er) q(ue) o podessemos ueer uisiuilme~te e conhoç(er) q(ue) era D(eu)s e home~ e p(er) este co~to meesmo 

ssegundo disse o p(ro)ph(et)a ouue e~ ssy #VII do~es do Esp(ir)itu S(an)to.‖ 

IC078 a-1 Sentido 

opaco 

aduserom Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre aduzir, conduzir, 

levar 

VSMA 78r 

AVERBAÇÃO: ―A qual mandou a do(us) se(os) s(er)vidores que soubessem a casa onde o sancto bispo Nono pousava. E eles foram e souberom a pousada 

e aduserom e a mostrarom a sua senhora.‖ 

IC079 a-1 Sentido 

opaco 

aduserom ~ 

adusse
74

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar; enviar 

CGE 01d – 

04c 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e outrossi as morti~i~dades que en elles fezerom os Roma~a~os e os grandes destroyme~tos que lhes fezeron os Vandallos e os 

Suevos e os Allanos e os Almonizes, ca todas estas gentes veeron sobre Espanha e mataro~ e destroiran os moradores della, em tal guysa que os aduserom a 

seer poucos [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] por os gra~des pecados que fezeron os que delle descenderom, adusse Deus o grande deluvio sobre a terra com que os o matou 

todos, e~ tal guisa que no~ ficou seno~ Noe e sua molher e tres filhos con suas molheres, assy que foro~ per todos oyto almas.‖ 

IC080 a-1 Sentido 

opaco 

aduxe Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir  OE 05r 

AVERBAÇÃO: ―E dise-lhe o diaboo: Cansado es, Ciriaco? Eu te aduxe a Persia asy como te antedisse.‖ 

IC081 a-1 Sentido 

opaco 

adussessẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar 

FS 17r 

AVERBAÇÃO: ―Eel que entẽdeu que persa yda seeria olume despanha destroydo mandoo prender e queo adussessẽ antel.‖ 

                                                           
74

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes.  
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IC082 af- ~   

a-1 

Sentido 

opaco 

affectar ~ 

affectamos ~ 

affecto ~ 

afeytey
75

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. affectāre, 

frequentativo de afficĕre 

< lat. ad- + -facĕre, 

‗fazer‘ 

enfeitar, ornar, 

embelezar-se 

VSMA 76r -

80v 

AVERBAÇÃO 1: ―Q(ua)ntas horas pensades que esta molher esta´ dent(r)o e~ ssua camara, e~ sse ornament(ar) e affectar, lavando e affremosentando 

seu rrostro, untando-o de muitos e desvayrados ungue~tos p(er)a seer desejada de todos e pareçer be~ ao mundo e no~ seer nem pareçer torpe e fea aos 

seus amados, que oje pareçe~ e cras no~ som?‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] nom nos affectam(os), ne~ tiram(os) de nos os pecados e çugidades e maldades que son ex(er)tadas dent(r)o em nosas almas, e nos 

que deviam(os) seer e~xenplo e caminho e carreyra de virtudes a todos, por nossa p(re)guiça, jazem(os) em ellas derrybados.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Maldiço~ veo a my~ pecador, nom digno, nem m(er)çedor de s(er)vir no teu santo altar e mi(ni)stro e s(er)vo em el, nom alinpando a 

mente dos pecad(os) e maldades, nem a garneço e affecto de orname~t(os) spirituaaes segundo a tua voontade.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Depois desto do(us) dias dormindo Pelagia com sua madre Romana veo o diaboo e disse: - O mynha senhora e amyga Margarida que 

mal te hey eu fecto? Por c(er)to eu te horney e afeytey de muyt(os) hornam(en)t(os) e de muytas e nobres pedras preciosas.‖ 

IC083 af- Sentido 

opaco 

affeytou Verbo Verbo Verbo Do lat. affectāre, 

frequentativo de afficĕre 

< lat. ad- + -facĕre, 

‗fazer‘ 

enfeitar, ornar, 

embelezar-se 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Ay senhor cõque rostro te catarey. ouque palavra auerey de me escusar ante ti Ca eu nome poderey asconder ante ti que sabes todalas 

puridades. Ay eu mesquinho que estado ante o teu altar nõte onrrey nẽte remj mais tu senhor amerceador e misericordioso que criasti as cousas demente. 

queme formasti sẽ meu merecimẽto. e me fezesti demente por te seruir. nõ me deytes data celestrial archa nẽ me cofonda affeytamẽto dũa máa molher. Ante 

aface data temedoyr maiestade. ca ela se affeytou pera parecer ao mũdo [...].‖ 

IC084 af- Sentido 

opaco 

affectada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. affectāre, 

frequentativo de afficĕre 

< lat. ad- + -facĕre, 

‗fazer‘ 

enfeitada VSMA 75v 

AVERBAÇÃO: ―[...] passou p(er)dante elles hu~a jogressa da çidade de Antiochia, a que os homees daq(ue)la t(e)rra per seu linguoajem dize~ 

                                                           
75

Cada forma ocorre 01 vez. Segundo Cunha (2010), houve, na evolução da língua, a troca do prefixo a- para en- (afeitar > enfeitar), sendo que enfeitar é registrado a partir do séc. 

XVII. 
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ort(ri)stiam e nos e~ a nossa dizemos molher pubrica que sse lança aos homee~s, e~ çima de hu~u~ asno, ornada e affectada de muitos e grandes nobres 

ornamentos e sobre ella nom pareçia, se nom ouro e pedras m(ar)garitas preçiosas e de g(ra)m vallor.‖ 

IC085 a-1 Sentido 

opaco 

afeytada Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. affectāre, 

frequentativo de afficĕre 

< lat. ad- + -facĕre, 

‗fazer‘ 

enfeitado, ornado, 

embelezado 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].‖ 

IC086 af- Sentido 

opaco 

affeytamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. affectāre, 

frequentativo de afficĕre 

< lat. ad- + -facĕre, 

‗fazer‘ 

beleza, esplendor, 

ornato 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Ay senhor cõque rostro te catarey. ouque palavra auerey de me escusar ante ti Ca eu nome poderey asconder ante ti que sabes todalas 

puridades. Ay eu mesquinho que estado ante o teu altar nõte onrrey nẽte remj mais tu senhor amerceador e misericordioso que criasti as cousas demente. 

queme formasti sẽ meu merecimẽto. e me fezesti demente por te seruir. nõ me deytes data celestrial archa nẽ me cofonda affeytamẽto dũa máa molher. Ante 

aface data temedoyr maiestade. ca ela se affeytou pera parecer ao mũdo [...].‖ 

IC087 a-1  Sentido 

opaco 

afecçõões Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭō, -ōnis, 

supino de afficĕre < lat. 

ad- + -facĕre, ‗fazer‘ 

estima, afeição, 

afeto, apreço 

OE 03v 

AVERBAÇÃO: ―Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras deste nome Jhesu? Certo sy. O, qual he a cousa que asy e~grossa a alma e a 

me~te daquelle que cuyda em este nome Jhesu? O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que 

asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?‖ 

IB049 a-1  Sentido 

opaco 

aficada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‗cravar‘ 

intenso, forte CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 
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IB050 a-1 Sentido 

opaco 

aficado
76

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‗cravar‘ 

insistente, 

persistente 

CAMI 13 / 

31 

AVERBAÇÃO: ―Roga-m‘ oje, filha, o vosso‘ amigo / muit‘ aficado que vos rogasse / que de vos amar non vos pesasse, / e por em vos rogu‘ e vos castigo / 

que vos non pês de vos el ben querer, / mais non vos mand‘ i, filha, mais fazer.‖ 

IB051 a-1 Sentido 

opaco 

aficadas ~ 

aficados
77

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‗cravar‘ 

rigoroso, apertado, 

minguado; 

perseguido, 

apertado, 

encurralado 

CEM 31 / 

37 

AVERBAÇÃO 1: ―E queixa-se-m‘ ele muitas vegadas / dos escrivães e dos despenseiros / [ca sempre lhe tolheron seus dinheiros]; / mais, pois veen a 

contas aficadas, / logo lhi mostran bem do que quit‘ é; e pero digo-lh‘ eu que o mal é / de quen no el quitou muitas vegadas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Vi coteifes orpelados / estar mui mal espantados, / e genetes trosquiados / corriannos arredor; / tiinhannos mal aficados, / ca perdianna 

color.‖ 

IC088 a-1 Sentido 

opaco 

afficada ~ 

afficadas
78

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‗cravar‘ 

afincado, 

perseverante, 

aplicado 

FS 16v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eel que era muyto afficada no amor de Deus eque deseiaua ordẽ de todo seu coraçõ ffugio asseu padre eassa madre e fosse sóo ao 

deserto Eassi errado per desuiados logares. e nõ conhoçudos chegou Ao Moesteiro. que de suso uos auemos dicto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assi que tãto creceu assa nomeada boa per todalas terras que muytas donas e dõzelas e outras molheres forõ tã afficadas no amor de 

Deus. que as cõpanhas uíjnhã aela assi.‖ 

IC089 a-1 Sentido 

opaco 

aficadamẽte Verbo Verbo Adv. Do PA a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‗cravar‘ 

afincadamente, 

insistentemente 

VSMA 75r 
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02 ocorrências. 
77

Cada forma ocorre 01 vez.  
78

Cada forma ocorre 01 vez.  
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AVERBAÇÃO: ―Os quaes muito e de toda vo~o~tade e coraçom, aficadame~te o rrogavo~, p(era) ouvir delle pallav(ra)s de hedifficaço~.‖ 

IC090 a-1 Sentido 

opaco 

aficadamẽte
79

 Verbo Verbo Adv. Do PA a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‗cravar‘ 

afincadamente, 

perseverantemente 

OE 02v – 

07r 

AVERBAÇÃO: ―lhesu Christo he uirtude e sabedorya de Deus Padre, e elle som guardados e escondidos todollos thesouros da sciencia e sabedoria, e 

pore~m elle he guiador dos olhos do coraçom de qualquer que con temor e amor do Senhor Deus husa aficadame~te e~nas Sanctas Escripturas.‖ 

IC091 a-1 Sentido 

opaco 

afficadamẽte Verbo Verbo Adv. Do PA a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‗cravar‘ 

afincadamente, 

insistentemente 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Quando o adeãtado esto ouuyo cuydou logo que era algum homẽ da Cidade sandeu equeo dezia entre belho. Mais quando uyo queo dezia 

muyto afficadamẽte ecõgram cordura disselhy. ffillemon de mal aventurado coraçom e sandeu es affeyto.‖ 

IA001 a-1 Sentido 

opaco 

afiliados
80

 Adj.  Subst.  Subst. Do lat. *ad-filiātus 

‗adotado como filho‘ 

afilhado, i.e., aquele 

que recebe o batismo 

ou confirmação em 

relação a seu 

padrinho ou 

madrinha 

NDHAV  01  

AVERBAÇÃO: ―hec est sua manda ad illo hospital de sancto iohane. i. casal qui tenet por vij. Morabetinos. in palmazianos ad opera de sancta maria. i. 

Morauedil a ponte de doiro. i. Morauedil. a opera de sancti petri. i. Morauedil Suos afiliados. i. Morauedil a suo abade. i. Morauedial a sancta maria de 

aluarelios.‖  

IC092 a-1 Sentido 

opaco 

affilhada Adj.  Subst.  Subst. Do lat. *ad-filiātus 

‗adotado como filho‘ 

afilhado, i.e., aquele 

que recebe o batismo 

ou confirmação em 

relação a seu 

padrinho ou 

FS 01v 
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04 ocorrências.  
80

Cunha (2010) afirma que a forma afilhado vem atestada no português apenas em  1813. Pela pesquisa, pôde-se fazer, portanto, um recuo de sete séculos, visto que a forma afiliados 

(com o sentido de ‗afilhado‘) já é atestada na 2ª metade do séc. XII. Na verdade, já é registrada em 1043 (séc. XI), segundo Houaiss & Villar (2009). 
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madrinha 

AVERBAÇÃO: ―[...] os bispos ouuiron sas uozes e outrossi Romáa esa affilhada Páaya que aquel dia fora babtizada [...].‖ 

IC093 af-  Sentido 

opaco 

affirmou
81

 Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- + 

-firmāre 

declarar, asseverar, 

afirmar 

FS 16r 

AVERBAÇÃO: ―Outro nos contou oque uos ora diremos e affirmou que entodalas guysas era uerdade.‖ 

IC094 a-1 Sentido 

opaco 

afliçom Verbo Verbo Subst. Do lat. afflīctiō, -ōnis < 

afflīgĕre < ad- + -flīgĕre, 

‗bater, ferir‘ 

aflição, padecimento VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―E ela como e~trou lançou-sse em terra e jazendo e teendo os pees do s(an)c(t)o bispo Nono e sua cabeça cub(er)ta de ciinza, fortes vozes 

e grandes de muy gram door e de afliçom e choros dando [...].‖ 

IC095 a-1 

 

Sentido 

opaco 

afogarom Subst. Verbo Verbo Do lat. *affocāre < cláss. 

ŏffōcāre, ‗apertar a 

garganta, sufocar‘ < ob- 

+ -faux, ‗garganta, 

goela‘
82

 

abafar, sufocar, 

asfixiar 

OE 04v 

AVERBAÇÃO: ―E entom chamou aficadame~te os lio~o~es, que o ueessem comer, e logo dous leo~o~es o afogarom tan solamente, mais no~ tangerom 

mais a sua carne.‖ 

IC096 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aforro Subst.  Verbo  Subst. Do PA a- + -forr(o)- +    

-a- + -r < PA forro < do 

ár. hurr 

liberdade, permissão AVC 01 

                                                           
81

Cunha (2010) declara que o verbo afirmar ocorre a partir do séc. XVI. Como se observa, já ocorre no séc. XIV, como atestam nossos dados. Houaiss & Villar (2009) também 

apontam o séc. XIV como o período de primeiro registro desse verbo. 
82

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. Houve, com a história do português, a evolução of- → af-, talvez uma troca de prefixo (ob- → ad-). 
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AVERBAÇÃO: ―[...] pera estas coussas que sse Adeãte ssegẽ damos Aforro deste dja pera todo ssempre A uos Affonso Rodigez morador ẽ carnyde [...] e 

A todos uossos ssoçessores hũa vjnha que nos Auemos no dito logo [...].‖ 

IC097 a-1  Expletivo 

 

aforteleze Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -fortelezer < 

talvez do fr.ant. fortelece 

‗lugar fortificado‘ < lat. 

fŏrtis 

fortalecer, fortificar, 

tonificar, vivificar 

OE 03v 

AVERBAÇÃO: ―Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras deste nome Jhesu? Certo sy. O, qual he a cousa que asy e~grossa a alma e a 

me~te daquelle que cuyda em este nome Jhesu? O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que 

asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?‖ 

IC098 a-1 Expletivo 

 

afortificada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -fortificar < 

lat. fortificāre 

avigorar, fortificar, 

fortalecer 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―E a molher prome~teu que no~ fezesse tal cousa e chamou logo o nome de Jhesu, e per uirtude do nome ficou afortificada e liure do 

diaboo.‖ 

IC099 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

affremosentan

do ~ 

afremosenta
83

 

Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -fremos(o)- 

+ -ent- + -ar < lat. 

formosus 

aformosear, 

embelezar 

VSMA 76r -  

76v 

AVERBAÇÃO 1: ―Q(ua)ntas horas pensades que esta molher esta´ dent(r)o e~ ssua camara, e~ sse ornament(ar) e affectar, lavando e affremosentando 

seu rrostro, untando-o de muitos e desvayrados ungue~tos p(er)a seer desejada de todos e pareçer be~ ao mundo e no~ seer nem pareçer torpe e fea aos 

seus amados, que oje pareçe~ e cras no~ som?‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais tu senhor muyto mis(er)icordioso que formaste e fezeste todas as cousas de nimigalha, e a my~ nom m(er)eçedor, ne~ digno de te 

s(er)v(ir), me fezeste teu s(er)vidor, nom me q(ue)ras p(ri)var da tua santa morada, ne~ seja vençido, ne~ deribado ante a tua santa majestade, por 

ornamentos e f(re)mosura de hu~a molh(er) publica, porque ella por as cousas terreaes e caducas do mundo, co~ toda sua força e estudo se afecta e 

afremosenta e eu a ty Senhor et(er)nal p(ro)mety servir e p(er) minha negligençia no~ o fiz.‖ 

                                                           
83

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IB052 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afrontar Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -front(e)- +  

-a- + -r  < lat. frons,        

-tis 

atacar, maltratar, 

perseguir 

CEM 09 

AVERBAÇÃO: ―[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos 

muito afrontar; / e sobr‘esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.‖ 

IC100 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

affrõtamẽto Subst. Verbo Subst. Do PA a- + -frõt(e)- +    

-a- + -r < lat. frons, -tis 

afronta, ofensa, 

injúria, ultraje, 

difamação 

PP 01c 

AVERBAÇÃO: ―[...] polo medo de D(eu)s q(ue) he poderoso e justiçoso a cuio pod(er) am de uijr e de q(ue) sse no~ pode~ p(er) ne~ hu~a man(eyr)a 

scusar q(ue) se mal fez(er)e~ no aia~ a pe~a q(ue) m(er)eçe~ & mais ainda pola gra~ v(er)go~ha e polo affro~tam(e~)to das ge~tes do mu~do q(ue) julga~ 

as (cou)sas mais p(er) uoontade q(ue) por dereito [...].‖ 

IC101 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

affrontos Subst. Verbo Subst. Do PA a- + -front(e)- +   

-a- + -r < lat. frons, -tis 

afronta, ofensa, 

injúria, ultraje, 

difamação 

PP 01b 

AVERBAÇÃO: ―[...] mais ainda pola gra~ v(er)go~ha e polo affro~tam(e~)to das ge~tes do mu~do q(ue) julga~ as (cou)sas mais p(er) uoontade q(ue) por 
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dereito, $ e nos auendo g(ra)m sabor de nos aguardar destes do(us) affrontos e do dano q(ue) nos ende poderya vijr [...].‖ 

IC102 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afugenta ~ 

afuguẽta ~ 

afugentou
84

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. a- + -fug(a)- +    

-ent- + -a- + -r < lat. 

fūga 

afastar, repelir, 

espantar, afugentar 

OE 04r – 

05v 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe 

o fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E este nome Jhesu afugue~ta os demo~o~es.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O nome de Jhesu he de muyta uirtude, ca este he o nome que deu uista aos cegos e ouuydo aos surdos e o andar aos copos e fala aos 

mudos e uida aos mortos, e todo o poderio do diaboo afugentou dos corpos a uirtude deste nome Jhesu.‖ 

IC103 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afuguẽtar  Verbo Verbo Verbo Do lat. a- + -fug(ir) +      

-ent- + -a- + -r < lat. 

fugĕre 

afastar, repelir, 

espantar, afugentar 

DSG 07v 

AVERBAÇÃO: ―Edepois queo padre equicio | entrou na orta / o e mygo que e tra | ra na mõia / comecou  adizer e a | braadar per aboca da mõia . 

como | se quisesse fazer em menda . quehe | oque eu fige . como se dissese / em que soõ eu culpado. Eu sya sobre a | quela alfaça / disse o e mijgo. | Esta 

mõia veeo . e meteo a alfaça na boca / e mordeume . e nõ  | fez primeirame te osygnal dacruz | perame afugue tar dela.‖ 

IB053 a-1 Sentido a gradecer
85

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- +  -grad(o)-    ser grato, prestar CA 56 

                                                           
84

Cada forma ocorre 01 vez. 
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opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

+ -ecer, incoativo de 

*gradir, do lat. *gratire 

< lat. gratus, ‗grato‘ 

gratidão, agradecer 

AVERBAÇÃO: ―Muito per dev‘ a gradecer, / (segund‘ agora meu cuidar) / a Deus, a quen faz ben querer / senhor, con que pode falar / en lhe sa coita 

descobrir. / Mais este ben, por non mentir, / non vo-lo quis el a min dar;‖ 

IB054 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agrauamentos Verbo Verbo Subst. Do lat. aggravāre < ad- + 

-gravāre 

opressão, agravo, 

dano, injúria 

CA020 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] cousas q(ue) dizia~ q(ue) eu e os de meu reyno fezeramos en meu reyno forzas e agrauam(en)tos p(er) mj e pelos meus ao Arcebispo 

e aos bispos e aos p(re)lados e as eyg(re)ias e aos Moesteyros [...].‖ 

IB055 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agravamento Verbo Verbo Subst.  Do lat. aggravāre < ad- 

+ -gravāre 

agravamento, ofensa, 

agravo, dolo 

IDD 58  

AVERBAÇÃO: ―E disserom que lhis fazia hi grande agrauamento.‖ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
85

Prefixo graficamente separado de sua base. 
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IB056 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agraue Verbo Verbo Verbo Do lat. aggravāre < ad- + 

-gravāre 

recorrer das decisões 

de uma decisão ou 

processo judicial 

CS 70 

AVERBAÇÃO: ―Custume he que se nõ agraue nẽgũu. des .x. marauidijs a juso.‖ 

IB057 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agrauo Verbo Verbo Subst. Do lat. aggravāre < ad- + 

-gravāre 

agravo, i.e., recurso 

das decisões de um 

processo 

CS 70 

AVERBAÇÃO: ―Do agrauo.‖ 

IB058 a-1 Expletivo agardarei
86

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

CA020 02 

AVERBAÇÃO: ―E todo aq(ue)lo q(ue) eles hy fezere~. ou mandare~ fazer; p(ro)meto q(ue) o terrey e agardarey e co~p(ri)rey e no~ uerrey en (con)tra.‖ 

IC104 a-1 Expletivo agoardar ~ 

agoardando
87

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

HGP075 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Et q(ue) esto seia ç(er)to, fasemos (con)uosco esta carta partida p(e)r abc et em q(ue) nos, o d(i)to abbade, esc(r)ipuymos noso nom(e); 

q(ue) a part(e) q(ue) a no~ agoardar peyte a out(r)a part(e) #CC mor de pea & a carta estia em sua reuor.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et nonas agoardando, q(ue) o m(oesteyro) posa tomar suas ley[ras] & q(ua)sas (con) q(ua)ntas boas paranças nos em ellas teu(er)mos 

                                                           
86

02 ocorrências.  
87

Cada forma ocorre 01 vez. 
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feytas et dema~dar a nos as ma´a´s paranças q(ue) em ellas foren feytas.‖ 

IB059 a-1 Expletivo aguardada
88

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, defender, 

cumprir 

TAS 03  

AVERBAÇÃO: ―E rogo e prego meu senior o apostoligo [...] que pela as santa piadade faza aquesta mia mãda seer conprida e aguardada, que nenguu nõ 

agia poder de uinir contra ela.‖ 

IC105 a-1 Expletivo aguardado Verbo  Verbo  Verbo Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

SFJ 03 

AVERBAÇÃO: ―E o dito Martím periz disse que quanto era nessa parte e pelo sseu que mãdaua e outorgaua que o dito testamẽto fosse cõprido e 

Aguardado ẽ quanto tangia Ao Mostejro de uilarĩo que o nõ enbarga quanto era ẽ esto que era mãdado Ao Mostejro de uilarĩo.‖ 

IC106 a-1 Expletivo aguardalas Verbo  Verbo  Verbo Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

EDC 01  

AVERBAÇÃO: ―Louuamos e outorgamos todalas coussas ssobre ditas e cada hũa delas E prometemos a téélas e aguardalas como sobredito.‖ 

IC107 a-1 Expletivo aguardalas Verbo  Verbo  Verbo  Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

ECSS 01  

AVERBAÇÃO: ―E eu Pero tome por mj e por a dita mha molher reçebo as ditas Casas so as cõdições de ssusso ditas e obrigome per todos meus bẽes a 

cõprilas e aguardalas asy como em este stromento sõ cõteudas.‖ 

IB060 a-1 Expletivo
89

 aguardarẽ Verbo  Verbo  Verbo Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E aq(ue)le & aq(ue)les q(ue) esta mha doaço~ aguardare~ assi como de sus‘e d(i)c(t)o; aia e aiam a mha be´e´ço~. & a de d(eu)s padre 

poderoso.‖ 

IC108 a-1 Expletivo
90

 aguardar ~ Verbo  Verbo   Verbo / Do PA a- + -guardar < guardar, cumprir, FR 71r-

                                                           
88

02 ocorrências, uma em cada versão.  
89

Observa-se no próprio texto em questão a variação entre as formas com e sem prefixo, tendo o mesmo sentido, o que corrobora a ilação de que o a- seja expletivo. Eis o excerto 

onde o verbo ocorre 02 vezes sem o formativo prefixal, e com o mesmo sentido de como se o tivesse: ―E sse no~ ouu(er)des fillo leedimo. fique~ a´a´ uossa mayor filla le´e´dima se 

a ouu(er)des. E ma~do q(ue) esta (con)diço~ seia guardada en todos aq(ue)les filyos le´e´dimos ou filyas le´e´dimas q(ue) de uos decerem; q(ue) semp(re) esses Castelos & essas 

villas fique~ ou mayor filyo le´e´dimo. & se hy  n(on) ouu(er) fillo le´e´dimo. fique~ a´a´ mayor filla le´e´dima se a hy ouuer. E esto seia guardado en todos aq(ue)les q(ue) de uos 

decere~ le´e´dimos p(er)a todo semp(re).‖ 
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aguardado ~ 

aguardamos ~ 

aguardẽ
91

 

Verbo 

PP 

lat. guardāre observar, acatar 77r 

AVERBAÇÃO 1: ―E sabya como se deue temer e aguardar e amar a el rey e o seu senhoryo e todalas sas cousas. Vn(de) stabellecem(os) e mandam(os) 

q(ue) todos seya~ acordados en aguardar e cobijçar a uida e saud(e) del rey [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] nos ouuemos consello cu~ nossa corte e co~ os sabedores d(e) dereyto e demuslhys este foro q(ue) e´ scripto eneste liuro p(er) que 

se juyge~ co~munalmente baroes e molheres e mandamos que este foro seya aguardado p(er) todo semp(re).‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Nostro Senhur Ihesu Cr(is)to ordiou primeyramente ala en sa corte enos ce(os) e posse sy cabeça e começame~to dos angios e dos 

archangos e quis e mandou que o amassem e guardasse~ come começamento e guarda d(e) todo e depoys esto fez ome a maneyra de sa corte e|n| como [a 

si] auya posto cabeça e começo, pose ao home a cabeça encima do corpo e neella posse razo~ [e] entendimento d(e) como se deue~ a guiar os outros 

nembros e como an de seruir e d'aguardar todos a cabeça mays qua a ssy meesmos.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E non tan solame~te u deuem(os) dar, mays aguardar o que e´ dado.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Porq(ue) sum(os) teodos d‘aamar e d‘onrrar a S(anct)a Eyg(re)ya sub(re) todallas cousas do mundo e porq(ue) auem(os) grande 

sp(er)a~ça enella que quantos a aguardamos e manteemos en sas franquezas e en sas liuridoes aueremos poren gallardon d(e) Deus e p(er)as almas e peros 

corpos en uida e en morte [...].‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―E porq(ue) os reys deste senh(ur) e deste rey auemus nome e del fillamos o poder d(e) faz(er) iustiça na t(er)ra, e todas as onrras e todos 

os bees del naçem e del ueem e el quis e mandou aguardar os noss(os) dereytos [...] e mayormente os dizymos e as p(ri)miças q(ue) assyjnadame~te 

guardou
92

 e reteue p(er)a ssy por mostrar ca el era senh(ur) de todo e p(er) el uijam todollos bees [...].‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Mandamos q(ue) q(ua)ndo os alcaydes fore~ postos jure~ eno concello q(ue) aguarde~ os dereytosdel rey e do poboo [...].‖ 

IC109 a-1 Expletivo aguardamento Verbo  Verbo  Subst. Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guarda, amparo FR 77r 

AVERBAÇÃO: ―As leys [...] son guyame~to do pobuu e aiuda e so~ ta~ben p(er)a os omees come p(er)as molleres e assy p(er)a mancebos come p(er)a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
90

Observe-se que no Foro Real as formas com e sem prefixo (guardar ~ aguardar) comportam o mesmo sentido. Cf. averbação em que tal verbo ocorre sem prefixo (sendo que é o 

mesmo fólio em que aparece a forma prefixada): ―E tuda a da fe guardar e a Eyg(re)ya d(e) Roma q(ue) a manda guardar come sac(ri)fiço de N(ost)ro Senh(ur) Ih(es)u C(rist)o 

que se faz subello altar pello sac(er)dote que derytamente e´ ordyado e como do baptismo e dos outros sac(ra)mentos de S(an)c(t)a Eyg(re)ya. E qu(er)emos e dema~damos que 

todo crischa~o|s| tenha esta fe e a guarde e q(ue~) quer q(ue) (contra) ella ueer enalgu~a cousa es erege e receba a pe~a que e´ posta (contra) os h(er)eges.‖ (fólio 71v) 
91

A primeira forma ocorre 05 vezes; as demais, 01 vez cada. 
92

Observe-se na averbação referida a forma sem prefixo comportando o mesmo sentido da forma afixada (guardar ~ aguardar).  
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uellos e tanbe~ p(er)a os sabedores come p(er)a os insabes e ta~ben pera os das cidades come p(er)a os das aldeyas e so~ aguardamento del rey e dos 

poboos.‖ 

IC110 a-1 Expletivo
93

 aguardar
94

 Verbo  Verbo  Verbo Do PA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar-se, i.e., 

acautelar-se, 

precaver-se, 

defender-se 

PP 01b -

03d 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] mais ainda pola gra~ v(er)go~ha e polo affro~tam(e~)to das ge~tes do mu~do q(ue) julga~ as (cou)sas mais p(er) uoontade q(ue) 

por dereito, $ e nos auendo g(ra)m sabor de nos aguardar destes do(us) affrontos e do dano q(ue) nos ende poderya vijr [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E p(or) q(ue) as nossas ge~tes son leaes e de g(ra)ndes coraço~es, por isso ha mest(er) a lealdade q(ue) sse ma~tenha (con) ha 

u(er)dade $ e as fortelezas da uoontade (con) dereito e (con) justiça, ca os rreys sabendo as cousas q(ue) ssom u(er)dadeiras e dereitas fara~nas aguardar e 

no~ (con)se~tira~ aos out(ro)s q(ue) passem (contra) ellas [...].‖ 

IB061 a-1 Sentido 

opaco 

ajudar ~ 

ajudou ~ 

ajude
95

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

-jūvāre, ‗agradar, causar 

prazer‘ 

ajudar, amparar CSM 06-31 

AVERBAÇÃO 1: ―E, par Deus, non é de calar / como foy corõada, / quando seu Fillo a levar / quis, des que foy passada / deste mund‘ e juntada
96

 / con el 

no ceo, par a par, / e Reĩa chamada, / Filla, Madr‘ e Criada; / e poren nos dev‘ ajudar, / ca x‘ é noss‘ avogada.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esta é como Santa Maria ajudou a Emperadriz de Roma a sofre-las grandes coitas per que passou.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Pois na Majestade viu tan gran virtude, / o mong‘ enton disse: ‗Como quer que seja, / bõa será esta, asse Deus m‘ ajude, / em 

Constantinoble na nossa eigreija; / ca, se a levamos / allur, bavequia / e gran malestança / será, non erramos.‘ / E ao mar s‘ ya / con tal acordança.‖ 

                                                           
93

É bastante frequente nos textos consultados, da 1ª fase do PA, a variação entre guardar ~ aguardar, tendo ambos o mesmo sentido. No próprio texto em questão ocorre essa 

vacilação, pois no fólio 1C aparece a forma sem prefixo, mas com o mesmo sentido do aguardar de acima: ―E p(or) q(ue) todas estas (cou)sas no~ pode~ faz(er) 

co~p(ri)dam(e~)t(e) se no~ co~hoçe~ sseu estado qual he ou q(ue) lhy (con)ue~ q(ue) faça e~ el e de q(ue) sse deue guardar.‖ 
94

03 ocorrências. 
95

Cada forma ocorre 01 vez. 
96

Mais um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo no PA, visto que há também a forma ajuntar, com o mesmo sentido de juntar. Percebe-se, assim, uma expletividade 

prefixal. 
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IB062 a-1 Sentido 

opaco 

aíudar ~ 

aíuda
97

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

-jūvāre, ‗agradar, causar 

prazer‘ 

ajuda FG 71 

AVERBAÇÃO: ―[...] home rancurosos que uẽ é que promete algo ao senor da terra. e o senor da terra o quer aíudar nõ ir o senor da terra a as falla dos 

Juyzes. e este home que aíuda o senor da terra nõ séér chamado nẽ chegado seño per los juyzes.‖ 

IC111 a-1 Sentido 

opaco 

ajudarmos Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

-jūvāre,‗agradar, causar 

prazer‘ 

ajudar PP 01c 

AVERBAÇÃO: ―Out(ro)ssy dos estados das out(ra)s (cou)sas a q(ue) deue~ obedeeç(er), p(or) esso falamos e~ todas as rrazo~es q(ue) a este f(ey)to 

p(er)teeçe~ e fezemos ende este liu(ro) p(er)a nos aju|r|da[r]mos del nos e os out(ro)s q(ue) depos nos ueere~ conhoçendo as cousas e indo a ellas 

cordame~t(e).‖ 

IC112 a-1 Sentido 

opaco 

ajudar ~ 

ajuda-os
98

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

-jūvāre,‗agradar, causar 

prazer‘ 

ajudar LA 02/11 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca o que bõõ he quando muytas cousas ouve sempre guarda e escolhe as melhores de que sse possa ajudar quando lhi for mester.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E portãto o aar ajuda-os pera voaren muyto ... ca ha o corpo ... [...].‖ 

IC113 a-1 Sentido 

opaco 

ajudas ~ 

ajuda
99

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

auxílio, ajuda, 

socorro 

DSG 02v / 

07r 

                                                           
97

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
98

Cada forma ocorre 01 vez. 
99

Cada forma ocorre 01 vez. 
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-jūvāre,‗agradar, causar 

prazer‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca pollas boas edi | ficacóós . que delles ouue  . recebe | ende home  duas aJudas . quan | dolhe contam obem que algúú | fez. A 

primeira he . se boo nõ he . / correie e emmenda seu estado . | aoutra he . quese boo he humildasse . | porque ouue mais béés d‘outrem que dessy.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Contou  sam gregorio / e disse . | Naquel tenpo emque esta cidade | derroma os mal feitores que sabe  de | encantar . os home es . 

com a aJuda e | poderio dos em mijgos . Forõ co | nhocidos e pressos . Bassilio que | antre elles foy o mayor . fugiu | a acidade de ualleria . em auito | de 

mõie.‖ 

IC114 a-1 Sentido 

opaco 

aiuda
100

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

-jūvāre, ‗agradar, causar 

prazer‘ 

auxílio, ajuda FS 16r-

17v 

AVERBAÇÃO: ―Desi fosse pera huũ logar ascondudo e deserto e longe de morada domẽẽs. e fez hj pela aiuda de Deus huũ Moesteyro [...].‖ 

IC115 a-1 Sentido 

opaco 

ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

-jūvāre, ‗agradar, causar 

prazer‘ 

ajuda, auxílio VSMA 74v 

AVERBAÇÃO: ―Nobr(e) e honesta cousa pareçeo [a] my~ Jacobo pecador y sc(re)pver a vos sanctos hyrmaaos, p(er) que leendo ouvindo c(re)ades e 

ajades ajuda e conssollaço~ a vossas almas, porque Deos he muito mis(er)icordioso e nom q(ue)r que ne~hu~u~ home~ em esta vida mortal p(er)eça.‖ 

IC116 a-1 Sentido 

opaco 

ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, 

frequentativo de 

adjūvāre, de ad- +           

-jūvāre, ‗agradar, causar 

prazer‘ 

ajuda, auxílio   PP 02a 

AVERBAÇÃO: ―E a isto nos moueu assinaadame~t(e) tres cousas: & a p(ri)meira q(ue) o muy nobre e be~ aue~turado rrey do~ Fernando nosso padre 

                                                           
100

04 ocorrências.  
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q(ue) era (con)p(ri)do de justiça e de dereito o q(ui)s(er)a faz(er) sse mais viuera e mandou a nos q(ue) o fezessemos. & A #IIª por dar ajuda e esforço aos 

q(ue) depos nos ueessem rreinar p(er) q(ue) podessem sofrer a g(ra)m lazeira e o trabalho q(ue) ha en manteer os rreynos aos q(ue) o be~ q(ui)s(er)em 

faz(er).‖ 

IC117 a-1 Expletivo 

_________ 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntou ~ 

aiuntarõ
101

 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do PA a- + -junt(o)- +    

-a- + -r < lat. junctus, 

part. pass. de jungĕre
102

 

reunir, agrupar, 

juntar 

FS 16v / 

17r 

AVERBAÇÃO 1: ―Assi que foy acrecẽtado muyto oparayso pelas conpanhas que el aiuntou aseruiço de ihesu Christo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eporque nõ auia hj entõ conuẽto de donas. cõtaruosemos enqual guysa foy feyto ecomosse aiuntarõ.‖ 

IC118 a-1 Expletivo 

_________ 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajũtem ~ ajũtã 

~ ajũtã ~ 

ajũtar
103

 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do PA a- + -junt(o)- +    

-a- + -r < lat. junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar-se, reunir-se, 

agregar-se 

PP 03b -

04a 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] falaremos do q(ue) (con)ue~ a ffaz(er) aos enp(er)adores e aos rreys e aos out(ro)s g(ra)ndes senhor(e)s ta~ be~ en ssy meesmos 

come e~ nos out(ro)s se(us) feytos p(er) q(ue) elles ualha~ mays e se(us) rreynos e sas t(er)ras seiam ac(re)centadas e seia~ guardados elles e as ssas 

uo~o~tades segundo dereyto se aju~tem co~ aq(ue)l(e)s q(ue) ffore~ en seu ssenho~rio e fezere~ be~. $ E na t(er)ceira p(ar)tida da justiça q(ue) aju~ta~ os 

ho(m)e~s p(er) amor faze~doos uiu(er) hu~u~s co~ out(ro)s e~ paz e daq(ue)las pessoas q(ue) som mest(er) p(er)a ella. E na q(uar)ta p(ar)tida dos 

esposoyros e dos casame~tos q(ue) aju~ta~ amor do home~ e de molh(er) nat(ur)alm(e~)te e das cousas |cousas| q(ue) lhy p(er)teeçe e dos ffilhos q(ue) lhys 

                                                           
101

Cada forma ocorre 01 vez. 
102

Um dos poucos casos de parassíntese lato sensu em cuja base figura um verbo (mas observe-se que é um particípio passado, podendo ser considerado fronteiriço a uma categoria 

adjetival). 
103

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a última, que ocorre 02 vezes. 
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naçe~ dereitos delles $ e ainda dos out(ro)s de qual nat(ur)a q(ue)r q(ue) seia~ feytos ou rreçebudos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Onde que~ q(ui)s(er) parar me~tes e~ todalas #VII p(ar)tidas do nosso liuro achara´ hy todalas rrazo~es be~ e (con)p(ri)dame~te q(ue) 

p(er)teeçe~ p(er)a aju~tar amor d'ome~ (con) De(us) q(ue) he p(er) fe e p(er) cre~e~ça $ e out(ro)ssy dos hom(e~)s hu~u~s (con) out(ro)s p(er) justiça e 

p(er) uertude.‖ 

IC119 a-1 Expletivo 

_________ 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajũtassem Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do PA a- + -junt(o)- +    

-a- + -r < lat. junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir VSMA 78r 

AVERBAÇÃO: ―E o s(an)c(t)o bispo Nono q(ua)ndo ouvio sua messajem e como hi´i´a rogou os bispos que veesem e se aju~tassem a el e en presenca 

deles mandou que entrase.‖ 

IC120 a-1 Expletivo 

_________ 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntando ~ 

ajuntado ~ 

ajuntar ~ 

ajuntam
104

 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do PA a- + -junt(o)- +    

-a- + -r < lat. junctus, 

part. pass. de jungĕre 

juntar, reunir CGE 01b – 

05b 

AVERBAÇÃO 1: ―E, en buscando aquesto, acharom as feguras das leteras; e, ajuntandoas, fezeron delas silabas; e, ajunta~do estas sillabas, fezeron 

delas partes; e, ajuntando [outrossi] as partes, [fezero~] razon.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Porende el rey dom Affonso de Castella, que foy filho del rey do~ Ferna~do e da raynha dona Beatriz, mandou ajuntar qua~tos livros 

pode aver das estorias antigas em que algu~as cousas fossen escriptas dos feytos d'Espanha.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E acabasse Europa en hu~u~ cabo d'Espanha en hu~u~ logar que chaman Caliz e por sobre nome Ylha d'Ercules e en esta ylha se 

ajuntam estes dous mares que dissemos.‖ 

                                                           
104

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez; a segunda, 03 vezes. 
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IC121 a-1 Expletivo 

_________ 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntados ~ 

aíuntadas
105

 

Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -junt(o)- +    

-a- + -r < lat. junctus, 

part. pass. de jungĕre 

reunir, agrupar, 

juntar 

FS 17v -

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ho muyto onrrado Bispo da Cidade dAnziocena enuyou por todolos Bispos seus uezinhos por auer cõ eles conselho sobrehuũ preito. 

[...] Epois forõ todos aiuntados mãdou o Bispo da Cidade que fossẽ pousar todos áa Eigreia de sã Juyhão mártir.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] nos apareceu oẽmíjgo assi como núu e tíjnha as maãos sobrela cabeça aíuntadas. e daua uozes en esta guysa edezia. Ay que crueza 

e que força soffro deste uelho.‖ 

IC122 a-1 Expletivo 

_________ 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajũtamẽto ~ 

ajuntamẽto
106

 

Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do PA a- + -junt(o)- +    

-a- + -r < lat. junctus, 

part. pass. de jungĕre 

conjunto, 

agrupamento, 

ajuntamento, grupo 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―Asy como e~no orto do parayso terreal som muy fremosas p1antaço~o~es, bem asy e~na Sancta Escriptura ha duas plantas muy 

fremossas, s. a plantaçom da egreia militante, que he o aju~tame~to dos fiees christa~a~os e~ esta presente uida. E desta diz o propheta Ysaias: Plantou o 

Senhor plantaçom fiel. A outra plantaçom he da egreya triumphante, que he o ajuntame~to dos sanctos e~na gloria celestrial.‖ 

IB063 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

aiuramentados Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do PA a- +                     

-iurament(o)- + -a- + -r 

< lat. juramentum, -i
107

 

fazer juramento, 

compelir a realizar 

juramento, revelar 

ou declarar sob 

IDD 56 

                                                           
105

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
106

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
107

Cunha (2010) não registra o vocábulo ajuramentado, mas apenas a forma sem prefixo, cuja primeira ocorrência afirma ser no séc. XVI. O prefixo a- é expletivo. Alternância de 

lexema com e sem prefixo no PA, mas com idêntico sentido. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

juramento 

AVERBAÇÃO: ―Er forõ presentes quando as testemũyas de cada hũa aldeya que se ssegue forõ aiuramentados sobrelos dereytos del Rey.‖ 

IC123 a-1  Expletivo alanpadas ~ 

alanpada
108

 

Subst. Subst. Subst. Do PA a-+ lanpada < lat. 

lampăda, -ae < lat. 

lampas, -ădis < gr. 

lampás, -ádos, ‗archote‘ 

lâmpada DSG 01r 

AVERBAÇÃO 1: ―xvj De costantino mansionaryo . | como acendeo as alanpadas que [f1r-c2] estauã cheas daugua :.  // :.  //  :.  ~ |.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―xx . Como este nõnosso . restituiu . e deu sãã . a alanpada quebrada :. // :. // |.‖ 

IC124 a-1 Expletivo aleuantamento
109

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‗erguer‘ 

levante, motim, 

insurreição, rebelião 

FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―[...] que ne~huu non seya ousado d(e) ir (contra) el rey ne~ (contra) seu senhoryo nen f[a]z(er) aleuantamento nen boliço (contra) el nen 

(contra) seu reyno ne~ appararsse [con] se(us) enmijgoos, darlhys armas ne~ dar lhys out(ra) aiuda nen ayuda por nenhu~a cousa.‖ 

IC125 a-1 Expletivo alevantou
110

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‗erguer‘ 

levantar-se, erguer-se VSMA 77v / 

79v 

AVERBAÇÃO 1: ―E depois da lico~ do evangelho o bispo da cidade disse e mandou ao s(an)cto bispo Nono que prehegase e disesse a palav(ra) de Deos 

ao poboo. O q(ua)l se alevantou e p(er) a graça de Deos que em /||el||/ era disse o que era necessario de ouvir ao poboo com toda humildade sem ponpa e 

                                                           
108

Cada forma ocorre 01 vez. 
109

Cunha (2010) afirma que já ocorrem no port. do séc. XIII as formas alevantar e alevantamento, sendo que alevantado passa a ocorrer no séc. seguinte. Pelas informações extraídas 

de tal etimólogo, vê-se que, para esse verbo, as formas com e sem prefixo ocorriam em livre variação na 1ª fase do PA. 
110

02 ocorrências. No documento ora perscrutado aparece o mesmo verbo sem o prefixo, mas com idêntico sentido da forma prefixada, o que corrobora a ilação de o a- ser um 

expletivo. Observe-se a variação nas seguintes averbações: ―E q(ua)ndo ela recebeo a letra do bispo e a leeo, levantou-sse e muyto a pressa veo a egreja onde o bispo Nono 

pousava.‖ (fólio 78r); ―O santo bispo Nono p(er) forca a fez levantar de t(er)ra e lhe disse [...].‖ (fólio 78v);  ―E ma~dou vir comigo hu~a muy honrrada dona diaconissa p(er) 

nome chamada Rromana, a q(ua)l q(ua)ndo veeo achou jaz(er) aos pees do sancto bispo Nono Pelagia com gram planto e doo chorando e levantou-a e disse: - Levanta-te filha e 

receb(er)as baptismo e todos os sacram(en)tos da sancta egreja seram e~ ti conp(ri)dos. E quando sse alevantou disse [o] bispo: - Ora confessa tod(os) os te(os) pecad(os).‖ (fólio 

79v). 
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va~a~ gl(or)ia, nom atendendo louvor d(os) homee~s.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E quando sse alevantou disse [o] bispo: - Ora confessa tod(os) os te(os) pecad(os).‖ 

IC126 a-1 Expletivo aleuãtou-se
111

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‗erguer‘ 

erguer-se, levantar-

se 

OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E, chorando elle e dando uozes muy amargosame~te, ouuyo subitamente hu~a uoz asy como de menino, que lhe dizia muy ameude: Toma 

e lee! Toma e lee! E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de comeres 

de luxuria e de guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor Jhesu 

Christo, e no~ façades cura da carne~ em maas cobiiças.‖ 

IB064 a-1 Expletivo aleuar Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -levar < lat. 

lĕvāre 

levar IDD 70 

AVERBAÇÃO: ―E disserom que foy achado outra uez pelos enquiredores e pelos iurados que el Rey don Affonso meteo y el Rey deuia aleuar a meyadade 

de todo assy como leua do erdamento e que assy fora ia metudo na posse e que assy o usara.‖ 

IC127 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alinpando ~ 

alinpava
112

 

Adj. Verbo Verbo. Do PA a- + -limp(o)- +  

-a- + -r < lat. limpĭdus 

limpar, purificar VSMA 76v /  

78v 

AVERBAÇÃO 1: ―Maldiço~ veo a my~ pecador, nom digno, nem m(er)çedor de s(er)vir no teu santo altar e mi(ni)stro e s(er)vo em el, nom alinpando a 

mente dos pecad(os) e maldades, nem a garneço e affecto de orname~t(os) spirituaaes segundo a tua voontade.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ela como e~trou lançou-sse em terra e jazendo e teendo os pees do s(an)c(t)o bispo Nono e sua cabeça cub(er)ta de ciinza, fortes 

vozes e grandes de muy gram door e de afliçom e choros dando, os pees do (san)c(t)o bispo Nono regava e molhava e com se(os) cabelos os alinpava [...].‖ 

                                                           
111

Cunha (2010) afirma que já ocorrem no port. do séc. XIII as formas alevantar e alevantamento, sendo que alevantado passa a ocorrer no séc. seguinte. Pelas informações extraídas 

de tal etimólogo, vê-se que, para esse verbo, as formas com e sem prefixo ocorriam em livre variação na 1ª fase do PA. 
112

Cada forma ocorre 01 vez. Algo muito interessante: Cunha (2010) afirma que a forma alimpar ocorre já no séc. XIV, enquanto a forma limpar, sem prefixo,  apenas a partir do 

séc. XVII. 
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IC128 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alinpaualhos Adj. Verbo Verbo. Do PA a- + -limp(o)- +  

-a- + -r < lat. limpĭdus 

limpar, enxugar, 

purificar 

FS 14v 

AVERBAÇÃO: ―Etãto que entrou deitousse no astrago ante seus pées e abraçoulhos edaua gimidos e choraua. e apanhaua da terra edeytaua sobre as 

cabeça. e regaualhj os pées cossas lagrimas desy alimphaualhos cõ seus cabelos dado uozes edizẽdo. senhor amerceate demĩ pecador [...].‖ 

IB065 a-1 Expletivo  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongar Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

afastar, separar, 

distanciar, alongar 

CAMI 28 

AVERBAÇÃO: ―—Amigo, queredes-vos ir? / —Si, mia senhor, ca non poss‘ al / fazer, ca seria meu mal / e vosso; por end‘ a partir / mi conven d‘aqueste 

logar. / —Mais que gran coita d‘ endurar / me será, pois me sen vós vir, // Amigu‘, e de min que será? / — Bem, senhor bõa e de prez; / e, pois m‘ eu fôr 

daquesta vez, / o vosso mui ben se passará, / mais morte m‘ é de m‘ alongar / de vós e irm‘ alhur morar. / — Mais, pois é voss‘ ũa vez já, // Amigu‘, eu sem 

vós morrerei. / — Non querrá Deus esso, senhor, / mais, pois, u vós fordes, non for / o que morrerá eu serei; / mais quer‘ eu ant‘ o meu passar / ca assi do 

voss‘ aventurar. / — E eu sem vós de morrer ei.‖ 

IB066 a-1 Expletivo  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alonguedes ~ 

alongar ~ 

alongue
113

 

Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

distanciar-se, afastar-

se, apartar-se, 

conservar-se longe 

CEM 10 / 

27 

AVERBAÇÃO 1: ―E se queredes meu conselho filhar, / creede-m‘ora, ben vos acharedes:  / nunca muito de vó-los alonguedes, / ca non podedes outros 

                                                           
113

Cada forma ocorre 01 vez.  
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taes achar / que vos non conhoscan quen sodes nen qual; / e se vos daquestes dous end‘uu fal, / que por minguado que vos en terredes!‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Non me posso pagar tanto / do canto  / das aves nen de seu son, / nen d‘amor nem de mixon /  nen d‘armas -  ca ei espanto, / por quanto 

/ mui perigosas son,  / come dun bom galeon,  / que mi alongue muit‘ aginha / deste demo da campinha,  / u os alacrães son; ca dentro no coraçon / senti 

deles a espinha!‖ 

AVERBAÇÃO: ―Don Foan, de quand‘ ogano i chegou /  primeirament‘ e viu volta e guerra, / tan grande sabor ouve d‘ir a sa terra / que logu‘ enton por 

adail filhou /  seu coraçon; e el fezlh‘ i leixar, / polo mais toste da guerr‘ alongar, / prez e esforço, — e passou a serra.‖ 

IB067 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongar
114

 Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

distanciar-se, afastar-

se, conservar-se a 

certa distância 

CA 09-49 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca, de pran, se m‘end‘ ouvesse a quitar / nulha cousa sen morte, mia senhor, / quitar-m‘end‘-ia o mui gran sabor / que vus vejo aver de 

m‘alongar,/ de vos mui mais ca outr‘ome por én; / mais, mia senhor, direi-vus ũa ren: / non vus am‘ eu por vus ar desamar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se o quissedes soffrer / este pesar (por Deus, senhor) / que vus eu faç‘ en vus ver, / cuid‘eu fariades melhor / que fazedes, de 

m‘alongar / d‘u vos sodes e me matar. / De pran, morrerei, se m‘én for.‖ 

IC129 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alõgar ~ 

alongar
115

 

Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

alongar, estender CGE 02b / 

04d 

AVERBAÇÃO 1: ―Aa primeira e mayor poseron nome Asya e aa segunda, Affrica e aa terçeira, Europa. Estes nomes foron postos a cada hu~a destas 

partes por çertas [ocasy]o~es, as quaaes non queremos [de cada hu~u~] dizer por non alo~gar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Onde devedes de saber que, despois que Hercolles ouve feytas todas estas cousas que avedes ouvydo e outras muytas que no~ dissemos 

                                                           
114

02 ocorrências. 
115

Cada forma ocorre 01 vez.  
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por no~ alongar, ouve dez naves e meteusse em ellas e entrou e~no mar e passou de Affrica em Espanha.‖ 

IB068 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongada Adj.  Verbo Subst. 

PP 

Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

demora, tardança CSM 06 

AVERBAÇÃO: ―Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna 

que juntar / fez Deus, e enssinada, / de Spirit‘ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.‖ 

IC130 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongado Adj.  Verbo Adj. Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

distante, afastado, 

alongado 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy alongado de todolos lugares en que moram os home~e~s, e que a alteza delle chega 

ataa o cerco da lu~a.‖ 

IC131 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongados ~ 

alongado
116

 

Adj.  Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

distante, afastado, 

alongado 

DSG 04r –  

09r 

AVERBAÇÃO: ―Enosso | senhor ihesu christo . porque em el era cõ | prido ospiritu santo . em quanto era ho | me  / nõ ouue mester de seer de | scipolo 

de ne huu  . ante que fosse meestre | dos apostollos . e dos outros decipo | los que ensignou . Como quer que em | quanto fosse deus . soubesse todallas | 

                                                           
116

Cada forma ocorre 02 vezes. 
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coussas / que som / e forom e ham | deseer. Assy aquellas que se faram . | como aquelas quese nunca faram . | pero que se poderiam fazer se el quise | se . 

Mais nos outros que emfermos | somos . e muito alongados da | questes homéés . deque agora falamos . | . nom deuemos tanto confiar | denos . que ante 

queiramos emsignar . ca aprender . Ca os que esto | fazem nõ som seguros.‖ 

AVERBAÇÃO: ―Eo sancto padre equicio | despois que esto ouujo . com grande | desdenho comecou assorrir . e disse aos mõies que estauã ante | el Nom 

uos dixe eu que este era | e mijgo . e nõ mõie . hide e deita | deo asinha dacella . nõ fique | nosco no moesteiro . Eda uirgem | uassala denosso senhor / 

queiaz coyta | da defebre . nom curedes . que da | quy adeante nõ auera febre . ne  | basilio demandara. E despois | quese tornou omõie que estas nouas | 

trouxera . achou que naquela ora fora | amõia saã da febre. E despois | quese tornou omõie que estas nouas | trouxera . achou que naquela ora fora | amõia 

saã da febre. Equeo abbade | que estaua ende mujto alongado disera que seeria sáá.‖ 

IC132 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alonganças
117

 Adj. Verbo Subst. Do PA a- + -long(o)- +   

-a- + -r < lat. lŏngus 

distância, longitude CGE 01b 

AVERBAÇÃO: ―[...] e que por esto podessem outrossi conheçer o saber da arte da geometria, que he arte de medir, e os departimentos dos seus graaos e 

as alonganças dos pontos [do] que ha de hu~u~ a outro [...].‖ 

IC133 al-1 Sentido 

opaco  

 

alpender Verbo Verbo Subst. Provavelmente do lat. 

appendĕre, ‗pendurar em‘ 

< ad- +  -pendĕre, 

‗pender‘ 

alpendre VCRA 01 

AVERBAÇÃO: ―A sabér quinze dias de Mayo em Alanquer no Alpender do pááço; do Conçelho En presença de mj Gujlhelmé anes. tabelljon dA Rajnha 

[...].‖ 

IB069 a-1 Sentido 

opaco 

alugar Verbo Verbo Verbo Do lat. ad- + -locāre, de 

lǒcus 

alugar HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] façades alugar a dita casa. e recebeades ende o aluguer. e como fordes recebendo assi devedes descontar. da dita Diuida.‖ 

                                                           
117

Cunha (2010) não registra esse substantivo.  
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IB070 a-1 Sentido 

opaco 

aloguer Verbo Verbo Subst. Do lat. ad- + -locāre, de 

lǒcus 

empréstimo, aluguel CEM 42 

AVERBAÇÃO: ―Ao daian de Cález eu achei / livros que lhe levavan d‘aloguer, / e o que os tragia preguntei / por eles, e respondeu-m‘el: — Senher, / com 

estes livros que vós veedes dous / e conos outros que el tem dos sous, / fod‘ el per eles quanto foder quer.‖ 

IB071 a-1 Sentido 

opaco 

aluguer Verbo Verbo Subst. Do lat. ad- + -locāre, de 

lǒcus 

aluguel HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] façades alugar a dita casa. e recebeades ende o aluguer. e como fordes recebendo assi devedes descontar. da dita Diuida.‖ 

IC134 a-1 Sentido 

opaco 

alomeam
118

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

iluminar, esclarecer OE 01r 

AVERBAÇÃO: ―Mays, segundo diz o be~e~to [Sancto A]gustinho, tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto nem 

pode fazer o teu [spiritu co~]trito, c[a], como quer que os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade pera 

o amor de Deus.‖ 

IC135 a-1 Sentido 

opaco 

alumear ~ 

alumeou
119

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

clarear, aclarar, 

iluminar, esclarecer 

FS 16r / 

17v 

AVERBAÇÃO 1: ―Epois entrou na Jnssoa de Cadiz. assi como ossol auia dalumear espanha fez hj huum Moesteiro enque meteu mõges edeulhis regra 

[...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epersa sanctidade e persa oraçõ alumeou toda espanha [...].‖ 

IC136 a-1 Sentido 

opaco 

alumear Verbo Verbo Verbo Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

iluminar, esclarecer CGE 01a 

AVERBAÇÃO: ―E poren viro~ os entendidos, que o prezaro~ sobre todalas cousas e o teveron por luz pera alumear os seus entendimentos e de todolos 

outros que o quiserem saber, que era bem de buscarem carreiras per que chegassem a ele e o aprendessem.‖ 

IC137 a-1 Sentido 

opaco 

alumea Verbo Verbo Verbo Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

clarear, aclarar, 

iluminar, esclarecer 

LA 10 

                                                           
118

Observe-se que, com a evolução da língua, houve a troca do prefixo (a- → i-) no léxico geral, ainda que, em determinados setores diastráticos ou diatópicos do português 

contemporâneo se registre a forma com o prefixo a-. 
119

Cada forma ocorre 01 vez. Houve, portanto, troca de prefixo na história do português (alumear cedeu espaço a iluminar). 
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AVERBAÇÃO: ―Mais deve-lhis a dizer cousas saborosas e deleytosas dos bẽẽs e da gloria que atendẽ e esto deve a fazer tã ameudi quanto entẽder que se 

mais achegã aaquel que he luz verdadeyra que alumea todolos homẽs que no mũdo sõ.‖ 

IC138 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aluzecẽdo
120

 Subst.  Verbo Verbo Do PA a- + -luz- + -ecer 

< lat. lux, lucis 

amanhecer, alvorecer FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Mais amha alma esta toda pẽdorada soa grandeza data piedade e confia nata multidõe de ta misericórdia quea faças salua. Eel esto 

dizendo muyto ameudi. e gemẽdo muy feramẽte. Hya ia aluzecẽdo e esto era Domĩgo.‖ 

IC139 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amãsa ~ 

amãsado
121

 

Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -mans(o)- +   

-a-+ - r < lat. vulgar 

mansus, derivado de 

mansuētus 

domar, amansar, 

tornar manso 

OE 04r / 

04v 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e 

restringe o fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E antre aquelles que o rogaro~, foro~ dous frades religiosos, e, quando viro~ que no~ queria perdoar, hu~u~ daqueles religiosos 

screue[o] e~na fronte delle este nome Jhesu, e logo aquelle home~ sanhudo foy ama~sado, en tanto que elle meesmo pidyo perdom e de grado perdoou a 

aquelle que lhe auia errado, e perdeo todo o odio que ante auia, per uirtude do nome Jhesu.‖ 

IB072 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

amazarũli Subst.  Verbo Verbo Do PA a- + -mass(a)- + 

-a- + -r < lat. massa < gr. 

máza 

espancar, trucidar, 

bater 

NT 02 

                                                           
120

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) não registram esse vocábulo. 
121

Cada forma ocorre 01 vez. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―E ora in ista trégua furũ a Ueracĩ amazarũli os oméés ermarũli X casaes seu torto al rec.‖ 

IB073 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amassar Subst.  Verbo Verbo Do PA a- + -mass(a)- + 

-a- + -r < do lat. massa < 

do gr. máza 

sovar, amassar CEM 41 

AVERBAÇÃO: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los 

vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas. // Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben 

come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.‖ 

IC140 a-1 Expletivo 

 

ameaçados Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -meaçar < 

lat. mĭnācia
122

 

ameaçados, 

intimidados 

FR 76r 

AVERBAÇÃO: ―[...] no~ seyam ameaçados d(e) nenguu ne~ corrudos nen feridos [...].‖ 

IC141 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amedorentar Subst. Verbo  Verbo Do PA a- + -medor- +     

-ent- + -a- + -r < lat. 

mĕtus 

intimidar, 

atemorizar, 

amedrontar 

LA 06 

AVERBAÇÃO: ―Cascavees põẽ aynda ao açor pera amedorentar as aves a que o lança, que as possa mais agĩha tomar.‖ 

IC142 a-1  Expletivo 

 

_________ 
 

amẽtado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do PA a- + -ment(e)- +  

-a- + -r < lat. mens, 

mĕntis 

trazer à memória, 

recordar, lembrar 

OE 03v 

                                                           
122

Segundo Cunha (2010), o a- de ameaça (que, segundo o mesmo etimólogo, ocorre no séc. XIII sob a forma meaça e no séc. XIV com o a-) é o artigo definido feminino. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Se escreues, no~ me sabe bem, se hy no~ leer Jhesu, se desputas ou rrazoas, no~ acho hy sabor, se hy no~ soar ou for ame~tado Jhesu.‖ 

IC143 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amerçéé Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -mercê- + -a- 

+ -r < lat. mērcēs,           

-ēdis 

apiedar-se, 

compadecer-se 

SFJ 02 

AVERBAÇÃO: ―Eu mãdo o meu corpo soterar ẽ Sam Migel e ẽ santa Maria de vilarĩnho que rogem. Aquele Padre uerdadejro que sse Amerçéé da mha 

Alma.‖ 

IC144 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amercea Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -mercê- + -a- 

+ -r < lat. mērcēs,           

-ēdis 

ter piedade, apiedar-

se,  compadecer-se 

VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―[...] e com grandes vozes ao bispo diziia: - Oo senhor amercea-te de mi~ que molh(er) pecador soom, segui os preceyt(os) e 

mandament(os) do teu senhor e doutor Cristo, ave mis(er)icordia e piedade de mi~ e de todo e~ todo faze-me (crist)a~a~, porque som Paya peego de muytas 

maldades da q(ua)l saa~e~ muytas ondas e tormentos de pecados.‖ 

IC145 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

amerceate Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -mercê- + -a- 

+ -r < lat. mērcēs,           

-ēdis 

compadecer-se, 

apiedar-se, ter 

misericórdia 

FS 14v 
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ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Etãto que entrou deitousse no astrago ante seus pées e abraçoulhos edaua gimidos e choraua. e apanhaua da terra edeytaua sobre as 

cabeça. e regaualhj os pées cossas lagrimas desy alimphaualhos cõ seus cabelos dado uozes edizẽdo. senhor amerceate demĩ pecador [...].‖ 

IC146 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amerceador Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -mercê- + -a- 

+ -r < lat. mērcēs,           

-ēdis 

compassivo, 

piedoso, 

misericordioso 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Ay senhor cõque rostro te catarey. ouque palavra auerey de me escusar ante ti Ca eu nome poderey asconder ante ti que sabes todalas 

puridades. Ay eu mesquinho que estado ante o teu altar nõte onrrey nẽte remj mais tu senhor amerceador e misericordioso que criasti as cousas demente. 

queme formasti sẽ meu merecimẽto. e me fezesti demente por te seruir. nõ me deytes data celestrial archa nẽ me cofonda affeytamẽto dũa máa molher.‖ 

IC147 a-1 Expletivo 

 

amergulhedes Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -mergulhar < 

lat. vulg. *merguliāre, 

deriv. de mergŭlus, 

dimin. de mergus, de 

mergĕre  

penetrar a terra, 

lavrar; irrigar; 

reparar  

EVOSL 01 

AVERBAÇÃO: ―Cõuẽ a ssaber que uos amergulhedes e adubedes e aprouejtedes a dita vinha e olyual segũdo se melhor adubarẽ as vinhas E oliual dos 

outros logares arredor.‖ 

IC148 a-1 Sentido 

opaco 

amoesto ~ 

amoesta ~ 

amoestou
123

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, 

aconselhar, advertir 

VSMA 78r - 

81r 

AVERBAÇÃO 1: ―E o bispo s(an)c(t)o Nono a este scripto respondeo asy: - Qual q(ue)r que tu es e quem es ao Senhor Deos claro, certo e manifesto he. E 

por em te rogo e amoesto que de todo e~ todo no~ desprezes nem abaixes minha hu(m)ildade porque soom home~ pecador.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Sabem(os) que palav(ra) he dita p(er) Deos que nos amoesta e diz: Se fezeres do pecador e no~ digno digno e s(an)c(t)o e boom, a 

palav(ra) dita per my~ s(er)a feita e conprida p(er) ty.‖ 

                                                           
123

Cada forma ocorre 01 vez.  
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AVERBAÇÃO 3: ―E chamou tod(os) se(os) s(er)v(os) e servas e deu-lhes lib(er)dade e quitou de s(er)vidom e deu a cada hu~ deles cert(os) dinher(os) e os 

amoestou e disse que antre as outras cousas seu cuidado e penssamento fosse quitar-sse dos pecad(os).‖ 

IC149 a-1 Sentido 

opaco 

amoestamntos Verbo Verbo Subst. Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestação, 

conselho, 

advertência 

VSMA 77v 

AVERBAÇÃO: ―Mais, conprido do Sp(irit)u S(an)c(t)o, corregi´i´a os /||que||/ eram de correger, p(re)dicava e dizi´i´a o dia do juizo e com toda 

benignidade e sp(er)anca confortava os sinplezes e fracos, e p(er) se(os) amoestamnt(os) os coraco~es daq(ue)les que o ouvi´i´am eram edificados entanto 

que o pavimento da egreja era molhado da auga das lagrimas que d(os) se(os) olhos saiia.‖ 

IC150 a-1 Sentido 

opaco 

amoestados
124

 Verbo  Verbo Adj. 

PP 

 Do lat. popular 

*admonestāre 

admoestar, advertir
 
 HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] et se se os froytos das d(i)tas leyras p(er)derem (con) mi~goa de lauor & de boa parança, q(ue) uos seiad(e)s amoestados duas ueses 

no an(n)o p(er)llo grangeyro d'Anbasm(es)tas & p(er) dous ome´e´s bo´o´s sem maliçia q(ue) o corregad(e)s; et se o uos no~ correg(er)d(e)s, o m(oesteyr)o 

reçebera´ suas leyras (con) q(ua)ntas boas paranças uos em ellas fes(er)d(e)s.‖ 

IB074 a-1 Expletivo amostrar Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, revelar FG 78 

AVERBAÇÃO: ―Se algũu omẽ vezĩo de Evora demandar vigna ou Casa ou herdade. A outro vezĩo d‘evora deuelj A yr Amostrar Aquillo que demanda.‖ 

IB075 a-1 Expletivo amostrele Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, apontar FCR 12 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que estouer iantando o lauando sua cabeça o calçandose o uestendose, nonle pare ninguno fiel, mas amostrele plazo outro dia 

exida de missa matinal, a ha collacion hu aya alcalde.‖ 

IC151 a-1 Expletivo amostrouse Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar-se FR 71v 

AVERBAÇÃO: ―E depoys resucitouse en carne e amostrouse aos se(us) dicipulos e (co)meu (con) elles e leyxous (con)firmados en sa fe s(an)cta catholica 

[...].‖ 

                                                           
124

Observa-se através dos dados que várias palavras cujo registro atual preserva a forma erudita do prefixo, na fase arcaica continham a forma vernacular do mesmo (p. ex.: amoestou 

(IC148) e amoestados (IC150), em vez de admoestou e admoestados; aúúgado (IB135), avogada (IB136), auogada ~ (IC266), em vez de advogado/advogada etc.). 
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IC152 a-1 Expletivo
125

 amostrou-me Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar-se OE 02r 

AVERBAÇÃO: ―[...] ueeo a my~ hu~u~ menino que me parece que no~ he mais de jdade de quatro a~nos, e chamou-me a de parte e falou-me tam 

perfectamente, que a mi~ parecia seer eu rustico ante el e amostrou-me e deu-me este pano co~ estas tres rosas e tres maça~a~s [...].‖ 

IC153 a-1 Expletivo amostrou Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar DSG 03v 

AVERBAÇÃO: ―Outrossy moysses no deserto . po | llo angio aprendeo aquelas coussas | que despois amostrou aos filhos de | israel . e nom per home .‖ 

IC154 a-1 Sentido 

opaco 

apagua Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -pagar < lat. 

pacare, ‗pacificar‘ 

apagar, extinguir OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o 

fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

IC155 a-1 Sentido 

opaco 

apagado Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -pagar < lat. 

pacāre, ‗pacificar‘ 

apagar, extinguir DSG 01r 

AVERBAÇÃO: ―xviij Como obispo marcelino foy posto contra | ofogo . elogo foy apagado :. ~ |.‖ 

IC156 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apanhar Subst. Verbo Verbo Do castelhano apañar < 

a- + -paño- + -a- + -r < 

lat. pannus, ‗pano‘ 

arrebanhar, 

arrebatar, pegar para 

si, recolher, trazer 

para si 

DSG 08r 

AVERBAÇÃO: ―Epera nom seeres tu | pedro enganado da uida santa . | que aqueste abbade equicio fez por | deus . Pregunta omuito honrr | ado barom 

albyno . bispo da cidade | de raete . e outros som ajnda uj | uos . homee s de fe . per que podes seer | certo . se quiseres mais saber | da obra que el fazia. 

Pois asua | uida linpa concorda / com aquelo | que preegaua. ca tanto era o amor | dedeus no seu coracõ / pera apanhar | as almas que andauam erradas. | 

                                                           
125

A variação sinonímica mostrar ~ amostrar, que ainda subsiste no port. contemporâneo, pode ser constatada no Orto do Esposo. No fólio 2v a forma sem prefixo aparece na 

seguinte averbação: ―E asy mostrou este leterado a sua doutrina per paciencia, ca, segundo diz hu~u~ sancto padre, a doutrina do baro~ conhece-sse pella pacie~cia, ca, quanto o 

home~ he meos pacie~te, tanto se mostra por meos e~sinado.‖ 
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pera tragelas aacarreira dauerda | de.‖ 

IC157 a-1 Expletivo apanhaua Subst. Verbo Verbo Do castelhano apañar < 

a- + -paño- + -a- + -r < 

lat. pannus, ‗pano‘ 

pegar, apanhar, 

recolher 

FS 14v 

AVERBAÇÃO: ―Etãto que entrou deitousse no astrago ante seus pées e abraçoulhos edaua gimidos e choraua. e apanhaua da terra edeytaua sobre as 

cabeça. e regaualhj os pées cossas lagrimas desy alimphaualhos cõ seus cabelos dado uozes edizẽdo. senhor amerceate demĩ pecador [...].‖ 

IC158 a-1 Sentido 

opaco 

aparecia Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‗aparecer, mostrar-se‘ 

aparecer, manifestar-

se, tornar-se visível 

ou perceptível 

HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Domj~gos Ioh(a)n(i)s, d(i)to Bouçinho~, filho q(ue) foy de Maria da Bouça, e~ seu nome & de sa molh(e)r Ma(r)ia Iohan(i)s cuio 

p(ro)c(ur)ador era auo~dosso p(ar)a esto p(er) hu~a p(ro)c(ur)aço~ q(ue) en(de) eu #vj f(ey)ta p(er) Afon(so) Roma~ez, tabalio~ do Porto, & asynaada do 

seu signal segu~do a mj~ e~ ela aparecia, fez ca(r)ta de vendiço~ & de p(e)rdurauel firmido~e a Dura~ St(eu)ez, coojgo de B(r)agaa, e~ nom(m)e de seu 

pat(ri)mo(n)io, de todol(o)s h(erda)m(en)tos & posiso~(e)s q(ue) ele auia & [de] dereyto deuia au(er) e~ Vilhar d'Areas & e~ Gomariz [...].‖ 

IC159 a-1 Sentido 

opaco 

apareceo
126

 Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‗aparecer, mostrar-se‘ 

aparecer, manifestar-

se, tornar-se visível 

ou perceptível 

VSMA 79v / 

80v 

AVERBAÇÃO 1: ―E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e 

brad(os) diziia: - Oo q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E chamou e spertou sua madre: - Oo madre muyto amada roga e faze oraco~ a Deos por my~ porque o diaboo asy me apareceo como 

leom.‖ 

IC160 a-1 Sentido 

opaco 

apareceu Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‗aparecer, mostrar-se‘ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, 

tornar-se visível ou 

perceptível 

OE 02r 

AVERBAÇÃO: ―E ella, quando ueo ao luguar onde auia de seer degolada, fez oraço~ a Deus, e, acabada a oraçom a Deus, logo apareceu ante [el]la 

hu~u~ menino que tragia e~ hu~u~ [p]ano de linho muy aluo tres ma[ça~]a~s muy nobres e tres rosas [m]uy fremosas.‖ 

                                                           
126

02 ocorrências.  
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IC161 a-1 Sentido 

opaco 

aparecerẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‗aparecer, mostrar-se‘ 

vir à tona, surgir, ser 

revelado, aparecer, 

ser desvendado 

LA 05 

AVERBAÇÃO: ―Hũa peyoo he o temor do Juyzo que avera quando aparecerẽ todolos seus fectos públicos e ascondudos.‖ 

IC162 a-1 Sentido 

opaco 

apareceu Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‗aparecer, mostrar-se‘ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, 

tornar-se visível ou 

perceptível 

FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―[...] nos apareceu oẽmíjgo assi como núu e tíjnha as maãos sobrela cabeça aíuntadas. e daua uozes en esta guysa edezia. Ay que crueza e 

que força soffro deste uelho.‖ 

IC163 a-1 Sentido 

opaco 

aparecem ~ 

aparecer
127

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‗aparecer, mostrar-se‘ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, 

tornar-se visível ou 

perceptível 

DSG 04r / 

09v 

AVERBAÇÃO 1: ―Estes | deque ora fallamos que som sem termo . | alongados denos . pellos doões | do spiritu santo . que em elles aparecem | 

abertame te . Som mais pera honrrar | e pera louuar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eo mandadeiro do papa / preguntou . aaquel quelhe trouuera | acarta . porquese mudara tam asy | nha asentença do abbade . que nõ 

fosse | aacorte de roma aparecer ante | opapa . Aprendy / disse aquel que trou | uera a carta : e entendy . que e  | aquela nocte em que opapa manda | ra 

quelhe leuasem o sancto abbade | equicyo . vio denocte hu a uisõ | de que ficara muito espantado.‖ 

IC164 a-1 Sentido 

opaco 

apareçe Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‗aparecer, mostrar-se‘ 

parecer CGE 01b 

AVERBAÇÃO: ―[...] e por qual razon nos apareçe o sol e a lu~a escuros e outrossi por qual escodrinhamento acharon as naturas das hervas e das pedras 

e das outras cousas en que ha virtudes segundo as naturezas.‖ 

                                                           
127

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC165 a-1 Sentido 

opaco 

aparelhar Verbo Verbo Verbo Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‗preparar‘ < 

ad- + -parāre ‗preparar, 

arranjar‘ 

preparar, aprontar DSG 03r 

AVERBAÇÃO: ―E aqueceo húú dia / queseu | padre e sua madre / fezerom gran | Jentar aseus uezinhos . fora dauj | la . e fezerõlhes aparelhar muy | tas 

maneiras de carnes . e nom | querendo el comer as carnes que os | outros comjam . pera atormentar | seu corpo . por amor de deus . opadre | e amadre 

escarnecian del . e di | ziam . Que pescado cuydas ora | quete nos traguamos naquestes | mõtes . Ca naquel lugar sooe | home  ouujr falar do pescado.‖ 

IC166 a-1 Sentido 

opaco 

aparelhadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‗preparar‘ < 

ad- + -parāre ‗preparar, 

arranjar‘ 

preparado, pronto OE 04v 

AVERBAÇÃO: ―Sancto Ignacio mandaua~ deytar aos leo~o~es pella fe de Jhesu Christo, e elle dizia: Muyto me prazeria que eu seia ferido das bestas que 

me som aparelhadas, e eu as rogo que seiam trigosas pera me matarem, e eu as co~uidarey pera me comere~ e que no~ faça~ assy a my~ como faze~ aos 

outros martires, que no~ ousam tanger os seus corpos.‖ 

IC167 a-1 Sentido 

opaco 

aparelhado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‗preparar‘ < 

ad- + -parāre ‗preparar, 

arranjar‘ 

preparado, pronto DSG 09r 

AVERBAÇÃO: ―Portanto man | dou aos seus mõies que guisasem | bestas pera ocaminho . ca el logo se | queria hir Emandou logo outro | sy dizer ao 

mesegeiro do papa quese gui | sasse pera ocaminho . ca el aparelhado estaua.‖ 

IB076 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartadas
128

 Subst. Verbo  Verbo 

PP 

Do PA a- + -part(e)- +    

-a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

espalhadas, 

repartidas, divididas  

TAS 01  

                                                           
128

02 ocorrências, uma em cada versão. 
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AVERBAÇÃO: ―E outrossi mãdo das dezimas das luctuosas e das armas e doutras dezimas que eu tenio apartadas em tesouros per meu reino, que eles as 

departiã assi como uire por derecto.‖ 

IC168 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -part(e)- +    

-a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastado, apartado OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy alongado de todolos lugares en que moram os home~e~s, e que a alteza delle chega 

ataa o cerco da lu~a.‖ 

IC169 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -part(e)- + -

a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastado, apartado LA 07 

AVERBAÇÃO: ―Natura da tôrtor he que se paga d‘ãdar per logares soos e apartados.‖ 

IC170 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aparta Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -part(e)- + -

a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, distanciar-

se, apartar-se, 

recolher-se 

LA 07 

AVERBAÇÃO: ―E por esso se aparta nos logares desertos e soos per que entẽdemos a claustra en que se enserrã os religiosos pera fugirẽ aos prazeres do 

mũdo e poderẽ melhor chorar os seus pecados e teerẽ sas almas mais assessegadas e mais firmes no amor de Deus.‖ 

IC171 a-1 Expletivo 

_________ 

apartada Subst. Verbo Adj. Do PA a- + -part(e)- + - afastado, apartado FS 15r 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

AVERBAÇÃO: ―[...] e fazia acada huũ sa Cela apartada enque morasse e dauãlhes os outros oquelhis mester era.‖ 

IC172 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aparteyme ~ 

apartou
129

 

Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -part(e)- +    

-a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, isolar-se, 

apartar-se; separar, 

pôr à parte, separar 

DSG 01v / 

02v 

AVERBAÇÃO 1: ―Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas . | em que nom auia 

prazer . da uida que | fazia ora . quando era papa . e que er po | desse chorar todos aquelles pla | zeres . e todos aqueles plazeres  . e | todos aquelles 

confortos que soya a | uer . quando era mõie . de que ora | ia nõ ey nem hu a coussa . per | razom do trabalho que ey em este | estado em que ora som.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca algúús delles . de que | me nenbro . despois que os deus apartou | do mundo sempre os teue linpos | e sááos . e sem uelhice da alma . 

| eno estado em queos chamou . Enu  | ca lhes quis dar nem hu a hõrra | no mundo . das bulrras . e dos emguanos . per que os que no mundo | uiue  

soõe apassar.‖ 

IC173 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -part(e)- +    

-a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

elevado, 

transcendente 

DSG 06v 

AVERBAÇÃO: ―Huu  home  muj sancto . que auia no  | me equicio . Auia em terra deua | leria . e era muj honrrado . polla | grande santidade que auia 

                                                           
129

Cada forma ocorre 01 vez. 
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. e era | conhocudo deste abbade furtuna | do / deque ora eu faley . Aqueste equi | cio / polla grande santidade que auja . | fora abbade naquella proença de | 

muitos moesteiros . e de mujtos | mõies . Enpero no tenpo dasua m | ancebya / tam grandes tentacóós | ouue em sua carne / que nõ pode a | uer ne hu u 

remedio . senõ polla | oracõ muito apartada e muj deuota que fazia.‖ 

IC174 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apascoadejros Subst. Verbo Subst. Do lat. a- + -pascu(u)- + 

-āre, de pascuu, 

‗pasto‘
130

 

  pasto, pastagem CCBA 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o qual dito Aluaro perez per poder da dita carta. disse que eL Escambhaua o dito CasaL co A dita priioressa e Conuẽto do dito 

Mosteiro. cõ sas ẽtradas e ssajdas e sseus derejtos e pertẽẽças e co ssas casas e curraaes e Almojnhas e ffigejras. e Arruores e matos e motes e ffontes e 

Apascoadejros Arrotos e por Arromper.‖ 

IC175 a-1 Sentido 

opaco 

apelar Verbo Verbo Verbo Do lat. appellāre < ad- + 

-pellāre 

apelar, recorrer VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―E apelar e sopricar E apelaçõ ou apelações suplicaçõ ou soplicações seguir E pera jurar ẽ mha Alma iuramẽto qual o dereyto demãdar.‖ 

IC176 a-1 Sentido 

opaco 

apelaçõ ~ 

apelações
131

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. appellātĭo, -ōnis 

< lat. appellāre < ad- +   

-pellāre 

apelação VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―E apelar e sopricar E apelaçõ ou apelações suplicaçõ ou soplicações seguir E pera jurar ẽ mha Alma iuramẽto qual o dereyto demãdar.‖ 

IC177 a-1 Sentido 

opaco 

apelações Verbo Verbo Subst. Do lat. appellātĭo, -ōnis 

< lat. appellāre < ad- +   

-pellāre 

apelação TOX034 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] no~ ganhasen del cartas ne~ dos seus ouuydores asy de segura~ça come de salf(er)s/sic/ justiça de dar apelaço~es & citare~ algu~us 

das sas teras p(er)a a sa cort(e) q(ue) taes c(ar)tas no~ valesen [...].‖ 

                                                           
130

Um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim (Cf. MACHADO FILHO, em seu Glossário do Flos Sanctorum, no prelo, p. 32). 
131

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC178 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apenhorar
132

 Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -penhor- +     

-a- + -r < lat. pignus 

penhorar VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder pera partir e sortes deytar e traijtos meter e demarcar e escambhar e almoedar e apenhorar e ẽprazar arrẽdar 

todolos ditos bẽes ou parte deles.‖ 

IC179 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apenhorardes Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -penhor- +     

-a- + -r < lat. pignus 

penhorar HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―E trag(er)des essas q(ue)bradas assunhadas e no~nas ve~derdes ne~ doardes ne~ apenhorardes ne~ p(ar)te delas a caualeyro ne~ a 

dona ne~ a cl(er)igo ne~ a escudeyro ne~ a hordj~ seno~ a atal pesoa q(ue) seia da uossa co~diço~ & q(ue) de´ ende ao d(i)to mon(esteyro) os d(i)tos 

q(u)atro mrs & m(eyo) como d(i)to he.‖ 

IC180 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apenhoramẽto 
133

 

Verbo 

ou 

Subst. 

Verbo Verbo Do PA a- + -penhor- +     

-a- + -r < lat. pignus 

penhorar FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao 

logo d(e) guysa que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].‖ 

                                                           
132

Cunha (2010) aponta as formas penhorar e empenhorar (esta última formada no port.), mas não apenhorar. 
133

Segundo Cunha (2010), a forma penhoramento ocorre já no séc. XIII. Observa-se que igualmente se dá com a forma prefixada. 
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IB077 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apertan Subst. Verbo Verbo Do lat. appĕctŏrāre, 

‗estreitar contra o peito‘ 

< ad- + -pectus
134

 

estreitar-se, 

comprimir-se, cingir 

fortemente, apertar 

CEM 40 

AVERBAÇÃO: ―De grado queria ora saber / destes que tragen saias encordadas, / en que s‘ apertan mui poucas vegadas, / se o fazen polos ventres 

mostrar, / por que se devan deles a pagar / sas senhores, que non tẽe pagadas.‖ 

IB078 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazamento Subst. Verbo Subst. Do PA a- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies,‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

convocação TP 01 

AVERBAÇÃO: ―A quarta cousa e´ que eno aplazamento deven seer #III cousas: o dya e o te~po e o logar e a que~ deve vijr responder.‖ 

IB079 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazar ~ 

aplazava
135

 

Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies,‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

convocação TP 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Todos os p(re)ytos poden se partir en #IX temp(os). O p(ri)meyro tempo e´ quando huu ome~ faz aplazar outro que lhy faça dereyto.‖ 

                                                           
134

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
135

A primeira forma ocorre 03 vezes;  a segunda, 01.  
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AVERBAÇÃO 2: ―A terceyra cousa e´ que o aplazado deve vijr pero que no~ seya da jurisdiço~ do juyz que o faz aplazar, e esto e´ v(er)dade se por algua 

guysa pod(e) seer duvyda [se e´ seu juyz, ca certa] cousa e´ que [se] non e´ seu juyz non e tendo de vijr razoar, poys que non e´ seu juyz aquel que o 

aplazava.‖ 

IB080 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazado
136

 Subst. Verbo Subst. 

PP 

Do PA a- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies,‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

convocado TP 01 

AVERBAÇÃO: ―O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.‖ 

IB081 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do PA a- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies,‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

convocado FCR 08 

AVERBAÇÃO: ―Qui  aplazado  fore por calonna peyte.‖ 

IB082 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazado Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do PA a- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies,‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

convocado FCR 14 

                                                           
136

03 ocorrências.  
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AVERBAÇÃO: ―Qui aplazado fore.‖ 

IC181 a-1 Expletivo apodrecer Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -podrecer < 

lat. pŭtrēscĕre < lat. 

pŭtris, -e 

estragar, deteriorar, 

apodrecer 

LA 04 

AVERBAÇÃO: ―Dissemos aĩda que o que trage o açor manso deyta as tripas das aves que toma con o esterco a lõge pera nõ apodrecer o corpo da ave se 

en ela ficasse.‖ 

IC182 a-1 Expletivo apodrecer ~ 

apodreçam
137

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -podrecer < 

lat. pŭtrēscĕre < lat. 

pŭtris, -e 

estragar, deteriorar, 

apodrecer 

OE 05v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―Conta hu~u~ sabedor, que ha nome Plinio, que ha hu~a aruore en Terra de Jndia, que nu~ca apodrece a madeyra della ne~ a pode 

queymar o fogo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca a especia que chama~ cynamomo~ he aaruor de collor de ciinza e pore~m significa a memoria da morte que faz o home~ tornar e~ 

ciinza, e o ba[l]samo, que conserua os corpos dos mortos que no~ apodreçam, sygnifica perseverança [...].‖ 

IC183 a-1 Expletivo apodrecerõ Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -podrecer < 

lat. pŭtrēscĕre < lat. 

pŭtris, -e 

estragar, deteriorar, 

apodrecer 

FS 15v 

AVERBAÇÃO: ―Outra uez trouuerõlhi hũa mãceba aque apodrecerõ as entranhas assi queo mais auia ende perdudo. ca todo se sse saya en uermẽẽs 

[...].‖
 
 

IC184 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apodrentaria
138

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -podr(e)- +   

-ent- + -a- + -r < lat. 

pŭtris, -e 

estragar, deteriorar, 

apodrecer 

LA 03 

AVERBAÇÃO: ―E as outras cousas que as aves no vẽtre tragẽ cõ o esterco deyta-as a lõge, ca se dentro ficasse o esterco apodrentaria as carnes das aves 

                                                           
137

Cada forma ocorre 01 vez. 
138

Cunha (2010) não registra esse verbo, mas apenas o seu sinônimo apodrecer. 
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e faria-as feder.‖ 

IB083 a-1 Sentido 

opaco 

aponna  Verbo Verbo Verbo Do lat. appŏnĕre, 

‗avaliar‘< ad- +  -pŏnĕre 

imputar, culpar, 

censurar 

CSM 25 

AVERBAÇÃO: ―Pois s‘ a dona espertou / e se guarida achou, / log‘ ant‘ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou; e pois lle vyu o sẽo, 

começou Deus a loar / e as donas a brasmar, / que eran d‘ordin d‘Onna, / dizendo: ‗Se Deus m‘anpar, / por salva poss‘ esta dar, / que non sei que ll‘ 

aponna.‖  

IB084 a-1  Sentido 

opaco 

apoem Verbo Verbo Verbo Do lat. appŏnĕre, 

‗avaliar‘< ad- +  -pŏnĕre 

atribuir, imputar FG 70 

AVERBAÇÃO: ―E se fiador nõ acha e o leuã ao. Castello depoys que der fiador darẽno co todo o seu. e se poys lly podem poer perante os Juyzes que 

feytor e daquillo que li apoem de .v. soldos. D‘alíubadigo e se llo nõ podẽ poer nõ nos de.‖  

IB085 a-1  Sentido 

opaco 

apost‘ ~ 

aposto
139

 

Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. appŏnĕre < ad- + 

-ponĕre 

apropriadamente, 

airosamente; 

garboso, bem posto, 

belo 

CSM 17 / 

21 

AVERBAÇÃO 1: ―Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, / de o criar muit‘ apost’ e mui ben muito sse trameteu; / mas un irmão que o Cond‘ 

avia, mui falss‘ e sandeu, / Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, / degolou-ll‘ o menĩo hũa noit‘ e meteu- / ll‘ o cuitelo na mão pola fazer 

perder.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O menĩ‘ a maravilla er‘ apost’ e fremoso, / e d‘ aprender quant‘ oya era muit engẽoso [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E o cantar que o moço mais aposto dizia, / e de que sse mais pagava quen quer que oya, / era um cantar en que diz: ‗Gaude Virgo 

Maria‘; / e pois diz mal do judeu, que sobr‘ aquesto contende.‖ 

IC185 a-1  Sentido 

opaco 

aposto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. appŏnĕre < ad- + 

-ponĕre 

garboso, bem posto CGE 05b 

AVERBAÇÃO: ―Se Alexandre, que era tanto pequeno de corpo e assy feo, fez tam gra~des feytos, como eu, que som mayor de corpo que elle e mais 

aposto, por que os nom farei eu tamanhos ou mayores?‖ 

                                                           
139

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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IC186 a-1 Sentido 

opaco 

apostada ~ 

apostado
140

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. appŏnĕre < ad- + 

-ponĕre 

arrumado, enfeitado, 

ornamentado 

OE 06r / 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E esta desputaçom tam sotil auia o sancto doutor pello entendime~to que lhe daua o Spiritu Sancto emna Sancta Escriptura, em que elle 

achaua as e~xertaço~o~es muy marauilhossas da Sancta Trindade e da encarnaçom do uerbo deuinal, que fazem muy fremosamente apostado o orto da 

Sancta Escriptura.‖ 

IC187 a-1 Sentido 

opaco 

apostamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. appŏnĕre < ad- + 

-ponĕre 

esplendor, 

formosura, ornato, 

enfeite 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―E dise-lhe o mo~ge: Eu vi este outro dia hu~a dona muy fremosa em seu rostro, muy bem apostada co~ ouro e con pedras preciosas, e eu 

estaua espantado, marauilhando-me da sua fremusura e do seu apostame~to.‖ 

IC188 a-1  Sentido 

opaco 

apostura Verbo Verbo Subst. Do PA lat. appŏnĕre < 

ad- + -ponĕre 

compostura, 

elegância, beleza, 

decoro, decência 

DSG 08v 

AVERBAÇÃO: ―E algúús louuamjnhadores . | diserom ao papa . per maneira dequei | xume . Que home  he este senhor | tam em ato . e sem apostura 

nen | hu a . deque dizem que sem autorida | de e sem lecença nem hu a / que de | ty aia / ousa apreegar atodollos po | bóós . sem leteradura ne hu a . 

quenu  | ca dene húú aprendese / apalaura dedeus Eporem seia teu prazer senhor queo tra | gam ante ty . e quelhe faças ente der | cam grande poderyo 

he oda egreia . | ca sem ty . ne húú nom pode fazer | as cousas que el faz.‖ 

IB086 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

aportou Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -port(o)- +   

-a- + -r < lat. portus,       

-ūs 

aportar, desembarcar CSM 19 

                                                           
140

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Pois a nav‘ u a Emperadriz ya aportou na foz / de Roma, logo baixaron a vea, chamando: ‗Ayoz.‘ / E o maestre da nave diss‘ a un seu 

ome: ‗Vai, coz / carn‘ e pescado do meu aver, que te non cost‘ hũa noz.‘ [...].‖ 

IC189 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aportou Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -port(o)- +   

-a- + -r < lat. portus,       

-ūs 

aportar, desembarcar CGE 04d 

AVERBAÇÃO: ―Este Hercolles, despois que passou de Affrica aa Espanha, o primeiro logar em que aportou foy em hu~a ylha donde e~tra o mar Terreno 

e~no grande mar Ociano.‖ 

IB087 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aportelados Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do PA a- + -portel(a)- + 

-a- + -r < lat. portella 

aportelado (i.e., juiz 

pedâneo ou da 

vintena, que ouvia e 

decidia as causas 

junto às portas das 

vilas, nas portelas) 

FCR 03 

AVERBAÇÃO: ―Todo omne que ouere ualia de .XX. mor., dé .I. mor. al rey porla festa de Sant Martin; e, si non ouer ualia de .XX. mor., non peyte nada; 

sacados ende caualleros e iuyzes e aportelados.‖ 

IB088 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apousentar Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -pous(ar)- + 

-ent- + - a- + -r < lat. 

pousāre 

ter pousada, instalar-

se, abrigar-se 

CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E demais quero-ll‘ enmentar / como chegou canssada / a Belleem e foy pousar / no portal da entrada, / u paryu sem tardada / Jesu-Crist‘, 
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e foy-o deytar, / como moller menguada, / u deytan a cevada, / no presev‘, e apousentar / ontre bestias d‘arada.‖ 

IB089 a-1 Expletivo 

 

aprazer
141

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -prazer < lat. 

placēre 

apreciar, aprazer CA010 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] ambos os p(ar)tam p(er) meyo. e este ande a bo(a) fe. e hu~a parte sena outra non aia hy re~ seno~ apraz(er) da outra parte.‖ 

IB090 a-1 Expletivo 

 

aprouge Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -prouger < 

lat. placēre 

aprouver TOX006 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] outo(r)gamos a dita caza co~ todas ssas ent(ra)das e saydas e co~ todos sseus dereytos e p(er)tee~ssas por Cento l(i)br(a)s q(ue) de 

uos recebemos e ata~to a nos e a uos ben aprouge e do p(re)so nemigalha en deuida fficou p(er)a dar e des este dia adea~t ayades uos e toda uossa [...] 

rason [...].‖ 

IB091 a-1 

 

Expletivo 

 

aprouguesse Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -prouger < 

lat. placēre 

aprouver CA003 01 

AVERBAÇÃO: ―E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de 

Auys se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha carta q(ue) my p(ra)zia [...].‖ 

IC190 a-1 Expletivo 

 

aprouger Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -prouger < 

lat. placēre 

aprouver HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ma~dou & outorgou e~ sseu nom(m)e & da d(i)ta ssa molh(e)r ao d(i)to Dura~ St(eu)ez, q(ue) ele & todos seus suçesores aia~ os 

d(i)tos h(er)dam(en)tos & posisoo~es p(ar)a todo senp(re) & faça~ deles o q(ue) lhes ap(ro)uger com(o) de seus p(ro)pios & que~ (con)t(r)a esta c(ar)ta 

ve´e´r q(ue)r da sa p(ar)te q(ue)r da estranha peyte ao d(i)to Dura~ St(eu)ez ou a que~ sa uoz der q(u)inh(ent)os s(oldo)s & a c(ar)ta fiq(ue) e~ sa 

firmido~e..‖ 

IC191 a-1 Expletivo 

 

aprouger Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -prouger < 

lat. placēre 

aprouver TOX033 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] outo(r)gamos q(ue) o d(i)to ss(n)nhor Rej Ai´a por ssenp(re) el & os q(ue) depos el veere~ as d(i)tas tendas co~ todas sseus 

d(e)r(ei)tos & p(er)tee~ças & ffaça delas & en elas o q(ue) lhy ap(rou)g(er) assy com(e) de ssa cousa p(ro)pia [...].‖ 

IC192 a-1 Expletivo 

_________ 

apropriado Adj. Verbo Adj. Do lat. approprĭāre < ad- correspondente, OE 06v 

                                                           
141

Cunha (2010) afirma que a forma aprazer aparece escrita em português apenas a partir do séc. XVI. Não obstante, vê-se que já se registra em fins do séc. XIII.  
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

+ -proprĭus
142

 próprio, pertencente 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy alongado de todolos lugares en que moram os home~e~s, e que a alteza delle chega 

ataa o cerco da lu~a. E, segundo diz meestre Alexandre, o parayso terreal chega ataa o aar asesegado, que he encima deste aar toruado hu ha fumo e 

uapore~s humidos, o fluxo e andar dos quaes he apropriado ao corpo da lu~a.‖  

IC193 a-1 Sentido 

opaco 

aprouada Verbo Verbo Verbo Do lat. approbāre < ad- 

+ -probāre 

agraciar, presentear  OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].‖ 

IB092 a-1 Sentido 

opaco 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprecienno ~ 

aprecieno ~ 

apprecen
143

 

Subst.  Verbo Verbo Do lat. apprĕtĭāre, 

‗avaliar‘< ad- + -pretĭum, 

-ĭī, ‗preço, valor de uma 

coisa‘
144

 

tributar, impor ou 

ajustar o preço ou 

valor de algo 

FCR 06/17 

AVERBAÇÃO 1: ―Qvi danno fezere en lino, porla entrada peyte .I. soldo; e, quanto dano fezere, aprecienno assi como sano e peyte outro tanto. E, se 

dixer: ‗nego‘, aprecienno e, qual fore o dano, assi se salue.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] e, si ouro o argent queser meter, meta, e aprecieno hos alcaldes e tomen ende a décima parte; e digan ‗por amor de Deus‘ e esa 

iura que fezeren a concello que dereyto apprecen segundo seu seso.‖ 

                                                           
142

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (ap + proprĭ(us) + are). Cunha (2010) afirma que o adjetivo em questão só é registrado a partir de 1813. Vê-se 

que, na verdade, já ocorre 5 séculos antes (séc. XIV). 
143

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 
144

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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IB093 a-1 Expletivo 

 

apregoa-lo Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < conāre, 

‗preparar-se‘ 

convocar, avisar CS 68 

AVERBAÇÃO: ―Todo gáádo que o moordomo filhe per razõ do vento deue-o teer .iij. meses conpridos e apregoa-lo cada mes. e se ueer seu dono den-lho. 

per dante a justiça. ‖  

IC194 a-1 Expletivo 

 

apregoar ~ 

apregoado
145

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < conāre, 

‗preparar-se‘ 

anunciar, avisar, 

divulgar 

DFP 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] o dito Jiz visto o que lhe o dito priol pedia Mãdou Apregoar o dito Francisco martjnz e foj Apregoado e Atendido Atá Çyma da 

Audiençia como de costume E nõ parezu o dito Francisco martjnz nẽ seu procurador saluo que parezu A sua Molher [...].‖ 

IB094 a-1 Expletivo 

 

apregoauã ~ 

apregoar
146

 

Verbo Verbo Verbo  Do PA a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < conāre, 

‗preparar-se‘ 

dizer, declarar, 

manifestar, anunciar 

IDD 59/64 

AVERBAÇÃO 1: ―E disserom que os juízes da terra derõ estas vinhas de suso ditas a estes foros de suso ditos sem mãdado del Rey. E que sse acordam que 

os nõ apregoauã auer. E todalas testemuyas disserom que esta jgreia de Santa Maria de Formedo est del Rey e esta em posse de presentar a ela e est na 

posse dela.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ficou o joiz da terra polos fazer apregoar.‖ 

IB095 a-1 Sentido 

opaco 

aprendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < 

lat. ad- + -prehendĕre, 

‗agarrar, tomar, segurar‘ 

saber, enterar-se, 

ouvir, tomar 

conhecimento 

TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E p(ar)te (contra) que se aduze~ as p(ro)vas pode lhas faz(er) p(re)guntar sobre lhas cousas que p(er)teesce~ ao preyto. E se a parte 

aprendeu o q(ue) dixero~ os testigoos, no~ pode sob(re) aquellas cousas aduz(er) mays testigoos.‖ 

IB096 a-1 Sentido 

opaco 

aprendi ~ 

aprendestes
147

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < 

lat. ad- + -prehendĕre, 

aprender  CEM 21 / 

30 

                                                           
145

Cada forma ocorre 01 vez. 
146

Cada forma ocorre 01 vez. 
147

Cada forma ocorre 01 vez. 
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‗agarrar, tomar, segurar‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―Senhor, justiça viimos pedir / que nos façades, e faredes ben: / a Gris furtaron tanto, que poren / non lhi leixaron que possa cobrir; / 

pero atant‘ aprendi dun judeu /  que este furto fez ũu romeu, / que foi ante há outros escarnir.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Vós non trobades come proençal, / mais come Bernaldo de Bonaval; / por ende non é trobar natural, / pois que o del e do Dem‘ 

aprendestes / E bem vej‘ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razón cometestes.‖ 

IB097 a-1 Sentido 

opaco 

aprendi ~ 

aprender ~ 

apres‘ei ~ 

aprendo
148

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < 

lat. ad- + -prehendĕre, 

‗agarrar, tomar, segurar‘ 

aprender, conhecer CSM 01-28 

AVERBAÇÃO 1: ―De Cordova, de Jahen, / de Sevilla outrossi / e de Murça, u gran ben / lle fez Deus, com‘ aprendi.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador / moller; mas pero del nome non sei, foi de Roma sennor / e, per quant‘ eu de seu feit‘ 

aprendi, foi de mui gran valor.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O menĩ‘ a maravilla er‘ apost‘ e fremoso, / e d‘ aprender quant‘ oya era muit engẽoso [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com‘ eu apres’ ei, era-xe sua 

essa. / Mas o demo enartar- / a foi, por que emprennar- / s‘ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit‘ e as besonna.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E ali morand‘ e muito ben fazendo / a toda-las gentes que per y passavan, / vẽo y um monge, segund‘ eu aprendo, / que pousou com ela, 

com‘ outros pousavan.‖ 

IC195 a-1 Sentido 

opaco 

aprender ~ 

aprendessem
149

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < 

lat. ad- + -prehendĕre, 

‗agarrar, tomar, segurar‘ 

aprender, conhecer CGE 01a – 

01b 

AVERBAÇÃO 1: ―Os [muy] nobres baro~o~es e de grande entendimento, que screveron as storias antigas das cavalarias e dos outros nobres feitos e 

acharon os saberes e as outras cousas de façanhas per que os home~e~s podem aprender os boos costumes e saber os famosos feitos que fezerom os 

antigos, teverom que minguaria~ muyto en seus boos feitos e [e~ sua] bondade [e lealdade] se o assi no~ quisessen fazer pera os que avyam de vi~i~r 

despois como pera sy meesmos e pera os outros que eram em seus tempos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E poren viro~ os entendidos, que o prezaro~ sobre todalas cousas e o teveron por luz pera alumear os seus entendimentos e de todolos 

                                                           
148

A primeira forma ocorre 04 vezes; as demais, 01 vez cada. 
149

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez.  
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outros que o quiserem saber, que era bem de buscarem carreiras per que chegassem a ele e o aprendessem.‖ 

IC196 a-1 Sentido 

opaco 

aprendemos ~ 

aprenderõ
150

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < 

lat. ad- + -prehendĕre, 

‗agarrar, tomar, segurar‘ 

aprender  OE 02v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―E asy como pellas portas do ceeo abertas ouuira o Senhor Deus, que fala con elle pella sua propria boca, porque, quando leemos pellas 

escripturas de Deus, entom fala Deus a nos, e aprendemos as cousas uerdadeyras, per que somos fectos sabedores em Jhesu Christo, que he começo e fim 

de todalas cousas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E em este orto da Sancta Escriptura acharo~ os sanctos remedios a suas temptaço~o~es co~ a graça de Deus e aprendero~ a 

mortificar suas carnes pera dar uida a suas almas [...].‖ 

IC197 a-1  Sentido 

opaco 

aprender ~ 

aprende
151

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < 

lat. ad- + -prehendĕre, 

‗agarrar, tomar, segurar‘ 

aprender  LA 02-11 

AVERBAÇÃO 1: ―A quarta propriedade que as poonbas an he que voã muytas e en cõpanha. Ca o que bõõ he sempre sse paga da bõa cõpanha pera 

aprender sempre deles bõõs custumes e boas façanhas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E per tal sabença que o rreligioso acha e aprende nos livros dos doctores recebe conforto e vida, ca aprende en como passe as 

tribulacções e as tẽptações [...].‖ 

IC198 a-1  Sentido 

opaco 

aprendy ~ 

aprenderom ~ 

aprendeo ~ 

aprender ~ 

aprendeu ~ 

aprende
152

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < 

lat. ad- + -prehendĕre, 

‗agarrar, tomar, segurar‘ 

aprender  DSG 02v – 

09v 

AVERBAÇÃO 1: ―Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey 

dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que 

                                                           
150

Cada forma ocorre 01 vez. 
151

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 03 vezes. 
152

A primeira forma ocorre 04 vezes; as de mais, 01 vez cada. 
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ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Respondeo sam gregor | io e disse . Aquellas coussas pedro . quete eu contar . digotas per testemunho d‘homéés bóós e honrrados . | 

dequeas eu ouuj . que assy ofalla a | sancta egreia nos euangelhos . que | creem asam marco e asam lucas . | os euangelhos que escreuerom . e | 

aprenderom . nom per uista . ma | is per ouujda.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Outrossy moysses no deserto . po | llo angio aprendeo aquelas coussas | que despois amostrou aos filhos de | israel . e nom per 

home .‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Mais nos outros que emfermos | somos . e muito alongados da | questes homéés . deque agora falamos . | . nom deuemos tanto confiar | 

denos . que ante queiramos emsignar . ca aprender . Ca os que esto | fazem nõ som seguros.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Aqueste libertino . foy descipolo | daquel santo home  / honrrado / deque suso | falamos . E aprendeu del. como  | podesse fazer 

prazer adeus . per seruico / | quelhe fezesse . Daqueste liberti | no . como quer que os homéés con | tem mujtas uirtudes .‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―E algúús louuamjnhadores . | diserom ao papa . per maneira dequei | xume . Que home  he este senhor | tam em ato . e sem apostura 

nen | hu a . deque dizem que sem autorida | de e sem lecença nem hu a / que de | ty aia / ousa apreegar atodollos po | bóós . sem leteradura ne hu a . 

quenu  | ca dene húú aprendese / apalaura dedeus Eporem seia teu prazer senhor queo tra | gam ante ty . e quelhe faças ente der | cam grande poderyo 

he oda egreia . | ca sem ty . ne húú nom pode fazer | as cousas que el faz.‖ 

IC199 a-1 Expletivo apresso Verbo 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -preso < lat. 

prĕndĕre, de prĕhĕndĕre 

preso, enganchado DSG 06v 

AVERBAÇÃO: ―Entõ disse aaserpente . graças | adeus . catu conpriste oque te eu mã | dey . orate uay . e aserpente logo se | foy . Eo mõie ueeo depois ao 

la | drom . e disselhe . que he aquesto | Jrmááo . deus te medeu . Por que quise | ste fazer tantas uegadas furto | naqueste orto . en que os mõies / | tanto 

trabalho sofrem . e dizendo | esto / tiroulhe o péé / do paao dase | be aque estaua apresso . se  ne  | húú seu dapno . e disselhe / vente | comigo .‖ 

IC200 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

aprofeytarenss

e 

Subst. Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

PP 03c 
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ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―A s(er)uiço de De(us) e a p(ro)l comunalme~te de todos fazemos este liuro segundo mostramos eno começo del e p(ar)timolo en #VII 

p(ar)tes ena maneyra q(ue) de ssuso dissemos por q(ue) os que o leessem achassem hy todalas cousas (con)p(ri)das e çertas p(er)a ap(ro)feytarensse 

dellas.‖ 

IC201 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproffeytedes Subst. Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

AVC 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] damos Aforro deste dja pera todo ssempre A uos Affonso Rodigez [...] e A todos uossos ssoçessores hũa vjnha que nos Auemos no dito 

logo [...] A tal preito e cõdjçõ que uos e os uossos ssoçessores Adubedes e Aproffeytedes A dita vjnha de todolos Adubjos e coussas que lhe cõprir e ffezer 

mester ẽ gyssa que sseya melhorada e nõ peJorada.‖ 

IB098 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproueytedes ~ 

aproueytardes
153

 

Subst. Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] pobledes y lauredes & chantedes & ap(ro)ueyt[e]d[es] ben & comp(r)idam(en)te todos esses lugares & esses h(er)dam(en)tos 

sobr(e)d(i)tos en g(u)isa q(ue) [n]o~ defalesca~ co~ mi~gua de lauor [...].‖ 

IC202 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

aproueyta Subst. Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar 

OE 04v 

                                                           
153

Cada forma ocorre 01 vez. 
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ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―E, sse no~ quiserem ui~i~r, eu farey força pera seer comesto dellas, ca eu sey o que me aproueyta.‖ 

IC203 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouejtedes Subst. Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

EVOSL 01  

AVERBAÇÃO: ―Cõuẽ a ssaber que uos amergulhedes e adubedes e aprouejtedes a dita vinha e olyual segũdo se melhor adubarẽ as vinhas E oliual dos 

outros logares arredor.‖ 

IC204 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproveytem ~ 

aproveitou
154

 

Subst. Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

VSMA 81r 

AVERBAÇÃO 1: ―Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E a s(er)va de Deos Pelagia depois que foy baptizada nu~ca mais gostou nem comeo nem se ap(ro)veitou de suas cousas nem gardou 

p(er)a sy nenhu~a cousa de q(ua)nto em pecado ganhara, mays comiia e gastava do que lhe sua madre Romana dava.‖ 

IB099 a-1 Expletivo a proveer Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -proveer < 

lat. prōvidēre 

prover TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E a p(ar)te que as adusse deve les a proveer das custas.‖ 

IB100 a-1 Expletivo 

 

aprouguer Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -prouger < 

lat. placēre 

aprouver CSM 03 

                                                           
154

Cada forma ocorre 01 vez.  
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AVERBAÇÃO: ―Onde lle rogo, se ela quiser, / que lle praza do que dela disser / en meus cantares e, se ll‘ aprouguer, / que me dé gualardon com‘ ela dá / 

aos que ama; e queno souber, / por ela mais de grado trobará.‖ 

IC205 a-1  Sentido 

opaco 

aqueecerõ ~ 

aquecerom ~ 

aqueceo ~ 

acaeceo ~ 

acaece ~ 

acaecer
155

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < lat. 

cadĕre, ‗cair‘ 

ocorrer, acontecer, 

suceder 

DSG 02v – 

08v 

AVERBAÇÃO 1: ―E pera seeres | certo pedro meu amigo . destas | coussas quete eu conto . direite os | nomes d‘algu u s . aque alguu s fei | tos 

dequete eu fallo aqueecerõ | Eem tom poderas entender auerda | de de todas estas coussas quete eu | conto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ealgu as ou | tras coussas te contarey / per ra | zom dos feitos que aquecerom . | e per razom das coussas quese per | elles podem 

entender . e aque | sto que ora eu conto aprendyo | per testemunho dehoméés boõs | muito honrados.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E aqueceo húú dia / queseu | padre e sua madre / fezerom gran | Jentar aseus uezinhos . fora dauj | la . e fezerõlhes aparelhar muy | tas 

maneiras de carnes . e nom | querendo el comer as carnes que os | outros comjam . pera atormentar | seu corpo . por amor de deus . opadre | e amadre 

escarnecian del . e di | ziam . Que pescado cuydas ora | quete nos traguamos naquestes | mõtes . Ca naquel lugar sooe | home  ouujr falar do pescado. | 

mais nõno sooe auer.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Acaeceo  em outro te  | po que aqueste libertino se | endo preposto do moesteiro de fundõ | deque susso falamos . Hia aaci | dade 

derreuena . per mandado | dehúú seu abbade que fezerom | naquel moesteiro . depos oabbade | dom honrrado . que fora mee | stre deste libertino.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E | pero acaece que pellas boas obras | queo home  faz . pella graça quelhe | ante deus dera . Acrecenta deus des | pois asua graça e 

os seus doões.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―Eassy sooe acaecer aos grandes senhores.‖ 

IC206 ar-1 Sentido 

opaco 

arraygamento Verbo  Verbo Subst. Do lat. *arrādĭcāre < 

*ad- + -rādĭcāre 

enraizamento, 

arraigamento, 

aprofundamento 

FS 17v 

                                                           
155

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a quarta, que ocorre 03 vezes, e a terceira, que ocorre 02 vezes. 
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AVERBAÇÃO: ―Eel começoulhis apréegar muyto altamẽte pelo sancto spiritu eadizer muytas ebõas cousas e saborosas pera arraygamento da ffe.‖ 

IC207 ar-1 Sentido 

opaco 

arrigadas Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *arrādĭcāre < 

*ad- + -rādĭcāre 

arrancado, extraído 

ou retirado do solo 

DSG 06r 

AVERBAÇÃO: ―El me contou | que em aquel moesteiro auia hu u | mõie degram santidade . e era | ortollam. Ehuu  ladrom soya | asobir per hu a 

sebe desse orto . e | furtaua as couues e as outras  | heruas boas que el no orto posera . | Ehu as achaua meos / e outras | achaua trilhadas dos pees . e | as 

outras arrigadas.‖ 

IB101 a-1 Sentido 

opaco  

arancarem ~ 

arrancar ~ 

arrancou
156

 

Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. *arrancāre arrancar CS 72/77 

AVERBAÇÃO 1: ―Todo homẽ que fezer dano en pam ou en vinho ou en aruor ata primo dia de Março qual dano lhy fezer tal lhi correga. assy como 

mandar o alcayde e os aluazíjs [...] e se lha aaruor britarem ou arancarem deue-lhy dar outra tal na as herdade com‘ááquela que logre ata que seia tal a 

sua.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Todo homẽ que aruor talhar ou britar. ou arrancar a seu vizinho ou a outro de-lhy outra tal que logre ata que lhy faça outra tal come 

aquela que lhi arrancou ou britou ou lha cõpre em aruidro dos juyzes.‖ 

IB102 a-1 Sentido 

opaco  

arancado
157

 Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. *arrancāre arrancado, forçado, 

falso 

FCR 08-17 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que leuaren por fiel, com aquel fime. Tod omne que iuyzio arancado renouare, sillo firmar poderen, peyte .III. mor. e perda sua 

uoz.‖ 

IB103 a-1 Expletivo  aredrado
158

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -redrar < lat. redrar, i.e., cavar de FCR 05 

                                                           
156

A primeira forma ocorre 02 vezes; as duas últimas, 01 vez cada. 
157

05 ocorrências. Ocorre também no texto a forma sem prefixo (arancado ~ rancado): ―Qvi rancado fore por calona.‖ (p. 08 da edição), o que corrobora a expletividade prefixal. 
158

Tem razão Machado Filho (2011, p. 32) quando afirma que ―Ler português arcaico é como imiscuir-se em língua estrangeira.‖ A palavra aredrado exemplifica bem como isso se 

dá. A início, ao observá-la, pensávamos que era uma variante do particípio (ou adjetivo participial) dos verbos arrendar ou arredar, ambas sendo possíveis no contexto da averbação.  

Contudo, observamos na mesma averbação o uso da forma destituída de prefixo: redrado: ―E, se menos fuere redrado, non aya coto, si non ouere paret de .V. palmos em alto, sobre 

terra, e .III. em ancho em derredor; e os doutra aldeã ayan couto.‖. Pensamos, então, que se tratava da forma arrendar ou arredar, sem o prefixo a-. Contudo, ao consultar o 

dicionário de Cunha (2010), verificamos que existe o verbo redrar, significando, ―cavar de novo as vinhas, mas de leve, a fim de tirar as ervas.‖ Só a etimologia foi capaz de nos 

iluminar no percurso muitas vezes anuviado de compreensão do léxico do português arcaico, quase que uma incursão a uma língua estrangeira. O a- de aredrado é um prefixo 
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reiterāre novo as vinhas, mas 

de leve, a fim de 

tirar as ervas 

AVERBAÇÃO: ―E, por toda calonna, meta o danador em mano; si non, peyte a calonna. Prado o uinna o orto, si fore aredrado .XX. stadaes da deantera 

casa, aya coto; esse mismo aya ema uilla. E, se menos fuere redrado, non aya coto, si non ouere paret de .V. palmos em alto, sobre terra, e .III. en ancho en 

derredor; e os doutra aldea ayan couto.‖ 

IC208 a-1  Expletivo 

 

arreferir Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -referir < lat. 

*referĕre < cláss. reffēre 

< lat. re- + -ferre ‗levar, 

trazer‘ 

censurar, repreender, 

expor
159

 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Eel disse. Eu nõ ensãdesco mais tu es muy torticeyro Juyz que tantos homẽẽs bóos marteyras Atorto. Ca eu sóo cristáao que he linhagẽ 

escolheyto. Entõ ocomeçou á affáagar ante todo opobóo. en muytas guysas. cáo queria tornar daquelo enqueo achara. Mais quando uyo queo nõpodia 

mouer. osmou delhj fazer todolos marteyros que podesse. Epois entẽdeu que fora mudado per palavras de Apollonio mãdou por Apollonio. e fezeo açoutar e 

arreferirlhj quelhj fazia aquel marteyro porque enganaua os homẽs.‖ 

IB104 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arrendamos Subst.  Verbo Verbo Do PA a- + -rend(a)- +   

-a- + -r < talvez do prov. 

renda < do lat. *rĕndĭta 

arrendar HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] nos don Domi~go P(er)ez, abbade do moesteyro de S(an)ta Maria de Sobrado de Gallizia, & o conuento desse mi´j´sm[o] lugar 

arrendamos a uos, Loppo Rro(drigue)z de Caldelas, caualeyro, por en uossos dias tan sola[m](en)te a nossa grania de Q(ue)yroga´a´ a q(ue) dize~ S(an)ta 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
expletivo, havendo, portanto, a variação entre aredrado e redrado. Para aqueles que consideram os prefixos expletivos simples partículas proclíticas fonéticas (e não morfemas ou 

verdadeiros prefixos), a produtividade da prefixação expletiva no PA propicia, no mínimo, a criação de uma pergunta que alfineta esse pensamento: já que são simples partículas 

proclíticas, sem função morfológica, porque tamanha produtividade? Seria porventura esta sem sentido? E porque o seu encaixamento em posição previsível para a de um prefixo 

stricto sensu?  Para nós, a recorrência do encaixamento dessas partículas em posição intravocabular esperada a de um MLS, bem como a variação recorrente entre as formas com e 

sem prefixo expletivo, levam a considerar tais partículas como morfemas, aina que com certas particularidades, não sendo, assim, formativos prototípicos. 
159

Machado Filho, em seu Glossário do Flos Sanctorum (no prelo, p.39). Machado Filho (no prelo, p.39) interpreta o a- como prefixo, não como preposição. Nós comungamos dessa 

intepretação. 
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Maria cu~ todolos h(er)dam(en)tos & dereyturas & p(er)te~e~ças q(ue) nos y auemos e deuemos a´ a´uer [...].‖ 

IB105 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arrendada Subst.  Verbo Verbo Do PA a- + -rend(a)- +   

-a- + -r < talvez do prov. 

renda < do lat. *rĕndĭta 

arrendar HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu Johã perez [...] reconhosco e outorgo que deuo dar a uos Príoressa e Conuẽto de chelas víjnti e cinqui. maravedis. da usada 

moeda uedra de portugaeses. da terra daalẽteío que de uos tyuí arrendada por dous annos.‖ 

IC209 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arrẽdar Subst.  Verbo Verbo Do PA a- + -rẽd(a)- +     

-a- + -r < talvez do prov. 

renda < do lat. *rĕndĭta 

arrendar VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder pera partir e sortes deytar e traijtos meter e demarcar e escambhar e almoedar e apenhorar e ẽprazar arrẽdar 

todolos ditos bẽes ou parte deles.‖ 

IC210 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arrẽdeu Subst.  Verbo Verbo Do PA a- + -rẽd(a)- +     

-a- + -r < talvez do prov. 

renda < do lat. *rĕndĭta 

arrendar FR 74v 

AVERBAÇÃO: ―Onde stabelecem(os) q(ue) logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, 

receba todo dante seu cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya. E todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e 

p(ri)uilegios e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya demandar as cousas que 

fore~ da eygreya p(er)o aquelle sc(ri)pto q(ue) for feyto p(er) todos, e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen 
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dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a 

macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.‖ 

IC211 ar-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arredados Adv. Verbo Adj. 

PP 

Do PA *arredrar (ad- + 

-retro- + -a- + -r) deriv. 

do lat. ad rĕtro 

afastado, separado, 

arredado 

LA 04 

AVERBAÇÃO: ―Dissemos aĩda que aquele que toma as aves como o açor mãso trage-as aa mesa de seu senhor, ca polo bõõ exemplo que o dondo e o 

obediẽte da de ssy, os pecadores e os maaos que de Deus andã arredados e en cuja fazenda travã e rroẽ e posfaçã, todos aqueles que os conhocẽ vẽẽ a fazer 

peendença de seus pecados [...].‖ 

IC212 ar-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arredado Adv. Verbo Adj. 

PP 

Do PA *arredrar (ad- + 

-retro- + -a- + -r) deriv. 

do lat. ad rĕtro
160

 

afastado, separado, 

distante, arredado 

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―E digo te pedro meu amigo . | que estas minhas lagrimas deque | me preguntas . crecem cada | dya mais . Porque colhey me tes | em 

ujda d‘algu u s que leixarõ omu  | do  de todo seu coracõ . e nunca a el | per ne hu a maneira tornarõ . Equan | do me eu ne bro de como alguu s 

| delles som achados acerca de deus . | e decomo eu som arredado del . hej | razom deme crecerem lagrimas . | e door e choro . e amargura . mais e |  

mais.‖ 

IB106 ar-1 Sentido 

opaco 

arreite Verbo Verbo Subst. Deverbal do lat. 

*arrectāre, de arrēctus, 

part. de arrĭgĕre, ‗pôr 

direito, endireitar, 

levantar, erguer‘ < ad- + 

falo ereto, enrijecido CEM 46 

                                                           
160

Um caso raro: uma parassíntese lato sensu em cuja base figura um advérbio. 
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-regĕre 

AVERBAÇÃO: ―E aquel mouro trouxe, com‘ arreite, / dous companhões en toda esta guerra; / e de mais á preço que nunca erra / de dar gran colpe com 

seu tragazeite; / e foia achaar con costa juso, / e deu-lhi poren tal colpe de suso, / que já a chaga nunca vai çarrada
161

.‖ 

IB107 a-1 Expletivo arrepentiu
162

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‗sentir pesar‘ < re- +       

-poenĭtēre, ‗não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter 

pesar de, arrepender-se‘ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito, 

compungir-se, 

arrepender-se 

CSM 27 

AVERBAÇÃO: ―Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit‘ errara, e logo ss‘ arrepentiu; e ant‘ o jograr en terra se deitou e lle 

pedyu / perdon por Santa Maria, en que nos e vos creemos.‖ 

IB108  ar-1 Sentido 

opaco  

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arriban Subst. Verbo Verbo Do lat. arrīpāre, de  a- +           

-rip(a)- (‗ribanceira, 

margens‘) + -āre
163

 

aportar, atracar, 

chegar ao porto 

CSM 23 

AVERBAÇÃO: ―Pois diss‘: ‗Ai, Santa Maria, Sennor, tu que es porto / u arriban os coytados, dá-me meu fillo morto / ou viv‘ ou qual quer que seja; se 

non, farás-me gran torto, / e direi que mui mal erra queno teu ben atende.‘‖ 

IC213 ar-1 Sentido 

opaco  

_________ 
 

arrybaron Subst. Verbo Verbo Do lat. arrīpāre, de  a- +           

-rip(a)- (‗ribanceira, 

margens‘) + -āre 

chegar ao porto, 

atracar, aportar 

CGE 03c 

                                                           
161

Observe-se o uso do verbo çarrar, com o mesmo sentido de encerrar. 
162

Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo, mas com idêntico significado, pois no PA é também detectada a forma rependeu-se (IC1061), o que corrobora a 

expletividade prefixal. 
163

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―E despois per tempo arrybaron onde agora chama~ o Porto hu~as gentes e~ naves que eram degradados de sua terra, os quaaes eram 

chamados Galases.‖ 

IB109 a-1 Expletivo 

 

aronpẽ Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -romper < 

lat. rŭmpĕre 

irromper, brotar IDD 68 

AVERBAÇÃO: ―[...] diseron que na aldeya de Arelli son dous casaes e son an Rey e dam quarto de pã e de lĩo e do que aronpẽ dam quinto de pã e an 

sexta de vinho.‖ 

IC214 a-1 Expletivo 

 

arromper
164

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -romper < 

lat. rŭmpĕre 

arar, arrotear, lavrar, 

sulcar 

CCBA 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o qual dito Aluaro perez per poder da dita carta. disse que eL Escambhaua o dito CasaL co A dita priioressa e Conuẽto do dito 

Mosteiro. cõ sas ẽtradas e ssajdas e sseus derejtos e pertẽẽças e co ssas casas e curraaes e Almojnhas e ffigejras. e Arruores e matos e motes e ffontes e 

Apascoadejros Arrotos e por Arromper.‖ 

IB110 a-1 Expletivo 

 

arroteas Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do PA a- + -rot(o)- + -e- 

+ -a- + -r < lat. ruptus,   

-a, -um < rŭmpĕre
165

 

arrotea, i.e., terreno 

cultivado, lavrado 

TPF 01 

AVERBAÇÃO: ―Ego Petrus fafila timens diẽ mortis mée. facio manda de mea hereditate et de meo censu in remissione meorum peccaminũ. Jn primis. 

Mando Monasterio sancti symeonis. i
M

 casale ĩ a poboacion. Quod fui de suerio fafiz cũ quanto ad illũ pertinet. videlicet. arroteas quas modo habet. Et in 

rippa dalisti; aliud casale. tali pacto. ut nũquam prior nec aliquis habeat potestatẽ uendendi nec pignorandi ipsos predictos casales. scilicet semper teneãt 

illos duo. fratres ad utilitatẽ predicti monasteríj. videlicet. in libris et ĩ calicis et in alia profectancia huius monasteríj.‖ 

IC215 a-1 Expletivo 

 

arrotos Adj. 

PP 

Verbo Verbo 

PP 

Do PA a-  + -rot(o)- +    

-e- + -a- + -r < lat. 

ruptus, -a, -um < 

arrotear, i.e., 

cultivar, lavrar 

CCBA 01 

                                                           
164

Cunha (2010) não registra a forma arromper. 
165

Segundo Cunha (2010), o verbo arrotear só aparece no séc. XVI; e as formas arroteia (subst.), arroteado (PP) e arroteamento (subst.) apenas em 1813. Cabe notar que a forma 

arroteas (que, sem dúvida, é variante de arroteia, registrada por Cunha (2010)) já aparece em texto da primeira década do séc. XIII. 
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rŭmpĕre 

AVERBAÇÃO: ―[...] o qual dito Aluaro perez per poder da dita carta. disse que eL Escambhaua o dito CasaL co A dita priioressa e Conuẽto do dito 

Mosteiro. cõ sas ẽtradas e ssajdas e sseus derejtos e pertẽẽças e co ssas casas e curraaes e Almojnhas e ffigejras. e Arruores e matos e motes e ffontes e 

Apascoadejros Arrotos e por Arromper.‖ 

IB111 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assanhada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -sanh(a)- +   

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae (‗loucura 

furiosa‘), com aférese da 

sílaba inicial
166

 

enraivado, 

encolerizado, irado 

CEM 01 

AVERBAÇÃO: ―Maria Pérez vi muit‘ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d‘Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el 

desmesurada. / E diss‘ ela: -Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu 

vendo.‖ 

IB112 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assanhar
167

 Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -sanh(a)- +   

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae, ‗loucura 

furiosa‘, com aférese da 

sílaba inicial
168

 

enraivecer, 

encolerizar-se, irar-

se 

CEM 01- 02 

AVERBAÇÃO: ―Maria Pérez vi muit‘ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d‘Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el 

desmesurada. / E diss‘ ela: -Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu 

vendo.‖ 

                                                           
166

Segundo Corominas (1967; 1954) apud Houaiss & Villar (2009), é essa a etimologia de sanha. Já para Machado (1993; 1952-1959) sanha vem do lat. *sānĭa, -ae, por sanĭes, -ei, 

‗sangue corrupto, pus soroso‘. 
167

04 ocorrências. 
168

Parassíntese lato sensu. Segundo Corominas (1967; 1954) apud Houaiss & Villar (2009), é essa a etimologia de sanha. Já para Machado (1993; 1952-1959) sanha vem do lat. 

*sānĭa, -ae, por sanĭes, -ei, ‗sangue corrupto, pus soroso‘. 
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IC216 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

asanhouse Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -sanh(a)- +  

-a- + -r < lat. insānĭa, 

com aférese da sílaba 

inicial 

irar-se, encolerizar-

se, enraivecer-se 

DSG 09r 

AVERBAÇÃO: ―E marauilhã | dose gyááo mandadeiro do papa . | porque oseu home  tanto tardaua . | Alcou seus olhos e uio uy r pela | carreira 

cõhu a carrega defeno / | sobre seu collo . e asanhouse muj | mal contra el . e disselhe home  te | mandey trazer . canõ feno . quehe a quello que tu 

fezeste.‖ 

IC217 as-1  Sentido 

opaco 

assegurarõ Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *assēcūrāre assegurar-se, 

proteger 

CGE 02d 

AVERBAÇÃO: ―Estes, despois que se asseguraro~ do deluvyo, foron descende~do aos cha~a~os ataa que chegaro~ a hu~u~ ryo.‖ 

IC218 a-1  Expletivo assemelha-las-

emos ~ 

assemelhamos
169

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -semelhar < 

lat. *sĭmĭlĭāre, de de 

sĭmĭlis 

relacionar, associar, 

comparar 

LA 01-02 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] mas solamente porremos, como dicto he, as propriedades que as aves e algũas outras animalhas am. E assemelha-las-emos aos 

custumes que os homẽẽs am.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E porẽde aquele que ouver aquestes bẽẽs a que assemelhamos as naturezas da poõba pode tomar aas per que voe ao çeo contẽplãdo e 

cuydando os bẽẽs que lhi Deus faze  e os maos de que o guardou e a lediça perduravil que lhi dara, en que regnará cõ ele pera todo sempre jamais .‖ 

IB113 a-1  Sentido 

opaco 

aseentasse Verbo Verbo Verbo Do lat. vulgar 

*adsentāre, de sĕdēre, 

‗estar sentado‘  

sentar CSM 08 

                                                           
169

Cada forma ocorre 01 vez. Observe-se que, no fólio 5 aparece o verbo sem prefixo, contendo o mesmo sentido da forma prefixada: ―Ca assi como o corpo vay pelo homẽ hu quer, 

assi a alma pelo cuydo e pelo desejo vay hu lhi semelha.‖.  Também ocorre a forma sem prefixo no fólio 9: ―E porque as obras do galo que ditas sõ, semelhã-sse cõ as obras do 

preegador [...].‖. Isso corrobora a expletividade prefixal em assemelhar, bem como a alternância de lexema com e sem prefixo no PA, mas com o mesmo sentido. 
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AVERBAÇÃO: ―Porque o a Gloriosa / achou muy fort‘ e sen medo / en loar sa preciosa / virgĩindad‘ en Toledo, / deu-lle porend‘ hũa alva, / que nas sas 

festas vestisse, / a Virgen santa e salva / e, en dando-lla, lle disse: / ‗meu Fillo esto ch‘ envia.‘ // Pois ll‘ este don tan estrãyo / ouve dad‘ e tan fremoso, / 

disse: ―Par Deus, muit‘ eãyo / seria e orgulloso / quen ss‘ en esta ta cadeira, / se tu non es, s‘ assentasse, / nen que per nulla maneira / est‘ alva vestir 

provasse, / ca Deus del se vingaria.‖ 

IC219 a-1  Sentido 

opaco 

aseentasse Verbo Verbo Verbo Do lat. vulgar 

*adsentāre, de sĕdēre, 

‗estar sentado‘  

assentar, estabelecer CGE 05b 

AVERBAÇÃO: ―E, quando foy aly onde fora pobrada a cidade de Talca, pareceulhe que nom estava em boo logar poboada e andou buscando logar em 

que a aseentasse de novo.‖ 

IC220 as-1  Sentido 

opaco 

asseẽta Verbo Verbo Verbo Do lat. vulgar 

*adsentāre, de sĕdēre, 

‗estar sentado‘  

pousar, assentar LA 02 

AVERBAÇÃO: ―A nona propriedade he que se asseẽta sobrelas aguas pera veer pela soonbra o açor ou outra ave qualquer que lhi possa enpeecer e que 

ante que lhi enpeesca, lhi possa fogir.‖ 

IB114 a-1  Expletivo assessegament

o ~ 

assessegamẽto
170

 

Verbo Verbo Subst. Do PA a- + -sessegar < 

do lat. vulg. *sessĭcāre, 

de sessus, ‗ação de 

sentar‘ 

sossego, 

sossegamento, paz, 

tranquilidade 

CA020 01-02 

AVERBAÇÃO 1: ―E eu entendi q(ue) o q(ue) mj o papa enuiaua diz(er) e rogar q(ue) era saude d(e) mha alma e o´nrra de meu corpo. e g(ra)m p(ro)e´e´ e 

gra~de assessegam(en)to de meu stado e de meu reyno [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E eu lhys lho gracirey e galardoarey e terrei q(ue) fara~ hy gram s(er)uizo a deus e a mj~ e a reyna. e a todos aq(ue)les q(ue) de nos 

ue´e´re~. e q(ue) faram hy grande assessegame~to de meu Reyno e gram lealdade sob(re) mj~.‖ 

IC221 a-1 Expletivo asesegado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -sesegar < 

lat. *sessĭcāre, de sessus, 

‗ação de sentar‘ 

parado, estático, 

sereno, sossegado 

OE 06v 

                                                           
170

Cada forma ocorre 01 vez. O a- parece ser um expletivo, pois parece não haver diferenciação semântica entres as formas com e sem prefixo. Cunha (2010,) registra o verbo 

assessegar e seu deverbal assessego (afirmando que ambos passam a ocorrer no séc. XIV), mas não a forma assessegamento. Esta, como se vê, já aparece um século antes. 
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AVERBAÇÃO: ―E, segundo diz meestre Alexandre, o parayso terreal chega ataa o aar asesegado, que he encima deste aar toruado hu ha fumo e uapore~s 

humidos, o fluxo e andar dos quaes he apropriado ao corpo da lu~a.‖ 

IC222 a-1 Expletivo assessegadas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -sessegar < 

do lat. vulg. *sessĭcāre, 

de sessus, ‗ação de 

sentar‘ 

sereno, tranquilo, 

sossegado 

LA 07 

AVERBAÇÃO: ―E por esso se aparta nos logares desertos e soos per que entẽdemos a claustra en que se enserrã os religiosos pera fugirẽ aos prazeres do 

mũdo e poderẽ melhor chorar os seus pecados e teerẽ sas almas mais assessegadas e mais firmes no amor de Deus.‖ 

IC223 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assenhoravam Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -senhor- +    

-a- + -r < lat. sĕnĭor,        

-ōris 

dominar, assenhorar, 

senhorear 

CGE 05a 

AVERBAÇÃO: ―Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre 

Jullio Cesar e Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do.‖ 

IC224 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assenhorã Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -senhor- +    

-a- + -r < lat. sĕnĭor,        

-ōris 

dominar como 

senhor, refrear, 

conter 

LA 12 

AVERBAÇÃO: ―Tã bẽ assi aqueles que bõõs son e fazẽ obras firmes e raygadas en Deus e por Deus nõ nas pode passar o vẽto da vãã gloria que 

entẽdemos pelo aar. Mais ante sse assenhorã dele e preçan‘o pouco e meten‘o so seus pees, o que nõ podẽ fazer aqueles que as sas obras fazẽ pela gloria do 

mũdo e nõ por amor de Deus, ca tãto he o ssenhorio que o vẽto da gloria vãã toma sobr‘eles que os mete so ssy.‖ 

IC225 a-1 Expletivo 

_________ 
 

assenhoraua Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -senhor- +    

-a- + -r < lat. sĕnĭor,        

dominar, assenhorar, 

senhorear 

DSG 02r 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-ōris 

AVERBAÇÃO: ―Nenbrame qual fui quando eu | no moesteiro uiuja . como nom | curaua rem das coussas tempo | raaes . quese uaam e correm come | 

augua que nom torna mais . e | assenhoraua me detodas . e nõ as | preçaua rem. Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas 

celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da 

perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . conte  | se omeu coracom / pellos 

cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que hey de  desenbargar .‖ 

IC226 as-1 Sentido 

opaco 

assignada Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

marcar com um sinal VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Domjgos marijnz morador ẽ luymir termho de Castel mẽẽdo mostrou e léér fez per mj tabeliõ hũa procuraçon feyta per mão de Gil 

eanes tabeliõ de Castel mẽẽdo e de seu signal assignááda segũdo a mj parecia.‖ 

IC227 as-1 Sentido 

opaco 

assjnada ~ 

assjnado
171

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

marcar com um sinal SFJ 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] húú testamẽto feito per máoo de Giralde steuez tabaliõ de Gujmarães e do seu signal Assjnada [...].‖ 

IC228 as-1 Sentido 

opaco 

assjnaado
172

 Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

marcar, combinar, 

acertar, apontar, 

determinar 

DFP 01 

                                                           
171

Cada forma ocorre 01 vez. 
172

02 ocorrências no documento. 
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caracterizar, distinguir‘ 

AVERBAÇÃO: ―[...] pareceu i don Joham gonçaluez priol do Monsteiro de vilarinhó e dizia que oge Era dia Asjnaado per ele dito Jiz A ffrãciscó martjnz 

de paradella que Auía de vyr A seu feito per sy ou per seu procurador [...].‖ 

IC229 as-1 Sentido 

opaco 

asynaada Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

marcar com um sinal HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Domj~gos Ioh(a)n(i)s, d(i)to Bouçinho~, filho q(ue) foy de Maria da Bouça, e~ seu nome & de sa molh(e)r Ma(r)ia Iohan(i)s cuio 

p(ro)c(ur)ador era auo~dosso p(ar)a esto p(er) hu~a p(ro)c(ur)aço~ q(ue) en(de) eu #vj f(ey)ta p(er) Afon(so) Roma~ez, tabalio~ do Porto, & asynaada do 

seu signal segu~do a mj~ e~ ela aparecia, fez ca(r)ta de vendiço~ & de p(e)rdurauel firmido~e a Dura~ St(eu)ez, coojgo de B(r)agaa, e~ nom(m)e de seu 

pat(ri)mo(n)io, de todol(o)s h(erda)m(en)tos & posiso~(e)s q(ue) ele auia & [de] dereyto deuia au(er) e~ Vilhar d'Areas & e~ Gomariz [...].‖ 

IC230 as-1 Sentido 

opaco 

assineei Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

marcar com um sinal HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―E eu, Do(m)i~go P(er)iz, tab(e)lliom de suso d(i)to, q(ue) rogado fui a esto & p(re)sente, este str(oment)o screui & assine´e´i de meu sinal 

en testemo(n)ho de u(er)dade.‖ 

IC231 as-1 Sentido 

opaco 

assijnaado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

assinalado, indicado, 

marcado  

FR 77v 

AVERBAÇÃO: ―E os alcaydes iuyguen en logar assijnaado.‖ 

IB115 as-1 Sentido 

opaco 

assinaada ~  

assinááda ~ 

asináádas ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

visível, marcado CS 69-73 
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assináádas
173

 caracterizar, distinguir‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―Judeu nẽ mouro nõ pode. fazer ferida assinaada. contra. Crischão. nẽ crischão. contra. eles se nõ per homes bóós.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Tod‘ome que promete mal e morte a alguẽ ante que co el aia entençom e uem pois mostrar ferida assinááda áá justiça nõ-no pode fazer 

com ela se lho podẽ prouar [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Das feridas asináádas.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Tod‘omẽ que peleiar com outrim e lhi fezer feridas assináádas negro ou chagas deue-as mostrar aa justiça esse dia que lhas fezer se ẽ-

na vila aa justiça esse dia [...].‖ 

IC232 as-1 Sentido 

opaco 

assinaadamẽte 

~ 

assynaadamẽte
174

 

Verbo Verbo Adv. Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

principalmente, 

visivelmente, 

expressamente, 

nomeadamente, 

especialmente 

PP 01a – 

02d 

AVERBAÇÃO 1: ―E por ende nos don Affom(sso) pela graça de D(eu)s rrey de Castela e de Leo~ e de Galiza e de Seuilha e de Cordoua e de Murça e de 

Geem e do Alg(ar)ue, entendendo os g(ra)ndes logares q(ue) te~e~ de D(eu)s os rreys eno mundo e os beens q(ue) del rreceben en muytas man(eyr)as e 

assinaadame~t(e) ena muy g(ra)nde honrra q(ue) lhys faz en q(ue)rendo q(ue) seia~ chamados rreys q(ue) he o seu nome [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca muyto (con)ue~ aos rreys assynaadam(e~)t(e) he aos desta t(er)ra d'au(er) g(ra)nde entendime~to p(er)a conhoc(er) as cousas 

segundo som, estremar o dereito do torto e a me~tira da u(er)dade.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E por esta rrazo~ fazemos assinaadame~t(e) este liuro $ por q(ue) senp(re) os rreys do nosso senhorjo se cate~ en el assy como e~ 

espelho e veia~ as cousas q(ue) en ssy am de en|co|mendar e as entenda~.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E posemos cada hu~a destas hu (con)uijnha. & E a isto nos moueu assinaadame~t(e) tres cousas [...].‖ 

IC233 as-1 Sentido 

opaco 

assinaadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

importante PP 02b 

                                                           
173

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 03 vezes; as duas últimas, 01 vez cada. 
174

A primeira forma ocorre 04 vezes; a segunda, 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―Por q(ua)es rrazo~es he este liu(ro) p(ar)tido e~ sete partes Setenayro he co~to muy nobre e q(ue) louuaro~ muyto os sabho~s antigos por 

q(ue) sse acha~ en el muytas cousas asinaadas q(ue) se dep(ar)te p(er) co~to de #VII assi como todalas creat(ur)as q(ue) som p(ar)tidas e~ sete 

man(eyr)as.‖ 

IC234 as-1 Sentido 

opaco 

assiinados
175

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

importante, notável, 

célebre, marcante 

CGE 03c 

AVERBAÇÃO: ―Mas, por que os seus feytos no~ foron muyto assiinados pera contar e~ esta estoria, poren tornaremos a contar de Hercolles que foy o 

home~ que mais feytos assiinados fez em Spanha e~ aquella sazon, ho hu~u~ por conquistar as terras e o al em poboandoas.‖ 

IC235 as-1 Sentido 

opaco 

assiinadamẽte 

~ 

assinadamente
176

 

Verbo Verbo Adv. Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

notavelmente, 

celebremente, de 

forma marcante e 

notável 

CGE 03c / 

04a 

AVERBAÇÃO 1: ―E en o tempo deste Gedeon foy o grande Hercules que fez os grandes feytos e asiinadame~te em Espanha, assy como adeante ouviredes 

em esta estoria.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E, des o primeiro rey ataa o prestumeiro, o qual ouve nome Tranquineo, o Sobervho, que perdeo o reyno por esso e tornousse o poboo a 

julgar per consules como de primeiro, ouve quatrocentos e dezoyto a~nos, ataa que tornou a aver emperadores em Roma e assiinadamente Julio Cesar que 

reynou despois desta conta quatro a~nos e seis meses.‖ 

IC236 as-1 Sentido 

opaco 

assiinadament

e
177

 

Verbo Verbo Adv. Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

assinaladamente, 

principalmente 

CGE 04c 

                                                           
175

02 ocorrências. 
176

Cada forma ocorre 01 vez. 
177

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) registram assinar e vários de suas derivados, mas não registram a forma adverbial modal em questão. 
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AVERBAÇÃO: ―E el rey Euristeo outorgoulho, coidando que fazia bem. Mas, segundo co~ta~ os estoriadores que composeron os livros da sua estoria e 

entre todos assiinadamente Ouvidio que escreveo os seus feitos e~ certos logares [...].‖ 

IC237 as-1 ~ 

a-1 

Sentido 

opaco 

assinaste ~ 

asinado
178

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

marcar, destacar, 

assinalar; proteger 

OE 05r 

AVERBAÇÃO 1: ―E diz o propheta Dauid: Des a nacença do sol ataa o poente pera louuar he o nome do Senhor. Outrossy, este nome Jhesu he espantoso, 

porque ha en sy poderio e dereytura, e pore~m aquelles que som direytos ama~ Jhesu Christo, onde diz Salamo~ e~nos Cantares do Amor, falando do 

esposo Jhesu Christo: Os que som direitos amam ty. E diz outro propheta: Tu, Senhor, asinaste ao teu nome espantoso e louuadeyro, o qual todos temem. Ca 

o teme~ os angios, co~templando a tua presença, e teme~ os home~e~s, atendendo o teu juizo; ham pauor os demo~o~es, senti~do a tua muy grande uirtude, 

porque o uulto do Senhor uee todalas cousas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E o demo~ respondeu: Se queres que eu saya, da-me uaso em que entre! E dise-lhe Sancto Ciriaco: Se tu podes, ex o meu corpo, entra 

e~ elle! Respondeu o demo: Eu no~ posso entrar e~no teu uaso, porque he çarrado e asinado de cada parte.‖ 

IC238 a-1 Sentido 

opaco 

asygnado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‗marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir‘ 

marcado, assinalado, 

determinado 

DSG 05v 

AVERBAÇÃO: ―Eporque oab | bade sabia / que os home es daterra |  ohonrrauã muito . e queo amauã . | Cuydou quese queria hir do moes | teiro . pollo 

torto quelhe auia feito . | e disselhe / hute queres hir . e el lhe | respondeo . Dya asygnado he | ante oJujz . sobre huu  gram preito | queo moesteiro ha . Eo 

dya d‘ootem prome | ty . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d‘hir alla . seme deus | quiser aderençar.‖ 

IB116 a-1  Expletivo asouar
179

 Verbo Verbo Verbo  Do PA a- + -souar < de 

etimologia obscura 

sovar IDD 58  

AVERBAÇÃO: ―E deuẽ a fazer esta carreira quando for asouar na terra e dã uoz e coomha.‖ 

                                                           
178

Cada forma ocorre 01 vez. 
179

Cunha (2010) não registra a forma com o expletivo a-, mas apenas sovar, que diz ser encontrada no português a partir do séc. XV. A forma com expletivo já ocorre no séc. XIII. 
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IC239 a-1 Expletivo asuçadera Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -suçader < 

lat. succēdĕre 

suceder HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―E o d(i)to Do(min)go P(er)iz jurou aos S(an)tos Eua~gelhos q(ue) pagara p(or) co~pra das d(i)tas herdades a frey Antoni~ho, guardiam 

de Coy~bra, heroo da d(i)ta dona Beri~gueyra q(ue) lh(e) asuçadera, mil & satee~ta l(i)br(a)s, as q(u)aes l(i)br(a)s o d(i)to Do(m)i~go P(er)iz & sa 

molh(er) co~fess(ar)am q(ue) auia~ reçebudas en paga pelo d(i)to Joha~ de S(an)tarem polas d(i)tas herdades.‖ 

IB117 a-1 ~ 

as-1 

Sentido 

opaco 

asunar ~ 

assunar ~ 

asuar
180

 

Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *ad- + -sub- +     

-unāre
181

 

juntar, reunir TAS 03  

AVERBAÇÃO 1: ―E mãdo ainda que se s‘asunar todos nõ poderem ou nõ quiserẽ [...] ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro. Outrossi mãdo 

daqueles que mia mãda an a departir ou todas aquelias cousas que suso sũ nomeadas que si todos nõ se podere assunar ou nõ quiserem ou descordia for 

entr‘eles ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E mãdo ainda que se s‘asuar nõ poderen ou nõ quiseren [...] ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro. Outrissi mãdo daqueles 

que mia mãda an a departir ou todas aquelas cousas que suso sũ nomeadas que se todos nõ se podere asuar ou non quiseren ou descordia for antr‘eles ualia 

aquilo que mãdaren os chus muitos per nõbro.‖ 

IB118 as-1 Sentido 

opaco 

assũada Verbo  Verbo  Verbo 

PP 

Do lat. *ad- + sub- +        

-unare < lat. unāre 

reunido, congregado, 

aglomerado 

CSM 05-16 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

IC240 as-1 Sentido 

opaco 

assunhadas Verbo Verbo Verbo 

PP 

 

Do lat. *ad- + -sub- +     

-unāre 

reunido, ajuntado, 

agrupado 

HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] enp(r)azamos a uos, St(eua~) Ioha(n)es, e a uossa molh(er), M(ari)a Leda, moradores en Tameal da f(re)gesia de San Juyaa~o de 

t(e)rra de Neuha, todalas q(ue)bradas q(ue) o d(i)to mon(esteyro) ha ena d(i)ta f(re)gesia de San Juyaa~o [...]. E trag(er)des essas q(ue)bradas assunhadas 

e no~nas ve~derdes ne~ doardes ne~ apenhorardes ne~ p(ar)te delas a caualeyro ne~ a dona ne~ a cl(er)igo ne~ a escudeyro ne~ a hordj~ seno~ a atal 

                                                           
180

As duas primeiras variantes aparecem cada uma 01 vez, na versão da Mitra de Braga. A terceira variante ocorre duas vezes, na versão da Catedral de Toledo. 
181

Informação dada por Profª. Rosa Virgínia Mattos e Silva (in memoriam), por ocasião do II Congresso Internacional de Linguística Histórica, na USP, em fevereiro/2012. Um caso 

de superposição prefixal no latim. 
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pesoa q(ue) seia da uossa co~diço~ & q(ue) de´ ende ao d(i)to mon(esteyro) os d(i)tos q(u)atro mrs & m(eyo) como d(i)to he.‖ 

IC241 a-1  Sentido 

opaco 

asũados Verbo  Verbo  Verbo 

PP 

Do lat. *ad- + sub- + 

unāre 

juntar, reunir VCRA 01 

AVERBAÇÃO: ―Estando no dicto logo Martjm rodriguiz. e vaasco lourẽço e Ruy gonçaluéz vereadores da dicta vílla e Rodrigue anes procurador. do 

Conçelho da dicta villa todos Asũados. pera esto. Véndérom e Rématarom Ao dicto Martjm rodrigujz. pera Meestre Johãne das leys. Vassalo dEl Rey. hũu 

Casal.‖ 

IC242 as-1 Sentido 

opaco 

assũãdo Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. *ad- + -sub- +     

-unāre 

 reunido, ajuntado, 

congregado, 

amotinado 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Quãdo esto ouuyo ffilemon repẽẽdeusse muy de coraçõ de quanto mal Auia dicto contra oseruo de Deus de guysa que logo se fez fazer 

cristáao. Poys que esto ouue feito foysse logo per Ante o adeãtado hu estaua iulgando. Eante todo opobóo que hj era assũãdo disse Ay juyz erras muy 

malamẽte queos homẽs sanctos e seruos de Deus fazes atormẽtar e matar. Ca os cristáaos nõ preegã mal neno fazẽ. Quando o adeãtado esto ouuyo cuydou 

logo que era algum homẽ da Cidade sandeu equeo dezia entre belho.‖ 

IB119 a-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ateygados Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do PA a- + -teig(a)- +   

-a- + -r < ár. talayqa 

(‗saco, bolsa‘) 

medido com teiga 

(espécie de cesto, 

tecido em roletes; 

antiga medida para 

cereais) 

CA001 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] pague~ a mj cada´ a´no & a meus successores segnos moyos de pan ateygados.‖ 

IB120 a-1 Sentido 

opaco 

atender Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. 

ad- + -tendĕre 

atender, socorrer, dar 

assistência 

CS 69 

AVERBAÇÃO: ―Se o vizĩo iouuer doente deuẽ-no atender .j. ano e. j. dia.‖ 

IB121 a-1 Sentido 

opaco 

atender
182

 Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. 

ad- + -tendĕre 

atender, prestar-se CA 43 / 

45 

                                                           
182

02 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO: ―Ca se eles ouvessen tal / coita qual og‘ eu ei d‘amor, / ou soffressen tan muito mal  / com‘ eu sofro por mia senhor, / log‘ averian a querer 

/ mui mais as morte c‘ atender / de viveren tan sem sabor.‖ 

IB122 a-1 Sentido 

opaco 

atendendo ~ 

atende
183

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. 

ad- + -tendĕre 

esperar, aguardar CSM 22-23 

AVERBAÇÃO 1: ―As gentes, quand‘ est‘ oiron, foron alá correndo, / e a madre do menĩo braadand‘ e dizendo: ‗Di-me que fazes, meu fillo, ou que estás 

atendendo, / que non vẽes a ta madre, que já sa mort‘ entende.‘‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Pois diss‘: ‗Ai, Santa Maria, Sennor, tu que es porto / u arriban os coytados, dá-me meu fillo morto / ou viv‘ ou qual quer que seja; se 

non, farás-me gran torto, / e direi que mui mal erra queno teu ben atende.‘‖ 

IC243 a-1 Sentido 

opaco 

atendendo Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. 

ad- + -tendĕre 

atender, socorrer, dar 

assistência 

VSMA 77v 

AVERBAÇÃO: ―E depois da lico~ do evangelho o bispo da cidade disse e mandou ao s(an)cto bispo Nono que prehegase e disesse a palav(ra) de Deos ao 

poboo. O q(ua)l se alevantou e p(er) a graça de Deos que em /||el||/ era disse o que era necessario de ouvir ao poboo com toda humildade sem ponpa e 

va~a~ gl(or)ia, nom atendendo louvor d(os) homee~s.‖ 

IC244 a-1 Sentido 

opaco 

atendendo Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. 

ad- + -tendĕre 

acatar, atender OE 05r 

AVERBAÇÃO: ―Ca o teme~ os angios, co~templando a tua presença, e teme~ os home~e~s, atendendo o teu juizo; ham pauor os demo~o~es, senti~do a 

tua muy grande uirtude, porque o uulto do Senhor uee todalas cousas.‖ 

IC245 a-1 Sentido 

opaco 

atẽdemos ~ 

atendẽ
184

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. 

ad- + -tendĕre 

esperar, aguardar LA 08/10 

AVERBAÇÃO 1: ―Pelos ovos entẽdemos a esperança da salvaçõ e da saúde que atẽdemos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais deve-lhis a dizer cousas saborosas e deleytosas dos bẽẽs e da gloria que atendẽ e esto deve a fazer tã ameudi quanto entẽder que 

se mais achegã aaquel que he luz verdadeyra que alumea todolos homẽs que no mũdo sõ.‖ 

IC246 a-1 Sentido 

opaco 

atendia Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. 

ad- + -tendĕre 

atender, receber, dar 

assistência 

FS 15r 

                                                           
183

Cada forma ocorre 01 vez. 
184

Cada forma ocorre 01 vez. 



506 

 

AVERBAÇÃO: ―Mais offrade queo atendia nõ entẽdeu esto e ouue porẽ defficar noMoesteiro. cõ todos aqueles quehj erã.‖ 

IC247 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atormẽtar Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -torment(o)- 

+ -a- + -r < lat. 

tormentum, -i
185

 

maltratar, 

atormentar, torturar 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Quãdo esto ouuyo ffilemon repẽẽdeusse muy de coraçõ de quanto mal Auia dicto contra oseruo de Deus de guysa que logo se fez fazer 

cristáao. Poys que esto ouue feito foysse logo per Ante o adeãtado hu estaua iulgando. Eante todo opobóo que hj era assũãdo disse Ay juyz erras muy 

malamẽte queos homẽs sanctos e seruos de Deus fazes atormẽtar e matar. Ca os cristáaos nõ preegã mal neno fazẽ. Quando o adeãtado esto ouuyo cuydou 

logo que era algum homẽ da Cidade sandeu equeo dezia entre belho.‖ 

IC248 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atormentar Subst. Verbo Verbo Do PA a- + -torment(o)- 

+ -a- + -r < lat. 

tormentum, -i
186

 

maltratar, 

atormentar, torturar 

DSG 03r 

AVERBAÇÃO: ―E aqueceo húú dia / queseu | padre e sua madre / fezerom gran | Jentar aseus uezinhos . fora dauj | la . e fezerõlhes aparelhar muy | tas 

maneiras de carnes . e nom | querendo el comer as carnes que os | outros comjam . pera atormentar | seu corpo . por amor de deus . opadre | e amadre 

escarnecian del . e di | ziam . Que pescado cuydas ora | quete nos traguamos naquestes | mõtes . Ca naquel lugar sooe | home  ouujr falar do pescado.‖ 

IC249 a-1 Sentido 

opaco 

atravessam Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio  *ad- +        

-transvĕrsāre, ‗remexer 

através‘ 

atravessar, transpor CGE 02d 

                                                           
185

Segundo Cunha (2010), é registrado o verbo tormentar (sem prefixo) desde o séc. XIII. Seria, então, o caso de pensar o –a como um expletivo. Cunha (2010) afirma que a forma 

atormentar é registrada em português a partir do séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
186

Segundo Cunha (2010), é registrado o verbo tormentar (sem prefixo) desde o séc. XIII. Seria, então, o caso de pensar o –a como um expletivo. Cunha (2010) afirma que a forma 

atormentar é registrada em português a partir do séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 



507 

 

AVERBAÇÃO: ―Estes montes começansse e~no grande mar Occiano apreto da villa que chama~ Bayona, que jaz acerca desse mar aa parte do aguyo~, e 

atravessam toda a terra ataa o mar Mediterreno e acabansse acerca de hu~a villa que ha nome Taliber.‖ 

IC250 a-1 Sentido 

opaco 

atravessada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tardio  *ad- +        

-transvĕrsāre, ‗remexer 

através‘ 

atravessado, 

cruzado, estirado 

DSG 06r 

AVERBAÇÃO: ―E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira.  .‖ 

IB123 a-1  Sentido 

opaco 

atrevo ~ 

atreverá
187

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‗assinar, dar‘ 

atrever-se, ousar-se CAMI 10 / 

24 

AVERBAÇÃO 1: ―O meu amig‘, amiga, non quer‘ eu / que aja gran pesar, nen gran prazer, / e quer‘ eu este preit‘ assi trager, / ca m‘ atrevo tanto no feito 

seu: / non o quero guarir, nen o matar, / nen o quero de mi desasperar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Amiga, ou como s‘ atreverá / de m‘ ousar sol dos seus olhos catar, / se os meus olhos vir um pouc‘ alçar, / ou no coraçon como o 

porrá? / pois tan muit‘ á que non veo veer / mi e meus olhos e meu parecer.‖ 

IC251 a-1  Sentido 

opaco 

atreuẽdo-se Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‗assinar, dar‘ 

atrever-se, ousar-se OE 03r 

AVERBAÇÃO: ―Em aquelle tempo outrossy, hu~u~s daquelles filosaphos que desputaua~ contra a ffe, atreue~do-se e~na sua palaura, que auia muyto 

aquda, escarnecia dos sanctos sacerdotes.‖ 

IC252 a-1  Sentido 

opaco 

atreuesem Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‗assinar, dar‘ 

atrever-se, ousar-se DSG 07r 

AVERBAÇÃO: ―Enpero cõ | todo esto castigaua seus decipollos . | e dizialhes / que se nõ atreuesem | per seu exenplo / amorar cõ ne hu as | molheres 

/ pera seerem seus abbades . | Case nõ receberõ odom do spiritu santo . | quelhe deus ael dera . ligeirame te pode | riã / caer em pecado . e perder oboo 

preco | que aujã.‖ 

IB124 a-1  Sentido 

opaco 

atrevudo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‗assinar, dar‘ 

atrevido, ousado CSM 08 

AVERBAÇÃO: ―Pois do mundo foi partido / este confessor de Cristo, / Don Siagrio falido / foi Arcebispo, poys isto, / que o fillou a seu dano; / ca, porque 

                                                           
187

Cada forma ocorre 01 vez. 
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foi atrevudo / en se vestir aquel pano, / foi logo mort‘ e perdudo, / com‘ a Virgen dit‘ avia.‖ 

IC253 a-1 Sentido 

opaco 

atreuimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‗assinar, dar‘ 

ousadia, atrevimento FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―[...] nos apareceu oẽmíjgo assi como núu e tíjnha as maãos sobrela cabeça aíuntadas. e daua uozes en esta guysa edezia. Ay que crueza e 

que força soffro deste uelho. enpresente. Nõ te auondauã trinta mil gẽtíjs que mi tulhisti e desti ateu Deusperbabtismo. Ay que crueza eque máao uelho. Nõ te 

auõdauã aCidade Deleofila que tẽpo auia que fora mĩha. ca todolos que hj morauã orauã mĩ quemj tolhisti e offerecisti ateu Deus. Ay que crueza eque 

atreuimẽto de uelho. Nõte auõdaua quantas maneiras de gẽtes mj tolhisti e deles fezesti sacrificio ao teu Deus?‖ 

IB125 ad- Sentido 

opaco 

adueniencia
188

 Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

acordo, avença CA010 01 

AVERBAÇÃO: ―Carta d(e) adue(n)iencia i(n)t(er) do(mi)nu(m). G(onsalum). g(a)rcie (et) do(mi)nu(m) Alfo(n)su(m) lupi (et) uxore(m) ei(us) s(upe)r 

bo(n)is q(ue) f(uer)unt do(mi)ni. G(onsali) m(ene)ndi (et) ||do(mi)ne. T(aregie). sueri´j´.‖ 

IB126 a-1 Sentido 

opaco 

auéénça Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

comum acordo, 

concordância, 

convenção entre 

litigantes, avença 

TOX011 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] nossos iuyzes Ruy naualha e P(er)o m(ar)ti´i´z e Laure~ço eanes assi en iuyzo come en aue´e´nça & uiren por ben a´ nosso 

p(ra)zim(en)to q(ue) Domi~g(os) i(o)h(a)nis & Maria domi~git sua mol(e)r dessen a nos #xx m(aravedis) e #vij alq(ueires) de t(ri)go [...].‖ 

IB127 a-1 Sentido 

opaco 

auenza ~ 

auẽẽça ~ 

auẽẽza
189

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < lat. 

advenīre < ad- +             

-venīre 

acordo, ajuste entre 

partes litigantes 

DDC 01  

AVERBAÇÃO 1: ―[...] a prazer das partes fezerõ auenza antri ssi que aquele casal da vila. que ficasse logu á Cety.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] é eu Joã iohanes Juyz daGiar a prazer das partes dey ista auẽẽça pur Juygada.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] vs que presentes furũ dõ Steuã eanes arçadiagóó de Bragáá que pos esta auẽẽza.‖ 

                                                           
188

Observe-se que no texto ora analisado há uso (01 vez) da forma latina advenientia e 4 vezes da forma vernacular avença. 
189

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IB128 a-1 Sentido 

opaco 

aueenza ~ 

aueença
190

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

acordo, avença CA010 01 

AVERBAÇÃO: ―Conue~ a ssaber q(ue) posero~ toda esta contenda en mha mao so pea de p(er)der a demanda. e hyr sen meu amor aq(ue)l q(ue) non 

fezesse meu mandado. assi en Juyzo como en aue´e´nza. como en Aruidro e outorgaro~ q(ue) eu fezesse hy aq(ui)lo q(ue) por be~ teuesse assi en Juyzo como 

en aue´e´nça como en Aruidro [...].‖ 

IB129 a-1 Sentido 

opaco 

auẽẽça Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

avença, acordo IDD 60 

AVERBAÇÃO: ―E demãdou y o moordomo del Rey a luytosa e fez auẽẽça cõnos filhos de Martĩ Ferreyro por esa luytosa e derõlhi algo mais [...].‖ 

IC254 a-1 Sentido 

opaco 

auença Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

acordo, avença FR 77v 

AVERBAÇÃO: ―Nenhuu ome no~ seya ousado de iuygar p(re)ytos se no~ for alcayde posto p(er) el rey [ou] se no~ for p(er) p(ra)z(er) das p(ar)tes q(ue) o 

fille~ p(er) auença p(er)a iulgar alguu p(re)yto ou se el rey mandar p(er) sa carta [...].‖ 

IC255 a-1 Sentido 

opaco 

desaueenças Verbo Verbo Subst. Do PA des- + -avença <  

lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

contenda, desavença  FR 70v 

AVERBAÇÃO: ―Vnde (con)uen a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça l[e]es p(er) que os poboos sabya~ como an de uiuer, e 

as desaueenças e os preytos que nasçere~ antr‘elles seya~ departidos de guisa q(ue) aquelles q(ue) mal faze~ receba~ pe~a e os boos uiuam seguramente en 

paz.‖ 

IC256 a-1 Sentido 

opaco 

desaueenças Verbo Verbo Subst. Do PA des- + -avença <  

lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

contenda, desavença  CGE 05a 

                                                           
190

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez.  
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AVERBAÇÃO: ―Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre 

Jullio Cesar e Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do.‖ 

IC257 a-1 Sentido 

opaco 

dessauijdoos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -auijdoos 

< lat. advenīre < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

malquisto, 

desavindo, i.e., que 

está em desavença 

FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e 

denodados, que pellas leyx seya~ desarraygados.‖ 

IB130 a-1  Sentido 

opaco 

auenha ~ auĩjr 
191

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. advenīre < ad- +             

-venīre 

conciliar-se, entrar 

em entendimento, 

diligenciar por 

resolvelver 

pendências 

CS 74-76 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e os que ora hi moram deuẽá áuer caualos a colher este vinho que uem Ca o pã vingado he per esta honrra dante e o que caualo nõ 

teuer no lagar de Jugada ou se auenha com o Jugadeiro.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―[...] e quãdo colher o pam e o vinho caualo e se o nõ teuer dar Jugada. ou se auĩjr com o Jugadeiro. ‖  

IB131 a-1 Sentido 

opaco 

aventurar Verbo  Verbo Verbo Do PA aventur(a)- + -a- 

+ -r < fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

ousar, tentar, 

arriscar, aventurar 

CAMI 28 

AVERBAÇÃO: ―—Amigo, queredes-vos ir? / —Si, mia senhor, ca non poss‘ al / fazer, ca seria meu mal / e vosso; por end‘ a partir / mi conven d‘aqueste 

logar. / —Mais que gran coita d‘ endurar / me será, pois me sen vós vir, // Amigu‘, e de min que será? / — Bem, senhor bõa e de prez; / e, pois m‘ eu fôr 

daquesta vez, / o vosso mui ben se passará, / mais morte m‘ é de m‘ alongar / de vós e irm‘ alhur morar. / — Mais, pois é voss‘ ũa vez já, // Amigu‘, eu sem 

vós morrerei. / — Non querrá Deus esso, senhor, / mais, pois, u vós fordes, non for / o que morrerá eu serei; / mais quer‘ eu ant‘ o meu passar / ca assi do 

voss‘ aventurar. / — E eu sem vós de morrer ei.‖ 

IB132 a-1 Sentido aventurar Verbo  Verbo Verbo Do PA aventur(a)- + -a- 

+ -r < fr. aventure  < lat. 

ousar, tentar, CA 54 

                                                           
191

A primeira forma ocorre 03 vezes, já a segunda, 01 vez. 
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opaco *adventūra < lat. 

advenīre 

aventurar, arriscar 

AVERBAÇÃO: ―E gran coita me faz jurar / d‘amor, que non posso soffrer; / e faz mi-a verdade dizer / (de que eu nunc‘ ousei falar) / da gran cuita que por 

vos ei; / mais vejo ja que morrerei, / e quero m‘ant‘ aventurar.‖ 

IB133 a-1 Sentido 

opaco 

ben 

aventurada 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA ben- +                  

-aventurado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

beato, bendito CSM 04 

AVERBAÇÃO: ―E poren quero começar / como foy saudada / de Gabriel, u lle chamar / foy: ‗Ben aventurada / Virgen, de Deus amada, / do que o mund‘ 

á de salvar / ficas ora prennada; / e demais ta cunnada / Elisabeth, que foi dultar, / é end‘ envergonnada.‖ 

IC258 a-1 Sentido 

opaco 

bemauẽturados 

~ 

bemauẽturada
192

 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA bem- +                 

-auẽturado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

bendito, bem-

aventurado, feliz 

OE 02v / 

06v 

AVERBAÇÃO 1: ―E logo Theofilo começou a braadar: Bemaue~turados som aquelles que creem em Jhesu Christo, e aquelle que da a elle a sua fe, he 

uerdadeyro sabedor.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E diz Joha~m Damace~no que, porque o Senhor Deus auia de criar ho ome~ de creatura uisibil, s. do corpo, e de creatura que se no~ 

pode ueer, s. da alma, segundo a sua ymage~ e simildom, asy como o principe e rey de toda a terra e de todallas cousas que em ella som, pore~m fez o 

Senhor Deus ante elle hu~u~ regnado, em que o home~ uiuesse vida bemaue~turada.‖ 

IC259 a-1 Sentido 

opaco 

bem 

aventurado 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA bem- +                 

-aventurado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

beato, bem-

aventurado 

VSMA 75r 

                                                           
192

Cada forma ocorre 01 vez. 
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*adventūra < lat. 

advenīre 

AVERBAÇÃO: ―Junctados asy os dictos bispos, o bispo da çidade mandou que tomasse~ e ouvessem hospicio e pousada na ig(re)ja do bem aventurado 

m(ar)tir Sam Gia~a~o.‖ 

IC260 a-1 Sentido 

opaco 

bẽ 

auenturadamẽt

e
 193

 

Verbo  Verbo Adv. Do PA bẽ- +                    

-aventurado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

santamente, de 

maneira bem-

aventurada 

FS 17r 

AVERBAÇÃO: ―Effoy assi que todo oque começou cõ aiuda de Deus acabou e deulhj cima bẽ auenturadamẽte.‖ 

IB134 a-1 Sentido 

opaco 

desaventurado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -aventurar 

< PA aventur(a)- + -a- + 

-r < fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

desditoso, 

desventurado, infeliz  

CA 24 

AVERBAÇÃO: ―E ja, entanto com‘eu vivo for‘, / per bõa fé, ben me dev‘a tẽer / por ome mui desaventurado, / senhor, porque me vus Deus fez veer, / e 

non por esto que me por vos ven, / mais porque vejo que é vosso sen / per meu preito mal embaratado.‖ 

IC261 a-1 Sentido 

opaco 

desauenturado
194

 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aventurado < PA a- +    

-ventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Eeu disselhe . | Pedro as lagrimas . que eu cada | dya deito dos meus olhos . por | esso sempre amj  som uelhas . e pera  acrecentamento 

                                                           
193

Observe-se que, conforme a edição paleográfica utilizada, a de Machado Filho (2003), o prefixo não aparece graficamente ligado à sua base. 
194

Cunha (2010) não registra a forma desaventurado, mas registra desventurado, afirmando que ocorre a partir do séc. XVII. 
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sempre som nouas | Ca omeu coracom desauenturado pella carrega grande dos fei | tos dos home e s . com que ey defazer | per razom do officio en que 

som.‖ 

IC262 a-1 Expletivo
195

 avessadre Verbo Verbo Subst. Forma variante de 

avessada (feminino 

substantivado de 

avessado) < lat. aversāre, 

de ad- + -versare ‗voltar, 

virar muitas vezes, 

desviar, vir contra‘
196

 

correia / tira de 

couro com que se 

prendia a ave de caça 

à alcandora / poleiro 

LA 05 

AVERBAÇÃO: ―Aqui segue do avessadre do açor. Vessadre põẽ ao açor de que o legã quando o põẽ na alcândara. E porque este vessadre he hũa correya 

que fazẽ de coyro da animalha morta entẽdemos per el o morteficamento do deleyto da carne a sseer legado e da hũũ bõõ religioso [...].‖ 

IC263 a-1 Sentido 

opaco 

avisados Verbo  Verbo Adj. Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‗ver, 

olhar‘ 

avisado, ajuizado, 

atilado, prudente 

CGE 01b 

AVERBAÇÃO: ―Mas, por que os estudos dos feitos dos home~e~s se muda~ en muitas guisas, foron en esto ben avisados os sabedores antigos que 

screverom os feitos passados tam ben dos sabedores como dos que foro~ sem saber e outrossi dos que foro~ fiees e~na ley de Deus e dos que nom forom e as 

leis dos santuaryos e as dos parvoos/sic/ e dos dereytos dos creligos e dos leygos [...].‖ 

IC264 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aviva ~ 

avivã
197

 

Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -viv(o)- + -a- 

+ -r < lat. vīvus, vīva < 

lat. vīvēre 

vivificar, avivar, 

revigorar, animar  

LA 10 

AVERBAÇÃO: ―E assi o preegador se fer primeiramẽte cõ sas aas ante que preegue, ca sse esforça e s‘aviva pera fazer sempre bẽ e pera dar bõõ exemplo 

de ssy sempre aaqueles a que preega. Assi que quando eles virẽ que o preegador mete en obra o que preega, eles se espertã e s‘avivã pera correger os seus 

                                                           
195

Observe-se que, na averbação, aparece a forma com e sem o prefixo a-, o que corrobora a expletividade prefixal. 
196

Percurso etimológico reconstituído com base nas informações expostas no dicionário de Houaiss & Villar (2009) e no estudo de Ribeiro (2011, p.77). 
197

Cada forma ocorre 01 vez. 
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erros e pera fazer aquelas bõas obras que lh‘eles virõ fazer e depois preegar.‖ 

IC265 a-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

auiuẽte Adj. Verbo Verbo Do PA a- + -viv(o)- +     

-ent- + -a- + -r < lat. 

vīvus, -a, -um < lat. 

vīvēre 

vivificar, avivar, 

revigorar, animar  

OE 03v 

AVERBAÇÃO: ―Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras deste nome Jhesu? Certo sy. O, qual he a cousa que asy e~grossa a alma e a 

me~te daquelle que cuyda em este nome Jhesu? O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que 

asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?‖ 

IB135 a-1 Sentido 

opaco 

aúúgado ~ 

auogado
198

 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < lat. 

advocāre 

advogado, defensor FG 79/81 

AVERBAÇÃO 1: ―E mancebo ou manceba de soldada se ouuer demanda contra seu segnor metera Aúúgado se quiser mays nõ podera Aduzer segnor A 

iuramento da cruz senõ dizelo en sua uerdade. Et o segnor adura ellas A iuramento da cruz.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] nõ deue o segnor da terra séér en Concello pera demandar as demanda senõ deue A meter seu Auogado por sj que uogue os seus 

dereytos.‖ 

IB136 a-1 Sentido 

opaco 

avogada Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < lat. 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

CSM 06 

AVERBAÇÃO: ―E, par Deus, non é de calar / como foy corõada, / quando seu Fillo a levar / quis, des que foy passada / deste mund‘ e juntada / con el no 

ceo, par a par, / e Reĩa chamada, / Filla, Madr‘ e Criada; / e poren nos dev‘ ajudar, / ca x‘ é noss‘ avogada.‖ 

IC266 a-1 Sentido 

opaco 

auogada Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < lat. 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

HGP071 01 

AVERBAÇÃO: ―P(r)im(eyr)ame~te ma~do a mjña alma ao Sseñor Jh(es)u (Christ)o & a sua madre S(an)ta M(ari)a, q(ue) sseia mjña auogada aa ora da 

mort(e) & ao dia do juyso.‖ 

                                                           
198

Cada forma ocorre 01 vez. 
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02. abs-  

ETIMOLOGIA: Prefixo oriundo do prevérbio e preposição de ablativo latina ab-, que ocorria como ab- diante de vogal, de < h > e das consoantes < i > (= < 

j >), < d >, < l >, < n >, < r >, < s >; abs- diante de < c > (= < k >) e < t > (diante de < p >, abs- se reduzia a < as >); por fim, abs-, diante das labiais sonoras < 

m >, < u > (= < v >) e < b >, se reduzia a a-; diante de < f >, o prevérbio latino era de ordinário au-. O sentido de ab- (e variantes) era de ‗distanciamento; a 

partir de; depois de‘. Em português, ocorre em cultismos (vocábulos eruditos e semieruditos), e, por isso mesmo, repete-se o regime latino: abacto, abactor, 

aberrar, abirritar, abortar, abusar; abdicar, abjurar, ablação, abnegar, ab-reação, absímile; absconso, abstrair; amover, amovível.  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: abs- ~ as-2 ~ es-1 ~ a-2 ~ s-1 ~ au- ~ av-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB137 abs- Sentido 

opaco 
 

abscondera Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

esconder, ocultar TP 01 

AVERBAÇÃO: ―[e] o servo no~ pod(e) dema~dar seu senur en juyzo seno~ en cousas estremadas, como se dixer que aquel que o tija en poder abscondera 

o testamento, que quer diz(er) a manda, en que o quitava de s(er)vido~e eno q(ue) foy seu senhor, ben o pod(e) faz(er) e pod(e) demandar en uyzo aq(ue)l 

que o te~ en poder [en casos] speciaes segundo o que diz a ley.‖ 

IC267 as-2 Sentido 

opaco 

asconder Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

ocultar, esconder  FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Ay senhor cõque rostro te catarey. ouque palavra auerey de me escusar ante ti Ca eu nome poderey asconder ante ti que sabes todalas 

puridades.‖ 

IB138 as-2 Sentido 

opaco 

ascõdudos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

esconder, ocultar TOX027 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o meu p(ro)c(ur)ador dizia q(ue) mj tragia asco~dudos & e~aleados o d(it)to Joha~ moniz dizia q(ue) o auj´a de Lopo aluariz esses 

h(er)dame~tos [...].‖ 

IC268 as-2 Sentido 

opaco 

ascondido Verbo Verbo Adj. Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

escondido, oculto  DSG 01v 
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PP 

AVERBAÇÃO: ―Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas . | em que nom auia 

prazer . da uida que | fazia ora . quando era papa . e que er po | desse chorar todos aquelles pla | zeres . e todos aqueles plazeres  . e | todos aquelles 

confortos que soya a | uer . quando era mõie . de que ora | ia nõ ey nem hu a coussa . per | razom do trabalho que ey em este | estado em que ora som.‖ 

IC269 as-2 Sentido 

opaco 

ascondidos   Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

esconder, ocultar VSMA 76v 

AVERBAÇÃO: ―Oo Senhor, co~ que rrostro e co~ que vulto, te posso oolhar, que pallav(ra)s, ante a tua presença me excusarey porque meus fect(os), a ty 

nom som nem podem seer ascondidos, que todas as cousas sec(re)tas e ascondidas sabes e conheçes?‖ 

IC270 as-2 Sentido 

opaco 

ascondidas  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

escondido, oculto, 

secreto 

VSMA 76v 

AVERBAÇÃO: ―Oo Senhor, co~ que rrostro e co~ que vulto, te posso oolhar, que pallav(ra)s, ante a tua presença me excusarey porque meus fect(os), a ty 

nom som nem podem seer ascondidos, que todas as cousas sec(re)tas e ascondidas sabes e conheçes?‖ 

IC271 as-2 Sentido 

opaco 

ascondudos  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

escondido, oculto  LA 05 

AVERBAÇÃO: ―Hũa peyoo he o temor do Juyzo que avera quando aparecerẽ todolos seus fectos públicos e ascondudos.‖ 

IC272 as-2 Sentido 

opaco 

ascondudas ~ 

ascondudo
199

  

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

escondido, oculto  FS 13r / 

16v 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ca en estes homẽẽs táaes ha almas. de que se paga Deus. eenque ha cousas ascondudas de que se paga muyto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Desi fosse pera huũ logar ascondudo e deserto e longe de morada domẽẽs. e fez hj pela aiuda de Deus huũ Moesteyro [...].‖ 

IC273 es-1 Sentido 

opaco 

escondidos  Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

esconder, guardar OE 02v 

AVERBAÇÃO: ―lhesu Christo he uirtude e sabedorya de Deus Padre, e elle som guardados e escondidos todollos thesouros da sciencia e sabedoria, e 

                                                           
199

Cada forma ocorre 01 vez. 
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pore~m elle he guiador dos olhos do coraçom de qualquer que con temor e amor do Senhor Deus husa aficadame~te e~nas Sanctas Escripturas.‖ 

IC274 as-2 Sentido 

opaco 

ascondudamẽt

e  

Verbo Verbo Adv. Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

secretamente, 

discretamente, 

ocultamente 

FS 15r 

AVERBAÇÃO: ―Eesto fazia cada huũ tã ascondudamẽte que nõ sabia huũ do outro.‖ 

IC275 es-1 Sentido 

opaco 

escondidament

e
200

 

Verbo Verbo Adv. Do lat. abscōndĕre < 

abs- + -cōndĕre 

ocultamente VSMA 81r 

AVERBAÇÃO: ―E hum diia domi~go p(er) a manha~a~ q(ua)ndo he custume que tirem aos que baptizam as vestiduras alvas que recebem no baptismo, 

Paia se levantou de noyte e tirou de sy as ditas vestiduras brancas e vestio hu~a saia e hum bito e cilicio escondidam(en)t(e) e saio-sse e foy-sse e jamais 

nom foy em aquela t(er)ra vista.‖ 

IB139 a-2 Sentido 

opaco 

asolueu Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre < ab- + 

-solvĕre 

absolver IDD 63 

AVERBAÇÃO: ―E Rey don Affonso rompeu a carta e mãdoulhi que lha nõ desse. E doestou esse Abade. E entõ o Bispo do Porto escomũgou esse juiz per 

razõ dessa cela Er asolueu depois per carta de Rey don Affonso e uirou mãdado da Santa jgreia [...].‖ 

IC276 as-2 Sentido 

opaco 

asteença Verbo  Verbo Subst. Do lat. abstinēntĭa < lat. 

abstinēre < abs- +            

- tenēre 

abstinência, 

penitência 

DSG 03r 

AVERBAÇÃO: ―Eem | mentre todos escarneciam do | sancto mancebo . foy húú mance | bo aafonte por da augua . em | hu a gram canada . E tomãdo | 

aaugua da fonte . entrou gran | de peixe na canada . Equando se | tornou omancebo . deytou aau | gua da canada . antre aqueles | quehi
 
 estauam comendo . 

e caiu | opeixe em terra . e era atam gran | de que abastou aquell sancto home  | quanto pode comer naquel dya E | todos aquelles que esto uirom . | 

marauilarõse muito . e quedou o | escarnho do padre e da madre . | e começarom alouuar asteença deque ante escarneciam.‖ 

IC277 as-2 Sentido 

opaco 

asteença ~ 

astẽẽça
201

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. abstinēntĭa < lat. 

abstinēre < abs- +            

abstinência FS 13r-

15r 

                                                           
200

Observe-se que no VSMA ocorrem as formas ascondidos e escondidamente, o que mostra a variação entre os prefixos as- e es- (< abs-). Pensamos que pode ser sustentada a 

ilação de haver um trajeto abs- > as- > (e)s-, sendo que os dados do PA apontam-no como uma fase de transição nesse percurso. 
201

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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- tenēre 

AVERBAÇÃO 1: ―Depois de pouco tempo foysse aquel mercador pera cõpanha dos sanctos. Entõsse tornou san panuço pera as cela e [...] que [...] 

acrecenta [...] asteença. e ensa boa [...] uida.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Este Euagrio era de tã grande astẽẽça que nẽguũ nono poderia créer.‖ 

IC278 es-1 Sentido 

opaco 

estẽẽça ~ 

estéença
202

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. abstinēntĭa < lat. 

abstinēre < abs- +            

- tenēre 

abstinência FS 18v / 

17r 

AVERBAÇÃO 1: ―En este logar auia dous frades ohuũ auia nome Eusebio eo outro Eutimios. e erã irmããos. mais estes frades nõ erã irmããos tã solamẽte 

en carne mais em uida e en estẽẽça een bóos custumes de coraçõ e dealma.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epois recebeu aonrra do arcebispo non leyxou de uiuer namaneira enque ante uiuia. Mais en aquel avito een aquela estéença uiuia que 

ante.‖ 

IC279 s-1 Sentido 

opaco 

steença Verbo  Verbo Subst. Do lat. abstinēntĭa < lat. 

abstinēre < abs- +            

- tenēre 

abstinência, 

penitência 

DSG 03r 

AVERBAÇÃO: ―Na questa uilla mo | raua húú laurador / e auia húú | filho . que auia nome honrrado . | E aqueste des sua menjnice / sem | pre fez grande 

steença . pera auer [f3r-c2] depois . agloria do paraisso.‖ 

IB140 au-  Sentido 

opaco 

auõde Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

sustentar IDD 58 

AVERBAÇÃO: ―E comela cõ el o jugueiro e borõa e pan segundo que o auõde.‖ 

IC280 au- Sentido 

opaco 

auonda ~ 

auõda ~ 

auondaua ~ 

auondauã ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

abundar, sustentar, 

ser suficiente 

FS 13v-

17v 

                                                           
202

Cada forma ocorre 01 vez. Observe-se que no mesmo documento, no caso, o Flos Sanctorum, ocorrem as formas asteença e estẽẽça, ambos significando ‗abstinência‘, mas com 

prefixos diferentes.  
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auõdauã ~ 

auõdaua
203

 

AVERBAÇÃO 1: ―Etanto he aquel pam que nõ auonda solamẽte os daquela terra Mais os Abbades fazẽ del carregar Naues e enuianas aterra dalexandria 

pera os pobres [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca auõda amj de liurar o que nõ há culpa nẽ razõ nõ he queo culpado seia descoberto.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] ca nõ lhi auondaua odia alaurar mais de noyte acandeas fazia que laurassẽ ental que ante dessa morte nõ ficassẽ sas obras por 

fazer.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] todos tragiã muytos panos e sartas e uincos e brochas e anées douro ede prata e de alioufar ede pedras preciosas e consabor delas 

hyã hj seus amigos. quesse nõ auondauã deas uéer.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―[...] nos apareceu oẽmíjgo assi como núu e tíjnha as maãos sobrela cabeça aíuntadas. e daua uozes en esta guysa edezia. Ay que crueza 

e que força soffro deste uelho. enpresente. Nõ te auondauã trinta mil gẽtíjs que mi tulhisti e desti ateu Deusperbabtismo. Ay que crueza eque máao uelho. Nõ 

te auõdauã aCidade Deleofila que tẽpo auia que fora mĩha. ca todolos que hj morauã orauã mĩ quemj tolhisti e offerecisti ateu Deus. Ay que crueza eque 

atreuimẽto de uelho. Nõte auõdaua quantas maneiras de gẽtes mj tolhisti e deles fezesti sacrificio ao teu Deus?‖ 

IC281 av- Sentido 

opaco 

avondava Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

bastar, ser suficiente, 

ser abundante 

VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Nom te avondava a cidade de Eleopolis que em outro tenpo foy mynha e tod(os) quantos e~ ela moravam me adoravam e os q(ua)es me 

tiraste e baptizaste e consecraste e deste ao teu Deos?‖ 

IB141 av- Sentido 

opaco 

avondada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

cumulado, provido 

com abundância, 

abastado 

CSM 06 

AVERBAÇÃO: ―Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna 

que juntar / fez Deus, e enssinada, / de Spirit‘ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.‖ 

IC282 au- Sentido 

opaco 

auondado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

profuso, farto, 

abundante 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Chegamos a Nitrea enhũũ logar auondado de Moesteyros ca aquaréenta milheyros dalexandria he esta Nitrea Eassi uóoume por huũ 
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logar que he preto dela hu colhẽ hũa maneyra de sal que ha nome Nitreo com este sal fazẽ ouidro.‖ 

IB142 au- Sentido 

opaco 

auondoso Verbo Verbo Adj. Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

abundante de saber e 

de conhecimento 

CA010 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] fazo saber q(ue) como co~tenda fosse p(er) ante mi antre don Gonsalo garcia dua parte e do~na Mayor g(onsa)luiz p(er) don afonso 

lopiz seu p(ro)c(ur)ador auondoso a´ a´quisto da outra p(ar)te sobrelos h(er)dame~tos e Egreiayros. e testame~tos. e naturas. e maladias. e Coutos. e 

onrras. co~ sas p(er)te´e´nças e co~ seus dereytos os quaes forum de do~na Maria g(onsa)luiz fila d(e) don Gonsalo m(en)diz e de do~na Taregia suariz.‖ 

IC283 au- Sentido 

opaco 

auõdosso Verbo Verbo Adj. Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

abundante em saber 

e conhecimento 

VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―Sabham todos como eu Marinha martjnz morador en luymir termo de Catel mẽẽdo. faço e estabelesco e ordinho por meu çerto 

procurador líjdimho e auõdosso o mays firme e o mays estauil que ele pode seer e mays compridamẽte ualae a Domjgos martjnz meu marido o portador 

desta presente procuraçom.‖ 

IB143 av- Sentido 

opaco 

avondança Verbo  Verbo Subst. Do lat. abundantĭa < 

abundāre < lat. ab- +      

-undāre 

cópia, abundância CSM 32 

AVERBAÇÃO: ―El esto penssando, viu a port‘ aberta / e foi aa dona contar ssa fazenda, / e deu-ll‘ a omagen, ond‘ ela foi certa, / e sobelo altar a pos por 

emenda. / Carne, non dultamos, se fez e saya / dela, mas non rança, / grossain, e sejamos / certos que corria / e corr‘ avondança.‖ 

IC284 au- Sentido 

opaco 

auõdança Verbo  Verbo Subst. Do lat. abundantĭa < 

abundāre < lat. ab- +      

-undāre 

abundância, fartura   PP 02d 

AVERBAÇÃO: ―E Josep seu filho q(ue) foy poderoso sobr(e) toda a t(er)ra do Egipto polo sonho q(ue) soltou a rrey Pharao~ dos #VII anos |e| da mi~gua 

e dos #VII d'auo~dança segundo [o sonho] q(ue) el rrey sonhara das #VII spigas e das sete uacas. $ E esto foy out(ro)ssy feyto per grande demostra~ça.‖ 

IC285 au-  Sentido 

opaco 

auondãça Verbo Verbo Subst. Do lat. abundantĭa < 

abundāre < lat. ab- +      

-undāre 

abundância, 

abastança, fartura  

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar e 

per razom da auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle há [...].‖ 
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IC286 av- Sentido 

opaco 

avondamẽto
204

 Verbo Verbo Subst. Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

abundância CGE 04a 

AVERBAÇÃO: ―O segu~do Hercules foy outrossy grego e este foy muy nomeado por seu saber mais que por outra cousa que fezesse. E foy natural de 

hu~a cidade a que diseron Fenis; e este nome avya aquella cidade por o grande avondame~to della, ca tiinham os seus moradores que no~ era [no] mu~do 

sua semelhavyl [...].‖ 

IC287 au-  Sentido 

opaco 

auõdosamẽte Verbo Verbo Adv. Do lat. abundāre < lat. 

ab- + -undāre 

copiosamente, 

fartamente, 

abundantemente  

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada, e co~ fructos muy dilicados he muy auo~dosame~te deleytosa [...].‖ 

IB144 av-  Sentido 

opaco 

avorrecer Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < 

ab- +  -horrēscĕre, 

incoativo de horrēre, 

‗erguer-se, pôr-se em pé, 

eriçar-se‘ 

sentir horror, 

repudiar, abominar, 

detestar, odiar 

CSM 20 

AVERBAÇÃO: ―Per nulla ren que ll‘ o Emperador dissesse, nunca quis / a dona tornar a el; ante lle disse que fosse fis / que ao segre non ficaria nunca, 

pra San Denis, / nen ar vestiria pano de seda nen pena de gris, / mas hũa cela faria d‘obra de Paris, / u se metesse por mays o mund‘ avorrecer.‖ 

IC288 av- Sentido 

opaco 

avorrecer Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < 

ab- +  -horrēscĕre, 

incoativo de horrēre, 

‗erguer-se, pôr-se em pé, 

eriçar-se‘ 

sentir horror, 

repudiar, abominar, 

detestar, odiar 

LA 04 

AVERBAÇÃO: ―Ca aquele que obediẽte e dondo he aa Eigreja deve deytar de seu coraçõ os pecados que fez pera se nõ nẽbrar deles per razon d‘algũũ 

deleyto ou de prazer que ẽ eles queira aver, ca a rrenẽbrança do pecado con aquel deleyto que homẽ hi recebe faz feder e avorrecer a alma aaquel que a no 

corpo meteu.‖ 
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IC289 au- Sentido 

opaco 

auorresco Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < 

ab- +  -horrēscĕre, 

incoativo de horrēre, 

‗erguer-se, pôr-se em pé, 

eriçar-se‘ 

sentir horror, 

repudiar, abominar, 

detestar, odiar 

FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Ca eu sóo Páaya. péego de maldade eondas de pecados. Eu sóo remoynho e laço das almas. Eu auysso deperdiçõ. Eu sóo mortal deleyto 

das uóontades. Eeu decebuda decebi muytos e todas estas cousas auorresco hora.‖ 

IC290 au- Sentido 

opaco 

auorrece Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < 

ab- +  -horrēscĕre, 

incoativo de horrēre, 

‗erguer-se, pôr-se em pé, 

eriçar-se‘ 

sentir horror, 

repudiar, abominar, 

detestar, odiar 

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre 

duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | 

trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . conte  | se omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que 

hey de  desenbargar.‖ 

IC291 av- Sentido 

opaco 

avorreci ~ 

avoreco
205

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < 

ab- +  -horrēscĕre, 

incoativo de horrēre, 

‗erguer-se, pôr-se em pé, 

eriçar-se‘ 

sentir horror, 

repudiar, abominar, 

detestar, odiar 

VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―Eu do diaboo enganada muytos e~ganey. Eu tod(os) estes pecados e maldades agora avorreci e agora avoreco e de tod(os) me muyto 

reprendi e reprendo.‖ 

03. al-2  

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo advindo do artigo árabe al (invariável), que se assimila quando se lhe seguem as consoantes < r >, < z >, < c > e < d >: 
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acelga, açucena, adarga, aduana, alambique, alarde, albanil, albornoz, alfanje, alfavaca, alguazil, armazém, arrabil, azeite, azimute. É de notar que, das 

mais de 700 palavras portuguesas oriundas do árabe, cerca de 600 são datadas das origens da língua até o século XVI, e um número considerável começa por 

esse artigo, que perdeu tal caráter totalmente na nossa língua, tornando-se um elemento afixal, em vista do que assumimos a postura de enquadrá-lo dentro do 

rol de prefixos do português arcaico. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-3 ~ al-2 ~ ar-2. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB145 a-3 Sentido 

opaco 

açougue
206

 Subst. Subst. Subst. Do ár. as-sōq, ‗mercado, 

feira‘ 

mercado, feira FG 71 

AVERBAÇÃO: ―E páádeyras e pescadores uenderen per u quiserem. e nõ darem por en nada a nẽgúú. e se se meten en encoberto do açougue cõ sas 

vendas paguẽ o açougue.‖ 

IB146 a-3 Sentido 

opaco 

açouguy
207

 Subst. Subst. Subst. Do ár. as-sōq, ‗mercado, 

feira‘ 

mercado, feira CS 78 

AVERBAÇÃO: ―Todo homẽ que fruyta quiser uender ante as casa ou pela uila poderã uender sem almotaçaria e nõ dar nemigalha ao açouguy. salvo os 

regateiros que a deuen uender per almotaçaria. ou no açouguy.‖ 

IC292 a-3 Sentido 

opaco 

açougues Subst. Subst. Subst. Do ár. as-sōq, ‗mercado, 

feira‘ 

mercado, feira LA 16 

AVERBAÇÃO: ―Dizẽ aynda que o mioto [...] muyto alti ameudi derredor das cozinhas e dos açougues pera prear algũ [...].‖ 

IC293 a-3 Sentido 

opaco 

açoutar Subst. Subst. Verbo Do PA açout(e)- + -a- + 

-r < ár. as-saut  

fustigar, azorragar, 

azorragar 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Eel disse. Eu nõ ensãdesco mais tu es muy torticeyro Juyz que tantos homẽẽs bóos marteyras Atorto. Ca eu sóo cristáao que he linhagẽ 

escolheyto. Entõ ocomeçou á affáagar ante todo opobóo. en muytas guysas. cáo queria tornar daquelo enqueo achara. Mais quando uyo queo nõpodia 

mouer. osmou delhj fazer todolos marteyros que podesse. Epois entẽdeu que fora mudado per palavras de Apollonio mãdou por Apollonio. e fezeo açoutar e 
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arreferirlhj quelhj fazia aquel marteyro porque enganaua os homẽs.‖ 

IB147 al-2  Sentido 

opaco 

alacran ~ 

alacrães
208

 

Subst. Subst. Subst. Do ár. al- aqrab lacrau, lacraia, 

escorpião 

CEM 07 -16 

AVERBAÇÃO 1: ―Non quer‘ eu donzela fea / e velosa come can, / que ant‘ a mia porta pea / nen faça come alacran. / Non quer‘eu donzela fea / que ant‘ a 

mia porta pea.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Non me posso pagar tanto / do canto  / das aves nen de seu son, / nen d‘amor nem de mixon /  nen d‘armas -  ca ei espanto, / por quanto 

/ mui perigosas son,  / come dun bom galeon,  / que mi alongue muit‘ aginha / deste demo da campinha,  / u os alacrães son; ca dentro no coraçon / senti 

deles a espinha!‖ 

IB148 al-2 Sentido 

opaco 

alcalderia Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā‘id ou al-qādī alcaidaria, i.e., sede 

de um alcaide 

(antigo oficial de 

justiça ou 

governador de 

castelo ou província) 

FCR 15 

AVERBAÇÃO: ―E, las calonas que foren feytas em uma alcalderia, si nola demandaren essos alcaldes de esse ano, hos outros alcaldes que entraren nos 

las demanden mays; mas demande o quereloso seu dereyto.‖ 

IB149 al-2 Sentido 

opaco 

alcayde Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā‘id ou al-qādī alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de 

castelo ou província 

FG 70 

AVERBAÇÃO: ―Todo uezĩo que saca cuitello su fomo da Villa ou ẽ araualde. de .iij. maravidis. Aos Juyzes e se o sacar fora ou no mote nõ nos de. Peleía 

que pelegẽ. vezĩs na Villa ou fora da uilase foren  os Juyzes ẽfijnos pera dereyto que façã dereyto perant‘elles. e se os Juyzes se s‘y nõ acertarẽ traue ẽ eles o 

alcayde é enfí‘jos pera dereyto dos Juyzes.‖ 

IB150 al-2 Sentido 

opaco 

alcayde ~ 

alcaide
209

 

Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā‘id ou al-qādī alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de 

CS 66-74 
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castelo ou província 

AVERBAÇÃO 1: ―E sse fezer por que deuã fazer em el Justiça per mãdado dos aluazíjs. e o Conçelho se quiser dar o degredo al alcayde ou ao móórdomo 

dar-lho-ã a anbos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O Mayordomo e o Judeu deuẽ a responder sem alcaide e com alcaide se os demãdarẽ.‖ 

IC294 al-2 Sentido 

opaco 

alcaydes ~ 

alcayde
210

 

Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā‘id ou al-qādī alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de 

castelo ou província 

FR 77r-

77v 

AVERBAÇÃO 1: ―Mandamos q(ue) q(ua)ndo os alcaydes fore~ postos jure~ eno concello q(ue) aguarde~ os dereytosdel rey e do poboo [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Nenhuu ome no~ seya ousado de iuygar p(re)ytos se no~ for alcayde posto p(er) el rey [ou] se no~ for p(er) p(ra)z(er) das p(ar)tes q(ue) 

o fille~ p(er) auença p(er)a iulgar alguu p(re)yto ou se el rey mandar p(er) sa carta [...].‖ 

IC295 al-2 Sentido 

opaco 

alcaldes ~ 

alcalde
211

 

Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā‘id ou al-qādī alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de 

castelo ou província 

FCR 03-20 

AVERBAÇÃO 1: ―Qvi uire porcos ena deffessa, tome por cada unu quinta de mor., medios a os alcaldes e media por si [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Todo christiano que auer dere a renouo, seia descomungado; e o alcalde queo iulgare e der, seia periuro e non preste.‖ 

IC296 al-2 Sentido 

opaco 

alcândara Subst. Subst. Subst. Do ár. al- kándara alcândora, poleiro LA 05 

AVERBAÇÃO: ―Aqui segue do avessadre do açor. Vessadre põẽ ao açor de que o legã quando o põẽ na alcândara. E porque este vessadre he hũa correya 

que fazẽ de coyro da animalha morta entẽdemos per el o morteficamento do deleyto da carne a sseer legado e da hũũ bõõ religioso [...].‖ 

IC297 al-2 Sentido 

opaco 

alfaça
212

 Subst. Subst. Subst. Do ár. al-hasa alface DSG 01r / 

07v 
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AVERBAÇÃO: ―x . Do demonyo que entrou na uirge  que | mordeo a alfaça :. // :. // ~ | .‖ 

IB151 al-2 Sentido 

opaco 

alfaraz Subst. Subst.  Subst. Do ár. hispânico alfarás 

(cláss. farás) 

cavalo árabe CEM 37 

AVERBAÇÃO: ―O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.‖ 

IB152 al-2 Sentido 

opaco 

algodon Subst. Subst. Subst. Do ár. hispânico al-qutún 

(cláss. qutn) 

algodão CEM 11 

AVERBAÇÃO: ―Vi un coteife de mui gran granhon, / con seu porponto, mais non d‘algodon,  / e com sas calças velhas de branqueta. / E dix‘eu logo: -Poi-

las gerras son, ai, que coteife pera a carreta!‖ 

IC298 al-2 Sentido 

opaco 

alioufar Subst. Subst. Subst. Do ár. al-gauhar pérola, aljôfar FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―[...] todos tragiã muytos panos e sartas e uincos e brochas e anées douro ede prata e de alioufar ede pedras preciosas e consabor delas 

hyã hj seus amigos. quesse nõ auondauã deas uéer.‖ 

IB153 al-2 Sentido 

opaco 

almocoúuar
213

 Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. almuḡáwir, e 

este do ár. cláss. muḡāwr 

homem do campo 

que, formando tropa, 

peleava em terra de 

inimigos; soldado 

FG 70 / 

79 

AVERBAÇÃO: ―E o almocoúuar e o mayordomo nõ meteren Auogado e responderem por sj. Et se por A uentura quiserẽ uíjr A ioyzo. o segnor nõ deue A 

iurar en a cruz mays pergontarẽno em sua uerdade. Et se uéére A Juyzo o Almocouuar coniurallo en a cruz se prouas nõ ouuerẽ.‖ 

IC299 al-2 Sentido 

opaco 

almoedar Subst. Subst. Subst. Do do ár. hispânico al-

muhádda (cláss. al-

mihádda), ou do ár. al-

munâda, de nadā, ‗gritar‘ 

leiloar VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder pera partir e sortes deytar e traijtos meter e demarcar e escambhar e almoedar e apenhorar e ẽprazar arrẽdar 

todolos ditos bẽes ou parte deles.‖ 
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IB154 al-2 Sentido 

opaco 

almonedeyro Subst. Subst. Subst. Do do ár. hispânico al-

muhádda (cláss. al-

mihádda), ou do ár. al-

munâda, de nadā, ‗gritar‘ 

almoedeiro, i.e., 

leiloeiro, pregoeiro 

FCR 12 

AVERBAÇÃO: ―Ningun almonedeyro que se alçare a uozeyro, nole preste
214

 por pennos que tenga da coledoria, mas logo conosca o negue; si non, meta 

bestia al foro.‖ 

IB155 al-2 Sentido 

opaco 

almotaçaria
215

 Subst. Subst. Subst. Do ár. al-muhtásib tributo (arbitrado 

pelo almotacé) 

incidente sobre a 

transação de alguns 

bens 

CS 78 

AVERBAÇÃO: ―Todo homẽ que fruyta quiser uender ante as casa ou pela uila poderã uender sem almotaçaria e nõ dar nemigalha ao açouguy. salvo os 

regateiros que a deuen uender per almotaçaria. ou no açouguy.‖ 

IB156 al-2  Sentido 

opaco 

almoxarife Subst. Subst. Subst. Do ár. al-musarif antigo administrador 

da fazenda real 

FG 67 

AVERBAÇÃO: ―Et toda demanda que faça o almoxarife séér per máo dos Juyzes. e pegnorar per mandado dos Juyzes.‖  

IB157 al-2 Sentido 

opaco 

aluazíjs
216

 Subst. Subst. Subst. Do ár. aluazīr aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

CS 72-79 

AVERBAÇÃO: ―E sse fezer por que deuã fazer em el Justiça per mãdado dos aluazíjs. e o Conçelho se quiser dar o degredo al alcayde ou ao móórdomo 

dar-lho-ã a anbos.‖ 

IC300 al-2 Sentido 

opaco 

aluazíjs Subst. Subst. Subst. Do ár. aluazīr aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

FS 15v 
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AVERBAÇÃO: ―Ecorrẽdo assi pelas ruas os aluazíjs uyos huũ homẽ que nõ auia hj culpa e começou affogir e colheuse áa Cela daquel Macario do Egipto 

e ali o prenderon e leuarono áajustiças [...].‖ 

IC301 ar-2 Sentido 

opaco 

arreuatada ~ 

arreuatado
217

 

Subst. Subst. Verbo Do árabe ar-ribāt, 

‗ataque repentino (de 

mouros)‘ 

arrebatar, enlevar OE 07r – 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―E em outro dia, estando Sancto Agostinho dizendo missa, chegou hi aquella molher, e, depois que elle leua~tou o corpo de Jhesu 

Christo, foy ella arreuatada e~ spiritu e uiu-se posta ante a cadeyra da Tri~i~dade [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O arcebispo de Se~na preguntou hu~a uez hu~u~ monge de Claraual leygo, que era muytas uezes arreuatado en co~tenplaçom, que lhe 

disesse algu~a visom que uira.‖ 

04. an-1  

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo advindo do antepositivo latino ambi- (equivalente à partícula grega amphi-), oriundo, por sua vez, da antiga preposição 

latina de acusativo ambi, ‗de ambos os lados; em volta de; ao redor de‘. Ocorre em compostos de todos os tempos da língua, a maioria dos quais como 

empréstimos eruditos do latim ou como formas congêneres dentro do português, incrementadas a partir do Renascimento (p.ex., ambages, ambidestro, 

ambilateral, ambivalente, ambiversão, ambiverter, ambívio etc.). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB158 an-1  Sentido 

opaco 

andar ~ 

andara ~ 

andou
218

 

Verbo Verbo Verbo  Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre
219

 

andar, deslocar-se, 

mover-se, caminhar 

CSM 05-16 

AVERBAÇÃO 1: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron 

                                                           
217

Cada forma ocorre 01 vez. 
218

Cada forma ocorre 01 vez. 
219

Outra hipótese é de que seja oriundo do verbo latino ambŭlo, -as, -āvi, -ātum, -āre, ‗ir, vir, passear, caminhar‘. 
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angeos andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mayor miragre do mundo / ll‘ ant‘ esta Sennor mostrara, / u con Rei Recessiundo / ena precisson andara, / u lles pareceu sen fala / 

Santa Locay‘ [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O Emperador dous anos e meyo en Acre morou / e tod‘ a terra de Jerussalem muitas vezes andou; / e pois que tod‘ est‘ ouve feito, pera 

Roma se tornou; mas ante que d‘Ultramar se partisse, mandad‘ enviou / a sa molher, e ela logo soltar mandou / o seu irmão muy falsso, que a foy traer.‖ 

IB159 an-1 Sentido 

opaco 

andar Verbo Verbo Subst.  Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

idos, decurso DDC 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] é eu Joã iohanes Juyz daGiar a prazer das partes dey ista auẽẽça pur Juygada. Isto foy feyto em mouriz na eyra de Martĩ dumĩgiz 

dous dias pur andar de ffeuereyro‖ 

IB160 an-1 Sentido 

opaco 

andauã Verbo Verbo Verbo Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

 seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

HGP152 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] elles for(um) joyzes aruidos p(er) pea & fiadoria ant(re) Nuno G(onça)luiz, caualeyro de Coy~a, & Ma(r)tj~ St(e)ph(ani)z & sa 

molh(e)r, Sa~cha Ma(r)ti~z, sobelha co~te~da q(ue) auya~ sobelho h(er)dame~to de Ciq(u)iauj e~ q(ue) andaua~ e~ dema~da & na q(u)al ca(r)ta era 

co~tiudo q(ue) elles dera~ sente~ça [...].‖ 

IB161 an-1 Sentido 

opaco 

ande Verbo Verbo Verbo Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

portar-se de 

determinado modo; 

ter certo 

procedimento; 

comportar-se, agir 

CA010 02 

AVERBAÇÃO: ―E ma~do q(ue) se don G(onsal)o garcia. ou do~na Mayor g(onsa)luiz algu~a re~ ga´a´nare~ p(er) qualquer maneyra ou co~parare~ 

ensembra ou cada huu~ p(er) si eno q(ui)no~ dos h(er)dame~tos. ou dos Egreiayros. ou das naturas ou das onrras. ou das maladias. ou dos testame~tos. ou 

dos Coutos. q(ue) aueero~ e deuia~ a´a´ui´j´r a do~na Sancha g(onsa)luiz despoys q(ue) for Julgado cui(os) deue~ se´e´r q(ue) ambos os p(ar)tam p(er) 

meyo. e este ande a bo(a) fe. e hu~a parte sena outra non aia hy re~ seno~ apraz(er) da outra parte.‖ 

IB162 an-1 Sentido ando ~ andava Verbo Verbo Verbo  Provavelmente do lat.  seguir, permanecer, CAMI 26-27 
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opaco ~ andar
220

 *ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

estar, achar-se 

AVERBAÇÃO 1: ―— Ai amiga, eu ando tan coitada / que sol non poss‘ en mi tomar prazer, / cuidand‘ en como se pode fazer / que non é já comigo de 

tornada, / e, par Deus, por que o non vej‘ aqui, / que é morto gran sospeita tom‘i, / e, se mort‘ é, mal dia eu fui nada.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―El andava trist‘ e mui sen sabor, / come quen é tan coitado d‘ amor / e perdud‘ á o sen e a color, / pero, quando mi viu, disse-mi assi: / 

‗Ai, senhor, ide rogar mia senhor / por Deus que aja mercee de mi.// ―El, amiga, achei eu andar tal / come morto, ca é descomunal / o mal que sofr‘ e a 

coita mortal, / pero, quando me vio, disse-mi assi:/ ‗Senhor, rogad‘ a senhor do meu mal / por Deus, que aja mercee de mi.‘‖ 

IB163 an-1 Sentido 

opaco 

malandança Verbo Verbo Subst. Do PA mal- + -andança 

< provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

conduta má, 

repreensível 

CSM 31 

AVERBAÇÃO: ―Quand‘ est‘ ouve dito, quis en el dar salto, / dizendo: ‗Matemo-lo ora, irmãos.‘ / Mas a voz do ceo lles disse mui d‘ alto: / ‗Maos, non 

ponnades en ele as mãos; / ca nos lo guardamos / de malfeitoria / e de malandança, / e ben vos mostramos / que Deus prenderia / de vos gran vingança.‖ 

IC302 an-1 Sentido 

opaco 

andar Verbo Verbo Subst.  Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

locomoção, 

movimento 

OE 05v / 

06v 

AVERBAÇÃO 1: ―O nome de Jhesu he de muyta uirtude, ca este he o nome que deu uista aos cegos e ouuydo aos surdos e o andar aos copos e fala aos 

mudos e uida aos mortos, e todo o poderio do diaboo afugentou dos corpos a uirtude deste nome Jhesu.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy alongado de todolos lugares en que moram os home~e~s, e que a alteza delle chega 

ataa o cerco da lu~a. E, segundo diz meestre Alexandre, o parayso terreal chega ataa o aar asesegado, que he encima deste aar toruado hu ha fumo e 

uapore~s humidos, o fluxo e andar dos quaes he apropriado ao corpo da lu~a.‖ 

IC303 an-1 Sentido 

opaco 

andã Verbo Verbo Verbo Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

LA 04 

                                                           
220

Cada forma ocorre 01 vez. 
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rodear‘ < ambi- + -īre 

AVERBAÇÃO: ―Dissemos aĩda que aquele que toma as aves como o açor mãso trage-as aa mesa de seu senhor, ca polo bõõ exemplo que o dondo e o 

obediẽte da de ssy, os pecadores e os maaos que de Deus andã arredados e en cuja fazenda travã e rroẽ e posfaçã, todos aqueles que os conhocẽ vẽẽ a fazer 

peendença de seus pecados [...].‖ 

IC304 an-1 Sentido 

opaco 

andas ~ andou 

~ andaua ~ 

andauam ~ 

andemos
221

 

Verbo Verbo Verbo  Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se; pisar, 

mover-se; seguir; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

FS 13r- 

17v 

AVERBAÇÃO 1: ―Esan Panuço o preguntou e disselhi. Auy alma preciosa e amiga de Deus. que fazes que te andas trabalhando das terreares cousas. 

Mais ta alma he no çéeo. Leyxa estas cousas aos que da terra cuydam.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Etãto andou ata que achou longe daquel seu Moesteiro. hũa Cela muy pequena e fez en ela as morada.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Aquel andaua de polos escorphoes e depolas bestas cornudas que chama cerastes e de polas cóouras [...] e matauáas todas sẽ dano que 

delas prendesse.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Eaueo hũa uez que mataron huũ homẽ preto daly eas iustiças andauam buscando aquel queo matara.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Eel téendo ogouernage sẽ aiuda domẽ achousse da outra parte do Ryo ali hu queria Yr. Eos marĩeyros quandosse espertarõ. fezerõlhi 

sas querelas endoado e disserõlhj. Andemos enquanto Auemos dia ca de noyte nõ poderemos bẽ Remar.‖ 

IC305 an-1 Sentido 

opaco 

andado ~ 

andou ~ andar 

Verbo Verbo Verbo  Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

andar, trilhar, seguir, 

caminhar, percorrer 

OE 01r-

03v 

AVERBAÇÃO 1: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ 

aquelles que descende[m] e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~u~ caualeyro amaua muyto Jhesu Christo, e, co~ muy grande amor que lhe auia, foy-sse a Jherusalem e andou per todolos sanctos 

lugares hu Jhesu Christo naceu, morreu e resurgiu e co~uersou e fez as outras cousas.‖ 
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A segunda forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada.  
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IC306 an-1 Sentido 

opaco 

andados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

decorrido, passado, 

transcorrido  

PP 02a 

AVERBAÇÃO: ―E este liu(ro) foy começado a co~poer e a ffaz(er) vesp(er)a de Sam Johoa~ne Bautista #IIIIor anos e #XXIII dias andados do 

começamento do nosso rreynado q(ue) começou q(ua)ndo andaua a e(ra) d'Adam e~ cinq(ue) mil e o~ze anos |E| abraycos [e] doze~tos e oyteenta e sete 

dias mais. E a era do diluuio e~ q(ua)tro mil e treze~tos e #LIII anos rroma~os e cento e cinq(ue) dias mais.‖ 

IC307 an-1 Sentido 

opaco 

andaua Verbo Verbo Verbo  Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre 

decorrer, transcorrer PP 02a 

AVERBAÇÃO: ―E este liu(ro) foy começado a co~poer e a ffaz(er) vesp(er)a de Sam Johoa~ne Bautista #IIIIor anos e #XXIII dias andados do 

começamento do nosso rreynado q(ue) começou q(ua)ndo andaua a e(ra) d'Adam e~ cinq(ue) mil e o~ze anos |E| abraycos [e] doze~tos e oyteenta e sete 

dias mais. E a era do diluuio e~ q(ua)tro mil e treze~tos e #LIII anos rroma~os e cento e cinq(ue) dias mais.‖ 

IC308 an-1 Sentido 

opaco 

andou Verbo Verbo Verbo  Provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre
222

 

andar, percorrer, 

deslocar-se 

CGE 05b 

AVERBAÇÃO: ―E, quando foy aly onde fora pobrada a cidade de Talca, pareceulhe que nom estava em boo logar poboada e andou buscando logar em 

que a aseentasse de novo.‖ 

05. ante-  

ETIMOLOGIA: Prefixo advindo do antepositivo latino ante-, indicador de ‗anterioridade no tempo e no espaço‘, sendo este, por sua vez, oriundo da 

preposição latina de acusativo ante, ‗em frente de, diante de, antes de‘. Esse prefixo se documenta em vocábulos eruditos ou semieruditos, nas acepções de 

‗precedente, anterior (no tempo e no espaço)‘, como anteaurora, anteboca, antebraço, antecâmara, antemanhã. 
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Conforme o Dicionário de Latim da Editora Porto (2001). Segundo Houaiss & Villar (2009), esse verbo vem do lat. ambŭlo, -as, -āvi, -ātum, -āre, ‗ir, vir, passear, caminhar‘. 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: am- ~ an-2 ~ ap- ~ ante- ~ en-1 ~ ant- ~ ente- ~ hẽnte-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB164 am- Sentido 

opaco 

ampar  Verbo Verbo Verbo Do lat. *anteparāre amparar, ajudar CA 21 

AVERBAÇÃO: ―De cuita grande e de pesar / non á og‘ o meu coraçon / nulha mingua, si Deus m‘ampar. / E vedes, senhor, por que non: / Porque vus 

vejo en mi perder / mesura, que tanto valer / sol sempre a quen-na Deus quer dar.‖ 

IB165 am- Sentido 

opaco 

ampar
223

  Verbo Verbo Verbo Do lat. *anteparāre amparar, ajudar CEM 15 - 

25 

AVERBAÇÃO 1: ―Nen de lançar a tavlado / pagado  / non soõ, de Deus m‘ampar, / aqui, nen de bafordar; / e andar de noute armado, / sem grado /  o 

faço, e a roldar; / ca mais me pago do mar / que de seer cavaleiro; /  ca eu foi já marinheiro /  e quero-m‘ ôi-mais guardar / do alacran, e tornar / ao que me 

foi primeiro.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ansur Moniz, muit‘ ouve gran pesar, / quando vos vi deitar aos porteiros / vilanamente d‘antre os escudeiros; / e dixe-lhis logo, se Deus 

m‘ampar: / -Per boa fé, fazede-lo mui mal, /  ca Don Ansur, ond‘ ele meos val, / ven dos de Vilanansur de Ferreiros!‖ 

IB166 am- Sentido 

opaco 

amparamento Verbo Verbo Subst. Do lat. *anteparāre amparo, proteção HGP001 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] q(ue) D(eu)s por e~ nos agia merze´e´ aa carne & a´a´s almas & segianos amp(ar)am(en)to (contr)a os pecad(os) & remi´j´m(en)to 

d(e) nossas almas.‖ 

IB167 am- Sentido 

opaco 

amparança Verbo Verbo Subst. Do lat. *anteparāre amparo, proteção CSM 32 

AVERBAÇÃO: ―Por no mar deita-la. Que a non deitasse / hũa voz lle disse, ca era peccado, / mas contra o ceo suso a alçasse, / e o tempo forte seria 

quedado. / Diz: ‗Prestes estamos.‘ / Enton a ergia / e diz con fiança: / ‗A ti graças damos / que es alegria / noss‘ e amparança.‘‖ 

IC309 am- Sentido amparar Verbo Verbo Verbo Do lat. *anteparāre amparar, ajudar FR 76v 
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03 ocorrências. 
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opaco 

AVERBAÇÃO: ―Estes ataes no~ seya~ deffendudos, ca q(ue~) a ygreya no~ quiser onrrar nen enu(er)gunar ne~ temer, a ygreya no~nos deue a 

amparar.‖ 

IB168 am- Sentido 

opaco 

desamparado
224

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -amparar 

< lat. *anteparāre 

sem consolo, sem 

amparo, 

desamparado, 

abandonado 

CA 23/26 

AVERBAÇÃO: ―E ja m‘end‘eu ben sõo sabedor, / macar mi-o vos non queirades dizer: / morrer cativo, desamparado! / E mia senhor, non vus dev‘ a 

prazer, / ca, pois eu morrer‘, logo dirá ‗lguen, / senhor fremosa, por quê e por quen / eu fui assi a mort‘ achegado.‖ 

IB169 an-2 Sentido 

opaco 

anpar Verbo Verbo Verbo Do lat. *anteparāre amparar, ajudar CSM 25 

AVERBAÇÃO: ―Pois s‘ a dona espertou / e se guarida achou, / log‘ ant‘ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou; e pois lle vyu o sẽo, 

começou Deus a loar / e as donas a brasmar, / que eran d‘ordin d‘Onna, / dizendo: ‗Se Deus m‘anpar, / por salva poss‘ esta dar, / que non sei que ll‘ 

aponna.‖ 

IC310 an-2 Sentido 

opaco 

anparauã Verbo Verbo Verbo Do lat. *anteparāre amparar, defender HGP012 01 

AVERBAÇÃO: ―Et ento~ esse Loppo Pays, q(ue)rendo assy reçeber o d(i)to casal, Va´a´sco Marino, fillo de Mayor P(er)es do Ca~po & seu home Ruy 

F(e)rn(ande)s, q(ue) y p(re)sentes estauam, diss(er)om q(ue) ell(e)s, en nome da d(i)ta M(ai)or P(er)es, anp(ar)aua~ & defendia~ & (con)t(r)adezia~ o 

d(i)to reçebem(en)to & o d(i)to casal q(ue) dezia q(ue) era da d(i)ta Mayor P(er)es & q(ue) o teuera & ti´j´na & husaua p(er) sy & p(er) out(r)os por ella 

p(er) espaço de dez an(n)os & de vi´j´nte an(n)os era~ passados.‖ 

IC311 ap- Sentido 

opaco 

appararsse
225

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *anteparāre amparar-se, receber 

ajuda 

FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―[...] que ne~huu non seya ousado d(e) ir (contra) el rey ne~ (contra) seu senhoryo nen f[a]z(er) aleuantamento nen boliço (contra) el nen 

(contra) seu reyno ne~ appararsse [con] se(us) enmijgoos, darlhys armas ne~ dar lhys out(ra) aiuda nen ayuda por nenhu~a cousa.‖ 
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02 ocorrências.  
225

Cunha (2010) registra as formas derivadas anteparar, anteparo e deparar (a primeira forma do séc. XV e as duas últimas do séc. XVI) mas não o verbo aparar, que, como vemos, 

já ocorre no séc. XIII. 
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IC312 ante- Anterioridade 

no tempo 

antedisse Verbo Verbo Verbo Do PA ante- + -dizer < 

lat. dīcĕre 

predizer, 

prognosticar, 

anunciar  

OE 05r 

AVERBAÇÃO: ―E dise-lhe o diaboo: Cansado es, Ciriaco? Eu te aduxe a Persia asy como te antedisse.‖ 

IB170 ant- Sentido 

opaco 

antollança Verbo Verbo Subst. Do PA ante- + -olhar < 

lat. vulg. *adoculāre, de 

ad- + -oculāre, ‗dar 

vista‘ 

desejo, ânsia CSM 32 

AVERBAÇÃO: ―E log‘ a tormenta quedou essa ora, / e a nav‘ a Acre enton foi tornada; / e com ssa omagen o monge foi fora / e foi-sse a cada da dona 

onrrada. / Ora retrayamos quan grand‘ artéria / fez per antollança; /  mas, como penssamos, / tanto lle valrria / com‘ hũa garvança.‖  

IC313 ante- Anterioridade 

no tempo 

anteparãças ~ 

ante parãça ~ 

ante 

parança
226

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. lat. *anteparāre ardil, engano, 

artifício, trapaça 

FS 15v / 

17v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eestas anteparãças do ẽmíjgo ca nõ uerdade de natura. [...] E desquea o sancto homẽ untou dũũ olyo bẽẽto des fezesse aquela ante 

parãça e uirona todos mãceba como ante era.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] aque hũa iograressa muy fremosa que passou per antreles enhũa besta. ehya assi guarnida de Ricos guarnimẽtos que nõ semelhaua 

se nõ hũa ante parança.‖ 

IC314 en-1 Sentido 

opaco 

desenpares Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -enparar < 

lat. *anteparāre 

desamparar  VSMA 78r / 

80v 

AVERBAÇÃO 1: ―Se em v(er)dade es discip(u)lo deste senhor que preegas no~ me leixes nem me desenpares mais recibe e~ tua guarda que muyto 

cobi´i´ço seer salva.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eu prestes som p(er)a [te] satisfaz(er) com tanto que me nom leixes nem desenpar(e)s e nom seja feyto obp(ro)brio e doesto aos 

(crist)a~a~os.‖ 

IC315 en-1 Sentido desenpares Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -enparar < desamparar, FS 01v 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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opaco lat. *anteparāre abandonar  

AVERBAÇÃO: ―Rogote queme digas enqueti fiz pesar ca eu logocho quero enmẽdar mais tãto fazi nome leyxes nẽme desenpares assi sóo. nẽ séer 

escarnido dos cristáaos.‖ 

IB171 en-1  Sentido 

opaco 

enparada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *anteparāre amparar HGP112 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ajades uos & toda uossa voz a d(i)ta vend[j]so~ por #Xº a D(eu)s p(ar)a todo senp(re) enp(ar)ada & deffessa p(er) nos & p(er) todas 

nossas boas.‖ 

IC316 en-1 Sentido 

opaco 

enparardes Verbo Verbo Verbo Do lat. *anteparāre amparar, defender ECSS 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse hy preyto ou demãda recreçer per rrazõ de Steuã de Bragaa sobrelas ditas Casas uos nos deuedes aparar
227

 a ela e a ordj uos deue 

a dar seu poder pera uos enparardes aa dita demãda.‖ 

IB172 ente- Anterioridade 

no tempo  

entenado
228

 Verbo 

PP 

Subst. Subst. Do lat. antĕnātus enteado NPDPF 01  

AVERBAÇÃO: ―Martĩ iohanes seu entenado. vi talegas de pã i. quarta de ujno.‖ 

IC317 ente- Anterioridade 

no tempo  

enteado
229

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. antĕnātus enteado CGE 04b 

AVERBAÇÃO: ―E el rey Jupiter deuho a criar a el rey Euristeo. E esto fez elle per consselho de dona Juno, sua molher, que queria grande mal a Hercolles 

por que era seu enteado.‖ 

IB173 hẽnte- Anterioridade hẽnteadu ~ 

hẽnteado ~ 

Verbo Subst. Subst. Do lat. antĕnātus enteado NPDPF 01  

                                                           
227

Poder-se-ia cogitar que a tal forma aparar correspondesse ao pref. expletivo a- + verbo parar, mas, na verdade, corresponde  a amparar, o que foi possível determinar com a 

observação do mesmo vocábulo também em outros documentos, como o Aforamento de duas courelas de herdade, de 1343 (também editado por MARTINS, 2001a, p. 426-427). 
228

Cunha (2010) afirma que a forma enteado aparece no séc. XIV, sendo que a variante anteado aparece atestada no séc. XVI. Vê-se,  na verdade, que o vocábulo já ocorre registrado 

na 1ª metade do séc. XIII, ainda que sob ampla variação gráfica. O prefixo ante- aparece modificado em hẽte- e ente-, caso, portanto, de variação gráfica, já bem distoante, assim 

digamos, da forma prefixal etimológica (ante-), o que parece indicar um alteamento vocálico ([a] < [e]). 
229

O prefixo ante- aparece modificado em hẽte- e ente-, caso, portanto, de variação gráfica, já bem distoante, assim digamos, da forma prefixal etimológica (ante-), o que parece 

indicar um alteamento vocálico ([a] < [e]). 
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no tempo  hẽntenada
230

 PP 

AVERBAÇÃO 1: ―Johane suũ hẽteadu x iij. soldos. iij
es

. talegas de pã.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Martĩ iohanes seu hẽteado. xx
ti
. iiij

or
. soldos.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―horraca iohanes sua hẽtenada. vi talegas de pã.‖ 

06. apo- 

ETIMOLOGIA: Prefixo advindo do elemento compositivo grego apo-, de apó, ‗longe de; separado de; contrário a‘, que se documenta em vocábulos 

eruditos, alguns formados no próprio grego (como apocalipse) e alguns outros introduzidos na linguagem científica internacional a partir do século XIX. 

Ocorre no vernáculo em vocábulos como apocalíptico, apócrifo, apostasia, apoteose etc. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-4 ~ apo-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB174 a-4 Sentido 

opaco 

adega Subst. Subst. Subst. Do lat. apothēca, deriv. 

do gr. apothē‘kē 

adega CSM 22 

AVERBAÇÃO: ―Poi-lo menĩo foi morto, o judeu muit‘ agĩa / soterró-o na adega, u sas cubas tiĩa [...].‖ 

IC318 a-4 Sentido 

opaco 

adega Subst. Subst. Subst. Do lat. apothēca, deriv. 

do gr. apothē‘kē 

adega HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] bem com(m)o se no~ perq(u)am os froytos della a uosa culpa (con) mj~goa de lauor & de bboa parança et q(ue) façad(e)s en(n)a 

d(i)ta leyra do Uao q(u)asas & as tenad(e)s en bo´o´ reuor & as refaçad(e)s cada q(ue) mest(er) for et as mored(e)s p(er) uos ou p(er) out(r)o et nos ded(e)s 

dellas p(er) noso mo´o´rdomo de cada an(n)o en(n)a nosa adega d'Oleyros p(er) uosa custa t(er)ça de q(u)anto vino & (con)posta Deus y der et meas de 

castanas a´a´ deçeda do canjço et des dias de seara en(n)a granja d'Anbasm(es)tas [...].‖ 

IC319 apo- Sentido 

opaco 

apocalipsi Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

apocalypsis, deriv. do 

Apocalipse, i.e., a 

visão / revelação de 

PP 03a 

                                                           
230

Cada forma ocorre 01 vez. 
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grego apokálypsis S. João Evangelista, 

narrada no último 

livro do Novo 

Testamento 

AVERBAÇÃO: ―E out(ro)ssy Sam Joh(an)e aua~gelista q(ue) foy pare~te e amygo de Nosso Senhor Jh(es)u Cr(ist)o fez hu~u~ liuro a q(ue) chama~ 

Apocalipsi de muy g(ra)ndes puridades q(ue) lhy el most(ro)u. $ E as mayores cousas q(ue) lhy e~ el mostrou e el esc(ri)ueu som todas p(ar)tidas p(er) este 

co~to de sete.‖ 

IB175 apo-  Sentido 

opaco 

apostolig‘ Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apostǒlĭcus, deriv. 

do gr. apostolikós  

Sumo Pontífice, o 

Papa 

CSM 20 

AVERBAÇÃO: ―A dona diss‘ ao Emperador: ‗Voss‘ irmão guarra; / mas ante que eu en el faça ren, seus pecados dirá / ant‘ o Apostolig’ e ante vos, como 

os feitos á.‘ [...].‖ 

IB176 apo-  Sentido 

opaco 

apostoligo
231

  Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apostǒlĭcus, deriv. 

do gr. apostolikós  

o Romano Pontífice, 

o Papa 

TAS  01  

AVERBAÇÃO 1: ―E ssi eu for morto, rogo o apostoligo come padre e senior e beigio a terra ante seus pees que el recebia en sa comẽda e so seu 

difindemẽto a raina e meus filios e o reino.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ssi dar nõ li as quiserem, rogo os arcebispos e os bispos com‘eu en eles confio que eles o demãdem pelo apostoligo e per si.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E rogo e prego meu sênior o apostoligo e beigio a terra ante seus pees que pela sa santa piadade faza aquesta mia mãda seer comprida 

e aguardada [...].‖ 

IC320 apo-  Sentido 

opaco 

apostolico  Subst.  Subst.  Adj. Do lat. apostǒlĭcus, deriv. 

do gr. apostolikós  

Sumo Pontífice, o 

Papa 

DSG 09r 

AVERBAÇÃO: ―Epois deus quebrantou e omildou | sua soberua . deitouse ante os pees | do sancto home  . e pediulhe que ro | gasse a deus por el. Eque 

soubesse queo | sancto apostolico deroma oqueria ueer. | por mujto bem que del ouuira.‖ 

IC321 apo-  Sentido 

opaco 

apostollos Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus, deriv. 

do gr. apóstolos, 

‗enviado‘ (de apostellō, 

apóstolo DSG 04r 

                                                           
231

Esta palavra ocorre 06 vezes, 03 em cada versão. 
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‗eu envio‘) 

AVERBAÇÃO: ―Enosso | senhor ihesu christo . porque em el era cõ | prido ospiritu santo . em quanto era ho | me  / nõ ouue mester de seer de | scipolo 

de ne huu  . ante que fosse meestre | dos apostollos . e dos outros decipo | los que ensignou.‖ 

IC322 apo-  Sentido 

opaco 

apostolos  Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus, deriv. 

do gr. apóstolos, 

‗enviado‘ (de apostellō, 

‗eu envio‘) 

apóstolo TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] fiando pelo poder q(ue) auemos de nosso senhor de(us) (Jesu Cristo). e de san Pedro e de san Paulo seus ap(ostol)os [...].‖ 

IC323 apo-  Sentido 

opaco 

apostolo  Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus, deriv. 

do gr. apóstolos, 

‗enviado‘ (de apostellō, 

‗eu envio‘) 

apóstolo VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Por certo tu seguiste e es semelhavel a Judas. Ele feyto apostolo e muyta gl(or)ia e honrra posto, o seu p(ro)p(ri)o senhor Deos traeo e 

vendeo.‖ 

IC324 apo-  Sentido 

opaco 

apostolo ~ 

apostolos
232

 

Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus, deriv. 

do gr. apóstolos, 

‗enviado‘ (de apostellō, 

‗eu envio‘) 

apóstolo OE 02v -

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―E pore~m o seu nome glorioso deue seer chamado e~ começo de toda boa obra, e e~no seu sancto nome deue o home~ de fazer toda 

cousa, onde diz o apostolo: Jrma~a~os, qualquer cousa que fezerdes, todo fazede e~ nome do Senhor Jhesu Christo, e~no qual uiuemos, e em elle nos 

mouemos e somos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ella me dise: Agora podes entender que no~ so~o~ eu a gloriosa Uirgem Maria, ca eu no~ som a Uirgem Maria, mais som a egreya, 

que e~no primeyro estado foy muy sancta e~nos apostolos e e~nos marteres [...].‖ 

IC325 apo-  Sentido 

opaco 

apostolo  Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus, deriv. 

do gr. apóstolos, 

apóstolo LA 10 

                                                           
232

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes.  
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‗enviado‘ (de apostellō, 

‗eu envio‘) 

AVERBAÇÃO: ―Assi quãdo ele repreender os outros en as preegaçõ d‘obras ou de custumes, nõ lhi possã dizer o que o apostolo Sã Paulo diz dos 

pregadores maaos naquel logo em que diz: porque ensinas en ta preegaçõ que nõ furtẽ pois tu furtar queres?‖ 

IC326 apo-  Sentido 

opaco 

apostolo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus, deriv. 

do gr. apóstolos, 

‗enviado‘ (de apostellō, 

‗eu envio‘) 

apóstolo FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Mha senhora máa Páaya que he esto que fezisti? Tu eras conpanheyra do meu Judas que aquel foy coroado cõgrande onrra edesi ordĩado 

Bispo edesy apostolo e seẽdo en esta alteza traeu seu Deus.‖ 

07. arce- 

ETIMOLOGIA: Prefixo oriundo do elemento compositivo grego arch(i)-, de archós, ‗aquele que comanda, chefe‘; relacionado com archein, ‗comandar, 

chefiar‘, ou com arkhe, es, ‗o que está na frente‘. Essa partícula, através de latinizações, chegou ao português sob as formas arc- (arcângelo), arce- 

(arcebispo), arci- (arcipreste) e  arqui- (arquidiácono). Algumas dessas alterações já ocorrem no próprio grego, outras no latim medieval e outras, por fim, 

em francês e/ou italiano, idiomas estes que serviram de veículos a inúmeros vocábulos portugueses de remota procedência grega. A forma arqui- tem 

substancial fecundidade moderna como verdadeiro morfema prefixal hiperbolizante ou superlativizante, não raro em palavras ad hoc como arquibagunça, 

arquimultitudinário, arquirromântico, arquissolene etc.  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: arça- ~ arce- ~ arçe- ~ arch- ~ archi-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB177 arça-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arçadiagóó Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus 

arcediago DDC 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] vs que presentes furũ dõ Steuã eanes arçadiagóó de Bragáá que pos esta auẽẽza.‖ 
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IB178 arça-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arçadiagóó Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus 

arcediago DDC 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] vs que presentes furũ dõ Steuã eanes arçadiagóó de Bragáá que pos esta auẽẽza.‖ 

IC327 arça-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arçadiagoo Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus 

arcediago FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―[...] mays aquel que o fez(er) p(ey)te o sacrylegyo ao bispo ou ao arçadiagoo ou ao p(re)lado da eygreya [...].‖ 

IB179 arce-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcediago Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus 

arcediago CA020 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] e a Maest(re) St(euam) arcediago e uigayro de Braga´a´ [...].‖ 

IB180 arce-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo ~ 

arcebispos
233

 

Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < gr. 

archiepískopos 

arcebispo  TAS  01-04  

AVERBAÇÃO 1: ―[...] que segia partido pelas manus do arcebispo de Bragaa [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ssi dar nõ li as quiserem, rogo os arcebispos e os bispos com‘eu en eles confio que eles o demãdem pelo apostoligo e per si.‖ 

IB181 arce-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos 

arcebispo  CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―Don M(a)rty~o Arcebispo de Braga´a´. (con)f(irma).‖ 

IB182 arce-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos 

arcebispo  CA012 03 

                                                           
233

A primeira forma ocorre 15 vezes (9 na versão da Mitra de Braga; 06 na da Catedral de Toledo); a segunda, 06 vezes (04 na versão da Mitra de Braga; 02 na da Catedral de 

Toledo). 
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AVERBAÇÃO: ―don M(a)r(tinho) arcebispo de Braga´a´ (con)f(irma).‖ 

IB183 arce- Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo
234

 Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos 

arcebispo  CA020 01-02 

AVERBAÇÃO: ―[...] cousas q(ue) dizia~ q(ue) eu e os de meu reyno fezeramos en meu reyno forzas e agrauam(en)tos p(er) mj e pelos meus ao Arcebispo 

e aos bispos e aos p(re)lados e as eyg(re)ias e aos Moesteyros [...].‖ 

IB184 arce-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos 

arcebispo  CEM 31 

AVERBAÇÃO: ―Nen ar na egreja non vos conselh‘
235

 eu / de teer voz, ca vos non á mester; / ca, se peleja sobr‘ ela ouver, / o arcebispo, voss‘ amigu‘ e 

meu, / a quen o feito do sagrado jaz, / e a quen pesa do mal, se s‘ i faz, / querrá que seja quanto avedes seu.‖ 

IB185 arce-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos 

arcebispo  CSM 08 

AVERBAÇÃO: ―Pois do mundo foi partido / este confessor de Cristo, / Don Siagrio falido / foi Arcebispo, poys isto, / que o fillou a seu dano; / ca, porque 

foi atrevudo / en se vestir aquel pano, / foi logo mort‘ e perdudo, / com‘ a Virgen dit‘ avia.‖ 

IC328 arce- Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo
236

 Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos  

arcebispo  CGE 01d /  

2a 

AVERBAÇÃO: ―E tomou primeirame~te da Cronica do arcebispo do~ Rodrigo e de dom Luchas, o bispo de Tuy, e de Paulo Orosio e de Lucano e de 

Santo Isidoro, o Ma~cebo, e de Dacio, o bispo de Galiza, e de Sylpicio, o bispo de Gasconha [...].‖ 

IC329 arce- Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos  

arcebispo  OE 07v 

                                                           
234

02 ocorrências. 
235

Observe- se o uso do verbo conselhar, sem o prefixo a- no PA. 
236

02 ocorrências.  
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AVERBAÇÃO: ―O arcebispo de Se~na preguntou hu~a uez hu~u~ monge de Claraual leygo, que era muytas uezes arreuatado en co~tenplaçom, que lhe 

disesse algu~a visom que uira.‖ 

IC330 arce-  Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arcebispo
237

 Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos 

arcebispo  FS 16r / 

17r 

AVERBAÇÃO: ―Eo dia que sã ffruytoso moueu era Domĩgo e fazia tã grandes chuuhas e tã grandes tẽpestades que uolo nõ poderia homẽ deuisar. Eo 

arcebispo e os da Cidade oquiseron de téer da hũa parte porque era Domĩgo da outra porque fazia opeor tẽpo que poderia fazer.‖ 

IC331 arçe- Superioridade 

ou situação 

proeminente 

arçebispo
238

 Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus < do gr. 

archiepískopos 

arcebispo  HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―Conhoscam todos q(ue) p(er) ante Steua~ Ma(rt)j~z, juyz ordinhayro ena çidade de Bragaa, Joha~ de S(an)tarem, rraçoeyro de B(r)agaa 

& rreçebedor do muyto onrrado padre & senhor don Gonçalo, arç(e)b(is)po desse logar [...].‖ 

IC332 arch- Superioridade 

ou situação 

proeminente 

archangos ~ 

archangeos
239

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. archangĕlus, 

deriv. do gr. archággelos 

arcanjo FR 72v 

AVERBAÇÃO 1: ―Nostro Senhur Ihesu Cr(is)to ordiou primeyramente ala en sa corte enos ce(os) e posse sy cabeça e começame~to dos angios e dos 

archangos e quis e mandou que o amassem e guardasse~ [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] pos el rey en seu logo por cabeça e começamento d(e) seu poboo todo, assy como posse si cabeça e começamento dos angeos e dos 

archangeos.‖ 

IC333 archi- Superioridade 

ou situação 

proeminente 

archipelligo Subst. Subst. Subst. Do it. arcipèlago, deriv. 

de um gr. bizantino 

*archipélagos, ‗mar 

principal‘, alteração do 

gr. Aigaȋon pélagos, ‗mar 

Egeu‘, por influência do 

arquipélago CGE 02d 

                                                           
237

03 ocorrências.  
238

06 ocorrências. 
239

Cada forma ocorre 01 vez. 
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prefixo gr. archi- 

AVERBAÇÃO: ―E som, da outra parte da Europa, ylhas menores que estas e jazen e~no mar Mediterreno; e estas começa~ na parte d'oucidente e va~ aa 

parte do ouriente, das quaaes he Mayorga e Mynorga, Eviça, a Forme~teyra, Corsiga, Sardenha, Cezilha, Metilana, a çidade de Veneza, Corta, Pichimus, 

Ponto, Corincho e o Archipelligo con todas as ylhas meudas que jazen em perteeça de Costa~tinopla.‖ 

08. circũ-  

ETIMOLOGIA: Prefixo culto, advindo do prefixo latino circum- e este da preposição latina de acusativo circum, ‗em torno de, em volta de; por (com ideia 

de movimento); ao pé de, perto de, nas imediações de‘; circum é o acusativo de circus,-i, ‗círculo‘, tomado adverbialmente, cognato do grego kírkos,ou ‗anel‘ 

ou talvez antigo empréstimo deste. Em vernáculo circum- apresenta uma ocorrência talvez do séc. XIV (circuncidar) e, daí em diante, com ocorrências em 

número crescente até o século XIX, quando se marca por um sem-número de prefixados. Observe-se que o vocábulo que atestamos em nossa pesquisa está 

registrado em um texto do séc. XIV. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC334 circũ-  em volta de, 

ao redor de
240

 

circũdada Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do lat. circumdăre  cercar, rodear, 

circundar 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos [...] 

e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança, e co~ muy deleitossos cantares daues he muy docemente resoada, e con muy 

linpos ryos he muy abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada, e co~ guardadores muy preuistos he con grande 

vigilya gouernada.‖ 

09. com-  

ETIMOLOGIA: Prefixo advindo do antepositivo latino cum- (que, já no latim, poderia apresentar-se também sob as formas com-, con-, co-, col-, cor-) e este 

da preposição latina de ablativo cum, que denota ‗companhia, contiguidade‘. Esse prefixo se documenta em vocábulos eruditos, quase todos formados no 

                                                           
240

Parece ser um caso em que o prefixo (e não a base) apresenta a carga semântica básica do produto. 
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próprio latim, como coadjuvar (< coadjŭvāre), cooperação (< cooperātĭŏ, -ōnis) etc., e em alguns outros formados nas línguas modernas, como coeficiente, 

por exemplo. No português, além do alomorfe co-, o prefixo, de forma similar ao que ocorria no latim, assume, ainda, as seguintes formas: com- (diante de    

< b >, < m > e < p >, como em combater, comemorar, compor); con- (diante de consoante, com exceção de < b >, < m >, < p > e < r >  , como em conciliar, 

confrontar, conter); cor- (diante de < r >, como em corrigir, corroborar). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: co- ~ cu- ~ com- ~ coim-  ~ cõ- ~ con- ~ cũ- ~ cor- ~ cõr- ~ conr-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB186 co- Sentido 

opaco 

cobri ~ 

cobria
241

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. coopĕrīre < cum- 

+ -operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

vestir, revestir-se CSM 13 

AVERBAÇÃO: ―O moço logo dali / sacaron con alegria / e preguntaron-ll‘ assi / se sse d‘ algun mal sentia. / Diss‘ el: ‗Non, ca eu cobri / o que a dona 

cobria / que sobelo altar vi / con seu Fillo, bon donzel.‖ 

IB187 co- Sentido 

opaco 

cobrir
242

 Verbo Verbo Verbo Do lat. coopĕrīre < cum- 

+ -operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

cobrir CEM 21-22 

AVERBAÇÃO: ―Senhor, justiça viimos pedir / que nos façades, e faredes ben: / a Gris furtaron tanto, que poren / non lhi leixaron que possa cobrir; / pero 

atant‘ aprendi dun judeu /  que este furto fez ũu romeu, / que foi ante há outros escarnir.‖ 

IC335 cu- Sentido 

opaco 

cuberta Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. coopĕrīre < cum- 

+  -operīre, ‗fechar, 

tapar, cobrir‘ 

cobrir VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―E ela como e~trou lançou-sse em terra e jazendo e teendo os pees do s(an)c(t)o bispo Nono e sua cabeça cub(er)ta de ciinza, fortes vozes 

e grandes de muy gram door e de afliçom e choros dando [...].‖ 

IB188 co- Sentido descoberto
243

 Verbo Verbo Verbo Do lat. discoopērtus, -a, - descoberto, visível FCR 11 

                                                           
241

Cada forma ocorre 01 vez. 
242

02 ocorrências. 
243

02 ocorrências. 
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opaco um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +     

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que uedar comer a ha bestia ante de tercer dia o ha touer en descoberto, firme con .III. testigos e dubrela.‖ 

IB189 cu- Sentido 

opaco 

descuberto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a, -

um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +     

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

descoberto, visível 

 

CS 73 

AVERBAÇÃO: ― [...] e se lhi tolher nẽbro ou lhi fezer ferida assinááda en logo descuberto sobre olhos fique en aluidro dos Juyzes.‖ 

IC336 co-  Sentido 

opaco 

descuberta  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -coopĕrīre < cum- 

+ -operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

descoberto, sem véu, 

à mostra  

VSMA 75v 

AVERBAÇÃO: ―E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e 

rrev(er)ença dos b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo 

pecado, mais o sancto hispo Nono com grande estudo e per espaço de tenpo a (con)tenplava.‖ 

IB190 co- Sentido 

opaco 

descobrir  Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -coopĕrīre < cum- 

+ -operīre (‗fechar, tapar, 

cobrir‘) 

revelar CA 56 

AVERBAÇÃO: ―Muito per dev‘ a gradecer, / (segund‘ agora meu cuidar) / a Deus, a quen faz ben querer / senhor, con que pode falar / en lhe sa coita 

descobrir. / Mais este ben, por non mentir, / non vo-lo quis el a min dar;‖ 

IC337 co- Sentido 

opaco 

descobrao  Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -coopĕrīre < cum- 

+ -operīre (‗fechar, tapar, 

cobrir‘) 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

FR 76v 
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AVERBAÇÃO: ―E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao 

logo d(e) guysa que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].‖ 

IC338 co- Sentido 

opaco 

descobrio ~ 

descoberto
244

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -coopĕrīre < cum- 

+ -operīre (‗fechar, tapar, 

cobrir‘) 

descobrir, desvendar, 

revelar 

FS 13r – 

17r 

AVERBAÇÃO 1: ―De pois aquesto uiueu huum dia. e sacerdotes ueerono ueer. el descobriolhis quantolhi Auera edisse. Nenguũ nõ deuia a despreçar 

ohomen ainda que seia ladrom.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca auõda amj de liurar o que nõ há culpa nẽ razõ nõ he queo culpado seia descoberto.‖ 

IB191 co- Sentido 

opaco 

encobri  Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder, 

dissimular 

CA 34 

AVERBAÇÃO: ―E sabedes, des que vus vi, / mia senhor, sempr‘ eu desejei / o vosso ben, e vus neguei / meu cor d‘est‘, e vo-l encobri. / Mais agora ja por 

morrer, / se vus pesa, ou por viver, / se vus prouguer, vo-lo direi.‖ 

IB192 co-  Sentido 

opaco 

encobra ~ 

encobre
245

 

Verbo Verbo Verbo  

 

Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, cobrir, 

esconder, dissimular 

CAMI 23 

AVERBAÇÃO: ―E quand‘ el vem u vos vos sodes, razon / quer el catar que s‘ encobra e tem / que s‘encobre, pero non lhi val ren, / ca nos seus olhos 

entenden que non / pod‘ el poder aver d‘ aver prazer / de nulha ren, se non de vos veer.‖ 

IB193 co-  Sentido 

opaco 

encobrir Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder, 

dissimular, cobrir
246

 

CEM 21 / 

41 

                                                           
244

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
245

Cada forma ocorre 01 vez. 
246

Na segunda averbação o sentido do verbo é ‗cobrir‘. Assim, o prefixo, nesse caso, parece ser expletivo (ou de reforço). 
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AVERBAÇÃO 1: ―E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss‘ en / ca eno rostro trage, e non ten / por dereito de s‘end‘ el encobrir; /  e 

se aquesto sofredes ben lheu, / querran a outr‘ assi furtá-l‘o o seu, / de que pode mui gran dano vĩir.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas 

los vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas.‖ 

IB194 co- Sentido 

opaco 

encoberto Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder 

disfarçar 

FG 71 

AVERBAÇÃO: ―E páádeyras e pescadores uenderen per u quiserem. e nõ darem por en nada a nẽgúú. e se se meten en encoberto do açougue cõ sas 

vendas paguẽ o açougue.‖ 

IB195 co-  Sentido 

opaco 

encoberto ~ 

encoberta
247

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +    

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, cobrir, 

esconder, 

dissimular
248

 

CAMI 05 / 

14 

AVERBAÇÃO 1: ―Ben soub‘, amigo, por certo / que o pesar d‘aquel dia / vosso que par non avia, / mais pero foi encoberto, / e por en seede certo / que 

non foi o vosso pesar / que s‘ ao meu pudess‘ iguar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Feze-o por encoberta, / ca sei que se fora matar, / ante que a mi fazer pesar, / e por esto sõo certa / que ant‘ el queria morrer / ca mi sol 

um pesar fazer.‖ 

IC339 co- Sentido 

opaco 

encobrẽ  Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder, 

dissimular 

FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―[...] e q(ue~) isto no~ fez(er) aya atal pea qual e´ posta (contra) aquelles q(ue) encobre~ os furtos e son (con)selladores co~ elles.‖ 

IB196 co-  Sentido colher ~ colha 

~ colheron ~ 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

apanhar, recolher, 

pegar, coletar; 

CEM 17 / 

                                                           
247

Cada forma ocorre 01 vez. 
248

O sentido do vocábulo na 2ª averbação, segundo Nunes (1928) apud DDGM, é metafórico, correspondendo a ‗inconscientemente, sem intenção, sem conhecer‘, i.e., ‗sem saber, 

sem querer‘. 
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opaco colheu
249

 recolher, apanhar‘ segurar 46 

AVERBAÇÃO 1: ―Joan Rodríguiz foy osmar a Balteira  / as midida, per que colha sa madeira; / e / que me faça já faldiss‘ela: - Se ben queredes fazer, / de 

tal midid‘ a devedes a colher, /  assi e non meor, per nulha maneira.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―A Maior Moniz dei já outra tamanha,  / e foi-a ela colher logo sen sanha; / e Mari‘Airas feze-o logo outro tal, / e Alvela, que andou en 

Portugal; /  e elas x‘a colheron ena montanha.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O colbe colheu-a per ũa malha / da loriga, que era desvenecida; / e pesa-m‘ende, por que essa ida, / de prez que ouve mais log‘ o 

cavaleiro / per sas armas o fez: com‘ er‘ arteiro, / já sempr‘ end‘ ela seerá esmalhada.‖ 

IB197 co-  Sentido 

opaco 

colher ~ 

colha
250

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

recolher, apanhar‘ 

trazer, conduzir, 

obter 

CS 74-77 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e os que ora hi moram deuẽá áuer caualos a colher este vinho que uem Ca o pã vingado he per esta honrra dante e o que caualo nõ 

teuer no lagar de Jugada ou se auenha com o Jugadeiro.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―Todo caualeiro que seu pam semear. e sas vinhas laurar com seu caualo e lhy for mester de uender pode colher esse vinho sem caualo e 

nõ dar Jugada e pode aynda fazer as semẽteira e adubar sas vinhas [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] e aquel que a teuer ante seu lauor uale-sse em tal guisa que nõ colha dano [...]..‖ 

IB198 co-  Sentido 

opaco 

coller
251

 Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

recolher, apanhar‘ 

recolher, apanhar, 

pegar 

CSM 19 

AVERBAÇÃO: ―Dizend‘ aquesto, a Emperadriz, muit‘ amiga de Deus, / vyu vĩir hũa nave preto de si, chẽa de romeus, / de bõa gente, que non avia y 

mouros nen judeus. / Pois chegaron, rogou-lles muito chorando dos ollos seus, / dizendo: ‗Levade-a vosc‘, ay, amigos meus!‖ / E eles logo conssigo a foron 

coller.‖ 

IC340 co-  Sentido 

opaco 

colher
252

  Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

recolher, obter, 

apanhar, pegar 

LA 07 

                                                           
249

Cada forma ocorre 01 vez. 
250

A  primeira forma ocorre 04 vezes; a segunda, 01 vez. 
251

Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo no PA (esse coller tem o mesmo sentido de recolher), mas com idêntico significado. 
252

02 ocorrências. 
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recolher, apanhar‘ 

AVERBAÇÃO: ―Natura da tôrtor he que se paga d‘ãdar per logares soos e apartados. E pero aas vegadas vay aos ortos e aos logares pera colher algũũs 

gãos de semẽtes onde viva.‖ 

IC341 co-  Sentido 

opaco 

colher Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

recolher, apanhar‘ 

apanhar, pegar, 

obter, recolher 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Estes laurauã e gáanhauã ecolhiã seu pam e enuyauã ende amuy mayor parte aeste abbade quea metesse enprol dos pobres. Ca esto am 

de custume nõ solamẽte aqueles monges mais todolos do egipto. Ca saãẽ todos em tẽpo do pã colher assegar ou aseruir por el.‖ 

IC342 co-  Sentido 

opaco 

colhẽ  Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

recolher, apanhar‘ 

apanhar, obter, 

pegar, recolher 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Chegamos a Nitrea enhũũ logar auondado de Moesteyros ca aquaréenta milheyros dalexandria he esta Nitrea Eassi uóoume por huũ 

logar que he preto dela hu colhẽ hũa maneyra de sal que ha nome Nitreo com este sal fazẽ ouidro.‖ 

IC343 co-  Sentido 

opaco 

colheuse ~ 

colhades
253

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

recolher, apanhar‘ 

recolher (-se) FS 15v – 

16r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ecorrẽdo assi pelas ruas os aluazíjs uyos huũ homẽ que nõ auia hj culpa e começou affogir e colheuse áa Cela daquel Macario do 

Egipto e ali o prenderon e leuarono áajustiças [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eel. disselhis. Rogouos que comhades algũa cousa cõque uos confortedes. e folgade huũ pouco porque sodes lassos. mentre eu faço meu 

officio. Errogouos que colhades os Remos e que dormhades huũ pouco.‖ 

IC344 co-  Sentido 

opaco 

colhey Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- 

+-legĕre, ‗reunir, juntar, 

recolher, apanhar‘ 

refletir, meditar, 

pensar, recordar, 

reparar, ter em 

mente, considerar
254

 

DSG 02r 

                                                           
253

Observe-se que o sentido do verbo é o de recolher-se, não o de colher. Cada forma ocorre 01 vez. 
254

A expressão colher mentes parece ser sinônima da expressão meter mentes, muito recorrente nos textos portugueses medievais.  
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AVERBAÇÃO: ―E digo te pedro meu amigo . | que estas minhas lagrimas deque | me preguntas . crecem cada | dya mais . Porque colhey me tes | em 

ujda d‘algu u s que leixarõ omu  | do  de todo seu coracõ . e nunca a el | per ne hu a maneira tornarõ.‖ 

IB199 com- com; em 

conjunto 

combater Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. 

*combattĕre, cláss. 

combattuĕre < com- +    

-battuĕre, ‗bater, 

combater, brigar‘ 

bater-se ou chocar-se 

contra algo 

CSM 18 

AVERBAÇÃO: ―[...] Enton vẽo voz de ceo, que lle disse: ‗Tol / tas mãos dela, se non, farey-te perecer. // Os marĩeiros disseron enton: ‗Pois est‘ a Deus 

non praz, / leixemo-la sobr‘ aquesta pena, u pod‘ aver assaz / de coita e d‘affan e pois morte, u outra ren non jaz / ca, se o non fezermos, em mal ponto vimos 

seu solaz / E pois foy feyto, o mar nona leixou en paz, / ante a vẽo con grandes ondas combater.‘‖ 

IB200 co-  com; em 

conjunto  

comemorazone

s ~ 

comemoracion

es
255

  

Verbo Verbo Subst. Do lat. commemorātĭō,    

-ōnis < lat. 

commemorāre < cum- + 

-memorāre, ‗lembrar, 

recordar, mencionar‘ 

ofícios de réquiem
256

  TAS 02  

AVERBAÇÃO 1: ―E rogo que cada un destes añiuersarios fazam sĕpre no dia de mia morte e fazam tres comemorazones en tres partes do ano e cada dia 

fazam cantar una missa por mia alma [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E rogo que cada uno destes añiuersarios facan sempre en dia de mia morte e facam tres comemoraciones en tres partes do ano e cada 

dia facam cantar una missa por mia alma [...].‖ 

IB201 co-  Sentido 

opaco 

comẽda ~ 

comenda
257

 

Verbo Verbo Subst. Deverbal do antigo 

comendar < lat. 

commendāre < cum- +    

proteção, guarda, 

cuidado 

TAS 01 

                                                           
255

A primeira variante ocorre 02 vezes na versão da Mitra de Braga e a segunda aparece também 02 vezes, na versão da Catedral de Toledo.  
256

Ainda que pareça estranha a acepção de comemoração como ofícios de réquiem (atualmente comemorar apresenta o sentido básico de ‗divertir-se‘ ou ‗festejar com amigos, 

familiares ou conhecidos‘), este é realmente o sentido que se deixa entrever  no contexto, o que fica mais sustentado ao se pensar que comemoração tem o significado básico 

primário (etimológico) de ‗lembrar-se conjuntamente‘ (cum + memorare). No caso, com os ofícios litúrgicos e orações conjuntas, faz-se lembrança dos mortos (como nas missas de 

7º ou 30º dia). A acepção acima fica ainda mais corroborada ao se observar que ainda hoje a Igreja Católica Romana denomina de Comemoração dos Fiéis Defuntos a missa rezada 

no Dia de Finados. 
257

A primeira variante ocorre na versão da Mitra de Braga; a segunda, na da Catedral de Toledo. Cada variante ocorre 01 vez. 



552 

 

-mandāre, ‗confiar, 

entregar, dar como 

missão‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―E ssi eu for morto, rogo o apostoligo come padre e senior e beigio a terra ante seus pees que el recebia en sa comẽda e so seu 

difindemẽto a raina e meus filios e o reino.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E sse eu for morto, rogo o apostoligo como padre e senior e beio a terra ante seus pees que el receba en sa comenda e so seu 

defendemẽto a reina e meus filios e o reino.‖ 

IB202 co-  Sentido 

opaco 

comendador
258

 Verbo Verbo Subst. Adaptação do ant. fr. 

comandeor, ‗o que 

comanda‘< lat. 

commendāre < cum- +    

-mandāre, ‗confiar, 

entregar, dar como 

missão‘ 

comendador FG 70-72 

AVERBAÇÃO: ―Aquesta e a cousa que ueerõ pregõtar steuã meendiz Comendador d‘alcazar cõ nos Juyzes et cõ nos homéés bóós d‘alcaçar.‖   

IB203 co-  Sentido 

opaco 

comẽdador ~ 

comendador
259

 

Verbo Verbo Subst. Adaptação do ant. fr. 

comandeor, ‗o que 

comanda‘ < lat. 

commendāre < cum- +    

-mandāre, ‗confiar, 

entregar, dar como 

missão‘ 

comendador CA020 02-03 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] J(o)ham dura~z Come~dador de Belue´e´r [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―St(euam) fernandiz Com(en)dador maior da ordin d(e) Santiago em Portugal.‖ 

IB204 co- Sentido acomendar Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- 

encomendar CEM 28 

                                                           
258

03 ocorrências. 
259

Cada forma ocorre 01 vez.  
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opaco + -mandāre, ‗confiar, 

entregar, dar como 

missão‘ 

AVERBAÇÃO: ―E ao Demo vou acomendar / prez deste mundo, e armas e lidar, / ca non é jog‘ o de que omen chora.‖
 
 

IC345 co-  Sentido 

opaco 

encomendamus Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -comendar 

< lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, 

‗confiar, entregar, dar 

como missão‘ 

encomendar TOX015 01 

AVERBAÇÃO: ―Esta he a Carta de doaço~ a qual encomendamus a fac(er) Eu Vasco Lourenço e Eu Domingas p(er)iz sa Moller a ssanta Maria 

Dalcobaça por nossas Almas e~ remime~to de nossos pecados de hu nosso h(er)damento q(ue) nos auemos [...].‖ 

IC346 co-  Sentido 

opaco 

encomendar Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -comendar 

< lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, 

‗confiar, entregar, dar 

como missão‘ 

encomendar; 

realizar; promover; 

prover 

PP 01d 

AVERBAÇÃO: ―E por esta rrazo~ fazemos assinaadame~t(e) este liuro $ por q(ue) senp(re) os rreys do nosso senhorjo se cate~ en el assy como e~ 

espelho e veia~ as cousas q(ue) en ssy am de en|co|mendar e as entenda~. E ssegundo aquisto faça~ enos se(us) rreynos.‖ 

IB205 com- Sentido 

opaco 

comerũso ~ 

comerunsa
260

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

comer NT 02 

AVERBAÇÃO: ―Venerũ a uila e filarũli o porco ante seus filios e com erũsilo.Venerũ alia uice er filarũ outro ante illes er comerũso. Venerũ ĩ alia uice er 

filarũ una ansar ante as filia er comerunsa.‖ 

IB206 com- Sentido 

opaco 

comer ~ 

comela
261

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

comer IDD 57/58 
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consumir‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―Itẽ dam ao moordomo da terra de foro a comer tres uezes no ano cõ hũũ homẽ‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E comela cõ el o jugueiro e borõa e pan segundo que o auõde‖ 

IB207 com- Sentido 

opaco 

comere ~ 

comer
262

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

comer FCR 11 

AVERBAÇÃO 1: ―Tod omne que bestia metir sin soga, peyte .I. mor.; e, si ha bestia a comere, déle otra soga; [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Tod omne que uedar comer a ha bestia ante de tercer dia o ha touer en descoberto, firme con .III. testigos e dubrela.‖ 

IB208 com- Sentido 

opaco 

comer
263

 Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

comer CEM 35 

AVERBAÇÃO: ―Assim com‘eu queria comer i de bõo salmon, / assi queria ao Avangelho mui pequena paixon / para meestre Joan.‖ 

IB209 com- Sentido 

opaco 

comudo Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

comer CSM 19 

AVERBAÇÃO: ―A santa dona, pois que ss‘ espertou, non sentiu null‘ afan / nen fame, come se senpr‘ ouvesse comudo carn‘ e pan; / e a erva achou so as 

cabeça e disse de pran: / ‗Madre de Deus, bẽeitos son os que en ti fyuza na, / ca na ta gran mercee nunca falecerán / enquanto a souberen guardar e 

gradecer.‖ 

IC347 coim- Sentido 

opaco 

coimamos Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

comer VSMA 79v 

AVERBAÇÃO : ―Entom o santo bispo disse a my~: - Oo irma~a~o Jacobo, tomem(os) oje gram plazer e alegrya com os angeos por o gram bem e saude 

desta moca e coimam(os) e tomem(os) cibo e manjar co~ todo plazer sp(irit)ual.‖ 

IC348 com- Sentido comer
264

 Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- comer LA 02-04 
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opaco + -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

AVERBAÇÃO: ―A sesta propriedade he ca sempre escolhe os melhores grãos pera comer.‖ 

IC349 com- Sentido 

opaco 

comer ~ 

comessẽ ~ 

comia ~ comiã 

~ comesse ~ 

comhades
265

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

comer FS 13v – 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Enõ ha tantos pobres no Egipto que possam aquel pã comer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ecastigaua os frades que se alguũ afã oúuessẽ ou algũũ trabalho polos ẽmíjgos que comessẽ pouco ebeuessẽ pouca dagua. ca se muyta 

agua beuessẽ que daria ensi móor logar ao ẽmíjgo e áas tẽptações.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] e beuia muy pouca agua. e comia muy pouco pã. Eos outros frades que morauã en aquel logar nõ comiã se nõ pouco pã cõ pouco 

de sal. Eadur achariades hj frade que azeyte comesse [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Eel. disselhis. Rogouos que comhades algũa cousa cõque uos confortedes. e folgade huũ pouco porque sodes lassos. mentre eu faço meu 

officio. Errogouos que colhades os Remos e que dormhades huũ pouco.‖ 

IC350 com- Sentido 

opaco 

comer ~ 

comjam ~ 

comendo
266

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‗comer, 

consumir‘ 

comer DSG 03r 

AVERBAÇÃO 1: ―E aqueceo húú dia / queseu | padre e sua madre / fezerom gran | Jentar aseus uezinhos . fora dauj | la . e fezerõlhes aparelhar muy | tas 

maneiras de carnes . e nom | querendo el comer as carnes que os | outros comjam . pera atormentar | seu corpo . por amor de deus . opadre | e amadre 

escarnecian del . e di | ziam . Que pescado cuydas ora | quete nos traguamos naquestes | mõtes . Ca naquel lugar sooe | home  ouujr falar do pescado.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eem | mentre todos escarneciam do | sancto mancebo . foy húú mance | bo aafonte por da augua . em | hu a gram canada . E tomãdo | 

aaugua da fonte . entrou gran | de peixe na canada . Equando se | tornou omancebo . deytou aau | gua da canada . antre aqueles | quehi
 
 estauam comendo . 
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e caiu | opeixe em terra . e era atam gran | de que abastou aquell sancto home  | quanto pode comer naquel dya E | todos aquelles que esto uirom . | 

marauilarõse muito . e quedou o | escarnho do padre e da madre . | e começarom alouuar asteença deque ante escarneciam. 

IB210 co-  Sentido 

opaco 

cometestes
267

 Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < 

cum- + -mittĕre, ‗lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar‘ 

fazer, cometer, 

empreender 

CEM 30 

AVERBAÇÃO: ―E pois razon a tan descomunal / fostes filhar, e que tan pouco val, / pesar-mi-á en, se vos pois a ben sal / ante o Diaboo, a que 

obedecestes. /  E ben vej‘ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.‖ 

IC351 co- Sentido 

opaco 

cometo Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < 

cum- + -mittĕre, ‗lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar‘ 

confiar, entregar a 

alguém 

VSMA 80v 

AVERBAÇÃO: ―Estas som as riquezas p(er) as q(ua)es me o diaboo por os me(os) pecad(os) e maldades tragia emganada, por em as dou e cometo aa tua 

santidade e arbitrio.‖ 

IC352 cõ-  com; em 

conjunto 

cõpromísso Verbo Verbo Subst. Do lat. comprōmittĕre < 

cum- + -promittĕre < 

pro- + -mittĕre, ‗lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar‘ 

compromisso SFJ 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] diziã os ditos Aluridos que majs cõpridamẽte era cõteudo no dito cõpromísso que hj Auja Estãdo no dito.‖ 

IC353 con- Sentido 

opaco 

conceber Verbo Verbo Verbo Do lat. concĭpĕre < cum- 

+ -capĕre 

engravidar, 

emprenhar 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo 

e~ semelha~ça de home~m.‖ 

IC354 con- Sentido concebudo Verbo Verbo Verbo Do lat. concĭpĕre < cum- conceber, gerar FR 71v 
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opaco + -capĕre 

AVERBAÇÃO: ―[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro 

D(eu)s, endere~çou e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos 

saluar.‖ 

IC355 con- Sentido 

opaco 

concorda Subst.  Verbo Verbo Do lat. concordāre < 

concors, -cordis < cum- 

+ -cor(cordis)- + -āre
268

  

harmonizar-se, 

conciliar, alinhar-se, 

concordar 

LA 12 

AVERBAÇÃO: ―[...] nõ he verdadeyra, ca nõ he bõa porque nõ concorda con as bõas obras que mostra.‖ 

IC356 con- Sentido 

opaco 

concorda Subst.  Verbo Verbo Do lat. concordāre < 

concors, -cordis < cum- 

+ -cor(cordis)- + -āre
269

  

harmonizar-se, 

conciliar, alinhar-se, 

concordar 

DSG 08r 

AVERBAÇÃO: ―Epera nom seeres tu | pedro enganado da uida santa . | que aqueste abbade equicio fez por | deus . Pregunta omuito honrr | ado barom 

albyno . bispo da cidade | de raete . e outros som ajnda uj | uos . homee s de fe . per que podes seer | certo . se quiseres mais saber | da obra que el fazia. 

Pois asua | uida linpa concorda / com aquelo | que preegaua.‖ 

IB211 con-  Sentido 

opaco 

concordía Subst. 

 

Subst. 

 

Subst. Do lat. concordĭa < lat. 

concors, -cordis (i.e., 

cum- + -cor) 

concórdia, harmonia CGDM 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] ááçíma as dictis partes por amor de paz e de concordía; ueerõ á átal amigaugyil composiçom que os os ditos homẽés den em todo 

tenpo de ssa uida [...].‖ 

IB212 cõ- Sentido 

opaco 

cõdãpnado Verbo Verbo Verbo Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenado CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―E se eu ou alguu~ de mha p(ro)re ou doutra (contra) este meu feyto quisesse ueir no~ lly seia outorgado. e de mays seia maldito e 

escumu~gado. e co~ Judas o trahedor nos enfernos co~da~pnado.‖ 

IB213 con- Sentido condepnar ~ Verbo  Verbo Verbo Do lat. condemnāre < condenar TP 09 
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opaco condẽpnar
270

 cum- + -damnāre 

AVERBAÇÃO 1: ―E p(er)o que a parte seya (con)tumax, se dereyto ha por sy, d(e)ve juyz dar a sentença [e] ento~ deve a a (con)depnar nas despessas 

porq(ue) no~ veo e foy revel.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] o juiz deve a (con)de~pnar a parte vençuda ao que vençeo nas despesas e faz(er) aa parte que lhas de´ [...].‖ 

IB214 con- Sentido 

opaco 

condições Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & o[ut]orgo & p(ro)meto a comp(l)ir & guardar todas estas condiço~es com(m)o sobr(e)d(i)to e´ p(er) mj~ & p(er) todas mias bo~as 

a todo te~po & de mays obligo q(u)anto h(er)dam(en)to ey en Auyancos p(ar)a [c]omp(l)ilo [...].‖ 

IB215 con- Sentido 

opaco 

condiçõ ~ 

condiçoes
271

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição CA012 02 

AVERBAÇÃO 1: ―E ma~do q(ue) esta (con)diço~ seia guardada en todos aq(ue)les filyos le´e´dimos ou filyas le´e´dimas q(ue) de uos decerem [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E sse o ele q(ui)ser fazer recebede ende o corrigimento ou a enme~da. e guardadely todalas (con)diçoes de suso d(i)c(t)as.‖ 

IC357 con- Sentido 

opaco 

condiçõões Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―A este orto deleitoso do parayso terreal he conparada e semelha~te a Sancta Escriptura per razom das condiço~o~es semelhantes ao 

parayso que em ella som.‖ 

IC358 con- Sentido 

opaco 

condiçom ~ 

condiçõões
272

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

classe ou categoria 

social, condição 

OE 01v / 

03v 

AVERBAÇÃO 1: ―[...]  em este liuro som conteudas mujtas cousas pera ma~time~to e deleitaçom e meezinha e co~solaço~ das almas [dos home~e~s] de 
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qualquer condiçom [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E em fim de todo ueeo aquel caualeyro ao monte Oliuete, hu Jhesu Christo sobiu aos ceeos, e disse asy: Meu Senhor Jhesu Christo, no~ 

sey hu uaa mais depos ty. Em este luguar me faze caminho per que uaa a ty! E, tanto que esto disse, logo lhe sayo a alma e os seus seruentes leuaro~-no a 

hu~u~ fisico que lhes disesse que entendia daquel feito, e o fisico lhe preguntou por suas condiço~o~es, e elles lhe disero~ que era muy alegre e~no amor de 

Jhesu Christo, e dise-lhe o fisico: Certame~te co~ o grande prazer foy partido per meo o seu coraço~.‖ 

IC359 con- Sentido 

opaco 

condiçom Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição CGE 04b 

AVERBAÇÃO: ―E elle leixoulha por lhe criar aquelle moço. E esto com tal condiçom que, quando elle fosse grande, que fezesse delle aquello que lhe ella 

mandasse.‖ 

IC360 con- Sentido 

opaco 

condiçoes Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―Et eu, o d(i)to F(erna~) Yan(e)s, por mj~ & pola d(i)ta mja moll(e)r, asy outo(r)go esta carta & as (con)diçoes q(ue) em ella som 

esc(r)iptas em todo su a pe~a sobr(e)d(i)ta.‖ 

IC361 con- Sentido 

opaco 

condiçom ~ 

condiçoes
273

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição HGP075 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Et out(r)osy uos damos a mea da peça da Muna p(er) tal pleyto & (con)diçom q(ue) seiad(e)s nosos uasallos ma~dados, s(er)uent(e)s & 

obedient(e)s et a lau(re)d(e)s & pared(e)s bem com(m)o se no~ perq(u)am os froytos della a uosa culpa (con) mj~goa de lauor & de bboa parança [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et eu, o d(i)to F(erna~) Yan(e)s, por mj~ & pola d(i)ta mja ((L019)) moll(e)r, asy outo(r)go esta carta & as (con)diçoes q(ue) em ella 

som esc(r)iptas em todo su a pe~a sobr(e)d(i)ta.‖ 

IC362 con- Sentido 

opaco 

condiçom Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição DPAB 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] e ffose dada em esta maneyra e en esta condiçom que á aia senpre clerigo o melhor da Linhagẽ e que faça ende aniuersayro, 
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cõuenhauil ao Mõesteyro de san Johã da Pendorada.‖ 

IC363 cõ- Sentido 

opaco 

cõdíçom Verbo Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

lat. condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição SFJ 02  

AVERBAÇÃO: ―[...] e esto mãdo que Aím pela mha quintáá de ualuerde por tal preyto e cõdiçom que ssi lhjs os meus filhos lhos derẽ per outro logar bem 

parados que os per hj o Aíam ẽ tal dia qual eu ffor soterada.‖ 

IC364 cõ-  Sentido 

opaco 

cõdiçõ ~ 

cõdições
274

 

Verbo Verbo  Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição ECSS 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] enprazo A uos as ditas Casas per taL preyto e so taL cõdiçõ que uos as aiades e ppossuades en todo tẽpo de uossa vida [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E eu Pero tome por mj e por a dita mha molher reçebo as ditas Casas so as cõdições de ssusso ditas e obrigome per todos meus bẽes a 

cõprilas e aguardalas asy como em este stromento sõ cõteudas.‖ 

IC365 cõ- Sentido 

opaco 

cõdjçõ Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] damos Aforro deste dja pera todo ssempre A uos Affonso Rodigez [...] e A todos uossos ssoçessores hũa vjnha que nos Auemos no dito 

logo [...] A tal preito e cõdjçõ que uos e os uossos ssoçessores Adubedes e Aproffeytedes A dita vjnha de todolos Adubjos e coussas que lhe cõprir e ffezer 

mester ẽ gyssa que sseya melhorada e nõ peJorada.‖ 

IC366 cõ- Sentido 

opaco 

cõdiçõ
275

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         

-dīcĕre 

condição; estatuto 

social, profissional 

de uma pessoa; 

categoria 

HGP144 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] eu f(re)y M(a)r(tin), p(r)iol do moesteyro de S(an)ta Maria de Aguas S(an)tas do Bispado do Porto, enssenb(r)a conos f(re)yres & 

rraçoeyros desse moesteyro, enp(r)azamos a uos, St(eua~) Ioha(n)es, e a uossa molh(er), M(ari)a Leda, moradores en Tameal da f(re)gesia de San Juyaa~o 

de t(e)rra de Neuha, todalas q(ue)bradas q(ue) o d(i)to mon(esteyro) ha ena d(i)ta f(re)gesia de San Juyaa~o so tal p(re)yto & sso tal co~diço~ q(ue) uos 
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anb(os) as aiades & pusuyades en todo te~po de uosas uydas & façades hi be~feyt(or)ya & dedes ende cada hu~u ano ao d(i)to mon(esteyro) q(u)atro mrs & 

m(eyo) en dia de Pascoa & no~ mays.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E trag(er)des essas q(ue)bradas assunhadas e no~nas ve~derdes ne~ doardes ne~ apenhorardes ne~ p(ar)te delas a caualeyro ne~ a 

dona ne~ a cl(er)igo ne~ a escudeyro ne~ a hordj~ seno~ a atal pesoa q(ue) seia da uossa co~diço~ & q(ue) de´ ende ao d(i)to mon(esteyro) os d(i)tos 

q(u)atro mrs & m(eyo) como d(i)to he.‖ 

IB216 con- Sentido 

opaco  

confessou Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- 

+ -fatērī, ‗confessar, 

reconhecer falta ou erro‘ 

confessar FG 80 

AVERBAÇÃO: ―Et se poder prouar ááquel ca o meteu na fiaduria delj Aquillo que peytou por el cabal porque confessou a fiaduria.‖ 

IC367 con- Sentido 

opaco  

confessa Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- 

+ -fatērī, ‗confessar, 

reconhecer falta ou erro‘ 

confessar VSMA 79v 

AVERBAÇÃO : ―E quando sse alevantou disse [o] bispo: - Ora confessa tod(os) os te(os) pecad(os).‖
 
 

IB217 con- Sentido 

opaco  

confessor Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- 

+ -fatērī, ‗confessar, 

reconhecer falta ou erro‘ 

confessor, i.e., santo 

varão que não tem 

outro título, como 

mártir, apóstolo etc. 

CSM 08 

AVERBAÇÃO: ―Pois do mundo foi partido / este confessor de Cristo, / Don Siagrio falido / foi Arcebispo, poys isto, / que o fillou a seu dano; / ca, porque 

foi atrevudo / en se vestir aquel pano, / foi logo mort‘ e perdudo, / com‘ a Virgen dit‘ avia.‖ 

IC368 con- Sentido 

opaco  

cõfessores Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- 

+ -fatērī, ‗confessar, 

confessor, i.e., santo 

varão que não tem 

outro título, como 

mártir, apóstolo etc. 

OE 07v 
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reconhecer falta ou erro‘ 

AVERBAÇÃO: ―E ella me dise: Agora podes entender que no~ so~o~ eu a gloriosa Uirgem Maria, ca eu no~ som a Uirgem Maria, mais som a egreya, 

que e~no primeyro estado foy muy sancta e~nos apostolos e e~nos marteres e e~nos co~fessores e uirge~e~s [...].‖ 

IB218 con- Sentido 

opaco  

confissom Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- 

+ -fatērī, ‗confessar, 

reconhecer falta ou erro‘ 

confissão CS 69 

AVERBAÇÃO: ―Se o Mayordomo demanda alguẽ de furto ou de rouso nõ he thẽudo de responder sem rãcuroso. ou per testemoỹo de homes bóós ou per 

confissom da parte que for demandada sem força.‖ 

IC369 con- Sentido 

opaco  

confissõ Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- 

+ -fatērī, ‗confessar, 

reconhecer falta ou erro‘ 

sacramento da 

Confissão  

LA 04 

AVERBAÇÃO: ―Ca o que manso e dondo e obediẽte a Deus he tira de ssi per confissõ todolos maaos cuydos en que consentio e nuca depois torna a eles.‖ 

IC370 con- Sentido 

opaco  

confisson Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- 

+ -fatērī, ‗confessar, 

reconhecer falta ou erro‘ 

sacramento da 

Confissão  

FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―En outro dia manháa ante da luz huũ pouco alçou as maãos ao ceo e fez as oraçõ edeus aalma a Deus que seus sanctos coroa perboa 

confisson.‖ 

IB219 con- Sentido 

opaco 

confio
276

 Verbo Verbo Verbo Do PA con- + -fiar < lat. 

*fidāre 

confiar TAS 03 

AVERBAÇÃO: ―E ssi dar nõ li as quiserem, rogo os acebispos e os bispos com‘eu em eles confio que eles o demãdem pelo apostoligo e per si.‖ 

                                                           
276

02 ocorrências, uma em cada versão. 
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IB220 con- Sentido 

opaco 

confio Verbo  Verbo Verbo Do PA con- + -fiar < lat. 

*fidāre 

confiar CA003 01 

AVERBAÇÃO: ―Saude & amur. assi como amigo q(ue) muyto amo & q(ue) muyto p(re)zo & de q(ue) muyto confio & p(er)a quem q(ue)rria muyta d(e) 

bo~a~ uentura.‖ 

IB221 con-  Sentido 

opaco 

confiand‘  Verbo  Verbo Verbo Do PA con- + -fiar < lat. 

*fidāre 

confiar, fiar-se CSM 02 

AVERBAÇÃO: ―E macar eu estas duas non ey / com‘ eu queria, pero provarei / a mostrar ende un pouco que sei, / confiand’ en Deus, ond‘ o saber ven, / 

ca per ele tenno que poderei / mostrar do que quero algũa ren.‖ 

IC371 con- Sentido 

opaco 

confiam Verbo  Verbo Verbo Do PA con- + -fiar < lat. 

*fidāre 

confiar, fiar-se OE 01r 

AVERBAÇÃO: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? [...]Aprende hu he a prudencia, hu he a uirtude, hu he o entendime~to, hu he a 

saude, hu he a longura da uida, hu he o lume dos olhos, hu he a paz, hu som os principes das gentes que thesaurizam a prata e ho ouro, e~ que confiam os 

home~e~s.‖ 

IC372 con- Sentido 

opaco 

confia Verbo  Verbo Verbo Do PA con- + -fiar < lat. 

*fidāre 

confiar, fiar-se FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Mais amha alma esta toda pẽdorada soa grandeza data piedade e confia nata multidõe de ta misericórdia quea faças salua.‖ 

IC373 con- Sentido 

opaco 

confyar ~ 

confiar ~ 

confiara
277

 

Verbo  Verbo Verbo Do PA con- + -fiar < lat. 

*fidāre 

confiar, fiar-se DSG 03v-

05r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca tam cõ | pridame te ensigna ospiritu sancto . a | quem quer ensignar . que nõ ha | mester ensignança de outro  | home  que do 

mundo seia . pero | como quer que alguem tenha . ou | conujde agraça do spiritu sancto . nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que 

de | cipollo . que aly hu cuyda que ensigna uerdade . ensigna mujtos | erros.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais nos outros que emfermos | somos . e muito alongados da | questes homéés . deque agora falamos . | . nom deuemos tanto confiar | 

denos . que ante queiramos emsignar . ca aprender . Ca os que esto | fazem nõ som seguros.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Epor aquesto tenho eu / | que ualeo muito perase conprir este | milagre . aomildade daques | te mõie libertino . Casse el nõ | confiara 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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mais do home  sancto dõ | honrrado . ca dessy . nõ tirara / | acalça sua que tragia . por relicas . | Eaposera sobre ocorpo do morto.‖ 

IB222 con-  com; em 

conjunto 

confirmo ~ 

confirmam ~ 

confirma
278

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < 

cum- + -firmāre, ‗fazer 

ou tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar‘ 

confirmar CA012 03 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] a qual carta (con)firmo & reuoro cu~ mhas p(ro)pias maos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Don Dura~ Bispo d‘(e)uora. (con)f(irma). ffrey Bartholomeu bispo d(e) Silue. ffrey va´a´sco Bispo da Guarda (con)f(irmam).‖ 

IB223 con-  com; em 

conjunto 

confirma
279

 Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < 

cum- + -firmāre, ‗fazer 

ou tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar‘ 

confirmar CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―Don M(a)rty~o Arcebispo de Braga´a´. (con)f(irma). don Egas bispo de Coimbra. (con)f(irma). don Vicente bispo do porto. 

(con)f(irma).‖ 

IC374 con- com; em 

conjunto 

confírmado Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < 

cum- + -firmāre, ‗fazer 

ou tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar‘ 

confirmar DPAB 01  

AVERBAÇÃO: ―Nos Johãne pela merçéé de deus Esleyto confírmado na santa ygreia de Bragáá ffazemos saber. que cõmo a herdade de vila uerde 

dáálem Doyro uenha da nossa auoẽga e ffose dada em esta maneyra e en esta condiçom [...].‖ 

IC375 con-  com; em 

conjunto 

confirmados Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do lat. confirmāre < 

cum- + -firmāre, ‗fazer 

ou tornar firme, dar 

confirmar FR 71v 

                                                           
278

As duas primeiras formas ocorrem 01 vez cada; a última, 20 vezes. 
279

17 ocorrências. 
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consistência a, tornar 

sólido, fortificar‘ 

AVERBAÇÃO: ―E depoys resucitouse en carne e amostrouse aos se(us) dicipulos e (co)meu (con) elles e leyxous (con)firmados en sa fe s(an)cta catholica 

[...].‖ 

IC376 con-  com; em 

conjunto 

confirmado Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < 

cum- + -firmāre, ‗fazer 

ou tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar‘ 

confirmar FR 74v 

AVERBAÇÃO: ―[...] logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, receba todo dante seu 

cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya.‖ 

IC377 con-  com; em 

conjunto 

confirmaçom
280

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‗fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar‘ 

confirmação, i.e., 

sacramento do 

crisma 

PP 01 

AVERBAÇÃO: ―Titolo #IIIº p(er)a co~hoçer De(us) e fala dos sete sacrame~tos hu~u he do bautismo e o out(ro) (con)firmaço~ e o out(ro) peende~ça e 

comu~hom e vnço~ e casamento e ordem en que ha #XXVII leys.‖ 

IB224 con- com; em 

conjunto 

confortada
281

 Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto, 

resistente‘
282

 

confortado, 

consolado, aliviado, 

tranquilo 

CSM 05 / 

21 

AVERBAÇÃO 1: ―Outra razon quero contar / que ll‘ ouve pois contada / a Madalena: com‘ estar / vyu a pedr‘ entornada / do sepulcr‘ e guardada / do 

angeo, que lle falar / foy e disse: ‗Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.‘‖ 

                                                           
280

02 ocorrências. 
281

02 ocorrências. 
282

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim. 
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AVERBAÇÃO 2: ―Avia en Engraterra hũa moller minguada, / a que morreu o marido, con que era casada; / mas ficou-lle del un fillo, con que foi mui 

confortada, / e log‘ a Santa Maria o offereu porende.‖ 

IC378 con- com; em 

conjunto 

desconfortado Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -confortar 

< lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, 

robusto‘
283

 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 01v 

AVERBAÇÃO: ―Omeu filho muito | amado pedro . creligo de euan | gelho . e da sua mancebya sen | pre foy meu amigo . e meu cõpanheiro . aos liuros da 

sancta scrip | tura . que eu  escripuy . Eueendo | me el assy seer . tam desconfortado . e chorar com tanto plazer | as amarguras grandes quenomeu | 

coracom auja disseme . Aque | ceute padre ia algu a coussa | noua . porque choras mais do que | sooes dechorar.‖ 

IC379 con- com; em 

conjunto 

confortava Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto‘ 

confortar, fortalecer, 

fortificar 

VSMA 77v 

AVERBAÇÃO: ―Mais, conprido do Sp(irit)u S(an)c(t)o, corregi´i´a os /||que||/ eram de correger, p(re)dicava e dizi´i´a o dia do juizo e com toda 

benignidade e sp(er)anca confortava os sinplezes e fracos, e p(er) se(os) amoestamnt(os) os coraco~es daq(ue)les que o ouvi´i´am eram edificados entanto 

que o pavimento da egreja era molhado da auga das lagrimas que d(os) se(os) olhos saiia.‖ 

IC380 con- com; em 

conjunto 

conforte Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto‘ 

confortar, fortalecer, 

fortificar 

OE 01v 

AVERBAÇÃO: ―[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se conforte 

e o e~fermo co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saúde [...].‖ 

IC381 con- com; em 

conjunto 

confortedes ~ 

confortaua
284

 

Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto‘ 

confortar, fortalecer, 

fortificar 

FS 16r – 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Eel. disselhis. Rogouos que comhades algũa cousa cõque uos confortedes. e folgade huũ pouco porque sodes lassos. mentre eu faço 

                                                           
283

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim. 
284

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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meu officio. Errogouos que colhades os Remos e que dormhades huũ pouco.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eel que era cheo do spiritu sancto. corregiã os errados e castigauáos do Juyzo quea de uíjr. E confortaua os corações fracos porbõa 

asperança [...].‖ 

IC382 con- ~ 

cõ- 

com; em 

conjunto 

conforto ~ 

cõforto
285

 

Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto‘ 

consolação, 

conforto, auxílio 

OE 03v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―Outrosy, este nome Jhesu he manyar, onde diz Sam Bernardo: Dy tu, home~! Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te 

lenbras deste nome Jhesu? Certo sy.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Todas estas especias acha o home~ e~no orto da Sancta Escriptura e todalas outras especias de uirtudes que som pera saude e 

meezinha e co~forto das almas, onde diz Salamo~ e~no Cantar do Amor [...].‖ 

IC383 con-  com; em 

conjunto 

conforto Adj. Verbo Subst. Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto, 

resistente‘ 

consolação, 

conforto, auxílio 

LA 08 

AVERBAÇÃO: ―E per tal sabença que o rreligioso acha e aprende nos livros dos doctores recebe conforto e vida, ca aprende en como passe as 

tribulacções e as tẽptações [...].‖ 

IC384 con-  com; em 

conjunto 

conforto Adj. Verbo Subst. Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto, 

resistente‘ 

consolação, 

conforto, auxílio 

FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―Amĩ Jacobo semelhou assi que escreuessẽ aos sanctos homẽs algũas cousas boas e que lendoas e ouuyndoas as cream. e que filhẽ ende 

conforto pera sas almas.‖ 

IC385 con-  com; em 

conjunto 

confortos ~ 

conforto
286

 

Adj. Verbo Subst. Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, robusto, 

comodidade, 

mordomia, conforto, 

regalia
287

 

DSG 01v / 

05v 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
286

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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resistente‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas . | em que nom auia 

prazer . da uida que | fazia ora . quando era papa . e que er po | desse chorar todos aquelles pla | zeres . e todos aqueles plazeres  . e | todos aquelles 

confortos que soya a | uer . quando era mõie . de que ora | ia nõ ey nem hu a coussa . per | razom do trabalho que ey em este | estado em que ora som.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E pera | acrecentar na minha tristeza . to | das aquellas coussas . onde | me door e desplazer podya nacer . | poynhao ante os meus olhos 

| Eseendo eu assy chorando se  | conforto nem hu u  . que do mun | do fosse.‖ 

IB225 con-  com; 

companhia; 

em conjunto  

 

confreires Subst. Subst. Subst. Do PA com- + -freire < 

PA frei(re) < antigo prov. 

fraire < lat. frater 

confrade, confrei IDD 69 

AVERBAÇÃO: ―[...] ficou esse herdamento a Orraquinha as filha e foy ele e essa as filha confreires de Eygreioo e leixarõ o que y auiã a Eygreioo por as 

alma.‖ 

IB226 cõ-  com; 

companhia; 

em conjunto  

cõfria Subst.  Subst.  Subst. Do lat. con- + -fratre
288

 confraria, 

irmandade, 

associação  

BTPF 01  

AVERBAÇÃO: ―a cõfria. de canaueses. i. Morauedi hos gafos.i. Morauedi.‖ 

IB227 cõ-  com; 

companhia; 

em conjunto 

cõfraria Subst.  Subst.  Subst. Do lat. con- + -fratre < 

lat. frater 

confraria, 

irmandade, 

associação 

TPF  01  

AVERBAÇÃO: ―Mando [...] Ad cõfraria de canaueses i. morabetino A gafos i. morabetino.‖ 

IB228 cõ-  com; 

companhia; 

cõfraria Subst.  Subst.  Subst. Do lat. con- + -fratre < 

lat. frater 

confraria, 

irmandade, 

NDPF 01  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
287

Na segunda averbação, o sentido do substantivo é ‗refrigério‘, ‗alívio‘, ‗consolo‘.  
288

Do fr. confrérie, segundo Cunha (2010). Conforme esse etimólogo (2010), o item lexical confraria registra-se pela 1ª vez em português no séc. XIV. Contribuimos, portanto, ao 

estudo etimológico português, visto que a datação do vocábulo em questão pode ser recuada em um século, pois empiricamente também se comprova seu uso em um escrito de 1234. 
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em conjunto associação 

AVERBAÇÃO: ―Marina fafilaz. iij. Morauidis brancos. Petrus moniz. de caluos. viiij sólidos. A cõfraria. i. bragal. Petrus brauo. xij. sólidos.‖ 

IC386 con- Sentido 

opaco 

 

confrõtaçõões Verbo  Verbo Subst. Do PA confrontação < fr. 

confrontation, derivado 

do lat. med. confrontātĭō, 

-ōnis  

extremo, limite CGE 02c 

AVERBAÇÃO: ―Que fala das confro~taço~o~es d'Europa e das terras que son en ela e dos que pobraro~ Espanha.‖ 

IB229 co-  Sentido 

opaco 

cofonder Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‗verter, 

derramar, espalhar‘ 

enganar, confundir, 

embaraçar 

CSM 18 

AVERBAÇÃO: ―Pois desta guisa pres mort‘ o menĩo, como vos dit‘ ei, / a santa dona, que o sentiu morto, diss‘: ‗Ai, que farei?‘ / O Cond‘ e a Condessa lle 

disseron: ‗Que ás?‘ Diz: ‗Eu ey / pesar e coita por meu criado, que ora mort‘ achey.‘ / Diss‘ o irmão do Conde: ‗Eu o vingarey / de ti, que o matar foste por 

nos cofonder.‖ 

IB230 co-  Sentido 

opaco 

cofonda Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‗verter, 

derramar, espalhar‘ 

confundir, i.e., 

arruinar, condenar, 

destruir 

FG 78 

AVERBAÇÃO: ―E todos estes Juradures baroes e muleres assy deuẽ A iurar. e Jurar o segnor da entença primeyro. e os outros e as outras iurarẽ Ca íurou 

uerdade cada uno por si e seno que o cofonda deus.‖ 

IC387 con-  Sentido 

opaco 

conffonde ~ 

confondeu
289

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‗verter, 

derramar, espalhar‘ 

confundir, embaraçar CGE 02b / 

03c 

AVERBAÇÃO 1: ―Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e 

pore~ destroyo Deus as suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ja avedes ouvydo de suso em como Deus confondeu a linguagen daqueles que per soberva queriam fazer a torre e como se os 

linhageens partirom da grande Babilonya e como partiro~ as terras entre sy e esto e~no tempo de Paletho.‖ 
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Cada forma ocorre 01 vez.  
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IC388 co-  Sentido 

opaco 

cofonda ~ 

coffonduda
290

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‗verter, 

derramar, espalhar‘ 

confundir, pertubar, 

atordoar 

FS 14r-

01v 

AVERBAÇÃO: ―Ay senhor cõque rostro te catarey. ouque palavra auerey de me escusar ante ti Ca eu nome poderey asconder ante ti que sabes todalas 

puridades. Ay eu mesquinho que estado ante o teu altar nõte onrrey nẽte remj mais tu senhor amerceador e misericordioso que criasti as cousas demente. 

queme formasti sẽ meu merecimẽto. e me fezesti demente por te seruir. nõ me deytes data celestrial archa nẽ me cofonda affeytamẽto dũa máa molher.‖ 

AVERBAÇÃO: ―Jamais nõ soffrerey os que sse ati tornarẽ. Maldito seia odia enque tu naçisti por séeres meu contrayro. Ca as tas lagrimas mi derribaron 

e mj destroyrã mha casa. Emha asperança he coffonduda de Rayz.‖ 

IC389 cõ-  Sentido 

opaco 

cõfondido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‗verter, 

derramar, espalhar‘ 

confundido, 

embaraçado, 

assustado 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―E a molher prome~teu que no~ fezesse tal cousa e chamou logo o nome de Jhesu, e per uirtude do nome ficou afortificada e liure do 

diaboo. E partiu-se logo o diaboo, co~fondido pello nome de Jhesu.‖ 

IB231 cũ- Sentido 

opaco 

cũfuso
291

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. confūsus, part. de 

confŭndĕre < lat. cum- + 

-fŭndĕre, ‗verter, 

derramar, espalhar‘ 

condenado, 

destruído, arruinado, 

confundido, 

desgraçado 

NMMG 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] qi mi façã tudu meu diritu nĩ filu nĩ fila nõ siia pudirusu du meu filar nim poucu nĩ mutu. mius distu sijr pagadu. filu ou fila qi ista 

mãda qera brita siia malditu e cũfuso.‖ 

IC390 co-  Sentido 

opaco 

coffogoes Verbo Verbo Subst. Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‗verter, 

derramar, espalhar‘ 

imperfeição, 

desordem, confusão, 

embaraço 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Porẽ nõ metamos mẽtes nas coffogoes de nossas almas nẽ seiamos preguyçosos em nosso esforço que deuemos aestar polos outros e 

darlhis de nos bõa façanha.‖ 

IC391 cõ- Sentido cõgregaçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. congregatĭo, -ōnis conjunto, grupo OE 07v 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
291

Cunha (2010) afirma que tal forma aparece no séc. XIV, mas, na verdade,  já ocorre registrado na 1ª metade do séc. XIII. 
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opaco  < lat. congregāre < lat. 

cum- + -gregāre, ‗reunir, 

juntar, congregar‘ 

AVERBAÇÃO: ―E pore~nde a co~tenplaua hu~u~ padre muyto ameude, o qual diz asy: Eu cada d[i]a esguardo e oolho a co~gregaço~ e o aju~tame~to 

das uirtudes jntellectuaaes e dos angios, e oolho o Senhor da gloria esplandecente sobre todos [...].‖ 

IA002 cõ- Sentido 

opaco 

cõlaco
292

 Subst. Subst. Subst. Do lat. tardio collacteus 

< lat. cláss. collactānĕus 

< lat. cum- + -lāc, lactis, 

‗leite‘
293

 

colaço, irmão de 

leite 

NDF 01 

AVERBAÇÃO: ―Noticia fecit pelagio romeu de fiadores Stephano pelaiz. xx. solidos [...] petro cõlaco. x. soldos.‖  

IA003 co- Sentido 

opaco 

cõlaco Subst. Subst. Subst. Do lat. tardio collacteus 

< lat. cláss. collactānĕus 

< lat. cum- + -lāc, lactis, 

‗leite‘ 

colaço, irmão de 

leite 

NDHER 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ij. A petro cõlaco; [...].‖ 

IB232 co- Sentido 

opaco 

colaço Subst. Subst. Subst. Do lat. tardio collacteus 

< lat. cláss. collactānĕus 

< lat. cum- + -lāc, lactis, 

‗leite‘ 

colaço, irmão de 

leite
294

 

CGDM 02  

AVERBAÇÃO: ―E eu Joham colaço publíco tabelliõ da Cidade do Porto que a todas estas cousas presente fuj demãdado das ditas partes dous strumẽtos 

per. A. b. c. partidos cũ mha mãão própria screuj dos quaes cada hũa das partes há seu.‖ 

IB233 co- Sentido 

opaco 

cõlaco Subst. Subst. Subst. Do lat. tardio collacteus 

< lat. cláss. collactānĕus 

< lat. cum- + -lāc, lactis, 

colaço, irmão de 

leite 

NT 03 

                                                           
292

Cunha (2010) afirma que tal vocábulo registra-se em portugês a partir do séc. XIII. Na verdade, a primeira atestação pode ser recuada para 1175 (séc. XII). 
293

Parece, assim, um caso de parassíntese stricto sensu no próprio latim. 
294

Tal como nas demais ocorrências, esse vocábulo parece tratar-se sempre de um apodo ou alcunha (cf. VASCONCELOS, 1928 apud CARVALHINHOS, 2007, p.06). 
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‗leite‘ 

AVERBAÇÃO: ―E furũli u ueriar e prenderũ ĩde o cõlazo unde mamou o lecte e gacarũno e getarũ in terra polo cecar [...].‖ 

IC392 con- Sentido 

opaco 

conlaço Subst. Subst. Subst. Do lat. tardio collacteus 

< lat. cláss. collactānĕus 

< lat. cum- + -lāc, lactis, 

‗leite‘ 

colaço, irmão de 

leite 

TOX015 01 

AVERBAÇÃO: ―Que precentes foro~ Pedro domingiz stulto Vicente domi~giz Conlaço dazanbuja Leonardo domingiz d(ito) Tagarro alfayate 

t(estemunha)s [...].‖ 

IB234 cõ- Expletivo  cõcanbha Verbo Verbo  Subst. Do PA cõ- + -canbhar < 

do lat. cambiare 

permuta, câmbio, 

troca, negócio 

TOX032 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Eu Affonsso rodrigiz p(ro)curador del Rey en t(er)ra de Braga~ça & de mira~da faço tal co~canbha co~ ffrey Payo Abade do 

moesteyro de Crasto davelhaas e co~no conue~to desse logar en nome do (di)c(t)o senor q(ue) eles sse p(ar)te~ e dem a nosso Senor el Rey aldeya q(ue) 

chama~ outer de muas [...].‖ 

IC393 con-  Sentido 

opaco 

concedeo
295

 Verbo Verbo Subst. Do lat. concēdĕre < lat. 

cum- + -cēdĕre, 

‗marchar, andar, avançar; 

retirar-se, ceder, recuar, 

dar-se por vencido‘ 

conceder, permitir, 

dar, outorgar 

VSMA 81v 

AVERBAÇÃO: ―E el como era benigno, sancto e boo concedeo e outorgou e disse: - Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te 

lev(a)r em Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado 

e~ hu~a cela e faz e vive vida solitaria, e visita-o porque verdadeiro s(er)vo he de Deos e de todo em todo mo~je.‖ 

IB235 con- Sentido 

opaco 

coniurallo
296

 Verbo Verbo Verbo Do lat. conjūrāre < lat. 

cum- + -jūrāre, ‗jurar, 

afirmar com um 

jurar FG 79 

                                                           
295

Cunha (2010) afirma que o verbo conceder é registrado a partir do séc. XVI. Como se observa, já ocorre no séc. XIV. 
296

Pela averbação parece que o con- não oferece nenhuma carga semântica à base lexical, nem mesmo a de um reforço. Corrobora isso a repetição no texto do verbo jurar nessa 

mesma estrutura do jargão notarial (iurar en a cruz ~ coniurallo en a cruz). Na evolução da língua a forma ‗conjurar‘ obteve uma especialização semântica. 
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juramento‘ 

AVERBAÇÃO: ―E o almocoúuar e o mayordomo nõ meteren Auogado e responderem por sj. Et se por A uentura quiserẽ uíjr A ioyzo. o segnor nõ deue A 

iurar en a cruz mays pergontarẽno em sua uerdade. Et se uéére A Juyzo o Almocouuar coniurallo en a cruz se prouas nõ ouuerẽ.‖ 

IC394 com- Sentido 

opaco 

comjurou Verbo Verbo Verbo Do lat. conjūrāre < lat. 

cum- + -jūrāre, ‗jurar, 

afirmar com um 

juramento‘ 

jurar, prometer VSMA 81r 

AVERBAÇÃO: ―O sancto bispo chamou o yconemo e teedor d(os) be~ns da egreja e ela p(re)sente lhe deu todas as riquezas suas e comjurou e deu 

juram(en)to p(er)o Nosso Senhor que de todas estas riquezas no~ tomasse nenhu~a cousa ne~ despen[de]sse em obras da egreja nem do b(is)pado mais 

desse e gastasse e~ pobres e em viuvas e em orpha~os.‖ 

IC395 con- Sentido 

opaco 

coniuro ~ 

cõiuro
297

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. conjūrāre < lat. 

cum- + -jūrāre, ‗jurar, 

afirmar com um 

juramento‘ 

ordenar, conjurar FS 15v / 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] edisse. Eute coniuro pelo nome de meu senhor ihesu Christo que digas se este homẽ he culpado de ta morte?‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eu te cõiuro per Deus que tu nẽ hũa cousa destas nõ despendas nẽ des em nẽ huũ logar nẽ áa Eigreia. nẽ a Bispos. nẽ pera ti nõ filhes 

nemigalha. Mais dáo todo áas ueuuas eáas orffáas eapobres que estas quea maldade achegou seiã partidas bẽ eassaude de nossas almas. eas reqeuzas que 

forõ gaanhadas per pecados profeytẽ aprobes. Effoy logo assi feyto sẽ detardãça.‖ 

IB236 com- Sentido 

opaco 

compõer  Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

compôr-se, 

concertar-se, 

harmonizar-se 

CA 20 

AVERBAÇÃO: ―E Deus nunca me neun ben / dê, se ende a vos non prouguer, / ca non fará per nulha ren / se o ante eu saber poder. / ca de tal ben eu 

guardar-m‘ei; / e con mia cuita me querrei / compõer con meu coraçon.‖ 

IB237 cõ- Sentido cõphonhamos Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. restituir, idenizar TOX006 01 

                                                           
297

Cada forma ocorre 01 vez. 
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opaco cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

AVERBAÇÃO: ―[...] & se nos en co~çelho outo(r)gar no~ qujzermos ou deffender no~ podermos co~phonhamos a uos dob(ra)do e~ qua~to ffor 

melhorrado e a Senhor da t(err)a out(r)o ta~to [...].‖ 

IB238 cõ-  Sentido 

opaco 

cõponna Verbo Verbo  Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

repor, restituir FG 68 

AVERBAÇÃO: ―Todo homẽ de fora parte que uéér demãdar a ueziño de Garuã. vinas. ou Casas. ou herdade: de fiador que cõponna o que demandar se 

nõ uençer.‖ 

IC396 com- Sentido 

opaco 

compoer ~ 

componha 

Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

restituir, idenizar
298

 VPP 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ou perdãte seu sobrejuiz ou sobrejuyzes pera demãdar e defender e respõder pidír negar conhoçer auíjr compoer contradizer 

Eyseicõ ou eyseicões poer E pera ouuir sẽtẽça ou sẽtẽças assy definitiuas como antrelecutorias [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E quen cõtra esto quiser uíjr assy da hũa parte como da outra que esto queyra britar ou enbargar nõ lhy seía outorgado mays quanto 

demãdar outro tanto ẽ dobro componha áá outra parte e demays peite quinhẽtos soldos e a carta ficar forte e firme pera todo senpre.‖ 

IC397 con- Sentido 

opaco 

conpos Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

compor, escrever, 

produzir, criar 

OE 01r 

                                                           
298

No texto, as formas verbais em questão não parecem corresponder a nenhum de seus significados hodiernos. Pela segunda averbação, pareceu-nos sinônimo de restitua, idenize. 

Mas na ocorrência na primeira averbação (ou pela leitura de todo o documento) não é depreensível o significado contextual do verbo. No DDGM o significado para esse verbo é 

‗obter, lograr‘. 



575 

 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

AVERBAÇÃO: ―Aqui se começa o liuro que se chama Orto do Esposo, o qual conpos aa ho~rra e louuor de nosso Senhor lhesu Christo, flor muy preciosa 

e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o [e de] toda 

a corte da cidade de Jherusalem, [que] he e~na gloria do parayso.‖ 

IC398 cõ- Sentido 

opaco 

cõpoer Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

ser feito, ser escrito, 

ser compilado 

PP 02a 

AVERBAÇÃO: ―E este liu(ro) foy começado a co~poer e a ffaz(er) vesp(er)a de Sam Johoa~ne Bautista #IIIIor anos e #XXIII dias andados do 

começamento do nosso rreynado q(ue) começou q(ua)ndo andaua a e(ra) d'Adam e~ cinq(ue) mil e o~ze anos[...].‖ 

IC399 cõ- ~ 

com- 

Sentido 

opaco 

cõpos ~ 

composerom ~ 

composeron ~ 

composto
299

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

compor, produzir, 

criar; escrever 

CGE 01d – 

04c 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e co~pos este livro de todos os feitos que della pode achar, co~ve~ a saber, dello tempo de Noe ataa o tempo deste rey dom 

Affomso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E estes pobrarom hu~a grande parte de Galliza que era herma, e esta era antre dous ryos que chamam a hu~u~ Doiro e outro Mynho. E 

composerom estes dous nomes e entom poserom nome aa terra Portugalases mas depois o e~curtaron e poseronlhe nome Portugal.‖ 

AVERBAÇÃO 3: “Outrossy sabede que ante desto bem cento a~nos foy pobrada a cidade de Tolledo e pobraronna dous consules de Roma, os quaaes 

avyam nome ho hu~u~ Tollemo e outro Barrato. E destes dous nomes composeron o nome de Tolledo e assi lhe poserom nome desque foy pobrada.” 

AVERBAÇÃO 4: ―E por esta razom os dous Hercolles primeiros, cuydando cada hu~u~ seer aquelle, poseronse assy nome. Ca, segundo o linguagem 

grego, foy composto este nome per duas partes de leteras, convem a saber, de "es" e de "elleos", que quer dizer bathalhador honrrado e acabado em força e 

em lide.‖ 

                                                           
299

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a terceira, que ocorre 03 vezes. 
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IC400 cõ- Sentido 

opaco 

cõponhamos Verbo Verbo  Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‗pôr de 

parte, por de lado, 

afastar, abandonar, 

deixar‘ 

restituir, idenizar
 
 TOX033 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & p(er)a Esto obrigamos os be~s q(ue) ora auemos & daq(ui) adean(te) ouu(er)mos A lyurar e deffender ao (di)c(t)o ssenhor as 

d(i)tas tendas sseno~ q(ue) lhas co~ponhamos en [...] & q(ue)nto en elas ffor melhorado. [...].‖ 

IB239 com-  Sentido 

opaco 

composiçom Verbo Verbo Subst. Do lat. compositĭō –ōnis 

< compōnĕre < lat. cum- 

+ -pōnĕre, ‗pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar‘ 

compostura CGDM 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] ááçíma as dictis partes por amor de paz e de concordía; ueerõ á átal amigaugyil composiçom que os os ditos homẽés den em todo 

tenpo de ssa uida [...].‖ 

IC401 con- ~ 

cõ- 

Sentido 

opaco 

conposto ~ 

cõposto
300

 

Verbo  Verbo Adj. Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < lat. cum- + 

-pōnĕre, ‗pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar‘ 

composto, 

complexo; 

constituído, formado  

PP 02c 

AVERBAÇÃO: ―Ou ha corpo sinplez q(ue) sse geera e se (con)rro~pe p(er) n(atur)a asi como os eleme~tos $ ou ha corpo (con)posto e alma de creçer e 

de sentir [...] mais no~ de rrazoar assi como as outras animalhas q(ue) no~ som home~e~s & ou ha corpo co~posto de creç(er) mais no~ de se~tir ne~ de 

rrazo~ar assi como as aruores e todalas out(ra)s pla~tas & ou ha corpo (con)posto e no~ ha alma ne~ hu~a ne~ sentime~to ne~ out(ra) cousa ne~ hu~a asy 

como os metaes e as pedras p(re)çiosas e as out(ra)s cousas mi[n]erales ou ma[te]riales q(ue) se c(ri)am ou tira~ ena t(er)ra.‖ 

IC402 con- Sentido 

opaco 

conpunçõ
301

 Verbo Verbo Subst. Do lat. compunctĭō, -ōnis 

< lat. compungĕre < lat. 

cum- + -pungĕre, 

‗atormentar, fazer sofrer, 

contrição, 

arrependimento, 

pesar, pungimento 

VSMA 75r 

                                                           
300

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
301

Cunha (2010) afirma que esse substantivo é registrado a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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pungir, mortificar‘ 

AVERBAÇÃO: ―Ora ouvide e de todo coraço~ e diligençia penssade, porque esta hestoria he (con)prida de nobre e sancta (con)punço~ e devaço~.‖ 

IC403 cõ- Sentido 

opaco 

cõquererõ Verbo Verbo Verbo Do lat. *conquaĕrĕre, 

formado, por influência 

de quaerĕre, sobre 

conquīrĕre < lat. cum- + 

- quaerĕre, ‗procurar, 

buscar; informar-se; 

querer; reclamar, pedir, 

exigir; demandar‘ 

conquistar, subjugar CGE 01c 

AVERBAÇÃO: ―E como fora outrossy sabudo o muy perlongado feito d'Espanha, o qual passou per muytos senhorios dos quaaes foy muyto mal tragida 

per muytas vezes em lides e batalhas daquelles que a co~querero~, e outrossy o que os d'Espanha fazia~ em se deffender?‖ 

IC404 con- Sentido 

opaco 

conquistar ~ 

conquistou
302

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. conquistare 

(cláss. conquīrĕre < lat. 

cum- + - quaerĕre, 

‗procurar, buscar; 

informar-se; querer; 

reclamar, pedir, exigir; 

demandar‘)  

conquistar, subjugar, 

conquerer 

CGE 03c – 

05b 

AVERBAÇÃO 1: ―Mas, por que os seus feytos no~ foron muyto assiinados pera contar e~ esta estoria, poren tornaremos a contar de Hercolles que foy o 

home~ que mais feytos assiinados fez em Spanha e~ aquella sazon, ho hu~u~ por conquistar as terras e o al em poboandoas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E Pompeo foisse logo e~ as partes do levante e em cinque a~nos conquistou toda a terra do ouriente.‖ 

IC405 con- Sentido 

opaco 

conscienças Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < lat. 

cōnscīre < cum- +           

-scīre, ‗saber, conhecer, 

ter conhecimento‘ 

consciência TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] e se chamaro~ a ela en ssas conscienças. por rogo da uirgem glo(rio)sa s(an)c(t)a Maria; uoluou de(us) as almas aos corpos 

                                                           
302

Cada forma ocorre 02 vezes. 
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daq(ui)les que era~ p(er)dudos e fezero~ peendença e foro~ saluos per ela e outros muytos milagres que de(us) fez e faz por ela q(ue) coraço~ cuydar e 

lingua d‘ome no~ poderia co~tar.‖ 

IC406 con- Sentido 

opaco 

conciencia Subst. Subst. Subst. Do lat. cōnscientĭa < lat. 

cōnscīre < cum- +           

-scīre, ‗saber, conhecer, 

ter conhecimento‘ 

consciência VSMA 79v 

AVERBAÇÃO: ―E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal de 

nenhu~a obra boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.‖ 

IC407 con- Sentido 

opaco 

consecraste Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio consacrāre 

(de consecrāre < cum- +           

-sacrāre, ‗consagrar, dar 

voto a uma divindade, 

tornar sagrado, celebrar) 

consagrar, oferecer, 

dedicar 

VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Nom te avondava a cidade de Eleopolis que em outro tenpo foy mynha e tod(os) quantos e~ ela moravam me adoravam e os q(ua)es me 

tiraste e baptizaste e consecraste e deste ao teu Deos?‖ 

IC408 con- Sentido 

opaco 

conselheyro Verbo Verbo Subst. Do lat. consiliarius < lat. 

consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‗consultar‘ 

consiliário, mestre, 

conselheiro 

OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Jhesu, amigo doce, conselheyro sages, forte defensor, a este me offereço e deste me fyo, que me pode saluar e quer.‖ 

IC409 cõ- Sentido 

opaco 

cõçelhos Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

lat. cum- + -calāre, 

‗baixar a voz‘ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

CGE 01d 

AVERBAÇÃO: ―[...] e tomou os escriptos dos co~çelhos de Tolledo e de do~ Jordam, cha~celer do Santo Paaço, e de Claudyo Tollomeu, que departio do 

circo da terra melhor que outro saybho ataa a sua sazom, e de Dyom, que screveo verdadeiramente a estoria dos Godos, e de Pompeo Troga [...].‖ 
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IB240 con-  Sentido 

opaco 

consello
303

 Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

lat. consulĕre, ‗consultar, 

deliberar‘ 

aconselhar, orientar CSM 22 

AVERBAÇÃO: ―Sobr‘ esto diss‘ o menĩo: ‗madre, fe que devedes, / des oge mais vos consello que o pedir leixedes, / pois vos dá Santa Maria por mi 

quanto vos queredes, / e leixad‘ ela despenda, pois que tan bem despende.‖ 

IC410 cõ-  Sentido 

opaco 

cõselho ~ 

conselho
304

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

lat. consulĕre, ‗consultar, 

deliberar‘ 

conselho, parecer 

 

OE 05v / 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo 

e~ semelha~ça de home~m.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Onde aueeo que hu~u~ dia, se~e~do elle estudando, ueeo a elle hu~a molher pera lhe demandar conselho.‖ 

IC411 cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

cõsselho ~ 

conselho
305

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

lat. consulĕre, ‗consultar, 

deliberar‘ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

CGE 05a 

AVERBAÇÃO: ―E, despois que esto ouve feyto, tomou co~sselho com suas gentes e foysse con suas naves pello mar ataa que chegou ao ryo Bethis, ao que 

agora chama~ Guadalquivyr, e foy per elle acima ataa que chegou ao logar a que agora chama~ Sevylha. [...] E ento~ demandou Hercolles conselho aos 

estronomos se a pobraria aly e elles diseronlhe que no~ [...].‖ 

IC412 con- Sentido 

opaco 

conselho Verbo Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

lat. cum- + -calāre, 

‗baixar a voz‘ 

concelho, i.e., 

assembleia, concílio 

FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―Ho muyto onrrado Bispo da Cidade dAnziocena enuyou por todolos Bispos seus uezinhos por auer cõ eles conselho sobrehuũ preito.‖ 

IB241 con- Sentido 

opaco 

desaconselhado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aconselhar < PA a- +     

-conselh(o)- + -a- + -r  < 

sem conselho CA 23 

                                                           
303

Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo, mas com idêntico significado. 
304

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
305

Cada forma ocorre 01 vez. 
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lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‗consultar, 

deliberar‘ 

AVERBAÇÃO: ―E ora, por Deus, que vus fez melhor / falar e mais fremoso parecer / d‘outra dona, e mui mais loado / o vosso prez pelo mundo seer, / pois 

a mi contra vos mester non ten / nulha cousa, dizede-me ũa ren: / que farei eu, desaconselhado.‖ 

IB242 con- Sentido 

opaco 

desaconsellada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aconselhar < PA a- +     

-conselh(o)- + -a- + -r  < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‗consultar, 

deliberar‘ 

sem conselho CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

IB243 con- Sentido 

opaco 

consente Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, 

‗perceber pelos sentidos, 

sentir, experimentar uma 

sensação ou sentimento‘ 

anuir, aprovar, 

consentir 

TP 03 

AVERBAÇÃO: ―E pero se a´ o juyz sospeyto, primeyramente o deve a diz(er) e dout(ra) guisa semelha que (con)sente en el.‖ 

IB244 con- Sentido 

opaco 

consentir
306

 Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, 

‗perceber pelos sentidos, 

sentir, experimentar uma 

sensação ou sentimento‘ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

CA 29-56 

AVERBAÇÃO: ―E mia senhor, se vus prouguer, / ben me devedes a parcir / ben que vus queira consentir, / pois que mi Deus guisar non quer / Por que 

end‘ al possa fazer, / enquant‘ eu no mundo viver.‖ 

                                                           
306

03 ocorrências. 
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IB245 con- Sentido 

opaco 

consentir Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, 

‗perceber pelos sentidos, 

sentir, experimentar uma 

sensação ou sentimento‘ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

CEM 55 

AVERBAÇÃO: ―Pero querrei-mi avĩir / con ele, se consentir; / mais, se o el non comprir, / os seus penhos ficar-mi-na, / e querrei-me ben servir / da 

cadela, polo can. / Penhoremos
307

 o daian / na cadela, polo can.‖ 

IC413 con- Sentido 

opaco 

consẽtirã Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, 

‗perceber pelos sentidos, 

sentir, experimentar uma 

sensação ou sentimento‘ 

anuir, aprovar, 

consentir 

PP 01c 

AVERBAÇÃO: ―E p(or) q(ue) as nossas ge~tes son leaes e de g(ra)ndes coraço~es, por isso ha mest(er) a lealdade q(ue) sse ma~tenha (con) ha u(er)dade 

$ e as fortelezas da uoontade (con) dereito e (con) justiça, ca os rreys sabendo as cousas q(ue) ssom u(er)dadeiras e dereitas fara~nas aguardar e no~ 

(con)se~tira~ aos out(ro)s q(ue) passem (contra) ellas [...].‖ 

IC414 con- Sentido 

opaco 

consente Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, 

‗perceber pelos sentidos, 

sentir, experimentar uma 

sensação ou sentimento‘ 

anuir, consentir, 

permitir 

LA 04 

AVERBAÇÃO: ―Ca o que manso e dondo e obediẽte a Deus he tira de ssi per confissõ todolos maaos cuydos en que consentio e nuca depois torna a eles.‖ 

IC415 con- Sentido 

opaco 

consentjmento 

~ 

conssentjmento
308

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, 

‗perceber pelos sentidos, 

sentir, experimentar uma 

consentimento, 

permissão 

CCBA 01-02 

                                                           
307

Alternância de lexema com e sem prefixo no PA (com veiculação do mesmo sentido), visto que ocorrem também as formas apenhorar (IC178) ~ empenorar (IB440), em outros 

textos. 
308

A primeira variante ocorre 02 vezes; a segunda, uma vez.  
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sensação ou sentimento‘ 

AVERBAÇÃO: ―Era conteudo que o dito vjgajro. daua comprido poder e outoridade e Consentjmento Ao dito Aluaro perez que podesse ffazer. hũu 

escambho. dũu casaL. que o dito spitaL há hu chama louro termho de ljxbõa que he tras a sserra.‖ 

IC416 con- Sentido 

opaco 

conseruaua ~ 

conserua
309

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. conservāre < lat. 

cum- + -servāre, 

‗guardar, preservar, 

conservar, salvar; reter, 

manter; observar, vigiar; 

ficar em, morar, habitar‘ 

resguardar, 

preservar, conservar  

OE 03v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―Muytas sanctas molheres, contemplando e~ Jhesu Christo, auiam tam grande dulçura e~ suas almas que do fauoo do spiritual dulçor, 

que auiam e~no coraçom, saya aa boca hu~u~ dulçor de mel, que ellas e~ ssy sentiam que lhes fazia lançar lagrimas doces e conseruaua e guardaua a sua 

mente en deuaco~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca a especia que chama~ cynamomo~ he aaruor de collor de ciinza e pore~m significa a memoria da morte que faz o home~ tornar e~ 

ciinza, e o ba[l]samo, que conserua os corpos dos mortos que no~ apodreçam, sygnifica perseverança [...].‖ 

IC417 con- Sentido 

opaco 

conservados Verbo  Verbo Verbo Do lat. conservāre < lat. 

cum- + -servāre, 

‗guardar, preservar, 

conservar, salvar; reter, 

manter; observar, vigiar; 

ficar em, morar, habitar‘ 

resguardar, 

preservar, conservar  

CGE 01b 

AVERBAÇÃO: ―[...] e por que as artes e [as] sciencias e os outro saberes que foron achados por prol dos home~e~s fossen conservados en scripto e non 

caesse~ en olvydo e o soubessen os que depos eles vehessem [...].‖ 

IC418 con- Sentido 

opaco 

conssollaçõ
310

 Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis 

< lat. consōlarī < lat. 

cum- + -sōlārī, ‗procurar 

aliviar, consolar, 

consolação VSMA 74v 

                                                           
309

Cada forma ocorre 01 vez. 
310

Cunha (2010) afirma que esse substantivo é registrado a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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reconfortar; apaziguar, 

acalmar‘ 

AVERBAÇÃO: ―Nobr(e) e honesta cousa pareçeo [a] my~ Jacobo pecador y sc(re)pver a vos sanctos hyrmaaos, p(er) que leendo ouvindo c(re)ades e 

ajades ajuda e conssollaço~ a vossas almas, porque Deos he muito mis(er)icordioso e nom q(ue)r que ne~hu~u~ home~ em esta vida mortal p(er)eça.‖ 

IC419 con- ~ 

cõ- 

Sentido 

opaco 

consolaçõ ~ 

cõsolaçõ
311

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. consolātĭō, -ōnis 

< lat. consōlarī < lat. 

cum- + -sōlārī, ‗procurar 

aliviar, consolar, 

reconfortar; apaziguar, 

acalmar‘ 

consolação OE 01r / 

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eu, muy pecador e no~ digno de todo be~, [es]creuy este liuro pera proueito e spi[ri]tual dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de 

Jhesu Christo, e spicialme~te pera prazer e consolaço~ da alma de ty, minha jrma~a~ e compan[h]eyra da c[asa] diuinal e hu~anal [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] em este liuro som conteudas mujtas cousas pera ma~time~to e deleitaçom e meezinha e co~solaço~ das almas [dos home~e~s] de 

qualquer condiçom [...].‖ 

IC420 con- Sentido 

opaco 

conssollaçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis 

< lat. consōlarī < lat. 

cum- + -sōlārī, ‗procurar 

aliviar, consolar, 

reconfortar; apaziguar, 

acalmar‘ 

consolação, 

refrigério 

OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―E tam grande dulçura e prazer auia em elle e consolaçom, que tantas uezes o nomeou en sua escriptura, e na morte no~ lhe esqueeceu.‖ 

IC421 cõ- Sentido 

opaco 

cõsolado Verbo Verbo Verbo Do lat. cōnsōlātus < lat. 

consōlarī < lat. cum- + -

sōlārī, ‗procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar‘ 

consolado OE 05v 

                                                           
311

Cada forma ocorre 01 vez. Cunha (2010) afirma que esse substantivo é registrado a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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AVERBAÇÃO: ―E logo aly chegaro~ dous angeos que o leuantaro~ da terra, e elle ficou muy co~solado e~no seu spiritu.‖ 

IC422 con- Sentido 

opaco 

consollados Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. cōnsōlātus < lat. 

consōlarī < lat. cum- + -

sōlārī, ‗procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar‘ 

consolado VSMA 75r 

AVERBAÇÃO: ―E nos todos hedificados e mui (con)sollados do dizer e p(re)gaçom do velho, ex inp(ro)visu, vinha e passou p(er)dante elles hu~a jogressa 

da çidade de Antiochia, a que os homees daq(ue)la t(e)rra per seu linguoajem dize~ ort(ri)stiam e nos e~ a nossa dizemos molher pubrica que sse lança aos 

homee~s [...].‖ 

IC423 con- Sentido 

opaco 

consollatorias
312

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. consōlātor, -ōris 

< lat. consōlarī < lat. 

cum- + -sōlārī, ‗procurar 

aliviar, consolar, 

reconfortar; apaziguar, 

acalmar‘ 

consolador VSMA 75r 

AVERBAÇÃO: ―O qual logo abrio sua boca e p(er) esp(iri)tu sancto começou ffallar pallav(ra)s (con)sollatorias e que aos que as ouviam p(er)teeçiam.‖ 

IC424 con- Sentido 

opaco 

consolava Verbo Verbo Verbo Do lat. consōlarī < lat. 

cum- + -sōlārī, ‗procurar 

aliviar, consolar, 

reconfortar; apaziguar, 

acalmar‘ 

consolar VSMA 81v 

AVERBAÇÃO: ―Sua madre Romana sp(irit)ual faziia por ela muy gram planto e temiia ne~ per ventura fose outra vez enganada per o diaboo e de suas 

maas artes e~lacada. A qual o s(an)c(t)o bispo Nono consolava e diziia: - O filha no~ chores nem facas planto, mais ante toma plaz(er) e aleg(ri)a com os 

angeos porque Paia tomou e escolheo a mylhor parte a q(ua)l av(er)a e posuira p(er)a senp(er).‖ 

IB246 con-  Sentido 

opaco 

constreníudo ~ 

constrengano 

Verbo Verbo Verbo Do lat. constrĭngĕre < lat. 

cum- + -stringĕre, 

forçar, obrigar por 

força, coagir, 

FG 79/81 

                                                           
312

Cunha (2010) afirma que esse substantivo é registrado a partir do séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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~ constrẽgano 
313

 

‗apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; 

ferir ligeiramente‘ 

constranger 

AVERBAÇÃO 1: ―Et se o vezĩo demandar Ao vezĩo Auer mouil. de fiador de nuçion e nõ de cõpoymẽto. Et se home de fora parte demandar Auer mouil Ao 

vezĩo deuelj A dar fiador de nuçion e de compoymento. Et se lj isto nõ uqer comprir o uezĩo nõ seía constreníudo por lj responder.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et si disser nõ quero dizer nõ quero dizer uerdade nẽ mentira constrengano que diga sa uerdade e se a nõ quiser dizer constrẽgano que 

de Aquel Auer que leysan por el. ‖ 

IC425 co- Sentido 

opaco 

costrengidos Verbo Verbo Verbo Do lat. constrĭngĕre < lat. 

cum- + -stringĕre, 

‗apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; 

ferir ligeiramente‘ 

obrigados, forçados, 

constrangidos 

TOX028 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse nos vendedores a co~c(e)lho chamados fform(os) p(er) esta rrazo~ & outorgar & defender no~ q(ui)sserm(os) a dita uenda 

seerm(os) cost(re)[ngi]dos pela justiça da t(e)rra & rre~der-llo dobrado co~ todos sseus melhorame~tos [...].‖ 

IB247 com- Sentido 

opaco 

conta ~ 

contas
314

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

cálculo, cômputo, 

conta 

CEM 31 

AVERBAÇÃO 1: ―Cítola oí andarse queixando / de que lhi non davan sas quitações; / mais, des que eu oí ben sas razões / e ẽ na conta foi mentes parando, 

/ logo tiv‘ i que non dissera ben / e era já quite de todo bem: / poren faz mal d‘andars‘ assi queixando.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E queixa-se-m‘ ele muitas vegadas / dos escrivães e dos despenseiros / [ca sempre lhe tolheron seus dinheiros]; / mais, pois veen a 

contas aficadas, / logo lhi mostran bem do que quit‘ é; e pero digo-lh‘ eu que o mal é / de quen no el quitou muitas vegadas.‖ 

                                                           
313

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 
314

Cada forma ocorre 01 vez.  
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IB248 con- Sentido 

opaco 

conto Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

cômputo, número, 

conta 

CAMI 30 

AVERBAÇÃO: ―Naci em forte ponto; / e, amigo, partide / o meu gran mal sem conto, / e por esto guaride, / amigo, u mi possades / falar e mi vejades.‖ 

IC426 cõ- Sentido 

opaco 

cõto Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

número, cômputo FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Eela disse. se eu bẽ catar mha cõciencia nõ acharey nẽ hũa carreyra de bóa obra em mĩ ca os meus pecados son per cõto mais queas 

arẽas do mar.‖ 

IB249 con-  Sentido 

opaco 

contar ~ 

contarei
315

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

calcular, computar, 

determinar a 

quantidade; narrar, 

dizer, discorrer 

CEM 24 / 

43 

AVERBAÇÃO 1: ―Pero da Pont‘ á feito gran pecado / de seus cantares, que el foi furtar / a Coton, que, quando el lazerado / ouve gran tempo, el x‘os quer 

lograr, / e doutros muitos que non sei contar, / por que oj‘ anda vestido e onrado.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E mais vos contarei de seu saber, / que cõnos livros que el tem i faz: / manda-os ante si todos trager, / e pois que fode per eles assaz, / 

                                                           
315

Cada forma ocorre 01 vez. 
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se molher acha que o demo tem, / assi a fode per arte e per sen, / que saca dela o demo malvaz.‖ 

IB250 con- ~ 

cõ- 

Sentido 

opaco 

contar ~ 

contada ~ 

conta ~ contou 

~ contarey
316

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

contar, narrar, dizer CSM 05-32 

AVERBAÇÃO 1: ―Outra razon quero contar / que ll‘ ouve pois contada / a Madalena: com‘ estar / vyu a pedr‘ entornada / do sepulcr‘ e guardada / do 

angeo, que lle falar / foy e disse: ‗Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.‘‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Porend‘ a Sant‘ Escritura, que non mente nen erra, / nos conta un gran miragreque fez em Engraterra / a Virgen Santa Maria, con que 

judeus na gran guerra / porque naceu Jesu-Cristo dela, que os reprende.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―A madr‘ enton a seu fillo preguntou que sentira; / e ele lle contou como o judeu o ferira [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com‘ eu apres‘ ei, era-xe sua 

essa. / Mas o demo enartar- / a foi, por que emprennar- / s‘ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit‘ e as besonna.‖ 

IC427 cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

cõtar ~ 

contaua ~ 

cõtou ~ 

contarey ~ 

contou ~ 

cõtaruosemos 

~ contar ~ 

contasse ~ 

cõtey
317

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

narrar, discorrer, 

contar 

FS 18v -

01r 

AVERBAÇÃO 1: ―De pois que nos esto fezerõ préegarõnos muytas boas cousas. nõ uos poderia homen cõtar. quanta de misericordia e de ospedado 

achamos en eles.‖ 

                                                           
316

A primeira forma ocorre 04 vezes; as demais, 01 vez cada. 
317

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a quinta, que ocorre 04 vezes e a quarta, que ocorre 02 vezes. 



588 

 

AVERBAÇÃO 2: ―Hũũ frade nos contaua que auia hj dous Macarios no hermo [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Outro marauilhoso Miragre feyto quemj cõtou aquel clerigo uos contarei.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Outro nos contou oque uos ora diremos e affirmou que entodalas guysas era uerdade.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Eporque nõ auia hj entõ conuẽto de donas. cõtaruosemos enqual guysa foy feyto ecomosse aiuntarõ.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―Pois ouuydeme agora. contodo amor e contoda entença de uosso coraçõ. Ca esto queuos eu quero contar de dóor he de uossos 

pecados.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Esancto Nono enuiou min que era seu Dyagóo Ao Bispo da Cidade quelhj contasse todo esto como auéera. e que enuiasse logo huũ dos 

seus Dyagóos. Eo Bispo que ouúe ende muy gran lediça assyo fez comolho eu cõtey.‖ 

IC428 con- ~ 

cõ- 

Sentido 

opaco 

contassem ~ 

contar ~ 

cõtamos ~ 

contados ~ 

cõtã
318

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

contar, narrar, dizer CGE 01d – 

04c 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e catou outrossy qua~tas estorias de Roma pode aver que algu~as cousas contassem dos feitos d'Espanha [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―De Asya e Affrica, ja avedes ouvydo en outros livros que [maneira] son e que taaes. Mas da terce[i]ra parte, que he Europa, queremos 

aquy falar mais largo por que tange aa estoria d'Espanha de que avemos de contar en este livro.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E, por que mais certamente vos contemos quantas terras ouvero~, co~vem que [vos] digamos primeiramente de que guisa he Europa e 

quantas outras terras se ençarram en ela.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Todas estas terras que ditas avemos foro~ pobradas como vos co~tamos e ouve en estes tempos hy muytos caudees que foron senhores 

dellas e que ouvero~ grandes guerras antre sy. Mas, por que os seus feytos no~ foron muyto assiinados pera contar e~ esta estoria, poren tornaremos a 

contar de Hercolles que foy o home~ que mais feytos assiinados fez em Spanha e~ aquella sazon, ho hu~u~ por conquistar as terras e o al em poboandoas.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―O primeiro Hercoles foy em [o] tempo de Moyses, pero que naceu ante que elle, e este fez muytos grandes e bo~o~s feytos pero nom som 

contados e~ estas estorias.‖ 

                                                           
318

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a segunda, que ocorre 03 vezes. 
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AVERBAÇÃO 6: ―E el rey Euristeo outorgoulho, coidando que fazia bem. Mas, segundo co~ta~ os estoriadores que composeron os livros da sua estoria e 

entre todos assiinadamente Ouvidio que escreveo os seus feitos e~ certos logares [...].‖ 

IC429 con- Sentido 

opaco 

conta Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

contar, narrar, dizer OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Conta hu~u~ sabedor, que ha nome Plinio, que ha hu~a aruore en Terra de Jndia, que nu~ca apodrece a madeyra della ne~ a pode 

queymar o fogo.‖ 

IC430 con-  Sentido 

opaco 

contou ~ conta 

~ conto ~ 

contasse ~ 

contasses ~ 

contam ~ 

contar ~ 

contarey ~ 

cõtarte hey
319

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

contar, narrar, dizer DSG 01r – 

08v 

AVERBAÇÃO 1: ―ij . Dhu u  exenplo | que contou sam gregorio . do honrrado | abbade do moesteiro defundes :. ~ |.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Conta  sam | gregorio dessy meesmo | e diz assy .‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E pera seeres | certo pedro meu amigo . destas | coussas quete eu conto . direite os | nomes d‘algu u s . aque alguu s fei | tos 

dequete eu fallo aqueecerõ | Eem tom poderas entender auerda | de de todas estas coussas quete eu | conto.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey 

dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que 
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A primeira forma ocorre 07 vezes; a sétima, 04 vezes; a terceira forma ocorre 03 vezes; a segunda e a oitava,  02 vezes cada; as demais, 01 vez cada. 
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ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Eentom disse dom pedro | Queria padre que me contasses | algúas coussas . daquelles be es | que uiste e ouuiste.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―Ca | se esforça ohome  pera fazer be  . em | ouujr contra os be es que os outros | fezerom . moorme te quando sabe que | lhe 

contam uerdade . e lhe no | meã as pessoas certas que aquellas | coussas fezerom.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Respondeo sam gregor | io e disse . Aquellas coussas pedro . quete eu contar . digotas per testemunho Primeiro d‘homéés bóós e 

honrrados . | dequeas eu ouuj.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―Pera tolher en toda | duujda Aquelles que estas cou | ssas que eu conto quiserem leer | ou ouujr . quando contar algu as | coussas 

d‘ouujda . poerey certos | nomes daquelles de queo ouuj . E | sse deuista forem . poerey toda a | uerdade em como passou per my  | E deues a entender 

pedro . que | algu as coussas te contarey . | por razom daquelas coussas . que | entendo per elles . e nom per razon | deseus feitos.‖ 

AVERBAÇÃO 9: ―Ealgu as ou | tras coussas te contarey / per ra | zom dos feitos que aquecerom . | e per razom das coussas quese per | elles podem 

entender . e aque | sto que ora eu conto aprendyo | per testemunho dehoméés boõs | muito honrados.‖ 

AVERBAÇÃO 10: ―Pero cõtarte hey eu pedro / hu us poucos | demilagres . que ouuy dizer adõ | Lourenco home  muj religiosso . | que ajnda uiuo he.‖ 

IC431 cõ- Sentido 

opaco 

cõtadas ~ 

cõtou
320

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

calcular, computar, 

contar 

FS 13v / 

17r 

AVERBAÇÃO 1: ―E uymos nas terras. dos Neffeos. ede Babilonia conpanhas de monges que adur poderia séer cõtadas enque uymos. que auia muytas 

uertudes e muyto bẽ.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Equandosse chegou otẽpo de ssa morte filhóo hũa maleyta epois iouue huus dias assi doente cõtou oprazo quelhi fora adeuĩado dessa 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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morte e achou que auia de morrer aquel dia.‖ 

IB251 con- Sentido 

opaco 

descontar Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -contar < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +  

-putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

descontar, abater, 

subtrair 

HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] façades alugar a dita casa. e recebeades ende o aluguer. e como fordes recebendo assi devedes descontar. da dita Diuida.‖ 

IC432 con- Sentido 

opaco 

recontasse Verbo Verbo Verbo Do PA re- + -contar < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +  

-putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

recontar, redizer VSMA 79r 

AVERBAÇÃO : ―E o s(an)c(t)o bispo Nono e~tom aa pressa emviou a my~ pecador seu diacono ao bispo da cidade que lhe disesse e recontasse todas as 

sobred(i)ctas cousas e lhe emviasse hu~m dos se(os) diacon(os).‖
 
 

IC433 con- Sentido 

opaco 

recontam ~ 

reconta
321

 

Verbo Verbo Verbo Do PA re- + -contar < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +  

-putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

narram, ecoam OE 08r 

                                                           
321

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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AVERBAÇÃO 1: ―E tam marauilhosame~te me deleito e~nas uozes e e~nos doces cantares daquella celestrial corte, que me lenbra daquello que diz o 

propheta Dauid e~no salmo: Os ceeos recontam a gloria de Deus.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E em este orto da Sancta Escriptura acharo~ os sanctos remedios a suas temptaço~o~es co~ a graça de Deus e aprendero~ a mortificar 

suas carnes pera dar uida a suas almas, assy como fazia Sancto Jheronimo, segundo reconta assy como se segue. Exemplo. Reconta Sam Jheronimo e diz e~ 

esta guisa [...].‖ 

IC434 con- Sentido 

opaco 

recontando ~ 

recontou-lhe
322

 

Verbo  Verbo Verbo Do PA re- +  -contar < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +  

-putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

contar novamente, 

narrar novamente, 

dizer novamente 

OE 02r / 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―E [T]heofilo estaua recontando o prometime~to que lhe fezera a sancta uirgem, escarnecendo della, e aque o menino chegou ante elle 

co~ o pano do linho aluo, e~ que tragia aquellas maça~a~s marauilhosas e as rossas muy fremossas [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Onde aueeo que hu~u~ dia, se~e~do elle estudando, ueeo a elle hu~a molher pera lhe demandar conselho. E ella feze-lhe grande 

reuerença e recontou-lhe seu negocio, mais o sancto home~ tam solamente nom tornou a cousa que lhe ella dissesse nem a oolhou, e a molher partiu-se 

dally con grande tristeza.‖ 

IC435 con- Sentido 

opaco 

recontamento 

~ 

recontamẽto
323

 

Verbo  Verbo Subst. Do PA re- +  -contar- < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +  

-putāre, ‗limpar, tornar 

limpo, purificar; cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; refletir, meditar; 

pensar, crer, imaginar 

supor‘ 

narração repetida, 

recontada 

OE 02v - 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―E em este nome ue~ciam os sanctos os e~miigos da fe, asy como fez hu~u~ sancto bispo e~ hu~a desputaço~, segundo se contem e~ este 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
323

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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recontamento que se segue.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Estes e~xertos acharo~ e conhocero~ muytos sanctos doutores e~na Sancta Escriptura pella graça de Deus, le~e~do e estudando per 

ella, assy como aueo a Sancto Agustinho, segundo se contem em este recontame~to que se segue.‖ 

IC436 con- Sentido 

opaco 

contenpllaçõ Subst. Verbo Subst. Do lat. contemplātĭō,       

-ōnis < lat. contemplārē 

< lat. cum- + -templum,    

-ī, ‗templo, santuário‘
324

 

contemplação, olhar 

embevecido, olhar 

atento 

VSMA 75v 

AVERBAÇÃO: ―Ante ella e de pos ella hyam moços seus e moças que a (con)panhava~ ç(er)cad(os) de collares de ouro, da (con)tenpllaço~ e amor da 

q(ua)l nom soo os que a vyam mais os se(us) amigos no~ sse podiam ffartar.‖ 

IC437 cõ- Sentido 

opaco 

cõtenplaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. contemplātĭō,       

-ōnis < lat. contemplārē 

< lat. cum- + -templum,    

-ī, ‗templo, santuário‘ 

contemplação, olhar 

embevecido, olhar 

atento 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―O arcebispo de Se~na preguntou hu~a uez hu~u~ monge de Claraual leygo, que era muytas uezes arreuatado en co~tenplaçom, que lhe 

disesse algu~a visom que uira.‖ 

IC438 con- Sentido 

opaco 

contenplava ~ 

contenplar
325

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. contemplārē < lat. 

cum- + -templum, - ī, 

‗templo, santuário‘
326

 

contemplar, fitar 

com embevecimento 

e/ou atenção 

VSMA 75v / 

76r 

AVERBAÇÃO 1: ―E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e 

rrev(er)ença dos b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo 

pecado, mais o sancto hispo Nono com grande estudo e per espaço de tenpo a (con)tenplava.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...]somos çertos que o avemos de veer e de (con)tenplar su[a] façe, a qual cherubym no~ he ousado oolhar [...].‖ 

IC439 con-  Sentido 

opaco 

contẽplãdo  Verbo Verbo Verbo Do lat. contemplārē < lat. 

cum- + -templum, - ī, 

contemplar, meditar, 

admirar com o 

LA 02 
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Trata-se, portanto, de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (cum- + -templ(um)- + -āre). 
325

Cada forma ocorre 01 vez. 
326

Trata-se, portanto, de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (cum- + -templ(um)- + -āre). 
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‗templo, santuário‘ pensamento 

AVERBAÇÃO: ―E porẽde aquele que ouver aquestes bẽẽs a que assemelhamos as naturezas da poõba pode tomar aas per que voe ao çeo contẽplãdo e 

cuydando os bẽẽs que lhi Deus faze  e os maos de que o guardou e a lediça perduravil que lhi dara, en que regnará cõ ele pera todo sempre jamais.‖ 

IC440 con- ~ 

cõ- 

Sentido 

opaco 

contemplando 

~ cõtemplando 

~ 

cõtenplaua
327

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. contemplārē < lat. 

cum- + -templum, - ī, 

‗templo, santuário‘ 

contemplar, meditar, 

admirar com o 

pensamento 

OE 03v – 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―Muytas sanctas molheres, contemplando e~ Jhesu Christo, auiam tam grande dulçura e~ suas almas que do fauoo do spiritual dulçor, 

que auiam e~no coraçom, saya aa boca hu~u~ dulçor de mel, que ellas e~ ssy sentiam que lhes fazia lançar lagrimas doces e conseruaua e guardaua a sua 

mente en deuaco~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca o teme~ os angios, co~templando a tua presença, e teme~ os home~e~s, atendendo o teu juizo; ham pauor os demo~o~es, senti~do a 

tua muy grande uirtude, porque o uulto do Senhor uee todalas cousas.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E pore~nde a co~tenplaua hu~u~ padre muyto ameude, o qual diz asy: Eu cada d[i]a esguardo e oolho a co~gregaço~ e o aju~tame~to 

das uirtudes jntellectuaaes e dos angios [...].‖ 

IC441 con- Sentido 

opaco 

conteplando Verbo Verbo Verbo Do lat. contemplārē < lat. 

cum- + -templum, - ī, 

‗templo, santuário‘ 

contemplar, meditar, 

pensar 

DSG 01v 

AVERBAÇÃO: ―E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya 

aminha alma per desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha. 

conteplando em meu senhor ihesu christo . [f1v-c2] e em como oseruisse compridamente . | nom recebia embargo dene hu u  | queme detodo esto 

quitasse.‖ 

IB252 con- Sentido 

opaco 

contende Verbo Verbo Verbo Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

discutir, disputar, 

debater 

CSM 21 

                                                           
327

Cada forma ocorre 01 vez. 
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dirigir-se para; lutar‘ 

AVERBAÇÃO: ―E o cantar que o moço mais aposto dizia, / e de que sse mais pagava quen quer que oya, / era um cantar en que diz: ‗Gaude Virgo Maria‘; 

/ e pois diz mal do judeu, que sobr‘ aquesto contende.‖ 

IC442 con- Sentido 

opaco 

contendiã Verbo Verbo Verbo Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contender, litigar, 

disputar 

HGP030 01 

AVERBAÇÃO: ―& Ruy P(e)l(ae)z q(ue) le ent(r)ege aq(ue)lla leyra sob(r)e q(ue) (con)tendia~ & estas tres oytauas de milo out(r)osi q(ue) las de´ cada 

ano & se no~ ueer milo, q(ue) las de´ de ceueyra cumunal q(ue) lla ouuer [...].‖ 

IB253 con- Sentido 

opaco 

contenda Verbo  Verbo  Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

litígio, contenda CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] os sobred(i)c(t)os Castelos e vilas tornesse A‘lRey de Port(ugal) sen neua (con)tenda e sen ne~uu~ enbargo.‖ 

IB254 con- Sentido 

opaco 

contenda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda, disputa FG 79 

AVERBAÇÃO: ―Et se o vezĩ ouuer Algũa contenda com seu Almocouuar ou co seu Mayordomo o segnor metera uogado
328

 por sj quiser.‖ 

IB255 cõ-  Sentido 

opaco 

cõtenda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

luta, disputa, litígio CGDM 01  

                                                           
328

Observe-se mais um caso de variação em um texto de vocábulos com e sem prefixo, mas com o mesmo sentido. No caso em questão, encontram-se em variação nos Foros de 

Garvão as formas auogado e uogado. Observe-se também que é utilizado o prefixo em sua atualização vernácula, e não etimológica (ou seja, usa-se a-, mas não ad-). 
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dirigir-se para; lutar‘ 

AVERBAÇÃO: ―[...] Sabham quãtos este strumẽto uirẽ e léér ouuyrẽ que como fosse demãda e cõtenda antre os Religiosos barões e honestos dom 

Domĩgos de deus Priol e o Conuẽto do Moestejro de Moreíra do Bispado do Porto da hũa parte; e todolos homẽẽs que morã no Couto; [...].‖ 

IB256 cõ- Sentido 

opaco 

cõtẽda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda, litígio HGP152 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] elles for(um) joyzes aruidos p(er) pea & fiadoria ant(re) Nuno G(onça)luiz, caualeyro de Coy~a, & Ma(r)tj~ St(e)ph(ani)z & sa 

molh(e)r, Sa~cha Ma(r)ti~z, sobelha co~te~da q(ue) auya~ sobelho h(er)dame~to de Ciq(u)iauj e~ q(ue) andaua~ e~ dema~da & na q(u)al ca(r)ta era 

co~tiudo q(ue) elles dera~ sente~ça [...].‖ 

IB257 cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

cõtenda ~ 

contenda
329

 

Verbo  Verbo  Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

litígio, contenda CA010 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] a todos aq(ue)les q(ue) esta ma carta uire~ fazo saber q(ue) como co~tenda fosse p(er) ante mi antre don Gonsalo garcia dua parte 

e do~na Mayor g(onsa)luiz p(er) don afonso lopiz seu p(ro)c(ur)ador auondoso a´ a´quisto da outra p(ar)te [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Conue~ a ssaber q(ue) posero~ toda esta contenda en mha mao so pea de p(er)der a demanda. e hyr sen meu amor aq(ue)l q(ue) non 

fezesse meu mandado. assi en Juyzo como en aue´e´nza. como en Aruidro.‖ 

IB258 cõ- Sentido 

opaco 

cõtẽda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda TOX027 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] sabede q(ue) sobr(e) co~te~da q(ue) era p(er)ante mha corte ant(e) mj~ p(er) meu p(ro)c(ur)ador da hu~a p(ar)te & Joha~ moniz de 
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Cada forma ocorre 01 vez.   
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Mira~dela p(er) Giral me~ediz seu p(ro)c(ur)ador da outra [...].‖ 

IC443 con- Sentido 

opaco 

contenda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda HGP030 01 

AVERBAÇÃO: ―Conuszuda cousa seia q(ue) como (con)tenda de juyzo fosse ent(r)e Ruy P(e)l(ae)z por si & por sa muler M(ari)a P(ere)z da una p(ar)te 

& Joha~ P(ere)z, cunado deste Ruy P(e)l(ae)z da out(r)a p(ar)te sob(r)e razo~ de vna leyra q(ue) demandaua este Joha~ P(ere)z a Ruy P(e)l(ae)z [...].‖ 

IC444 con-  Sentido 

opaco 

contenda  Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda FR 70v 

AVERBAÇÃO 1: ―Duodecimo titulo das cousas que son en contenda.‖ 

IC445 con- Sentido 

opaco 

contendas ~ 

contenda
330

 

Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda, litígio CGE 02c / 

04b 

AVERBAÇÃO 1: ―Estes outros linhage~e~s, des que ouvero~ partidas as terras, como dissemos, no~ se tevero~ por contentes do que avyam e trabalharo~ 

por tyrar as terras hu~u~s aos outros, por a qual razon ouve antr'eles muytas e grandes contendas e lides e mortes.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esta dona Juno, por esta razon, po[s] seu amor com el rey Euristeo que era seu vizinho e avya com ella contenda per razon de hu~a 

pouca de terra de que se elle pagava, que era em partimento do seu reynado.‖ 

IC446 cõ-  Sentido 

opaco 

cõtenda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

luta, disputa, litígio EDC 01  
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Cada forma ocorre 01 vez.  
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dirigir-se para; lutar‘ 

AVERBAÇÃO: ―E a Morrte de uos Anbas e duas as ditas Cassas deuem ffycar a mj cõ todas ssas bẽffeytorías ssem cõtenda nẽhũa.‖ 

IC447 cõ- Sentido 

opaco 

cõtenda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―E depos morte dessa pesoa, as d(i)tas q(ue)bradas co~ toda ssa benfeyt(or)ya deue~ ficar ao d(i)to mon(esteyro) liu(re)s & en paz & ssen 

co~tenda ne~ hu~a.‖ 

IC448 cõ- Sentido 

opaco 

cõtẽdas Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contenda, litígio, 

disputa 

PP 03b 

AVERBAÇÃO: ―E na q(ui)nta p(ar)tida dos enp(r)estidos e das m(er)cas e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s 

faze~ antre ssy p(ra)zendo a anbalas p(ar)tes e~ que man(eyr)as se deue~ ffaz(er) e qua~es som ualedeiras ou no~ e como sse deue~ a p(ar)tir as co~te~das 

que ant(re) ell(e)s naçere~.‖ 

IC449 cõ- Sentido 

opaco 

contençõ Verbo Verbo Subst. Do  lat. contentĭō, -ōnis 

< lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

luta, contenda, 

demanda, contenção 

OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E, chorando elle e dando uozes muy amargosame~te, ouuyo subitamente hu~a uoz asy como de menino, que lhe dizia muy ameude: Toma 

e lee! Toma e lee! E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de comeres 

de luxuria e de guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor Jhesu 

Christo, e no~ façades cura da carne~ em maas cobiiças.‖ 
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IB259 con- Sentido 

opaco 

contendor
331

 Verbo  Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contendor, 

contendendor, 

litigante 

FCR 13-16 

AVERBAÇÃO: ―Ningun omne que duas uezes prindare eno dia o parare fiel, peyte .I. mor. a sou contendor.‖ 

IC450 con- Sentido 

opaco 

contentores Verbo Verbo Verbo Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‗estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar‘ 

contendedores, 

litigantes 

FR 74r 

AVERBAÇÃO: ―[...] esto no~ se entende por aquelles que son chamados a juyzes co~ se(us) contentores e assy estes se no~ ueere~ a mandamento do juyz 

aya~ pe~a q(ue) e´ posta (contra) aquelles a que no~ fazen o mandamento do juyz.‖ 

IC451 con-  Sentido 

opaco 

contentaste Verbo Verbo Verbo Do do lat. tardio 

contentāre < lat. 

contĭnēre < lat. cum- +    

-tenēre, ‗ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

adquirir, ganhar; possuir, 

ser senhor de, ocupar, 

habitar; conservar, 

guardar, manter; reter, 

imobilizar; comandar, 

governar, submeter; ser 

obrigado a‘ 

contentar, desejar , 

satisfazer 

VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Nom te contentaste de muytas e desvayradas naco~es de gentes que me tiraste e baptizaste e juntaste aa ley do teu De(os)?‖ 

IC452 con-  Sentido contentes Verbo Verbo Adj. Do lat. contĕntus < do 

lat. tardio contentāre < 

satisfeito, contente  CGE 02c 
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03 ocorrências. 
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opaco lat. contĭnēre < lat. cum- 

+ -tenēre, ‗ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

adquirir, ganhar; possuir, 

ser senhor de, ocupar, 

habitar; conservar, 

guardar, manter; reter, 

imobilizar; comandar, 

governar, submeter; ser 

obrigado a‘  

AVERBAÇÃO: ―Estes outros linhage~e~s, des que ouvero~ partidas as terras, como dissemos, no~ se tevero~ por contentes do que avyam e trabalharo~ 

por tyrar as terras hu~u~s aos outros, por a qual razon ouve antr'eles muytas e grandes contendas e lides e mortes.‖ 

IC453 con-  Sentido 

opaco 

contento Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĕntus < lat. 

tardio contentāre < lat. 

contĭnēre < lat. cum- +    

-tenēre, ‗ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

adquirir, ganhar; possuir, 

ser senhor de, ocupar, 

habitar; conservar, 

guardar, manter; reter, 

imobilizar; comandar, 

governar, submeter; ser 

obrigado a‘ 

contentar, desejar  VSMA 78r 

AVERBAÇÃO: ―E este teu De(os) e~ o q(ua)l cherubim e s(er)aphim nom som ousad(os) ool/||h||/ar, ffoy contento de morar e participar com os 

pecadores asy como tu s(an)c(t)o e muy honrrado padre preegas.‖ 

IC454 con- Sentido 

opaco 

contem
332

 Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

conter, ter em si OE 01v / 

07r 

                                                           
332

02 ocorrências. 
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segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

AVERBAÇÃO: ―Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota 

[oraço~] que cante ante el e seia rec[ibuda] por nos, e aa Uirgem, sua m[adre], [que] faça conprir nossa oraço[m e que] nos emviie a seu rogo ros[as de 

pa]ciencia do orto do seu para[yso e] fruitos de acabame~to de [obras] de saluaço~, asy como e~ui[ou a hu~u~] escolastico, que auia nome T[heo]fi[lo], a 

rogo de hu~a sancta uirgem, [sua espo]sa de Jhesu Christo, segundo se con[tem em] este falame~to que se segue.‖ 

IC455 con- Sentido 

opaco 

contẽse Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

conter, refrear, frear, 

tolher 

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre 

duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | 

trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . contẽse omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que hey 

de  desenbargar.‖ 

IB260 cõ- Sentido cõtiudo
333

 Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. conter, encerrar HGP152 01 

                                                           
333

03 ocorrências.  
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opaco cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

AVERBAÇÃO: ―[...] elles for(um) joyzes aruidos p(er) pea & fiadoria ant(re) Nuno G(onça)luiz, caualeyro de Coy~a, & Ma(r)tj~ St(e)ph(ani)z & sa 

molh(e)r, Sa~cha Ma(r)ti~z, sobelha co~te~da q(ue) auya~ sobelho h(er)dame~to de Ciq(u)iauj e~ q(ue) andaua~ e~ dema~da & na q(u)al ca(r)ta era 

co~tiudo q(ue) elles dera~ sente~ça [...].‖ 

IC456 cõ- Sentido 

opaco 

cõteudo
334

 Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

conter, encerrar SFJ 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] diziã os ditos Aluridos que majs cõpridamẽte era cõteudo no dito cõpromísso que hj Auja Estãdo no dito.‖ 

IC457 cõ- Sentido 

opaco 

cõtehudas Verbo Verbo Adj. Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

contido, encerrado HGP144 01 
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Ocorre 02 vezes. 
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ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

AVERBAÇÃO: ―E sse uos chama(r)des a out(r)o senhorio saluo a nos ou a nosos sucesores, q(ue) seia p(er) razo~ dos nossos dereytos; este p(r)azo 

d'esenço~ adea~t(e) no~ ualha & sseia ne~ hu~u e as cousas q(ue) neel son co~tehudas.‖ 

IC458 cõ- Sentido 

opaco 

cõtehudo Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

contido TOX033 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & co~ out(r)os ssegu~do h(e) co~tehudo nas c(ar)tas da co~p(ra) du asnos [...] p(er) p(re)ço nomeado [...].‖ 

IC459 con- Sentido 

opaco 

conteudo
335

 Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

contido CCBA 01-02 

                                                           
335

04 ocorrências.  



604 

 

AVERBAÇÃO: ―Era conteudo que o dito vjgajro. daua comprido poder e outoridade e Consentjmento Ao dito Aluaro perez que podesse ffazer. hũu 

escambho. dũu casaL. que o dito spitaL há hu chama louro termho de ljxbõa que he tras a sserra.‖ 

IC460 cõ- Sentido 

opaco 

cõteudas Verbo Verbo  Verbo  Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

conter ECSS 01 

AVERBAÇÃO: ―E eu Pero tome por mj e por a dita mha molher reçebo as ditas Casas so as cõdições de ssusso ditas e obrigome per todos meus bẽes a 

cõprilas e aguardalas asy como em este stromento sõ cõteudas.‖ 

IC461 cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

cõteudas ~ 

conteúdas ~ 

contem
336

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

conter, ter em si, 

encerrar 

OE 01v / 

02v 

AVERBAÇÃO 1: ―E pore~ no~ te quise escreuer liuro sinpliz daquellas cousas que tu dema~daste, mais trabalhei-me fazer este liuro das cousas 

co~teudas e~nas Escripturas Sanctas e dos dizeres e autoridades dos doutores catholicos e de outros sabedores e das façanhas e dos exenplos dos sanctos 

home~e~s.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...]  em este liuro som conteudas mujtas cousas pera ma~time~to e deleitaçom e meezinha e co~solaço~ das almas [dos home~e~s] de 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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qualquer condiçom [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E em este nome ue~ciam os sanctos os e~miigos da fe, asy como fez hu~u~ sancto bispo e~ hu~a desputaço~, segundo se contem e~ este 

recontamento que se segue.‖ 

IC462 cõ- Sentido 

opaco 

cõteudo Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‗ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, adquirir, ganhar; 

possuir, ser senhor de, 

ocupar, habitar; 

conservar, guardar, 

manter; reter, imobilizar; 

comandar, governar, 

submeter; ser obrigado a‘ 

conter, ter em si TOX034 01 

AVERBAÇÃO: ―ElRey fez le´e´r & p(ro)bicar hu~a c(ar)ta do (di)c(t)o Senhor p(er) mj~ sob(re)(di)c(t)o Tabalio~ a viçe~te domj(ngui)z p(ro)curador do 

Co~çelho de panoyas e na qal era co~teudo ent(re) as out(ra)s cousas q(ue) o (di)c(t)o Senhor ma~daua [...].‖ 

IC463 cõ- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

cõtestou Verbo Verbo Verbo Do lat. contestārī < cum- 

+ -testārī, ‗depor como 

testemunha, ser 

testemunha, testemunhar; 

atestar, afirmar, declarar, 

revelar, indicar; invocar 

uma testemunha‘ 

contestar  DFP 01 

AVERBAÇÃO: ―A qual pitiçon o dito francisco martjnz cõtestou dela per Negaço [...].‖ 

IC464 con- Sentido 

opaco 

contristey
337

 Verbo Verbo Verbo Do lat. contrīstāre < 

cum- + -trīstis, -e, ‗triste, 

taciturno; de mau agouro, 

sinistro; infeliz, 

desventurado; amargo, 

contristar, afligir, 

penalisar, mortificar, 

entristecer 

VSMA 80v 
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Cunha (2010) afirma que o verbo contristar surge registrado no séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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desagradável; sombio, 

austero‘ 

AVERBAÇÃO: ―Eu te dey muyto ouro e muyta prata e outras muytas req(ue)zas, rogo-te que me digas em q(ua)l cousa te contristey e fige o que nom 

devera.‖ 

IC465 cõ- Sentido 

opaco 

cõtrito Verbo Verbo Adj. Do lat. contrītus < lat. 

contrīstāre < cum- +       

-trīstis, -e, ‗triste, 

taciturno; de mau agouro, 

sinistro; infeliz, 

desventurado; amargo, 

desagradável; sombio, 

austero‘ 

contrito, arrependido OE 01r 

AVERBAÇÃO: ―Mays, segundo diz o be~e~to [Sancto A]gustinho, tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto nem 

pode fazer o teu [spiritu co~]trito, c[a], como quer que os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade pera o 

amor de Deus.‖ 

IB261 com-  Sentido 

opaco 

comuẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir ECG 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] fazemos. prazo. De uno casal; que habemos em gõtigẽ; per nome; aquele em que seue e morou teu padre. por precio que de ti 

recebemos; comuẽ a saber cãto. vj. Maravedis.‖ 

IB262 con- Sentido 

opaco 

conuẽ
338

 Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir HGP052 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] (con)ue~ a saber p(or) #XL s(oldo)s q(ue) uos a mj~ destes & se ela mays valia ca estes d(i)n(eyros) de suso ditos, o mays dou eu & 

q(u)ito a Ssanta M(ari)a de Ssobrado por alma mi~a.‖ 

IB263 con-  Sentido conuẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

convir CA010 01 
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opaco aparecer, mostrar-se‘ 

AVERBAÇÃO: ―Conue~ a ssaber q(ue) posero~ toda esta contenda en mha mao so pea de p(er)der a demanda [...].‖ 

IB264 con-  Sentido 

opaco 

conuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir FG 75 

AVERBAÇÃO: ―E se o peõ  ferir Ao Caualleiro a tal ferida deuelj a cõprir todo o Juyzo. Et conven a saber xij maravidis.‖ 

IB265 cõ- Sentido 

opaco 

cõuẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir HGP019 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] co~ue~ a sab(er) se essa h(er)dade & uoz eu q(u)iser uender ou supenorar a uos & a uossa uoz o deuo a fazer ante ca aut(r)o home 

ne~ ca aut(r)a m(o)l(e)r.‖ 

IB266 con-  Sentido 

opaco 

conven Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir, ser adequado CAMI 28 

AVERBAÇÃO: ―—Amigo, queredes-vos ir? / —Si, mia senhor, ca non poss‘ al / fazer, ca seria meu mal / e vosso; por end‘ a partir / mi conven d‘aqueste 

logar. / —Mais que gran coita d‘ endurar / me será, pois me sen vós vir, // Amigu‘, e de min que será? / — Bem, senhor bõa e de prez; / e, pois m‘ eu fôr 

daquesta vez, / o vosso mui ben se passará, / mais morte m‘ é de m‘ alongar / de vós e irm‘ alhur morar. / — Mais, pois é voss‘ ũa vez já, // Amigu‘, eu sem 

vós morrerei. / — Non querrá Deus esso, senhor, / mais, pois, u vós fordes, non for / o que morrerá eu serei; / mais quer‘ eu ant‘ o meu passar / ca assi do 

voss‘ aventurar. / — E eu sem vós de morrer ei.‖ 

IB267 co- ~ 

cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

couẽ ~ cõuem 

~ conuẽ ~ cõuẽ 

~ cõuen
339

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir IDD 57-64 

AVERBAÇÃO 1: ―Couẽ a saber.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Cõuem a saber a casa da laura e a de Saluador.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Itẽ disserom as testemũyas primeiras de suso ditas que a casarias ẽ Cabezaes que fazem foro a el Rey conuẽ a saber das casas e da 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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almuya que forõ de Martim Ferreiro.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E deulhis esses logares que erã urgaes e matos a foro cõuẽ a ssaber [...].‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―[...] e diseron que lhi poserõ tal foro cõuen a ssaber [...].‖ 

IC466 con- Sentido 

opaco 

conuẽ ~ 

conuijnha
340

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir, convém PP 01c / 

04b 

AVERBAÇÃO 1: ―E p(or) q(ue) todas estas (cou)sas no~ pode~ faz(er) co~p(ri)dam(e~)t(e) se no~ co~hoçe~ sseu estado qual he ou q(ue) lhy (con)ue~ 

q(ue) faça e~ el e de q(ue) sse deue guardar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E posemos cada hu~a destas hu (con)uijnha.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E na segunda p(ar)tida deste liuro falaremos do q(ue) (con)ue~ a ffaz(er) aos enp(er)adores e aos rreys e aos out(ro)s g(ra)ndes 

senhor(e)s ta~ be~ en ssy meesmos come e~ nos out(ro)s se(us) feytos p(er) q(ue) elles ualha~ mays e se(us) rreynos e sas t(er)ras seiam ac(re)centadas e 

seia~ guardados elles e as ssas uo~o~tades segundo dereyto [...].‖ 

IC467 con-  Sentido 

opaco 

conuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir, convém FR 70v 

AVERBAÇÃO: ―Vnde (con)uen a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça l[e]es p(er) que os poboos sabya~ como an de uiuer, e 

as desaueenças e os preytos que nasçere~ antr‘elles seya~ departidos de guisa q(ue) aquelles q(ue) mal faze~ receba~ pe~a e os boos uiuam seguramente en 

paz.‖ 

IC468 cõ-  Sentido 

opaco 

cõuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir, convém TOX033 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] p(er) p(re)ço nomeado co~uen a ssaber p(e) [...] l(i)br(a)s cada hu~a dos q(u)a nos damos(er) ben pagados & ent(re)gues [...].‖ 

IC469 cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

cõvẽ ~ convem 

~ cõvem
341

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

convir, importar CGE 01d – 

04b 
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A primeira forma ocorre 05 vezes; a segunda, 02 vezes. 
341

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a segunda, que ocorre 02 vezes.  
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aparecer, mostrar-se‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e co~pos este livro de todos os feitos que della pode achar, co~ve~ a saber, dello tempo de Noe ataa o tempo deste rey dom 

Affomso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Como o mundo he partido en tres partes, convem a saber: Asya, Europa, Affrica.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E, por que mais certamente vos contemos quantas terras ouvero~, co~vem que [vos] digamos primeiramente de que guisa he Europa e 

quantas outras terras se ençarram en ela.‖ 

IC470 cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

cõuem ~ 

convem
342

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convir, condizer OE 01r / 

02v 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] me rogaste muytas uezes que te fezesse em [li]nguagem hu~u~ liuro dos fectos [ant]ygos e das façanhas dos no[bres baro~ees] e 

das cousas marauilh[osas] do mu~do e das propiedades das [animal]ias, pera leeres e tomares [espaço] e solaz e~nos dias en que te [co~uem] cessar dos 

trabalhos corpo[raees].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E pore~ e~no começo desta obra puge o nome de Jhesu Christo, e e~no seu nome a comecey, o qual nome he muy delectoso, onde diz 

Jhesu, filho de Sirac: Asi como o mel seera doce a renebra~ça delle, convem a saber do nome que he Jhesu, que quer dizer saude.‖ 

IB268 cõ- ~ 

con- 

Sentido 

opaco 

cõuenzas ~ 

conuenẽzas ~ 

cõuenenzas
343

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. convenientĭa < 

lat. convenīre < cum- +  

-venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

acordo, pacto CA003 01 

AVERBAÇÃO: ―E rey sapede q(ue) my plaz de uos deliurardes & mandardes entregar ao maest(r)e & ao Conue~to d(e) auys esse Castello de albofeyra se 

a uos praz. saluas nossas conuene~zas & nos preytos q(ue) sunt entre uos & my. q(ue) esto no~ possa enpe´e´zer a nossos preytos ni~ a las co~uenenzas 

q(ue) sunt entre uos & my.‖ 

IC471 cõ- Sentido 

opaco 

cõuẽẽças Verbo Verbo Subst. Do lat. convenientĭa < 

lat. convenīre < cum- +  

-venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convenção, acordo, 

ajuste 

PP 03b 

                                                           
342

Cada forma ocorre 01 vez. 
343

Cada forma ocorre 01 vez.  
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AVERBAÇÃO: ―E na q(ui)nta p(ar)tida dos enp(r)estidos e das m(er)cas e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s 

faze~ antre ssy p(ra)zendo a anbalas p(ar)tes e~ que man(eyr)as se deue~ ffaz(er) e qua~es som ualedeiras ou no~ e como sse deue~ a p(ar)tir as co~te~das 

que ant(re) ell(e)s naçere~.‖ 

IB269 con- Sentido 

opaco 

conveniavel
344

 Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

conveniente TP 09 

AVERBAÇÃO: ―O juiz deve dar a sentença en publico e en logar (con)veniavel e no~ en logar torpe.‖ 

IB270 con- Sentido 

opaco 

convenyavel Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

conveniente, 

convinhável, 

oportuno 

TP 01 

AVERBAÇÃO: ―A segunda cousa e´ que o juyz cite en tempo (con)venyavel, que quer diz(er) que emp(ra)ze, ca se o juyz aplazar ou poser tempo en g(ra)n 

festa, non e´ teodo o aplazado de vijr.‖ 

IC472 cõ- Sentido 

opaco 

cõuenhauil Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

conveniente, 

convinhável 

DPAB 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] e ffose dada em esta maneyra e en esta condiçom que á aia senpre clerigo o melhor da Linhagẽ e que faça ende aniuersayro, 

cõuenhauil ao Mõesteyro de san Johã da Pendorada.‖ 

IC473 con- Sentido 

opaco 

conuenhauil Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

conveniente, 

convinhável, 

oportuno 

FR 77r 

AVERBAÇÃO: ―A ley deue seer moostrada que todo o ome o possa entender q(ue) nenguu non seya enganado p(er) ella e q(ue) seya (con)uenhauil aa 

t(er)ra & ao te~po [...].‖ 

IC474 cõ- Sentido 

opaco 

cõuenhauíjs Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

convinháveis VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ou perdante outro ou outros Juyz ou Juyzes que o preyto de dereyto deuã a julgar assy ecclesiasticos como segraes cõuenhauíjs aa 

                                                           
344

Cunha (2010) registra o verbo convir e vários de seus derivados e flexões,  mas não aponta tal forma. 
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demãda ou perdante nosso Senhor el Rey sa corte ou perdãte seu sobrejuiz ou sobrejuyzes.‖ 

IB271 con- Sentido 

opaco 

conuinidores Verbo  Verbo Subst. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‗vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se‘ 

juiz investido pelo 

poder das partes
345

 

FCR 19 

AVERBAÇÃO: ―Todos omnes que iuyzio ouueren, fagan .III. uizinos alcaldes e conuinidores. E iulguen sou iuyzio.‖ 

IC475 con-  ~ 

cõ- 

com; em 

conjunto 

conuersar ~ 

cõuersou
346

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. conversārī < 

cum- + -versārī, 

‗encontrar-se ou viver 

habitualmente em, morar, 

residir, viver; estar 

ocupado em‘ 

falar, comunicar-se OE 03r / 

03v 

AVERBAÇÃO 1: ―Esta palaura e uerbo, que nos chamamos Filho de Deus, aue~do misericordia sobre os home~e~s, liurou-[o]s do error e~ que eram e 

soffreu e quis nacer de molher e conuersar com os home~e~s e morrer por elles e vi~i~ra outra uez a julguar a uida de cada hu~u~s.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~u~ caualeyro amaua muyto Jhesu Christo, e, co~ muy grande amor que lhe auia, foy-sse a Jherusalem e andou per todolos sanctos 

lugares hu Jhesu Christo naceu, morreu e resurgiu e co~uersou e fez as outras cousas.‖ 

IB272 con- Sentido 

opaco 

converteu Verbo Verbo Verbo Do lat. convĕrtĕre < 

cum- + -vertĕre, ‗voltar, 

virar (-se); mudar, 

converter; traduzir; 

desviar, afastar‘ 

converter CSM 27 

AVERBAÇÃO: ―Poy-la Virgen groriosa fez este miragr‘ atal, / que deu ao jograr dõa e converteu o negral / monge, dali adeante cad‘ na‘ um grand‘ 

estadal / lle trouxe a ssa eigreja o jograr que dit‘ avemos.‖ 

IC476 con- Sentido 

opaco 

convertã Verbo Verbo Verbo Do lat. convĕrtĕre < 

cum- + -vertĕre, ‗voltar, 

virar (-se); mudar, 

converter; traduzir; 

converter VSMA 74v 

                                                           
345

Segundo Filgueiras (2011, p.26). 
346

Cada forma ocorre 01 vez. 
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desviar, afastar‘ 

AVERBAÇÃO: ―Muytas e grandes graças devemos dar ao Senhor, que nom quer a morte dos pecadores mas quer e cobiiça que sse (con)verta~ e façam 

penitençia.‖ 

IC477 cõ- Sentido 

opaco 

cõuerteo Verbo Verbo Verbo Do lat. convĕrtĕre < 

cum- + -vertĕre, ‗voltar, 

virar (-se); mudar, 

converter; traduzir; 

desviar, afastar‘ 

converter OE 05r 

AVERBAÇÃO: ―E des aquella hora foy fecta a donzela sa~a~, e co~uerteo-a Sancto Ciriaco e bauptizou-a.‖ 

IC478 con- ~ 

cõ- 

Sentido 

opaco 

conuida ~ 

cõuidarey
347

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convidar, convocar OE 02r / 

04v 

AVERBAÇÃO 1: ―Uou-me pera o meu amigo e meu esposo Jhesu Christo, que me conuida pera muy sanctas uodas e muy solempnes manjares pera o seu 

parayso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Sancto Ignacio mandaua~ deytar aos leo~o~es pella fe de Jhesu Christo, e elle dizia: Muyto me prazeria que eu seia ferido das bestas 

que me som aparelhadas, e eu as rogo que seiam trigosas pera me matarem, e eu as co~uidarey pera me comere~ e que no~ faça~ assy a my~ como faze~ 

aos outros martires, que no~ ousam tanger os seus corpos.‖ 

IC479 con-  Sentido 

opaco 

conujde Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

invocar, solicitar, 

pedir 

DSG 03v 

AVERBAÇÃO: ―Ca tam cõ | pridame te ensigna ospiritu sancto . a | quem quer ensignar . que nõ ha | mester ensignança de outro  | home  que do 

mundo seia . pero | como quer que alguem tenha . ou | conujde agraça do spiritu sancto . nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que 

de | cipollo . que aly hu cuyda que ensigna uerdade . ensigna mujtos | erros.‖ 

IC480 con-  Sentido 

opaco 

conujdado Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

convidar, convocar DSG 07v 

                                                           
347

Cada forma ocorre 01 vez. 
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com convīvīum) 

AVERBAÇÃO: ―Eeste mj | lagre foy feito em uirtude do no | sso saluador e nosso meestre senhor | ihesu christo . que quando foy conujdado | do rey . que 

fosse ueer seu filho / que | iazia com grande febre . e lhe di | sse per palaura que seu filho era sa | ao.‖ 

IC481 con- Sentido 

opaco 

convites Verbo Verbo Subst. Do catalão convit, deriv. 

do lat. médio convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

banquete OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de 

comeres de luxuria e de guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor 

Jhesu Christo, e no~ façades cura da carne~ em maas cobiiças.‖ 

IB273 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corregimẽto
348

 Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

correção, ação de 

corrigir 

CS 68/80 

AVERBAÇÃO 1: ―De corrigimẽto do Moordomo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E os homẽes do senhor que peleiam com os vizinhos da vila nõ sobre razõ do senhor. Dizemos que nõ há hy nẽhũu encouto. ó senhor 

nehũu corrigimẽto saluo que lhy corregã o que lhy fezerem come a outro vizinho.‖  

IB274 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corrigimento
349

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

correção, ação de 

corrigir 

CA020 01 

AVERBAÇÃO: ―Carta d(omi)ni regis super Corrigim(en)to corrigendo i(n) Regno.‖ 

IB275 cor- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

corrigimento Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

correção, ação de 

corrigir 

CA012 01 

                                                           
348

03 ocorrências.  
349

Este substantivo não é registrado por Cunha (2010). 
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outra rex, regis 

AVERBAÇÃO: ―E sse o ele q(ui)ser fazer recebede ende o corrigimento ou a enme~da. e guardadely todalas (con)diçoes de suso d(i)c(t)as.‖ 

IC482 cor- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corregimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

correção, emenda, 

penitência 

FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―O misericordioso Deus parou assi este mũdo queo que fezer corregimẽto de seus pecados que aia ende perdon ca no outro nõ auera.‖ 

IB276 cor- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

acorreger
350

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -correger < 

lat. corrĭgĕre < lat. cum- 

+ -regĕre (‗dirigir, guiar, 

conduzir‘) < lat.  rex, 

regis 

corrigir, reparar, 

remediar 

CS 76 

AVERBAÇÃO: ―[...] nõ leixe porem de acorreger o dano ou a dar o estimo se o seu dono quiser.‖  

IB277 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

correger ~ 

correga ~ 

corregam ~ 

carregã
351

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

reparar CS 66-79 

AVERBAÇÃO 1: ―Do degredo do boy e da uaca. O degredo he tal do Boi ou da vaca .v. soldos ou qual o poser o cõcelho. E correger o dano a seu dono 

ata que tenha fructo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Todo homẽ que fezer dano en pam ou en vinho ou en aruor ata primo dia de Março qual dano lhy fezer tal lhi correga. assy como 

mandar o alcayde e os aluazíjs [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] e hi dano colher nom am por que lho corregam.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E os homẽes do senhor que peleiam com os vizinhos da vila nõ sobre razõ do senhor. Dizemos que nõ há hy nẽhũu encouto. ó senhor 

nehũu corrigimẽto saluo que lhy corregã o que lhy fezerem come a outro vizinho.‖  

                                                           
350

Um caso de expletividade prefixal. 
351

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 07 vezes; as duas últimas, 01 vez cada. 
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IB278 cor- ~ 

co- 

com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

coregesse ~ 

coreger ~ 

correger ~ 

corregã ~ 

corregam
352

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

corrigir CA020 01-02 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] fazo sab(er) q(ue) como eu recebesse cartas e ma~dado do papa q(ue) eu coregesse e fezesse coreger a todalas cousas q(ue) dizia~ 

q(ue) eu e os de meu reyno fezeramos [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] deilhis (com)p(ri)dame~te poder q(ue) eles correga~ e façam coreger todalas cousas q(ue) achare~ e uire~ q(ue) foro~ feytas p(er) 

mj~ e pelos me(us) de meu reyno sen razo~; q(ue) sse deue~ a correger ((e a entergar. [...].‖ 

IB279 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corrigendo Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

corrigir CA020 01 

AVERBAÇÃO: ―Carta d(omi)ni regis super Corrigim(en)to corrigendo i(n) Regno.‖ 

IC483 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corregiia ~ 

correger
353

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

corrigir, emendar VSMA 77v 

AVERBAÇÃO: ―Mais, conprido do Sp(irit)u S(an)c(t)o, corregi´i´a os /||que||/ eram de correger, p(re)dicava e dizi´i´a o dia do juizo e com toda 

benignidade e sp(er)anca confortava os sinplezes e fracos, e p(er) se(os) amoestamnt(os) os coraco~es daq(ue)les que o ouvi´i´am eram edificados entanto 

que o pavimento da egreja era molhado da auga das lagrimas que d(os) se(os) olhos saiia.‖ 

IC484 cor- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

correger
354

 Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

corrigir, emendar LA 10/13 

                                                           
352

A primeira, a quarta e a quinta formas ocorrem  1 vez cada; a segunda, 02 vezes; a terceira, 05 vezes. 
353

Cada forma ocorre 01 vez. 
354

02 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO: ―E assi o preegador se fer primeiramẽte cõ sas aas ante que preegue, ca sse esforça e s‘aviva pera fazer sempre bẽ e pera dar bõõ exemplo 

de ssy sempre aaqueles a que preega. Assi que quando eles virẽ que o preegador mete en obra o que preega, eles se espertã e s‘avivã pera correger os seus 

erros e pera fazer aquelas bõas obras que lh‘eles virõ fazer e depois preegar.‖ 

IC485 cor- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corregiã Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

corrigir, emendar FS 14v 

AVERBAÇÃO: ―Eel que era cheo do spiritu sancto. corregiã os errados e castigauáos do Juyzo quea de uíjr. E confortaua os corações fracos porbõa 

asperança [...].‖ 

IC486 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

correie Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < lat. 

cum- + -regĕre (‗dirigir, 

guiar, conduzir‘) < lat.  

rex, regis 

corrigir, reparar, 

consertar 

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―Ca pollas boas edi | ficacóós . que delles ouue  . recebe | ende home  duas aJudas . quan | dolhe contam obem que algúú | fez. A 

primeira he . se boo nõ he . / correie e emmenda seu estado . | aoutra he . quese boo he humildasse . | porque ouue mais béés d‘outrem que dessy.‖ 

IB280 conr- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

conrrõper Verbo Verbo Verbo Do lat. corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, 

‗romper, quebrar, rasgar; 

fender, separar; violar, 

infringir; pertubar‘  

corromper, tornar 

diferente do que era 

originalmente, 

alterar, adulterar 

HGP112 01 

AVERBAÇÃO: ―Et sse algue~ ve´e´r da mjña p(ar)te ou da estraña q(ue) a sobr(e)d(i)ta vendjsom quejra passar ou (con)rro~p(er) jra de D(eu)s aja & a 

nossa maldjsom [...].‖ 

IC487 cõr- ~ 

conr- 

com; ação 

de uma 

parte em 

relação a 

cõrrõpe ~ 

cõrronpẽ ~ 

conrrõpe
355

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, 

‗romper, quebrar, rasgar; 

fender, separar; violar, 

corromper, 

deteriorar 

PP 02b 

                                                           
355

Cada forma ocorre 01 vez. 
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outra infringir; pertubar‘ 

AVERBAÇÃO: ―Ca segundo disse Aristotiles e os out(ro)s sabho~s ou he c(re)atura q(ue) no~ ha corpo ne~hu~u~ mays sp(ir)ital assi como o angio e a 

alma ou he corpo q(ue) sse no~ geera ne~ sse co~rro~pe e he sinplez p(er) natura e he celestial assi como os ceos e as estrelas no~ sse co~rronpe~ p(er) 

n(atur)a. $ Ou ha corpo sinplez q(ue) sse geera e se (con)rro~pe p(er) n(atur)a asi como os eleme~tos [...].‖ 

IC488 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corrumpimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, 

‗romper, quebrar, rasgar; 

fender, separar; violar, 

infringir; pertubar‘ 

decomposição, 

deterioração, 

alteração física, 

corrupção 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar e 

per razom da auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle ha e pella terra que he muy fructuosa e sem 

corrupçom, ca em elle estam Helias e Enoc viuos e sem corru[m]pime~to, ca no~ ha cousa uiua que em elle possa morrer.‖ 

IC489 cor-  com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corrupçom Verbo Verbo Subst. Do lat. corruptĭō, -ōnis < 

lat. corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, 

‗romper, quebrar, rasgar; 

fender, separar; violar, 

infringir; pertubar‘ 

decomposição, 

deterioração, 

alteração física, 

corrupção 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar e 

per razom da auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle ha e pella terra que he muy fructuosa e sem 

corrupçom, ca em elle estam Helias e Enoc viuos e sem corru[m]pime~to, ca no~ ha cousa uiua que em elle possa morrer.‖ 

IC490 cor- com; ação de 

uma parte em 

relação a 

outra 

corrupta Verbo Verbo Adj. Do lat. corruptus, part. 

de corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, 

‗romper, quebrar, rasgar; 

fender, separar; violar, 

infringir; pertubar‘ 

corrupto, 

corrompido 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy 
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podre da parte de tras.‖ 

10. de-1 

ETIMOLOGIA: Prefixo latino de-, que veiculava nessa língua três sentidos principais: (i) movimento de separação, afastamento, movimento de cima para 

baixo; (ii) privação ou cessação; (iii) acabamento, intensidade. Advém da preposição latina de ablativo homônima, que apresentava os sentidos ‗de cima de; 

de, fora de, procedente de; em, sobre, no alto de, debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez de; por causa de; acerca de; contra‘; ocorre 

em grande número de vocábulos formados no próprio latim, muitos dos quais introduzidos no léxico vernáculo desde as origens da língua, como declarar, 

declinar, decorrer, defeito, defender, definido, defunto, deleitar, demais, demitir etc. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-1 ~ di-1, des-1. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB281 de-1  Separação debulhar Verbo Verbo Verbo Do lat. medieval lusitano 

dibulare, de *depoliāre, 

por despoliāre, de 

spolĭum, -ii 

debulhar, i.e., extrair 

os grãos, descascar 

IDD 57 

AVERBAÇÃO: ―E quando debulhar o milho o moodomo danlhi hũa teeyga de milho ou uida qual ante quiser.‖ 

IB282 de-1 Movimento 

de cima para 

baixo 

decaera Verbo Verbo Verbo Do PA de- + -cair < lat. 

cadĕre  

decair, deixar de ter 

merecimento, perder 

poder ou dignidade 

CS 71 

AVERBAÇÃO: ―E se nõ posso auer enqueredor esse dia deuó-ó a dar en outro dia. e se falar com as enquisas pois que forẽ nomeadas decaera delas.‖ 

IC491 de-1 Sentido 

opaco 

decebuda ~ 

decebi ~ 

deceber
356

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *deceputu-, de 

deceptus < *decipĕre < 

lat. de- + -cipĕre, ‗tomar‘ 

enganar-se, iludir-se FS 01r / 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca eu sóo Páaya. péego de maldade eondas de pecados. Eu sóo remoynho e laço das almas. Eu auysso deperdiçõ. Eu sóo mortal deleyto 

                                                           
356

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 
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das uóontades. Eeu decebuda decebi muytos e todas estas cousas auorresco hora.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Vayte pera casa eescreui bẽ quanto hj achares en ouro enprata e en uestiduras eendóas e tragimho.  [...] Eela cõsa madrĩha enuiou 

aquelas doas eaquel auer perseu seruo Ao Bispo Nono. edizerlhi. estas cousas meto entas maãos ca estas son as riquezas queo ẽmíjgo mj fazia auer. perseus 

enganos per que eu era decebuda. ca amĩ abastã as riquezas do meu esposo e meu senhor ihesu Christo.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Ca eu sóo Páaya. péego de maldade eondas de pecados. Eu sóo remoynho e laço das almas. Eu auysso deperdiçõ. Eu sóo mortal deleyto 

das uóontades. Eeu decebuda decebi muytos e todas estas cousas auorresco hora.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Vayte pera casa eescreui bẽ quanto hj achares en ouro enprata e en uestiduras eendóas e tragimho.  [...] Eela cõsa madrĩha enuiou 

aquelas doas eaquel auer perseu seruo Ao Bispo Nono. edizerlhi. estas cousas meto entas maãos ca estas son as riquezas queo ẽmíjgo mj fazia auer. perseus 

enganos per que eu era decebuda. ca amĩ abastã as riquezas do meu esposo e meu senhor ihesu Christo. Desi chamou todos seus seruos e todas sas 

mancebas edeu acada huũ gram cousa dauer. e mãdoulhis queo guardassẽ bẽ e outrossi quesse guardassen dos laços doẽmíjgo que para en este mũdo de 

muytas guysas. per que possa homẽ deceber.‖ 

IC492 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

decer ~ deceu
357

 Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, apear FS 17v / 

14v 

AVERBAÇÃO 1: ―Equando os Bispos a uirõ contãta conpanha sa face descoberta e passar tã sẽ vergonha e que por onrra de Deus nẽ pola sua nõ quis 

decer no sermon tornarõ sas faces dela come de graue pecado.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] pois ouuy Aobra de teu Deus que tu oras que mergeu os céeos e deceu áas terras nõ polos Justos. mais polos pecadores fazẽrẽ 

péendẽça e nõ quis despreçar os máaos e os pecadores.‖ 

IC493 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

decẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar LA 12 

AVERBAÇÃO: ―Ca as penas que tragẽ, per que entendemos as obras que fazẽ, son raras e mal fondadas, e por esso nõ se podẽ sostẽer no aar per que se 

entẽde o vẽto da gloria vãã. Mais decẽ a ffondo, ca taaes obras non podẽ muyto durar [...].‖ 

IB283 de-1 Movimento 

de cima 

decẽda ~ 

decenda
358

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, provir por 

gerações 

CA012 02 

                                                           
357

Cada forma ocorre 01 vez. 
358

Cada forma ocorre 01 vez.   
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para baixo  

 

AVERBAÇÃO 1: ―E out(r)ossi se uosso fily~o. ou uossa filya. ou uosso neto. ou uossa neta. ou os out(r)os q(ue) decere~ de uossa seme~||te|| 

le´e´dimame~||te|| {tre} no~ ouuere~ filyo le´e´dimo. ou filya le´e´di´ma. ou irmao. ou irma´a´. ou tyo. ou tya. ou out(r)o p(ro)pi~quo que dece~da 

le´e´dimame~te de uossa seme~||te||. e o linage~ que decer d(e) uos le´e´dimame~te for estinto; os sobred(i)c(t)os Castelos e vilas tornesse A‘lRey de 

Port(ugal) sen neua (con)tenda e sen ne~uu~ enbargo.‖ 

AVERBAÇÃO 2:  ―E uos ne~ neu´u´ q(ue) de uos decenda no~ possades doar. ne~ uender. ne~ ca~byar. ne~ empenorar. e ne~ emprazar ne~ alear os 

daua~ditos castellos & vilas en guisa q(ue) o senorio desses castelos & dessas vilas semp(re) seia guardado assi como de sus‘ee dicto.‖ 

IB284 de-1  Movimento 

de cima 

para baixo 

decende ~ 

decender ~ 

decer
359

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, provir por 

gerações; descer, 

baixar 

CSM 21 / 

26 

AVERBAÇÃO 1: ―A que do bon rey Davi / de seu linnage decende, / nembra-lle, creed‘ a mi, / de quen por ela mal prende.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esta é como Santa Maria fez en Rocamador decender hũa candea na viola do jograr que cantava ant‘ ela.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―De com‘ o jograr cantava Santa Maria prazer / ouv‘, e fez-lle na viola hũa candea decer; / may-lo monge tesoureiro foi-lla da mão 

toller, / dizend‘: ‗Encantador sodes, e non vo-la leixaremos.‖ 

IC494 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

descerom ~ 

deceuse
360

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, apear DSG 04v – 

05r 

AVERBAÇÃO 1: ―Eelles descerom das bestas e poserõno contra sua uoõtade | em cima deseu caualo . dequeo primeirame te derribarõ.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eporende osanto | home  deceuse dasua besta enque | andaua . e ficou seus ioelhos em | terra . e alcou as mááos ao ceeo . | e tirou 

acalça que tragia em seu | seeo . que fora do sancto home  dom hõ | rrado . e possea sobre  ocorpo do | menino morto.‖ 

IC495 de-1 Movimento 

de cima 

descenderom ~ 

descẽderom ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, proceder, 

originar-se; descer, 

CGE 02a / 

02d 

                                                           
359

Cada forma ocorre 01 vez. 
360

Cada forma ocorre 01 vez. 
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para baixo descendẽdo
361

  baixar 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] por os gra~des pecados que fezeron os que delle descenderom, adusse Deus o grande deluvio sobre a terra com que os o matou 

todos, e~ tal guisa que no~ ficou seno~ Noe e sua molher e tres filhos con suas molheres, assy que foro~ per todos oyto almas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E deste Assoneth veeron os Palfigones donde ouve nome aquella terra Palprigona; e daquelles desce~derom os que chamaron Liguris e 

Milius. E do outro irma~a~o, que ouve nome Trogorma, veheron os Figianos e poseron nome [a]a terra que pobraron Figia.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Estes, despois que se asseguraro~ do deluvyo, foron descende~do aos cha~a~os ataa que chegaro~ a hu~u~ ryo.‖ 

IC496 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

descendem ~ 

descenderõ ~ 

descenderõ
362

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar OE 01r / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ 

aquelles que descende[m] e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Lançados som fora do mu~do e descendero~ aos jnfernos e outros se leua~taro~ e~ seu logo.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O meu amado descendeo e~no seu orto aas leiras das especias.‖ 

IC497 de-1 Movimento 

de cima para 

baixo  

 

descenderom ~ 

descender ~ 

descendeu
363

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer VSMA 75r – 

78r 

AVERBAÇÃO 1: ―Junctados asy os dictos bispos, o bispo da çidade mandou que tomasse~ e ouvessem hospicio e pousada na ig(re)ja do bem aventurado 

m(ar)tir Sam Gia~a~o. Aco~teçeo hu~u~ dia sabado, que todos, cada hu~u~ de sua çela descenderom, e sse pousaro~ co~ o sobre d(i)cto santo honrrado 

Nono bispo ante as portas da d(i)cta ig(re)ja.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e 

rrev(er)ença dos b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo 

pecado, mais o sancto hispo Nono com grande estudo e per espaço de tenpo a (con)tenplava.‖ 

                                                           
361

Cada forma ocorre 01 vez. 
362

Cada forma ocorre 01 vez. 
363

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 3: ―Ouvy e achey do teu Deus ao q(ua)l tu s(er)ves, que emclinou e abaixou os ceeos e descendeu aa t(er)ra nom por os justos mas por 

salvar os pecadores e os trager a peendença, e trouxe p(er)a sy e participou com muyt(os) poblican(os) e pecadores.‖ 

IB285 de-1 Sentido 

opaco 

declaraçõ
364

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. declarātĭo, -ōnis 

< lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declaração TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E se sob(re) la declaraço~ os testigoos fallare~ escuramente, outra vez pode~ sobre aq(ue)lho diz(er).‖ 

IB286 de-1  Sentido 

opaco 

declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E se os testigoos dissero~ algu~a paravoa escura [poden] lho d(e)clarar, [ca aquel que diz a cousa] lha deve emtrepetar.‖ 

IC498 de-1  Sentido 

opaco 

declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer PP 03d 

AVERBAÇÃO: ―E q(ua)l deue s(e)er o fazedor dellas. E q(ue~) a´ pod(er) de as faz(er). E como sse deue~ entender. E que~ nas pode declarar e 

eespaadi~har e faz(er) q(ue) as e~tenda~ quando algu~a douyda hy ouuer.‖ 

IC499 de-1 Sentido 

opaco 

declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer VSMA 77r 

AVERBAÇÃO: ―E claro dia e~ huu~ domingo, depois das vigilias e oraço~es da nocte, o bispo disse a my~: - Oo Jacobo hyrmaa~o~, vy hu~u~ sonho do 

qual som muy turbado porque nom vejo nem sey, nem posso de todo em todo declarar e e~tender, que quer dizer.‖ 

IC500 de-1 Sentido 

opaco 

declarou Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

afirmar, professar, 

confirmar, declarar 

OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E foy depois muy sancto e muy glorioso doutor e declarou muyto estes marauilhosos e~xertos da Sancta Trindade.‖ 

IC501 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

decrepito Verbo Verbo Adj. Do lat. dēcrĕpĭtus < lat. 

**decrepĭtāre < lat. 

crepĭtāre
365

  

decrépito, muito 

velho, debilitado 

VSMA 79v 

                                                           
364

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) afirmam que o vocábulo em questão se registra a partir do séc. XIV. Contudo, como se vê, o vocábulo já aparece em documento 

ducentista. 
365

O duplo asterisco marca as hipóteses etimológicas advindas de nossa reflexão sobre os dados, não sendo extraídas, portanto, dos dicionários consultados. 
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AVERBAÇÃO: ―E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e 

brad(os) diziia: - Oo q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.‖  

IC502 de-1 Sentido 

opaco 

decretos Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ´decidir‘, e, 

este, de cernĕre, ‗separar, 

discernir‘ 

decreto VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―O santo bispo Nono p(er) forca a fez levantar de t(er)ra e lhe disse: - Os s(an)c(t)os canones e decretos dizem que nenhu~a meretriz e 

molh(er) publica nom deve de seer baptizada se nom der fiadores que nu~ca mais use de maos pecad(os) ne~ se emvolva em eles.‖ 

IB287 de-1 Expletivo defalescã Verbo Verbo Verbo Do PA de- + -fale(s)cer < 

lat. *fallescĕre, incoativo 

de fallĕre 

morrer, minguar, 

decair 

HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] pobledes y lauredes & chantedes & ap(ro)ueyt[e]d[es] ben & comp(r)idam(en)te todos esses lugares & esses h(er)dam(en)tos 

sobr(e)d(i)tos en g(u)isa q(ue) [n]o~ defalesca~ co~ mi~gua de lauor [...].‖ 

IA004 de-1 Sentido 

opaco 

defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger NDHAV 01 

AVERBAÇÃO: ―iij. Morabetinos. e mediũ e meteoli petro petriz filio de samarugo. e alio a defender. De seu pan que vendeu in palmazianos.‖  

IB288 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger TOX006 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & se nos en co~çelho outo(r)gar no~ qujzermos ou deffender no~ podermos co~phonhamos a uos dob(ra)do e~ qua~to ffor 

melhorrado e a Senhor da t(err)a out(r)o ta~to [...].‖ 

IB289 de-1 Sentido 

opaco 

deffendasse ~ 

defender
366

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger FG 82 

AVERBAÇÃO: ―Et entre preyto sobr‘ele com aquel que o demanda e deffendasse co todo seu dereyto. Et se se nõ pode defender responda del come de 

furto [...].‖  

                                                           
366

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IB290 de-1 Sentido 

opaco 

defendam ~ 

defender
367

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CS 74-75 

AVERBAÇÃO 1: ―Do caualo recobrado. E des aquy adeante tod‘omẽ que poder recobrar caualo dos que ora hy moram nõ hã por que os façam o alcaide 

caualeiros. e defendam as casa come caualeiros onrrados enquanto ouuerẽ caualo.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―Todo caualeiro que saya a defender Jugada com caualo er a el rey pois que seia del.‖   

IB291 de-1 Sentido 

opaco 

defender
368

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CA 35-53 

AVERBAÇÃO: ―E non o pode defender / de morte, se mi mal fezer, / ca ũa morte ei eu d‘aver / e pois eu a morrer ouver / todavia penhor querrei / filhar 

por mi, e tolher-lh‘-ei / est‘ ome por que me mal querer.‖ 

IB292 de-1 Sentido 

opaco 

defende Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CSM 23 

AVERBAÇÃO: ―O menĩ‘ enton da fossa, en que o soterrara / o judeu, começou logo en voz alta e clara / a cantar ‗Gaude Maria‘, que nunca tan bem 

cantara, / por prazer da Groriosa, que seus servos defende.‖ 

IC503 de-1 Sentido 

opaco 

defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ou perdãte seu sobrejuiz ou sobrejuyzes pera demãdar e defender e respõder pidír negar conhoçer auíjr compoer contradizer 

Eyseicõ ou eyseicões poer [...].‖ 

IC504 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger EDC 01 

AVERBAÇÃO: ―E eu Bééyta. rreynel. me obrigo per todos meus Béés gáánhados e por gáánhar a emparar e a deffender a uos as ditas Cassas. de quem 

quer que uolas. demãde ou embargue ssegũdo husso e custume da terra.‖ 

IC505 de-1 Sentido 

opaco 

defẽder Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger EVOSL 01 

                                                           
367

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 03 vezes.  
368

04 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO: ―E nos Prioressa e donas uos deuemos defẽder o dito logo se alguẽ sobrel uos quiser põer enbargo.‖ 

IC506 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―E obrigamonos A uos lyurar e deffender de quẽ quer que uos ẽbargo Alghũ ssobrela ffezer come husso e costume do Reyno sso obrigaçõ 

dos bees da dita ordẽ que pera esto obrygamos.‖ 

IC507 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CCBA 01 

AVERBAÇÃO: ―E obrigou os bẽes do dito spitaL A lhos ljurar e deffender o dito casaL e pertẽẽças deL de quem quer que lhj Algŭu ẽbargo ssobrelos 

quiser fazer.‖ 

IC508 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger VVAG 01 

AVERBAÇÃO: ―E obrigamos todos nossos bẽes mouys E rreiz Auudos E por Auer A uola liurar E deffender E emparar de quẽ quer que uos Algũu 

enbargo sobre ella quiser põer Assy cõmo he husso E custume da terra.‖ 

IC509 de-1 Sentido 

opaco 

defendiã ~ 

defendia
369

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender HGP012 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Et ento~ esse Loppo Pays, q(ue)rendo assy reçeber o d(i)to casal, Va´a´sco Marino, fillo de Mayor P(er)es do Ca~po & seu home Ruy 

F(e)rn(ande)s, q(ue) y p(re)sentes estauam, diss(er)om q(ue) ell(e)s, en nome da d(i)ta M(ai)or P(er)es, anp(ar)aua~ & defendia~ & (con)t(r)adezia~ o 

d(i)to reçebem(en)to & o d(i)to casal q(ue) dezia q(ue) era da d(i)ta Mayor P(er)es & q(ue) o teuera & ti´j´na & husaua p(er) sy & p(er) out(r)os por ella 

p(er) espaço de dez an(n)os & de vi´j´nte an(n)os era~ passados.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et o d(i)to Va´a´sco Marino disso q(ue) sse no~ q(ue)ria agora en fiar co~ el, mays q(ue) (con)tradezia & defendia o d(i)to 

reçebeme~to et o d(i)to p(r)ior disso com(m)o de suso.‖ 

IC510 de-1 Sentido 

opaco 

defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger TOX028 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse nos vendedores a co~c(e)lho chamados fform(os) p(er) esta rrazo~ & outorgar & defender no~ q(ui)sserm(os) a dita uenda 

seerm(os) cost(re)[ngi]dos pela justiça da t(e)rra & rre~der-llo dobrado co~ todos sseus melhorame~tos [...].‖ 

                                                           
369

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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IC511 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger TOX033 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & p(er)a Esto obrigamos os be~s q(ue) ora auemos & daq(ui) adean(te) ouu(er)mos A lyurar e deffender ao (di)c(t)o ssenhor as 

d(i)tas tendas sseno~ q(ue) lhas co~ponhamos en [...] & q(ue)nto en elas ffor melhorado. [...].‖ 

IC512 de-1 Sentido 

opaco 

deffendemos ~ 

deffendemus ~ 

deffenda ~ 

deffendudos
370

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger FR 73r/ 

76r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] nos deffendem(os) q(ue) nenhuu no~ proue en ne~hua guisa trayço~, nenhuu mao feyto (contra) sa p(essoa) de el rey [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] d(e)ffendemus firmeme~te que daq(ui) adeante q(ue) nenhuu seya ousado de coller ne~ de midir ome~ pan que teue na eyra seno~ 

desta guysa [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] ma~damos que a eygreya no~ d(e)ffenda nenhuu roubador conesçudo [...].‖ 

―Estes ataes no~ seya~ deffendudos [...].‖ 

IC513 de-1 Sentido 

opaco 

defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger VSMA 80v 

AVERBAÇÃO: ―A s(er)va de Deos q(ua)ndo esto ouvio soprou e cospio o diaboo, e disse: - O diaboo eu ja te renunciey e renu~cio. O meu senhor Jhesu 

Cristo que me livrou do teu poderio e me trouxe ao seu talamo e casa e paaco celestrial, ele me defenda de ty.‖ 

IC514 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CGE 01c 

AVERBAÇÃO: ―E como fora outrossy sabudo o muy perlongado feito d'Espanha, o qual passou per muytos senhorios dos quaaes foy muyto mal tragida 

per muytas vezes em lides e batalhas daquelles que a co~querero~, e outrossy o que os d'Espanha fazia~ em se deffender?‖ 

IC515 de-1 Sentido 

opaco 

defenda ~ 

defendam
371

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

guardar 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―E noso Senhor orde~nou sobre este muro defensom de angios bo~o~s pera nom leyxar hy chegar os maaos spiritus, por tal que a chama 

                                                           
370

A primeira forma ocorre 04 vezes; as demais, 01 vez cada. 
371

Cada forma ocorre 01 vez. 



627 

 

do fogo defenda a entrada aos home~e~s e os angios defendam a entrada aos spiritus malignos, en tal guisa que no~ possa entrar e~ elle nehu~u~ maao 

spiritu ne~ carne~ peccador.‖ 

IC516 de-1 Sentido 

opaco 

deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

parar, deter FS 16v 

AVERBAÇÃO: ―O sancto homẽ acendeu os corações dos homẽs assi no amor de Deus persa boa paraura e persas bõãs façanhas que daua dessi. quesse 

uijnhã acõpanhar de todalas terras a el. Emais forõ se nõ queos altos homẽs disserõ ael Rey. Senhor manda defender esta cousa. Ca sse estes homẽs 

leixares entrar en ordẽ. tãtos hi entrarã quesse mester ouueres deffazeres hoste contra teus ẽmíjgos nõ aueras cõquea faças.‖ 

IB293 de-1 Sentido 

opaco 

defesado
372

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. dēfendĕre privado FCR 05 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que entrare uinna o aruol o a tallare, que esté en prado defesado o em era a foro, peyte .I. mor. por qual quer aruol, o que leue 

fructo [...].‖ 

IB294 de-1 Sentido 

opaco 

deffesa Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dēfendĕre  defesa HGP112 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ajades uos & toda uossa voz a d(i)ta vend[j]so~ por #Xº a D(eu)s p(ar)a todo senp(re) enp(ar)ada & deffessa p(er) nos & p(er) todas 

nossas boas.‖ 

IB295 de-1  Sentido 

opaco 

defesa ~ 

deffessa
373

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dēfendĕre defesa FCR 01/03 

AVERBAÇÃO 1: ―Qvi uir porcos ena defesa.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Qvi uire porcos ena deffessa, tome por cada unu quinta de mor., medios a os alcaldes e media por si [...].‖ 

IB296 de-1 Sentido 

opaco 

deffensyoes ~ 

deffensões
374

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, 

frequentativo de 

dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defensão, defesa, 

defendimento 

TP 01 

                                                           
372

Cunha (2010) não registra essa forma, mas apenas defeso, particípio irregular (do lat. defensus, part. pass. de dēfendĕre). 
373

A primeira forma ocorre 02 vezes; a última, 01 vez. 
374

Cada forma ocorre 01 vez.  
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AVERBAÇÃO 1: ―O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Enno terceyro tempo das eyxeyço~es ou deffenso~es sage deve seer o deman[da]do que no~ diga sas exeeyço~es desordiadame~te.‖ 

IC517 de-1 Sentido 

opaco 

defensom Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, 

frequentativo de 

dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defensão, defesa, 

proteção, guarda 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A entrada deste parayso, depois do peccado de Adam, sempre foy çarrada e uedada a toda a geeraço~ humanal, ca he todo cercado e~ 

rredor de muro de fogo, em tal guisa que aquel fogo se ju~ta pouco meos co~ o ceeo. E noso Senhor orde~nou sobre este muro defensom de angios bo~o~s 

pera nom leyxar hy chegar os maaos spiritus [...].‖ 

IC518 de-1 Sentido 

opaco 

defẽssoes Verbo Verbo Subst. Do lat. dēfendĕre defensão, i.e., razões 

alegadas em juízo 

para contradizer ou 

desvirtuar acción do 

demandante 

HGP030 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] diuia a auer p(er) aq(ue)l casal do u(er)uo segundo a ma~da q(ue) dizia q(ue) fezera P(edr)o P(ere)z & sua muler Marina Mar(tin)z, 

seus sog(r)os, & sob(r)e out(r)as demandas de custas & out(r)as cousas q(ue) sse demandaua~ elles de seu plazer metero~se i~ mao de mj~ Ferna~ 

Fer(nande)z, coego de Lugo, q(ue) eu q(ue) uisse as dema~das q(ue) sse fazia~ vus a out(r)os & as defe~ssoes q(ue) cada una das p(ar)tes por si poyna~ & 

o dereyto q(ue) por si auia~ & se os podesse aui´i´r se no~ q(ue) mandasse ent(r)e eles o q(ue) l'achasse por dereyto & o q(ue) no~ estese ao meu mandado 

peytasse aa out(r)a p(ar)te #Lta mor & o mandado q(ue) eu desse ficasse valiosso.‖ 

IC519 de-1 Sentido 

opaco 

defensor Verbo Verbo Subst. Do lat. defensor, -ōris < 

lat. dēfendĕre < de- +      

-fendĕre 

protetor, defensor OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Jhesu, amigo doce, conselheyro sages, forte defensor, a este me offereço e deste me fyo, que me pode saluar e quer.‖ 

IB297 di-1 ~ 

de-1 

Sentido 

opaco 

difindemẽto ~ 

defendemẽnto
375

 

Verbo Subst.  Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defesa TAS 01 

                                                           
375

A primeira variante ocorre 01 vez na versão da Mitra de Braga; a segunda, na da Catedral de Toledo, também 01 vez. Observa-se uma variação no registro grafemático do 

elemento prefixal, decorrente, provavelmente, da inexistência de uma rigidez normativizadora ortográfica coletiva no PA A primeira forma pode representar um alteamento da vogal 

pretônica ([e] < [i]). 
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AVERBAÇÃO 1: ―E ssi eu for morto, rogo o apostoligo come padre e senior e beigio a terra ante seus pees que el recebia en sa comẽda e so seu 

difindemẽto a raina e meus filios e o reino.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E sse eu for morto, rogo o apostoligo como padre e senior e beio a terra ante seus pees que el receba en sa comenda e so seu 

defendemẽto a reina e meus filios e o reino.‖ 

IC520 de-1 Sentido 

opaco 

definitiuas Verbo Verbo  Adj. Do lat. defīnītīvus < lat. 

dēfīnīre 

definitivo, 

terminante 

VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] E pera ouuir sẽtẽça ou sẽtẽças assy definitiuas como antrelecutorias [...].‖ 

IC521 de-1 Sentido 

opaco 

defenetyua Verbo Verbo Adj. Do lat. defīnītīvus < lat. 

dēfīnīre 

definitivo, 

terminante 

DFP 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] Julgou ó por Reuel e A as Reuelia vista A dita proua e feito dando a defenetyua Julgo per sentença que o dito priol e o dito seu 

Monsteiro que AJõ da dita hrdade hũ feyxe de palha Malhadíça de cada hũ Anó da dita hrdade [...].‖ 

IB298 de-1 Extração, 

ablação 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese 

lato ou stricto 

sensu 

defructarũ Subst.  Verbo Verbo Do PA de- + -fruct(o)- + 

-a- + -r < lat. frūctus
376

 

desfrutar, usufruir NT 01 

AVERBAÇÃO: ―E podedes saber como mando dũ Gõcauo a sua morte: De XVI casales de Ueracin que de defructarũ e que li nunqua ĩde derũ quinnõs.‖ 

IB299 de-1 Sentido 

opaco 

degolou Verbo Verbo Verbo Do lat. decollāre, de de- 

+ -collum, -i, 

‗pescoço‘
377

 

decapitar, degolar CSM 17 

AVERBAÇÃO: ―Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, / de o criar muit‘ apost‘ e mui ben muito sse trameteu; / mas un irmão que o Cond‘ avia, 

                                                           
376

Parassíntese lato sensu. 
377

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim (de- + -coll(um)- + -āre). 



630 

 

mui falss‘ e sandeu, / Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, / degolou-ll’ o menĩo hũa noit‘ e meteu- / ll‘ o cuitelo na mão pola fazer perder.‖ 

IC522 de-1 Sentido 

opaco 

degolar ~ 

degolada ~ 

degolarõ-no ~ 

degolado
378

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. decollāre, de 

collum, -i, ‗pescoço‘
379

 

decapitar, degolar OE 02r / 

03v 

AVERBAÇÃO 1: ―Hu~a sancta uirgem, que auia nome Dorothea, era leuada pera degolar pella fe de Jhesu Christo [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ella, quando ueo ao luguar onde auia de seer degolada, fez oraço~ a Deus, e, acabada a oraçom a Deus, logo apareceu ante [el]la 

hu~u~ menino que tragia e~ hu~u~ [p]ano de linho muy aluo tres ma[ça~]a~s muy nobres e tres rosas [m]uy fremosas.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E logo Theofilo começou a braadar: Bemaue~turados som aquelles que creem em Jhesu Christo, e aquelle que da a elle a sua fe, he 

uerdadeyro sabedor. E degolaro~-no con [os] outros e foy-se pera o parayso do deleyto, que he e~no ceeo.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Qua[n]do Sam Paulo foy degolado, saltou logo a cabeça fora do corpo, e, depois que foy asy fora do corpo, chamou co~ uoz clara, per 

linguagem hebrayca dos judeus, o nome de Jhesu Christo, o qual nome era a elle muy doce e~ sua uida, e o elle nomeara tam ameude e~ suas epistolas, ca el 

nomeou o nome de Jhesu ou nome de Christo quinhentas uezes en suas epistolas.‖ 

IC523 de-1 Separação degredo Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ´decidir‘, e, 

este, de cernĕre, ‗separar, 

discernir‘ 

decreto FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Eo Bispo Nono que adur apodia leuãtar dante seus pées. disselhj. No degredo diz que molher segral nõ deue séer baptizada se fiador nõ 

der que desali adeãte nõ torne assas máas obras.‖ 

IC524 de-1 Separação degradados Verbo Verbo Verbo Do lat. degradāre
380

 degredar, desterrar, 

exilar 

CGE 03c 

AVERBAÇÃO: ―E despois per tempo arrybaron onde agora chama~ o Porto hu~as gentes e~ naves que eram degradados de sua terra, os quaaes eram 

chamados Galases.‖ 

                                                           
378

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 03; a terceira, 01. 
379

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
380

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim, da mesma forma que agradar. 
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IC525 de-1 Sentido 

opaco 

delectastes Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleitar, deliciar VSMA 75v 

AVERBAÇÃO: ―E de todo coraçom co~ grandes e lo~guos sospiros disse aos bispos: - Rrogo-vos que me digades se ouvestes algu~u~ prazer e vos 

delectastes na grande fremosura desta molher, ou no~. E elles se callarom.‖ 

IC526 de-1 Sentido 

opaco 

deleyte ~ 

deleito
381

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleitar, regalar, 

gozar 

OE 01v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que 

sse ente[nda], lea o triste e achara con que se al[egre].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E tam marauilhosame~te me deleito e~nas uozes e e~nos doces cantares daquella celestrial corte, que me lenbra daquello que diz o 

propheta Dauid e~no salmo: Os ceeos recontam a gloria de Deus.‖ 

IC527 de-1 Sentido 

opaco 

deleyto Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleite, regalo, gozo OE 02v 

                                                           
381

Cada forma ocorre 01 vez. 



632 

 

AVERBAÇÃO: ―E degolaro~-no con [os] outros e foy-se pera o parayso do deleyto, que he e~no ceeo.‖ 

IC528 de-1 Sentido 

opaco 

deleytã ~ 

deleyta
382

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleitar, regalar, 

gozar 

LA 02-17 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca aqueles que bõõs son sempre sse deleytã e lhis praz d‘aver paz.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E porque o mioto sempre sse deleyta en comer as caavrĩhas das animalhas que acha, porende os luxuriosos que sse per eles entẽdẽ 

sempre sse deleytã nos prazeres e nos sabores da carne.‖ 

IC529 de-1 Sentido 

opaco 

deleyteyme Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleitar, regalar, 

gozar 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Digouos demĩ que oúuy eu muy gram sabor ensa beldade e deleyteyme hj muyto e pagueyme muyto de seu parecer.‖ 

IC530 de-1 Sentido 

opaco 

dellecto ~ 

delecto
383

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleite, regalo, 

prazer suave 

VSMA 76r 

                                                           
382

A primeira forma ocorre 05 vezes; a segunda, 02 vezes. 
383

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―E o bispo Nono out(ra) vez tornou sua façe sobre seus giolhos, co~ grande desejo sospirando e chorando ferindo seus pect(os); todo o 

çiliçio de que era vestido de suas lagrimas era molhado, e disse aos bispos outra vez: - Em verdade vos out(r)os na ffremosura desta molher, nom ouvestes 

plazer e dellecto?‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E elles nom rrespondendo, ne~ dizendo nehu~a cousa, disse: - Eu vos digo, que eu ouve plazer e delecto e me p(ro)uve muyto co~ a 

ffremosura desta molher.‖ 

IC531 de-1 Sentido 

opaco 

deleytos ~ 

deleyto
384

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

prazer, regalo, gozo, 

deleite 

LA 04-05 

AVERBAÇÃO 1: ―Mais polo açor manso entẽdemos o prelado bõõ e de bõa alma, ca assi como o açor mãso toma aves bravas e mata-as, assi o homen bõõ 

per seu exemplo ou per as preegaçõ tira os segraes pera serviço de Deus e depois mata-os, ca os faz morrer aos deleytos e aos sabores da carne per muytos 

tormentos que dã a ssa carne.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca aquele que obediẽte e dondo he aa Eigreja deve deytar de seu coraçõ os pecados que fez pera se nõ nẽbrar deles per razon d‘algũũ 

deleyto ou de prazer que ẽ eles queira aver, ca a rrenẽbrança do pecado con aquel deleyto que homẽ hi recebe faz feder e avorrecer a alma aaquel que a no 

corpo meteu.‖ 

IC532 de-1  Sentido 

opaco 

deleyto Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

prazer, regalo, gozo, 

deleite 

FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Ca eu sóo Páaya. péego de maldade eondas de pecados. Eu sóo remoynho e laço das almas. Eu auysso deperdiçõ. Eu sóo mortal deleyto 

das uóontades. Eeu decebuda decebi muytos e todas estas cousas auorresco hora.‖ 

                                                           
384

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 03 vezes. 
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IC533 de-1 Sentido 

opaco 

delleitacom Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleite, regalo, 

prazer, gozo 

VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―Eu som deleitacom mortal de tod(os) os maaos desejos.‖ 

IC534 de-1 ~ 

di-1 

Sentido 

opaco 

deleytação ~ 

dilectaçom ~ 

delectaçõ ~ 

deleitaçom ~ 

deleitaçõ
385

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleite, regalo, 

prazer, gozo 

OE 01r / 

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Aqui se começa o liuro que se chama Orto do Esposo, o qual conpos aa ho~rra e louuor de nosso Senhor lhesu Christo, flor muy 

preciosa e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o 

[e de] toda a corte da cidade de Jherusalem, [que] he e~na gloria do parayso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eu, muy pecador e no~ digno de todo be~, [es]creuy este liuro pera proueito e spi[ri]tual dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de 

Jhesu Christo, e spicialme~te pera prazer e consolaço~ da alma de ty, minha jrma~a~ e compan[h]eyra da c[asa] diuinal e hu~anal [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E puge nome a este liuro Orto do Esposo, s. Jhesu Christo, que he esposo de toda fiel alma, porque, asy como emno orto ha heruas e 

aruores e fruitos e flores e especias de muytas maneyras pera delectaço~e ma~time~to e meezinha dos corpos, bem asy em este liuro som conteudas mujtas 

cousas pera ma~time~to e deleitaçom e meezinha e co~solaço~ das almas [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] leua~tem[os] os olhos do coraço~ a Jhesu Christo, que nossa mente ache spiritual [deleitaço~] pera uida perdurauil, e pera esto 

[to]memos exemplo de hu~u~s moradores de Terra de Jndia, em que ha [hu~u~ mo]nte muy grande e muy alto.‖ 

                                                           
385

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC535 de-1  Sentido 

opaco 

deleitaçom
386

 Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lat. lactāre 

(‗embalar, seduzir, 

induzir‘) < lat. lacĕre 

(‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

deleite, regalo, 

prazer suave 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E este luguar fez o Senhor Deus co~ suas ma~a~os e~no Oriente, em [E]dom, que quer dizer em deleitaçom, o qual luguar he mais alto 

que toda a terra, em que he o aar muy dilicado e muy temperado de todo e muy esplandece~te.‖ 

IC536 de-1 Sentido 

opaco 

delecctoso Verbo Verbo Adj. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

 prazeroso, deleitoso, 

deleitante, que causa 

deleite, gozo ou 

prazer 

OE 02v 

AVERBAÇÃO: ―E pore~ e~no começo desta obra puge o nome de Jhesu Christo, e e~no seu nome a comecey, o qual nome he muy delectoso, onde diz 

Jhesu, filho de Sirac: Asi como o mel seera doce a renebra~ça delle, convem a saber do nome que he Jhesu, que quer dizer saude.‖ 

IC537 de-1 Sentido 

opaco 

deleytosa ~ 

deleitosos ~ 

deleitoso
387

 

Verbo Verbo Adj. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

prazeirososo, 

agradável, deleitoso 

OE 06r 

AVERBAÇÃO 1: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

                                                           
386

02 ocorrências. 
387

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a última, que ocorre 02 vezes. 
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muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada, e co~ fructos muy dilicados he muy auo~dosame~te deleytosa [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos 

[...] e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança, e co~ muy deleitossos cantares daues he muy docemente resoada, e con 

muy linpos ryos he muy abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada, e co~ guardadores muy preuistos he con grande 

vigilya gouernada.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O parayso terreal he orto deleitoso, em que ha todas maneyras de aruores fremossas que dam fructu.‖ 

IC538 de-1 Sentido 

opaco 

deleytosas Verbo Verbo Adj. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

prazeirososo, 

agradável, deleitoso 

LA 10 

AVERBAÇÃO: ―Mais deve-lhis a dizer cousas saborosas e deleytosas dos bẽẽs e da gloria que atendẽ e esto deve a fazer tã ameudi quanto entẽder que se 

mais achegã aaquel que he luz verdadeyra que alumea todolos homẽs que no mũdo sõ.‖ 

IC539 de-1 Sentido 

opaco 

deleitosamente
388

 

Verbo Verbo Adv. Do lat. delectāre < lat. 

lactāre (‗embalar, 

seduzir, induzir‘) < lat. 

lacĕre (‗atrair, seduzir‘), 

relacionável com lax, 

lācis (‗astúcia, fraude, 

sedução‘) 

prazeirosamente, 

agradavelmente, 

deleitosamente 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].‖ 

IB300 de-1 Sentido delgadas
389

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *delicatiāre, camisa CAMI 21 

                                                           
388

Cunha (2010) não registra esse advérbio. 
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opaco de dēlĭcātus < dēlicĕre < 

de- + lacĕre 

AVERBAÇÃO: ―Levantou-s‘ a louçãa, / levantou-s‘ alva / e vai lavar delgadas / eno alto: / vai-las lavar alva. // E vai lavar camisas; / levantou-s‘ alva; / o 

vento lh‘as desvia / eno alto: / vai-lhas lavar alva.‖ 

IB301 de-1 Expletivo delivrar Verbo Verbo Verbo Do lat. deliberāre  livrar, libertar, soltar, 

desembaraçar 

CEM 41 

AVERBAÇÃO: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los 

vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas. // Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben 

come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.‖ 

IB302 de-1 Expletivo delivrança
390

 Verbo Verbo Subst. Do lat. ecles. deliberāre, 

derivado do lat. cláss. 

liberāre, ‗livrar‘ 

libertação CSM 31 

AVERBAÇÃO: ―E em hũa nave con outra gran gente / entrou, e gran peça pelo mar singraron; / mas hũa tormenta vẽo mantenente, / que do que tragian 

muit‘ en mar deitaron, / por guarir, osmamos. / E ele prendia / con desasperança / a que aoramos / que sigo tragia / por as delivrança.‖ 

IB303 de-1 Sentido 

opaco 

delonga Adj. Verbo Verbo Do lat. *delongāre < lat. 

lŏngus
391

 

retardar, demorar, 

delongar, dilatar 

TP 01 

AVERBAÇÃO: ―O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.‖ 

IC540 de-1 Sentido 

opaco 

delonges Adj. Verbo Verbo Do lat. *delongāre < lat. 

-longus, -a, -um 

retardar, demorar, 

delongar, dilatar 

FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Porẽte rogo que Deus te receba conseus sanctos quenõmj delonges meu Baptismo que aquel brauo que nõ há par nõ aia espaço de uoluer 

meu coraçõ em máaos feytos como soya.‖ 

IB304 de-1 Sentido 

opaco 

demãda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

CGDM 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] Sabham quãtos este strumẽto uirẽ e léér ouuyrẽ que como fosse demãda e cõtenda antre os Religiosos barões e honestos dom 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
389

02 ocorrências. 
390

Esse de- parece funcionar como expletivo ou como intensificador. 
391

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu ocorrida já no latim. 
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Domĩgos de deus Priol e o Conuẽto do Moestejro de Moreíra do Bispado do Porto da hũa parte; e todolos homẽẽs que morã no Couto; [...].‖ 

IB305 de-1 Sentido 

opaco 

demãda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre  demanda  HGP152 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] elles for(um) joyzes aruidos p(er) pea & fiadoria ant(re) Nuno G(onça)luiz, caualeyro de Coy~a, & Ma(r)tj~ St(e)ph(ani)z & sa 

molh(e)r, Sa~cha Ma(r)ti~z, sobelha co~te~da q(ue) auya~ sobelho h(er)dame~to de Ciq(u)iauj e~ q(ue) andaua~ e~ dema~da & na q(u)al ca(r)ta era 

co~tiudo q(ue) elles dera~ sente~ça [...].‖ 

IB306 de-1  Sentido 

opaco 

demãda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

CA010 01 

AVERBAÇÃO: ―Conue~ a ssaber q(ue) posero~ toda esta contenda en mha mao so pea de p(er)der a demanda. e hyr sen meu amor aq(ue)l q(ue) non 

fezesse meu mandado. assi en Juyzo como en aue´e´nza. como en Aruidro [...].‖ 

IB307 de-1 Sentido 

opaco 

demãda ~ 

demanda
392

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

TP 02-07 

AVERBAÇÃO 1: ―E se cada huu veo e depoys alguu foy revel, no~ deve seer ovydo se no~ der p(ri)meyramente as despesas e fyador q(ue) stara a todo 

d(ere)ito e disy de´ o d(e)mandador o que dema~da en escripto e simplizme~te.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eno que diz a ley q(ue) o juiz non ha y mays que faz(er) poys cognosce a demanda, entende se que o juiz no~ deve mays ouvir o 

p(re)yto, p(er)o deve o juygar.‖ 

IB308 de-1 Sentido 

opaco 

demãda ~ 

demanda
393

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

TOX011 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] heu Domi~gos p(er)iz e mia mol(e)r Domi~gas m(ar)ti´i´z fezem(os) dema~da a Domi~g(os) i(o)h(a)nis & a sua mol(e)r Maria 

domi~git sobre au(er) q(ue) fora d(e) meu sogro M(ar)tin m(ar)ti´i´z [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...]dess aq(ui) auante dam(os) eles por q(ui)tes de toda esta demanda q(ue) les nos faziam(os) [...].‖ 

IB309 de-1 Sentido 

opaco 

demanda ~ 

demandas
394

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

FG 67-81 

                                                           
392

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 05 vezes.  
393

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
394

A primeira forma ocorre 11 vezes; a segunda, 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―Et toda demanda que faça o almoxarife séér per máo dos Juyzes. e pegnorar per mandado dos Juyzes.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―Et de todas demandas de homes de fora que son a demandar per ante os Juyzes os Juyzes leuẽ a dezima de. canto per elles sacaren.‖ 

IB310 de-1  Sentido 

opaco 

demãda
395

 Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

CS 68-69 

AVERBAÇÃO: ―O Mayordomo nõ deue auer vogado por nẽ hũa cousa que demande se a demãda for per razõ do móórdomado.‖  

IC541 de-1 Sentido 

opaco 

demãda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ou perdante outro ou outros Juyz ou Juyzes que o preyto de dereyto deuã a julgar assy ecclesiasticos como segraes cõuenhauíjs aa 

demãda ou perdante nosso Senhor el Rey sa corte ou perdãte seu sobrejuiz ou sobrejuyzes.‖ 

IC542 de-1  Sentido 

opaco 

demãda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

SFJ 01  

AVERBAÇÃO: ―O sobredito Priol [...] ffez demãda Aos ditos Gonçalo períz e Martim períz perdante os ditos Aluridos [...].‖ 

IC543 de-1 Sentido 

opaco 

demãda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

DFP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o dito Jiz dise A sua Molher que parezesse per Razo dhũa deMãda que o dito priol fazia Ao dito ffrãcisco martjnz [...].‖ 

IC544 de-1 Sentido 

opaco 

demãda
396

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

ECSS 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse hy preyto ou demãda recreçer per rrazõ de Steuã de Bragaa sobrelas ditas Casas uos nos deuedes aparar a ela e a ordj uos deue a 

dar seu poder pera uos enparardes aa dita demãda.‖ 

IC545 de-1 Sentido 

opaco 

demanda ~ 

demãdas ~ 

demandas
397

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre  demanda  HGP030 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Et eu Ferna~ Fer(nande)z, o sobr(e)d(i)to, recibj i~ mj~ o p(r)eyto & #vj as demandas q(ue) facia~ & as razoes q(ue) por si poyna~ & 

                                                           
395

02 ocorrências. 
396

02 ocorrências.  
397

A primeira e segunda formas ocorrem 01 vez cada; A terceira, 03 vezes. 
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o dereyto q(ue) por si auia~ [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et sob(r)e demanda de pa~ q(ue) dizia este Ruy P(e)l(ae)z q(ue) diuia a auer p(er) aq(ue)l casal do u(er)uo segundo a ma~da q(ue) dizia q(ue) fezera 

P(edr)o P(ere)z & sua muler Marina Mar(tin)z, seus sog(r)os, & sob(r)e out(r)as demandas de custas & out(r)as cousas q(ue) sse demandaua~ elles de seu plazer 

metero~se i~ mao de mj~ Ferna~ Fer(nande)z, coego de Lugo, q(ue) eu q(ue) uisse as dema~das q(ue) sse fazia~ vus a out(r)os & as defe~ssoes q(ue) cada una das 

p(ar)tes por si poyna~ & o dereyto q(ue) por si auia~ & se os podesse aui´i´r se no~ q(ue) mandasse ent(r)e eles o q(ue) l'achasse por dereyto & o q(ue) no~ estese ao meu 

mandado peytasse aa out(r)a p(ar)te #Lta mor [...].‖ 

IC546 de-1 Sentido 

opaco 

demãda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre  demanda  HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―[...]o d(i)to don Gonçalo, arç(e)b(is)po, dizia q(ue) as d(i)tas herdades era~ de sa auoe~ga & q(ue) as auia d'au(er) de ta~to p(or) ta~to 

p(or) no~ au(er) co~ el dema~da & p(or) q(ue) q(ue)rem todo seu s(er)uiço q(ue) segu~do essa co~pra auia~ f(ey)ta & a posse q(ue) auiam dessas herdades 

pararo~se dessa co~pra & dessa posse ao d(i)to senhor don Gonçalo en nom(e) da sa pessoa assi como a eles auia~ & ti´j´nha~.‖ 

IC547 de-1 Sentido 

opaco 

demanda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―Se alguu leygo teue[r] p(es)tamo d(e) eygreya ou de moosteyro por en sa uida [e] por emp(ra)zame~to alguu ou como quer ou por algu~a 

cousa q(ue) faça ouue[r] d(e) p(er)der q(ua)nto ouue, aquel p(re)stamo tornesse logo a yg(re)ya ou ao mosteyro d(e) que~ no teu(er) se~ demanda 

nenhu~a.‖ 

IC548 de-1 Sentido 

opaco 

demanda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre  comparação LA 09 

AVERBAÇÃO: ―Faz a Escritura demanda nõ pera dar a entẽder que o galo aja entẽdimento, mais porque as obras que faz nuca as erra e tã certas sõ 

come se as fezesse algũa creatura que entẽdiemnto ouvesse.‖ 

IC549 de-1  Sentido 

opaco 

demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre pergunta, 

questionamento 

DSG 03v / 

04r 

AVERBAÇÃO: ―Sam  gregorio respõdeo . Aa demanda que fezera dõ | pedro . e disse . Em tenpo derrey | totillo foy huu  home  muito hõ | rrado . per 

boa uida e per boos costum | es . Eouue nome libertino . e | foy preposto do moesteiro . defundom.‖ 
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IB311 de-1  Sentido 

opaco 

demãdem ~ 

demãden
398

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  reclamar, tomar para 

si  

TAS 03  

AVERBAÇÃO: ―E ssi dar nõ li as quiserem, rogo os acebispos e os bispos com‘eu em eles confio que eles o demãdem pelo apostoligo e per si.‖ 

IB312 de-1 Sentido 

opaco 

demãdar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  demandar  HGP096 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & se algue~ (con)t(r)a doaçom q(u)isser passar, q(u)anto dema~dar ta~to peyte doblado ao dicto moesteyro & esta doaço seya 

outorgada p(ar)a todo senp(re).‖ 

IB313 de-1 Sentido 

opaco 

demãdar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  demandar  HGP112 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & q(u)a(n)to dema~dar ta~to pague dobrado a uos & a que~ vossa voz derdes & ao senor da t(e)rra çem s(oldo)s pejte de pea & 

esta carta senp(re) ffjrme & estaujl seja en sua rreuor.‖ 

IB314 de-1 Sentido 

opaco 

demãdar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  demandar  HGP052 01 

AVERBAÇÃO: ―& se da mi~a pa(r)te ou da h(e)straya co~tra a carta de mi~a vindizo~ & de mi~a donazo~ a britar ue~er peyte a uos ta~to q(u)anto 

dema~dar en dublo & a´a´ uoz del Rey s(oldo)s #L & a carta ystia senp(re) en sua reuor.‖ 

IB315 de-1 Sentido 

opaco 

demandar ~ 

demãdar399 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

TP 01 

AVERBAÇÃO 1: ―A p(ri)meyra cousa [e´] q(ue) o juyz cite qual quer parte, quer diz(er) que emplaze, poys que alguu ome lhy demandar, se no~ for parte 

que no~ pod(e) demandar se no~ ouv(er) lecença do juiz: como seu filho daquel que foy servo e quer demandar en juyzo aaq(ue)l que forrou seu padre ou 

seu filho ou seu maestre.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[e] o servo no~ pod(e) dema~dar seu senur en juyzo seno~ en cousas estremadas, como se dixer que aquel que o tija en poder 

abscondera o testamento, que quer diz(er) a manda, en que o quitava de s(er)vido~e eno q(ue) foy seu senhor, ben o pod(e) faz(er) e pod(e) demandar en 

uyzo aq(ue)l que o te~ en poder [en casos] speciaes segundo o que diz a ley.‖ 

IB316 de-1 Sentido demãde Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demandar TOX027 01 

                                                           
398

A primeira variante ocorre uma vez na versão da Mitra de Braga e a segunda aparece também uma vez, na versão da Catedral de Toledo. 
399

A primeira forma ocorre 06 vezes; a segunda, 02 vezes.  
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opaco 

AVERBAÇÃO: ―[...] uos ma~do q(ue) ua´a´des a esses h(er)dame~tos & q(ue) os filedes p(er)a mj~ & e~ meu nome & os ent(re)guedes ao Juiz de 

Mira~delha q(ue) mj~ recade
400

 & dema~de ende os fruytos & as re~das deles & q(ue) mhas de cada ano.‖ 

IB317 de-1  Sentido 

opaco 

demãdou Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre solicitar; mandar IDD 60 

AVERBAÇÃO: ―E demãdou y o moordomo del Rey a luytosa e fez auẽẽça cõnos filhos de Martĩ Ferreyro por esa luytosa e derõlhi algo mais [...].‖ 

IB318 de-1 Sentido 

opaco 

demandaren ~ 

demandare ~ 

demanden ~ 

demande
401

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar FCR 08-15 

AVERBAÇÃO 1: ―Todo omne a que  demandaren casa con penos, nomne .III. uezinos que o leuen sobre si; e, si entre tanto ho outro o leuar sobre si, 

lexeo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E, las calonas que foren feytas em uma alcalderia, si nola demandaren essos alcaldes de esse ano, hos outros alcaldes que entraren nos 

las demanden mays; mas demande o quereloso seu dereyto.‖ 

IB319 de-1  Sentido 

opaco 

demãdar ~ 

demandar ~ 

demandou
402

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

FG 67-82 

AVERBAÇÃO 1: ―Todo homẽ de fora parte que uéér demãdar a ueziño de Garuã. vinas. ou Casas. ou herdade: de fiador que cõponna o que demandar 

se nõ uençer.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―Todo homẽ que no Reyno for e atees cabo de .x. anos nõ demandar erdade ou vigna. ou Casa. se a depois demãdar. nõ li responda. se a 

ante nõ demandou.‖  

IB320 de-1 Sentido 

opaco 

demande ~ 

demãda ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

CS 67-69 

                                                           
400

Observe-se que tal verbo ocorre sem o prefixo a-, que constitui a forma contemporânea arrecadar. Como já foi apontado, no PA há, para vários vocábulos, uma variação entre 

formas com e sem prefixo, apresentando idêntico sentido entre si. 
401

A primeira forma ocorre 03 vezes; as demais, 01 vez cada. 
402

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 15 vezes; a terceira, 01 vez. 
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demãdado ~ 

demãdarẽ ~ 

demandada
403

 

AVERBAÇÃO 1: ―O Mayordomo nõ deue auer vogado
404

 por nẽ hũa cousa que demande se a demãda for per razõ do móórdomado.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Pero se ladrom he demãda-lhi o ladro o esbulho.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Todo home raygado
405

 que o Mayordomo demãda de coomha ante o alcayde [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Pero se ladrom he demãda-lhi o ladro o esbulho.‖  

AVERBAÇÃO 5: ―E se alguem for demãdado pode pedir plazo de terçar dya.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―O Mayordomo e o Judeu deuẽ a responder sem alcaide e com alcaide se os demãdarẽ.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Se o Mayordomo demanda alguẽ de furto ou de rouso nõ he thẽudo de responder sem rãcuroso. ou per testemoỹo de homes bóós ou per 

confissom da parte que for demandada sem força.‖ 

IC550 de-1 Sentido 

opaco 

demãdar
406

 Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre reivindicar, 

reclamar; instaurar 

processo judicial; 

processar, acionar 

VPP 01-02 

AVERBAÇÃO: ―[...] ou perdãte seu sobrejuiz ou sobrejuyzes pera demãdar e defender e respõder pidír negar conhoçer auíjr compoer contradizer 

Eyseicõ ou eyseicões poer [...].‖ 

IC551 de-1 Sentido 

opaco 

demãdar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre reivindicar, 

reclamar; instaurar 

processo judicial; 

processar, acionar 

SFJ 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] damos poder A Johãne Ãnes nosso Priol que ele ẽ nosso. nome e no sseu possa demãdar os hereos que fforõ de Pero Ãnes de ffaffíam 

                                                           
403

A primeira forma ocorre 04 vezes; as demais, 01 vez cada. 
404

Vê-se novamente a variação do vocábulo com e sem o prefixo. Alternância de lexema com e sem prefixo, mas com idêntico significado. 
405

Essa base lexical ocorre também com o prefixo, ilustrando uma situação comum na 1ª fase do PA: a livre concorrência entre formas com e sem prefixo, mas com idêntico 

significado: arraygamento (IC206) ~ raygado (cf. averbação 3 da entrada IB320). 
406

03 ocorrências. 



644 

 

e de Sancha gíl ssa molher [...].‖ 

IC552 de-1 Sentido 

opaco 

demãde Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

EDC 01  

AVERBAÇÃO: ―E eu Bééyta. rreynel. me obrigo per todos meus Béés gáánhados e por gáánhar a emparar e a deffender a uos as ditas Cassas. de quem 

quer que uolas. demãde ou embargue ssegũdo husso e custume da terra.‖ 

IC553 de-1 Sentido 

opaco 

demandaua ~ 

demandauã
407

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  demandar  HGP030 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Conuszuda cousa seia q(ue) como (con)tenda de juyzo fosse ent(r)e Ruy P(e)l(ae)z por si & por sa muler M(ari)a P(ere)z da una p(ar)te 

& Joha~ P(ere)z, cunado deste Ruy P(e)l(ae)z da out(r)a p(ar)te sob(r)e razo~ de vna leyra q(ue) demandaua este Joha~ P(ere)z a Ruy P(e)l(ae)z [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et sob(r)e demanda de pa~ q(ue) dizia este Ruy P(e)l(ae)z q(ue) diuia a auer p(er) aq(ue)l casal do u(er)uo segundo a ma~da q(ue) dizia 

q(ue) fezera P(edr)o P(ere)z & sua muler Marina Mar(tin)z, seus sog(r)os, & sob(r)e out(r)as demandas de custas & out(r)as cousas q(ue) sse demandaua~ 

elles de seu plazer metero~se i~ mao de mj~ Ferna~ Fer(nande)z, coego de Lugo, q(ue) eu q(ue) uisse as dema~das q(ue) sse fazia~ vus a out(r)os & as 

defe~ssoes q(ue) cada una das p(ar)tes por si poyna~ & o dereyto q(ue) por si auia~ & se os podesse aui´i´r se no~ q(ue) mandasse ent(r)e eles o q(ue) 

l'achasse por dereyto & o q(ue) no~ estese ao meu mandado peytasse aa out(r)a p(ar)te #Lta mor [...].‖ 

IC554 de-1 Sentido 

opaco 

demãdar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―Et nonas agoardando, q(ue) o m(oesteyro) posa tomar suas ley[ras] & q(ua)sas (con) q(ua)ntas boas paranças nos em ellas teu(er)mos 

feytas et dema~dar a nos as ma´a´s paranças q(ue) em ellas foren feytas.‖ 

IC555 de-1  Sentido 

opaco 

demãdar Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demandar TOX028 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse algue~ ue~er q(ue) este nosso ffeyto q(uei)ra dema~dar ou enbargar no~ lhj sseia estauel.‖ 

IC556 de-1 Sentido 

opaco 

demãdamos ~ 

demandeo ~ 

demandar ~ 

demandarã ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar FR 71v- 

76v 

                                                           
407

Cada forma ocorre 01 vez. 
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demandarẽ  ~ 

demandã
408

 

AVERBAÇÃO 1: ―E qu(er)emos e dema~damos que todo crischa~o|s| tenha esta fe e a guarde e q(ue~) quer q(ue) (contra) ella ueer enalgu~a cousa es 

erege e receba a pe~a que e´ posta (contra) os h(er)eges.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se llo no~ quis(er) enmendar demandeo p(er) todos assy como p(er)teece a p(re)yto e come d(er)eyto de o braadar [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen dereyto, que o possa todo demandar e 

tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] q(ua)ndo o quisero~ temptar os judeos q(ue) lhy d(e)mandara~ se daria~ a Cesar seu tributo e seu peyto, porq(ue) el dissesse ca 

non o podesse~ rep(re)hender ca tollya se(us) dereytos aos reys e el entendendo os seus pensamentos maus respo~deu e disselles: dade a Cesar os se(us) 

dereytos q(ue) son de Cesar e a D(eu)s os que son de Deus [...].‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―[...] no~ seyam ameaçados d(e) nenguu ne~ corrudos nen feridos por d(e)mandare~ seu dereyto [...].‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―[...] As leys ama~ e desyna~ as cousas q(ue) so~ d(e) Deus e demanda~ e demonstra~ d(er)reyto e iustiça e o ordiame~to dos boos 

custumes [...].‖ 

IC557 de-1 Sentido 

opaco 

demando Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre pedir, requerer VSMA 79r 

AVERBAÇÃO: ―E porem te demando e rogo que oje e~ este dia me q(ue)iras baptizar e por my~ faz(er) e hooferecer a Deos oferta.‖
 
 

IC558 de-1 Sentido 

opaco 

demandou Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre pedir, requerer CGE 05a 

AVERBAÇÃO: ―E ento~ demandou Hercolles conselho aos estronomos se a pobraria aly e elles diseronlhe que no~, como quer que hy seeria pobrada 

hu~a grande cidade, mas que a no~ pobraria elle mas outro.‖ 

IC559 de-1  Sentido 

opaco 

demãdas ~ 

demãdaste ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, solicitar, 

requerer, pedir 

OE 01r – 

07r 

                                                           
408

As duas primeiras formas e as três últimas ocorrem 01 vez cada; a penúltima, 02 vezes. Na primeira forma, o prefixo parece ser um expletivo. O verbo demandar na averbação 1 

não parece comportar o mesmo sentido das demais ocorrências. Parece denotar ‗ordenar, mandar‘. 
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demandaste ~ 

demandar
409

 

AVERBAÇÃO 1: ―Mays, segundo diz o be~e~to [Sancto A]gustinho, tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto 

nem pode fazer o teu [spiritu co~]trito, c[a], como quer que os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade 

pera o amor de Deus.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E pore~ no~ te quise escreuer liuro sinpliz daquellas cousas que tu dema~daste, mais trabalhei-me fazer este liuro das cousas 

co~teudas e~nas Escripturas Sanctas e dos dizeres e autoridades dos doutores catholicos e de outros sabedores e das façanhas e dos exenplos dos sanctos 

home~e~s.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E co~ esto mesturey as outras cousas que me tu demandaste, asy como pude, segundo a bayxeza do meu e~tendimento e do meu saber.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Onde aueeo que hu~u~ dia, se~e~do elle estudando, ueeo a elle hu~a molher pera lhe demandar conselho.‖ 

IC560 de-1 Sentido 

opaco 

demãdemos ~ 

demãdarmos
410

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre disputar, procurar, 

demandar 

LA 08 

AVERBAÇÃO: ―E pelos filhos que dos ovos saẽ entẽdemos o amor do nosso Deus e de nosso proximo que devẽ a aver todos aqueles que entẽdẽ salvaço 

das almas pela morte do filho de Deus que na cruz recebeu. E porẽde, amigos, demãdemos o nĩho da tôrtor e demãdemos os ovos que seẽ no nĩho [...]. E se 

esto de coraçõ demãdarmos lograremos os filhos que saẽ dos ovos ca amaremos Deus e nossos proximos [...].‖ 

IC561 de-1 Sentido 

opaco 

demandar ~ 

demãda ~ 

demãdasse ~ 

demãde ~ 

demãdey
411

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  demandar, requerer; 

buscar, procurar 

FS 18r – 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ealgũus daqueles que uéeron por uéer as morte. filharon os corpos e meterõnos desũũ. enhuũ momento enhũa casa hu Deus fez e faz 

desque hy forom metudos e muytas maravilhas áaqueles queos uã demandar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epor que nõ ousou aentrar no Moesteiro. ca bẽ sabia que nõ era custume de molheres entrarẽ em Moesteiro. de mõges. ficou preto daly 

en hũa mouta quehj auia e enuyou dizer assan ffruytoso queliurasse da boca do lobo hũa ouelha que andaua errada. equelhi mostrasse a carreyra da saúde e 

a enderençasse hj e que ensinasse ad disciplinas espiritais aalma que demãda Deus equea recebesse assi come homen que perdeu ouelha Equandoa achou 

                                                           
409

Cada forma ocorre 01 vez. 
410

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
411

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a segunda, que ocorre 02 vezes. 
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posea enseus onbros.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Este foy Ao Moesteiro. de mãdado delRey edisse assã ffruytoso que fezesse uíjr aquela dõzela antel. e que respõdesse asseu esposo 

doquelhi demãdasse.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―En outro dia manháa ante da luz huũ pouco alçou as maãos ao ceo e fez as oraçõ edeus aalma a Deus que seus sanctos coroa perboa 

confisson. Etodos aqueles que hyam assa sopultura recebiã hj grandes sinaes de uertudes. Os enfermos sãao hj. e os enmijgos fugẽ dos homeẽs. Equẽ quer 

que hi demãde as aiuda logo Deuslhj outorga as petiçom.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Outro manháa demãdey polo sancto homen Páayo. Edisserõmj que en mõte oliueti morava [...].‖ 

IC562 de-1 Sentido 

opaco 

demandara Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  solicitar, chamar, 

buscar, procurar 

DSG 07v 

AVERBAÇÃO: ―Eo sancto padre equicio | despois que esto ouujo . com grande | desdenho comecou assorrir . e disse aos mõies que estauã ante | el Nom 

uos dixe eu que este era | e mijgo . e nõ mõie . hide e deita | deo asinha dacella . nõ fique | nosco no moesteiro . Eda uirgem | uassala denosso senhor / 

queiaz coyta | da defebre . nom curedes . que da | quy adeante nõ auera febre . ne  | basilio demandara. E despois | quese tornou omõie que estas nouas | 

trouxera . achou que naquela ora fora | amõia saã da febre.‖ 

IC563 de-1 Sentido 

opaco 

demãde Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre imputar, reclamar, 

cobrar, pedir contas 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Respondeulhi sancto Apollonio. e disselhy. ffilho Deus ty perdoe quanto mal mhas dicto e nuca Deus ti demãde este pecado. Quãdo esto 

ouuyo ffilemon repẽẽdeusse muy de coraçõ de quanto mal Auia dicto contra oseruo de Deus de guysa que logo se fez fazer cristáao.‖ 

IB321 de-1  Sentido 

opaco 

demãdado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. demandāre ser imbuído de 

poder, ser acionado, 

ser acionado, 

procurado 

CGDM 02  

AVERBAÇÃO: ―E eu Joham colaço publíco tabelliõ da Cidade do Porto que a todas estas cousas presente fuj demãdado das ditas partes dous strumẽtos 

per. A. b. c. partidos cũ mha mãão própria screuj dos quaes cada hũa das partes há seu.‖ 



648 

 

IB322 de-1 Sentido 

opaco 

demandado ~ 

demãdado
412

 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. demandāre demandado, i.e., 

pessoa contra quem 

é promovida a 

demanda, acionado, 

réu 

TP 02-03 

AVERBAÇÃO 1: ―O tempo segundo [e´] quando as partes deve~ vijr ant‘o juyz; e #III cousas deve ome catar: ca veo o demandador e no~ veo o 

deman[da]do, ou veo o deman[da]do e non veo o demandador, ou veo cada huu delles.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se o dema~dado quiser que lhy den libello, deven lho dar se no~ for en pequenos p(re)ytos ou en outros casos q(ue) ma~da a lee.‖ 

IB323 de-1 Sentido 

opaco 

demandada Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

TP 03 

AVERBAÇÃO: ―E se a parte o mae~festar que foy demandada, deve o juyz a poer o p(ra)zo p(er)a pagar e (con)dane o en aquello en q(ue) maenfestar.‖ 

IB324 de-1  Sentido 

opaco 

demandado
413

 Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. demandāre demandado, i.e., 

pessoa contra quem 

é promovida a 

demanda; acionado; 

réu 

FG 80 

AVERBAÇÃO: ―Se algũu home de fora ou de villa demandar vezĩo de fiadura e disser esse demandado nõ sey se sóó fiador se nõ. deuẽno a pegnorar.‖  

IB325 de-1 Sentido 

opaco 

demandador
414

 Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demandador, 

demandante, 

pleiteador 

TP 02-03 

AVERBAÇÃO: ―O tempo segundo [e´] quando as partes deve~ vijr ant‘o juyz; e #III cousas deve ome catar: ca veo o demandador e no~ veo o 

deman[da]do, ou veo o deman[da]do e non veo o demandador, ou veo cada huu delles.‖ 

IB326 de-1 Sentido demandança
415

 Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demanda FCR 06 

                                                           
412

A primeira forma ocorre 06 vezes; a segunda, 01 vez.  
413

02 ocorrências. 
414

06 ocorrências.  
415

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) não registram esse vocábulo. 
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opaco 

AVERBAÇÃO: ―Qvi prado o uinna o orto o pan alleno quemar, o colmenar o acenia o moyno, peyte .X. mor., e esto, sillo poder firmar; si non, iure con.III. 

e ele a manquadra. E, por toda demandança de .I. mor. arriba, dé manquadra.‖ 

IB327 de-1  Sentido 

opaco 

demarcada Verbo Verbo Verbo Do PA de- + -marcar < 

provavelmente do it. 

marcare < talvez do 

germ. *markiān 

demarcar IDD 71 

AVERBAÇÃO: ―[...] y cono juiz que acharõ que era del Rey mais nõ est demarcada quinta est e foy posto cono abade dessa Eygreia que sse soubesse 

ende a uerdade [...].‖ 

IC564 de-1 Sentido 

opaco 

demarcar Verbo Verbo Verbo Do PA de- + -marcar, 

provavelmente do it. 

marcare < provavelmente 

do germ. *markiān 

demarcar VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder pera partir e sortes deytar e traijtos meter e demarcar e escambhar e almoedar e apenhorar e ẽprazar arrẽdar 

todolos ditos bẽes ou parte deles.‖ 

IB328 de-1 Separação, 

redução 

demediado Verbo  Verbo Verbo Do lat. dimidiāre, de 

di(s)- e –medīare, de 

medĭum  

dimidiado, i.e., 

partido/dividido ao 

meio 

FCR 17 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que arrancado fore por calonna de mor. arriba, peyte em ropa e em ganado; e la ropa e el ganado seia de nouo fasta 

demediado; e, si ouro o argent queser meter, meta, e aprecieno hos alcaldes e tomen ende a decima parte; e digan ‗por amor de Deus‘ e esa iura que 

fezeren a concello que dereyto apprecen segundo seu seso.‖ 

IB329 de-1 Sentido 

opaco 

demorada Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. *demorāre, por 

demorāri ‗demorar, 

deter-se, ficar, parar‘< 

de- + -morārī, ‗demorar-

se, deter-se, parar‘ 

demora, tardança CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E non ar quero obridar / com‘ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‗paz en terra dada‘; / nen como a contrada / aos tres Reis em 
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Ultramar / ouv‘ a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada
416

.‖ 

IB330 de-1 Sentido 

opaco 

demorãcia ~ 

demorancia
417

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *demorāre demora, delonga TAS 03  

AVERBAÇÃO: ―E a raina e meus uassalos e o abade sen demorãcia e sen contradita lis den toda mia meiadade e todas as dezimas e as outras cousas que 

teiuerẽ, assi como suso e dito.‖ 

IB331 de-1 Sentido 

opaco 

demorança
418

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. *demorāre demora, delonga CSM 29 / 

32 

AVERBAÇÃO 1: ―Pois que foi o monge na santa cidade, / u Deus por nos morte ena cruz prendera, / comprido seu feito, ren da Magestade / non lle vẽo a 

mente, que el prometera; / mas disse: ‗Movamos,‘ / a sa conpannia, / ‗que gran demorança / aqui u estamos / bõa non seria / sen aver pitança.‘‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―‘Porquê  non leixamos,‘ / contra ssi dizia, / ‗e sem demorança, / esta que conpramos, / e Deus tiraria- / nos desta balança?‘‖ 

IC565 de-1 Sentido 

opaco 

demorança
419

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. *demorāre demora, delonga FS 13r / 

01r 

AVERBAÇÃO: ―E san Panuço sayo sem demorança e achou huum mercador de Alexandria que tragia três Naues de Thebayda e vinte mil soldos de prata 

encabedal.‖ 

IB332 de-1 Expletivo demostrar Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre mostrar, dar a 

conhecer 

CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

IB333 de-1 Expletivo demostrele ~ 

demostrare ~ 

demostra ~ 

demostrar ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre dar a conhecer, 

demonstrar 

FCR 09-16 

                                                           
416

Um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo, visto que há também a forma apreçar, com o mesmo sentido de preçar. Percebe-se, assim, uma expletividade prefixal. 
417

A primeira variante ocorre 02 vezes na versão da Mitra de Braga e a segunda aparece também 02 vezes, na versão da Catedral de Toledo. 
418

02 ocorrências. 
419

02 ocorrências. 
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demostró ~ 

demostraren420 

AVERBAÇÃO 1: ―Qvi danno fezere en lauor alleno, y dé pennos, sellos pidir; e, sellos reuelare, uenga a su casa e prinde con un uizino o con morador. E, 

si pennos le reuelare, peytele .I. mor.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Qval quer omne que a outro deuir bestia meter e dixier: ‗temo de perder mia bestia‘, dé omne sobre que sea que nonse alçe com ela; e, 

seo non dere, nole metan bestia. E qui demostrare plazo sobre sua bestia que uaya a collacion hu aya alcalde e dixere: ‗outro plazo auia iulgado de alcalde 

a outra collacion‘, dé uerdat e uaya a la collacion hu demostra o plazo.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E sobr‘esto uaya demostrar plazo al foro hu alcalde ouer; [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] e, si dixer: ‗non me demostró fiel‘, firmelo com aquel que foy fiel e peyte .I. mor. a seu contendor [...]. E, a quen fiel demostraren e 

ao plazo non uener, el o s sua moller o seu chaueyriço peyte .I. mor. [...].‖ 

IC566 de-1 Expletivo demonstrã Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre demonstrar, revelar FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―As leys ama~ e desyna~ as cousas q(ue) so~ d(e) Deus e demanda~ e demonstra~ d(er)reyto e iustiça e o ordiame~to dos boos custumes 

[...].‖ 

IC567 de-1 Expletivo demostrar ~ 

demostra
421

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

OE 06v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―E esto quer dizer que o parayso chega ao cerco da lu~a por se demostrar a sua alteza e~ respeyto da terra e das cousas baixas, no~ 

pore~ que elle chegue ao cerco da lu~a.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca a especia que chama~ cynamomo~ he aaruor de collor de ciinza e pore~m significa a memoria da morte que faz o home~ tornar e~ 

ciinza, e o ba[l]samo, que conserua os corpos dos mortos que no~ apodreçam, sygnifica perseuerança, e a myrra, que he amargosa, demostra a 

mortificaçom da carne.‖ 

IC568 de-1 Expletivo  demostrã Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

LA 11 

AVERBAÇÃO: ―Aquestes nõ demostrã as horas de noyte a sseus sujeytos, assi como faz o galo aaqueles em cuja vila vive, ca nõ acusã os pecados 

daqueles por cujas almas devẽ dar razõ a Nostro Senhor, nẽ se trabalha de saber seus estados e as vidas que fazẽ e se sse maẽfestã e se sse comunga se al nõ 

                                                           
420

A primeira e a segunda formas ocorrem 02 vezes cada uma; as demais, 01 vez cada.  
421

Cada forma ocorre 01 vez. 
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hũa vez no ano assi como mãda o direito.‖ 

IB334 de-1 Expletivo demostrança Verbo Verbo Subst. Do lat. demonstrāre demonstração, 

manifestação, 

amostra 

CSM 28 

AVERBAÇÃO: ―Por que nos ajamos / senpre, noit‘ e dia, / dela renenbrança, / en Domas achamos / que Santa Maria / fez gran demostrança.‖ 

IC569 de-1 Expletivo demostrãça Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre demonstração   PP 02d 

AVERBAÇÃO: ―E Josep seu filho q(ue) foy poderoso sobr(e) toda a t(er)ra do Egipto polo sonho q(ue) soltou a rrey Pharao~ dos #VII anos |e| da mi~gua 

e dos #VII d'auo~dança segundo [o sonho] q(ue) el rrey sonhara das #VII spigas e das sete uacas. $ E esto foy out(ro)ssy feyto per grande demostra~ça.‖ 

IC570 de-1 Sentido 

opaco 

demoua Verbo Verbo Verbo Do lat. dēmŏvēre, de 

mŏvēre 

deslocar, levar 

alguém a (fazer algo) 

ou dispor-se a fazer 

OE 01v 

AVERBAÇÃO: ―Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que 

sse ente[nda], lea o triste e achara con que se al[egre].‖ 

IB335 de-1 Expletivo denegada
422

 Verbo Verbo Verbo Do PA de- + -negar < 

lat. negāre 

negar, contestar DMC 01 

AVERBAÇÃO: ―E que esta doazõ deste herdamẽto [...] a duuida nõ uena nẽ denegada nõ sega.‖ 

IC571 de-1 Sentido 

opaco 

denodados Verbo Verbo Adj. Do lat. dēnŏtātus ousado, atrevido FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e 

denodados, que pellas leyx seya~ desarraygados.‖ 

IB336 de-1 Separação  departiã ~ 

departiãse ~ 

departidas ~ 

departir ~ 

departan ~ 

Verbo  Verbo Verbo Do fr. départir < lat. 

partīre  

distribuir, departir, 

repartir  

TAS 01-03  

                                                           
422

Parece ser mais um caso de expletividade prefixal. 
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departans‘ ~ 

departã
423

 

AVERBAÇÃO 1: ―E outrossi mãdo das dezimas das luctuosas e das armas e doutras dezimas que eu tenio apartadas em tesouros per meu reino, que eles 

as departiã assi como uire por derecto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[..] todas as mias devidas e do que remaser fazam ende tres partes e as duas partes agiã meus filios e mias filias e departiãse entre eles 

igualmente.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E as outras duas partes de toda mia meiadade segiã departidas igualmente entre meus filios e mias filias que ouuer da raina dona 

Orraca assi como suso e dito.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E mãdo ainda que se s‘asunar todos nõ poderem ou nõ quiserẽ [...] ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro. Outrossi mãdo 

daqueles que mia mãda an a departir ou todas aquelias cousas que suso sũ nomeadas que si todos nõ se podere assunar ou nõ quiserem ou descordia for 

entr‘eles ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Outrissi mando das dezimas das luitosas e das armas e doutras dezimas que eu tenio apartadas em tesouros per meu reino que eles as 

departan assi como uiren por guisado.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―[...] facan ende tres partes e as duas partes aian meus filios e mias filias e departans’ antr‘ eles igualmente.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―[...] que aquestes arcebispos e aquestes bispos departã todas estas dezimas e todas estas cousas outras assi como suso e nomeado.‖  

IC572 de-1 Separação departe ~ 

departẽ ~ 

departirom ~ 

departirõ ~ 

departimos ~ 

departem
424

 

Verbo  Verbo Verbo Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir  PP 02b – 

04a 

                                                           
423

A primeira forma ocorre 04 vezes (apenas na versão da Mitra de Braga; não ocorrendo na da Catedral de Toledo); a segunda, 01 vez (apenas na versão da Mitra de Braga; não 

ocorrendo na da Catedral de Toledo); a terceira, 02 vezes (01 em cada versão do documento); a quarta, 06 vezes (03 em cada versão do documento); a quinta,  03 vezes (apenas na 

versão da Catedral de Toledo; não ocorrendo na da Mitra de Braga); a sexta, 01 vez (apenas na versão da Catedral de Toledo; não ocorrendo na da Mitra de Braga);  a sétima, 01 vez 

(apenas na versão da Catedral de Toledo; não ocorrendo na da Mitra de Braga). 
424

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a última, que ocorre 02 vezes. 
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AVERBAÇÃO 1: ―Por q(ua)es rrazo~es he este liu(ro) p(ar)tido e~ sete partes Setenayro he co~to muy nobre e q(ue) louuaro~ muyto os sabho~s antigos 

por q(ue) sse acha~ en el muytas cousas asinaadas q(ue) se dep(ar)te p(er) co~to de #VII assi como todalas creat(ur)as q(ue) som p(ar)tidas
425

 e~ sete 

man(eyr)as.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] & Out(ro)sy todalas cousas que som natura~es e am mouim(e~)to q(ue) se dep(ar)te~ e~ #VII man(eyr)as.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Out(ro)sy os sabhos dep(ar)tirom p(er) este co~to de sete as p(ar)tes de toda a t(er)ra a q(ue) chama~ aduuas. & Out(ro)ssy p(er) este 

meesmo conto dep(ar)tiro~ os meta~es.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E dep(ar)timos cada p(ar)tida per titolos q(ue) q(ue)r tanto diz(er) como soma de rrazo~es q(ue) som mostradas en el.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E e~ q(uan)tas maneyras se dep(ar)tem e p(or) que am assy nome.  E q(ua)es som as forças e as uertudes dellas.‖ 

IC573 de-1 Separação departir ~ 

departidos ~ 

departillo ~ 

departidas ~ 

departẽ
426

 

Verbo  Verbo Verbo Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir, 

separar 

CGE 01b - 

02d 

AVERBAÇÃO 1: ―E per a razon veheron en conhecimento de entender os saberes e [de] se [saberem ajudar] deles e saberem tam ben departir das cousas 

que foron nos tempos antigos como se fossen en sua sazon e que per esta maneyra podessem outrossi saber os que depos eles vehessem os boos feitos que 

eles fezeron assi como se a eles fossen presentes [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e 

pore~ destroyo Deus as suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros; e por esta 

razon leixaro~ aquelle lavor que faziam ca no~ tan solamente forom departidos em a linguagem mas ainda em as vo~o~tades, de tal guisa que no~ 

quiserom mais [mor]ar hu~u~s co~ os outros.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Mas, por que no~ fala de como aqueles que se partiron foro~ pobrar as terras e quaaes, queremos nos departi[llo] en esta estoria como 

aconteçeo, segundo achamos nas scripturas antigas.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E a Allemanha he hu~a das grandes prove~cias do mundo e en elle ha muytas terras departidas, das quaaes son estes os nomes: aa 

primeira dizem Locarigia e aa outra, Brama~cia Esloarena e a outra, Sopolia, outra, Frisa e outra, Jhoria~ e outra, Sansona e outra, Sueva e outra, 

                                                           
425

Em todo o texto há a variação entre partir ~ departir, portando ambos o mesmo sentido. Um exemplo, no mesmo período frasal: ―Out(ro)sy os sabhos dep(ar)tirom p(er) este 

co~to de sete as p(ar)tes de toda a t(er)ra a q(ue) chama~ aduuas. & Out(ro)ssy p(er) este meesmo conto dep(ar)tiro~ os meta~es. E algu~u~s hy ouue q(ue) p(er) este co~to de 

#VII p(ar)tiro~ os saberes a q(ue) chama~ artes.‖(p. 2C). Isso faz do de- um expletivo, não? Ou seria uma partícula de reforço semântico? A priori fiquei com a primeira hipótese. 
426

Cada forma ocorre 01 vez. 
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Bramalia e outra, Fancoya, outra, Sarmia e outra, Aucia, aa que agora dizen Avarica, e França, a antiga.‖ 

―[...] e cheguaron aas partes d'oucidente, aos muy grandes montes que son chamados Perineos, os quaaes departe~ Espanha, a mayor, da outra parte.‖ 

IC574 de-1 Separação departir  Verbo  Verbo Verbo Do fr. départir < do lat. 

partīre  

repartir, distribuir FS 15r 

AVERBAÇÃO: ―Er uimos hj outro muy sesudo que auia nome Euagrio que auia graça antras outras uertudes ca auia de departir os pensares dos homẽs. 

assi que nẽhuũ dos padres nõ chegou áatã gram saber. ‖ 

IC575 de-1 Separação departidos
427

 Verbo  Verbo Verbo 

ou Adj. 

Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir  FR 70v 

AVERBAÇÃO 1: ―Porq(ue) os coraçoes dos omees son departidos, pore~ n(atur)alme~te natural cousa e´ que os entendime~tos ne~ as obras non 

acorde~ en huu.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Vnde (con)uen a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça l[e]es p(er) que os poboos sabya~ como an de uiuer, 

e as desaueenças e os preytos que nasçere~ antr‘elles seya~ departidos de guisa q(ue) aquelles q(ue) mal faze~ receba~ pe~a e os boos uiuam seguramente 

en paz.‖ 

IC576 de-1 Separação departidos Verbo  Verbo Verbo  Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir  PP 01b 

AVERBAÇÃO: ―E out(ro)ssy por q(ue) os entendime~tos dos poboos q(ue) som departidos e~ muytas man(eyr)as podessemos acordar e~ hu~u~ (con) 

rrazo~ u(er)dadeyra e dereita p(er)a co~nhoçer p(ri)m(eyrame~)t(e) De(us) cuios os corpos e as almas som q(ue) he senho~r sobr(e) todos. Desi aos 

senhor(e)s te~pora~es de q(ue) rrecebe~ bem faz(er) e~ muytas maneyras cada hu~u~ segu~do seu estado e sseu meriçime~to.‖ 

IC577 de-1 Separação departidus Verbo  Verbo Verbo 

ou Adj. 

Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir  FR 71r 

AVERBAÇÃO: ―[...] e juygasse~ p(er) façanhas e por aluidros departidus dos omees e p(er) usos desguysados e sen dereyto de q(ue) uija~ muytos danos 

e muytos maees aos omees e aos pobres e a todo o poboo [...].‖ 

IC578 de-1 Separação departimento ~ 

departimẽto
428

 

Verbo  Verbo Subst. Do fr. départir < do lat. 

partīre  

divisão, partilha PP 04a / 

04b 

                                                           
427

02 ocorrências.  
428

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―E o dep(ar)timento dos be~e~s he en tres man(eyr)as: o p(ri)m(eyr)o he q(ue) ca~e enos mayor(e)s assy como enos senhor(e)s ou enos 

padres ca cada hu~u~ destes am dereito de faz(er) be~ de seu: os padres aos filhos ou aos pare~tes nat(ur)aes do linhage~ e os ssenhor(e)s aos uassalos ou 

aos outros que som e~ sseu poderyo polo s(er)ujço q(ue) delles rreçebem en sseu ssenhoryo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E o outro dep(ar)time~to he enos esposoyros [e] enos casamentos.‖ 

IC579 de-1 Separação departimento Verbo  Verbo Subst. Do fr. départir, de partir 

< do lat. partīre  

divisão, separação, 

distinção 

LA 09 

AVERBAÇÃO: ―[...] assi o preegador deve a ffazer departimento antr‘as ... dos pecadores a que preega, e outra preegaçõ deve a fazer ao fornigador.‖ 

IC580 de-1 Separação departimentos ~ 

departimẽto
429

 

Verbo  Verbo Subst. Do fr. départir < do lat. 

partīre  

divisão CGE 01b / 

02c 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e que por esto podessem outrossi conheçer o saber da arte da geometria, que he arte de medir, e os departimentos dos seus graaos 

e as alonganças dos pontos [do] que ha de hu~u~ a outro [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Os que screverom o departime~to das terras fezeron de toda a terra que se pode morar tres partes.‖ 

IC581 de-1 Expletivo dependurado
430

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA dependurar < lat. 

*pendŭlāre (cláss. 

pendĕre) 

pendurado, 

suspenso, 

dependurado 

DSG 06v 

AVERBAÇÃO: ―Veeo oladrã | ao lugar per que soya aentrar . e sobiu | na sebe . e depois que pos hu u pee | no orto . uiu quehu a serpente  | iazia 

tendida na carreira per | que el auia aentrar . Ecom gram | temor / querendo tirar opee e  pos sy . enpecoulhe oçapato em huu  | paao dasebe . e jouue 

assy cõ acabe | ça pera fundo . ataa que uééo omõie | ortalom / na ora em que soya auy r . | E achouo iazer dependurado pello | pee . em huu  paao que 

na sebe esta | ua.‖ 

IC582 de-1 Movimento 

de cima 

derramara Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‗tirar 

os ramos‘, de  ramus 

retirar, esvaziar OE 04r 

                                                           
429

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
430

Um caso de expletividade prefixal e alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. No mesmo texto ocorre a forma sem prefixo: ―Edes | pois que foy fora do 

moesteiro dey | tado . disse que muitas uegadas | teuera acela de equicyo / per seus | encantame tos . toda entregame te | pendurada no aar . pero nom po | dera em peecer 

ane huu  de to | dos aqueles que no moesteiro / uiujam.‖ (fólio 07v). 
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para baixo 

AVERBAÇÃO: ―O nome Jhesu he meezinha, onde diz Sam Bernardo: Se algu~u~ de uos he triste, uenha-uos ao coraçom Jhesu, e do coraçom salte emna 

boca, e, tanto que nacer este nome e~no coraçom e e~na boca, logo o lume dele afastara e derramara toda cousa escura e triste e fara toda cousa clara e 

lomeosa.‖ 

IC583 de-1 Sentido 

opaco 

derredeyro Adv. Adv. Adj. Do lat. *derrat(r)arius, 

de *derretrarius, de 

retro, ‗para trás‘ 

ultimo, final, 

derradeiro 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy 

podre da parte de tras.‖ 

IB337 de-1 Sentido 

opaco 

derredor Subst. Subst. Subst. Do PA de- + -rredor < 

talvez do lat. retrō 

derredor, i.e., ao 

redor, em torno, em 

volta 

FCR 06 

AVERBAÇÃO: ―E, por toda calonna, meta o danador em amno; si non, peyte a calonna. Prado o uinna o orto, si fore aredrado .XX. stadaes da deantera 

casa, aya coto; esse mismo aya ema uilla.E, se menos fuere redrado, non aya coto, si non ouere paret de .V. palmos em alto, sobre terra, e .III. en ancho en 

derredor; e os doutra aldea ayan couto.‖ 

IB338 de-1  Sentido 

opaco 

derota Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dirupta (via), 

feminino de diruptus, 

part. pass. de dirumpĕre 

destroçada 

militarmente, 

arrasada, derrubada, 

arruinada, destruída 

FG 65 

AVERBAÇÃO: ―In primis de casa derota.‖   

IC584 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

derribaron Subst. Verbo Verbo  Do lat. med. lusitano 

diripāre, de  de- +           

-rip(a)- (‗ribanceira, 

margens‘) + -āre
431

 

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo, lançar ao 

chão 

FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Jamais nõ soffrerey os que sse ati tornarẽ. Maldito seia odia enque tu naçisti por séeres meu contrayro. Ca as tas lagrimas mi derribaron 

e mj destroyrã mha casa. Emha asperança he coffonduda de Rayz.‖ 

                                                           
431

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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IC585 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

derribado ~ 

derribarom ~ 

derribarõ ~ 

derribou
432

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. med. lusitano 

diripāre, de  de- +           

-rip(a)- (‗ribanceira, 

margens‘) + -āre
433

 

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo, lançar ao 

chão 

DSG 01r – 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―iij . Delibertino preposto do moestei | ro defundes . como foy derribado do | ¶  caualo iiij Deste libertino . como | seendo presente . nõ 

foy achado :.~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Aqueste | santo home  libertino . hia ahúú / | lugar pera procurar proueito do seu | moesteiro . e chegando aaquel lugar . | O conde 

dos godos que auia nome  | darido / cõ sua mesnada grande . os | seus home e s / derribarom  oabba | de libertino do caualo em que anda | ua . e 

tomarõlho.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eelles descerom das best | as e poserõno contra sua uoõtade | em cima deseu caualo . dequeo pri | meirame te derribarõ.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Contou  ajnda sã  | gregorio quehúú dya hu a | mõia / que uiuja no moesteiro | daquellas uirge e s desuso dito . que el | auia 

deueer / entrou na orta | desse moesteiro . Euio hu a alfaça mujfremossa . e cobycoua / nõ | se ne brando quefezesse osynal da | cruz sobre ella . Meteua 

logo | em sua boca . e ho em mygo / en | trou logo em ella . e derriboua | em terra . e estorcendoa e trage  | doa muj mal.‖ 

IC586 de-1 Movimento 

de cima 

para baixo 

derribado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. medieval lusitano 

diripāre, de  de- +           

-rip(a)- (‗ribanceira, 

margens‘) + -āre
434

 

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo 

FR 73r 

AVERBAÇÃO: ―[...] aquel que el fezera mays d(e) ben ca a todos os angios foy derribado dos ceos e astragado co~ todollos outros que foro~ cu~ el 

naquella culpa e meteuos en fundo dos infernos [...].‖ 

IC587 de-1 Movimento 

de cima 

derrybados ~ 

deribado ~ 

Subst. Verbo Verbo 

 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de de- +            

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

VSMA 76r -

80r 

                                                           
432

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada.  
433

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
434

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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para baixo derribe ~ 

derribam
435

 

-rip(a)- (‗ribanceira, 

margens‘) + -āre
436

 

abaixo, lançar ao 

chão 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] nom nos affectam(os), ne~ tiram(os) de nos os pecados e çugidades e maldades que son ex(er)tadas dent(r)o em nosas almas, e nos 

que deviam(os) seer e~xenplo e caminho e carreyra de virtudes a todos, por nossa p(re)guiça, jazem(os) em ellas derrybados.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais tu senhor muyto mis(er)icordioso que formaste e fezeste todas as cousas de nimigalha, e a my~ nom m(er)eçedor, ne~ digno de te 

s(er)v(ir), me fezeste teu s(er)vidor, nom me q(ue)ras p(ri)var da tua santa morada, ne~ seja vençido, ne~ deribado ante a tua santa majestade, por 

ornamentos e f(re)mosura de hu~a molh(er) publica, porque ella por as cousas terreaes e caducas do mundo, co~ toda sua força e estudo se afecta e 

afremosenta e eu a ty Senhor et(er)nal p(ro)mety servir e p(er) minha negligençia no~ o fiz.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Porque muyto temo esta tardanca que fazes em me baptizar nem p(er) ela aq(ue)l emmiigo que eu queriia fugir torne a mi~ e me lance e 

emlace em pecados e derribe e faça cahir em turpidades.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Porque as tuas lag(ri)mas som muy grandes ri´i´os e reguatos que dam e enpuxam e derribam a mynha casa e de todo o fundamento a 

destruem.‖ 

IB339 de-1 Redução, 

ablação 

derõper ~ 

derronpe ~ 

derronper
437

  

Verbo Verbo Verbo Do lat. dirumpĕre destroçar 

militarmente, arrasar, 

derrubar, arruinar, 

destruir 

FG 65-74 

AVERBAÇÃO 1: ―Quẽ derõper casa cũ armas scudos. Spadas pecte .ccc. soldos. ao dono da casa.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Se alguũ vezĩo de Evora derronpe Casa de seu vezĩo co Armas escudos Espadas e lj for prouado per enquisas. peyte A elle .CCC. 

soldos.‖ 

 AVERBAÇÃO 3: ―Qvem derronper Casa se lj for prouado per enquisas. Et se pider ioyzo saluesse en a cruz siuj Terçeyro. Et si se nõ poder saluar en a 

cruz. peyte os dauanditos maravidis.‖   

IB340 des-1  Sentido 

opaco 

destestados ~ 

destestado
438

 

Verbo Verbo Adj. Do lat. *detestāre, por 

detestāri ‗repelir o 

testemunho de, abominar, 

detestar FG 73-78 

                                                           
435

Cada forma ocorre 01 vez.  
436

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
437

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda e a terceira, 01 vez cada. 
438

A primeira forma ocorre 04 vezes; a segunda, 03 vezes. 
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amaldiçoar‘, de testāri 

‗testar‘. 

AVERBAÇÃO 1: ―Se alguũ vezĩo d‘evora teyuer carreyra A outro por lo matar ou por lo ferir e for A elle prouado per bóós homes peyte A el .CCC. soldos. 

[...] E se isto nõ quer poruar per enquisas e pede Joyzo deuẽselj a saluar cõ xj omes e sigo .xij. que nõ seian malados alẽos nẽ falsos nẽ destestados.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E todos estes Jurados nõ seerem malados alẽos nẽ falsos nẽ destestados.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Et se nõ prouas deuelj a Jurar na cruz co .j. home que nõ seía mallado allẽ nẽ falso nẽ destestado.‖ 

IC588 de-1 Redução, 

ablação 

destruem Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

destruir, derrubar, 

arruinar 

VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Porque as tuas lag(ri)mas som muy grandes ri´i´os e reguatos que dam e enpuxam e derribam a mynha casa e de todo o fundamento a 

destruem.‖ 

IC589 de-1 Redução, 

ablação 

destroiran ~ 

destroyo ~ 

destroida
439

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

destruir, exterminar CGE 01d / 

02d 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e outrossi as morti~i~dades que en elles fezerom os Roma~a~os e os grandes destroyme~tos que lhes fezeron os Vandallos e os 

Suevos e os Allanos e os Almonizes, ca todas estas gentes veeron sobre Espanha e mataro~ e destroiran os moradores della, em tal guysa que os aduserom a 

seer poucos [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: “Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e pore~ 

destroyo Deus as suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].” 

AVERBAÇÃO 3: ―E, despois que Troya foy destroida, sairon dhi dous irma~a~os: hu~u~ avia nome Priamo e o outro, Antono.‖ 

IC590 de-1 Redução, 

ablação 

destroyu ~ 

destroida ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

destruir, aniquilar, 

arrasar 

CGE 04a – 

04c 

                                                           
439

Cada forma ocorre 01 vez.  
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destroyos ~ 

destroyã
440

  

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―Mas, no tempo que regiam os consules, ante que Julyo Cesar reynasse cento e sete a~nos, ouve hi hu~u~ consul que chamaron Cipion e 

este foy o que destroyu Affrica e Espanha por que se levantaron contra Roma.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...]  este Hercoles [...] foy co~ Jaasso~, o que adusse o velloro dourado da ylha de Colcos; e destroyu Troya da primeira vez, ca elle 

foy o que primeiro entrou em ella per força e despois entrou aa batalha onde estava el rey Leomedon co~ sua gente e mathouho per sua ma~a~o, per que foy 

destroida Troya.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] este Hercoles [...] despois matou a Diomedes, rey de Tracia; e, des que esto ouve feyto, pelejou co~ os Centauros que era hu~u~ 

linhagem de muy fortes cavalleiros e muy esforçados e~ armas e mais ligeiros que outros home~e~s, e elle per esforço e ligeirice [os] venceu e matouos e 

destroyos todos [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] e elle foy o primeiro que venceu as donas Amazonas qua~do elles venciam e destroya~ todallas outras gentes; e elle matou 

outrossy os filhos de Nelleeo, o que fo[y] filho del rey Saturno[...].‖ 

IC591 de-1 Redução, 

ablação 

destroir Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

destruir, extinguir OE 03r 

AVERBAÇÃO: ―Pois, no~ queyras mais trabalhar en va~a~o pera destroir esto que auemos por fe, ne~ queyras emquerer a maneyra per que podem seer 

estas cousas ou no~ seer.‖ 

IC592 de-1 Redução, 

ablação 

destroir Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

arruinar, desfazer, 

destruir 

LA 03 

AVERBAÇÃO: ―Pelo açor bravo que come logo as aves que toma entẽdemos o homẽ maao que se nõ queda de destroir os bõõs fectos e os bõõs cuydos 

que os homẽs bõõs e simplezes fazẽ e cuydã.‖ 

IC593 de-1 Redução, 

ablação 

destruyr Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

destruir, arrasar, 

arruinar 

DSG 03v 

                                                           
440

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 



662 

 

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

AVERBAÇÃO: ―Ca húú  | dia caiu húú gram penedo / de cy | ma d‘húú monte . so que estaua o | seu Moesteiro . e uyndo muy tesso pera | destruyr todo 

oMoesteiro . e pera matar quan | tos ally estauam . O sancto home  | dom honrrado abbade do dito moesteiro . | fez osinal dacruz sobre opene | do . e 

chamou onome de ihesu christo . | amuj grandes braados . quelhe socorresse . e logo openedo esteue em | sy . e nom foy mais por diante . | pero que nom 

achou lugar em quese reteuesse.‖ 

IC594 de-1 Redução, 

ablação 

destroydo ~ 

destroydas ~ 

destroyrã
441

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

arruinar, desfazer, 

destruir 

FS 17r / 

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eel que entẽdeu que persa yda seeria olume despanha destroydo mandoo prender e queo adussessẽ antel.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epor esso uíjm ati queme babtizes quemeus pecados mj seiã perdoados eque todalas auolezas e as çuiaes de mha alma seiam 

destroydas ca bẽ creo que pois for babtizada séerey liure das mãos do enmíjgo.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Jamais nõ soffrerey os que sse ati tornarẽ. Maldito seia odia enque tu naçisti por séeres meu contrayro. Ca as tas lagrimas mi 

derribaron e mj destroyrã mha casa. Emha asperança he coffonduda de Rayz.‖ 

IC595 de-1 Redução, 

ablação 

destroymẽto ~ 

destroymẽtos
442

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < lat. 

de- + -strŭĕre, 

‗amontoar, empilhar, 

juntar, encher, cobrir‘ 

destruição, ruína CGE 01c / 

01d 

AVERBAÇÃO 1: ―Outrossi sabemos como morrero~ os patriarchas hu~u~s empos os outros e da sayda dos filhos de Israel do Eigipto e da ley que Deus 

deu a Moysen e dos reis que ouve na santa terra de Jerusalem e do destroyme~to della.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E esto fez elle por seer sabudo o começo da pobraçom d'Espanha e de quaaes gentes fora mal tragida e por que achou pellas scripturas 

antigas as batalhas que o grande Hercoles de Grecia fezera contra os Espanhooes; e outrossi as morti~i~dades que en elles fezerom os Roma~a~os e os 

grandes destroyme~tos que lhes fezeron os Vandallos e os Suevos e os Allanos e os Almonizes, ca todas estas gentes veeron sobre Espanha e mataro~ e 

destroiran os moradores della, em tal guysa que os aduserom a seer poucos [...].‖ 

                                                           
441

Cada forma ocorre 01 vez. 
442

Cada forma ocorre 01 vez.  
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IC596 de-1 Sentido 

opaco 

desynã Verbo Verbo Verbo Do lat. designāre apontar, mostrar, 

designar 

FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―As leys ama~ e desyna~ as cousas q(ue) so~ d(e) Deus e demanda~ e demonstra~ d(er)reyto e iustiça e o ordiame~to dos boos custumes 

[...].‖ 

IC597 de-1 Expletivo detardãça ~ 

detardança
443

 

Verbo Verbo Subst.  Do PA de- + -tardar < 

lat. tardāre 

tardança, demora, 

lentidão, detença 

FS 02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Eu te cõiuro per Deus que tu nẽ hũa cousa destas nõ despendas nẽ des em nẽ huũ logar nẽ áa Eigreia. nẽ a Bispos. nẽ pera ti nõ filhes 

nemigalha. Mais dáo todo áas ueuuas eáas orffáas eapobres que estas quea maldade achegou seiã partidas bẽ eassaude de nossas almas. eas reqeuzas que 

forõ gaanhadas per pecados profeytẽ aprobes. Effoy logo assi feyto sẽ detardãça.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Roguey quemj desse licença que fosse ala el como era de grande piadade. outorgoumho logo sẽ outra detardança [...].‖ 

IC598 de-1 Expletivo detardança
444

 Verbo Verbo Subst.  Do PA de- + -tardar < 

PA tardar < lat. tardāre 

tardança, demora, 

lentidão, detença 

VSMA 81r 

AVERBAÇÃO: ―Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres. A 

qual cousa logo e sem detardanca foy feita.‖ 

IC599 de-1 Sentido 

opaco 

de téer ~ 

detenhades
445

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dētĭnēre < di- +   

-tinēre 

impedir, reter, 

segurar, deter 

FS 16r 

AVERBAÇÃO 1: ―Eo dia que sã ffruytoso moueu era Domĩgo e fazia tã grandes chuuhas e tã grandes tẽpestades que uolo nõ poderia homẽ deuisar. Eo 

arcebispo e os da Cidade oquiseron de téer da hũa parte porque era Domĩgo da outra porque fazia opeor tẽpo que poderia fazer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eel. lhis disse. Nõ me detenhades ca Deus mj enderẽçou mha carreyra nẽmj façades força. ca esta chuua nõ durara mais de duas horas 

e todos uirõ que assi foy.‖ 

IC600 de-1 Sentido 

opaco 

determiar Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre determinar FR 77v 

AVERBAÇÃO: ―[...]e se p(re)yto acaec(er) q(ue) p(er) este liuro no~ sse possa d(e)termiar enuieo diz(er) al rey q(ue) li de´ subr‘aq(ue)ll[o] ley p(er) que 

                                                           
443

Cada forma ocorre 01 vez. A meu ver, esse de- é expletivo, pois detardança e  tardança parecem ter idêntico sentido. Cunha (2010) não registra a forma com prefixo. 
444

Cunha (2010) não registra a forma com prefixo. 
445

Cada forma ocorre 01 vez. 
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iuge~ e as leys que el rey lis der metanas eneste liuro.‖ 

IC601 de-1 Sentido 

opaco 

devaçõ ~ 

devaçom
446

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

lat. devotāre, de devovēre 

e, este, de vovēre, ‗fazer 

um voto, desejar‘. 

devoção, piedade VSMA 75r / 

78v 

AVERBAÇÃO 1: ―Ora ouvide e de todo coraço~ e diligençia penssade, porque esta hestoria he (con)prida de nobre e sancta (con)punço~ e devaço~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Os bispos e tod(os) os clerygos que presentes eram(os) fom(os) muyto maravilhados quando vim(os) sua devacom e ela tam 

subbitamente tornada e tantas lagrimas q(ua)ntas nenhuu~ de nos e~ nenhu~a outra pessoa viramos.‖ 

IC602 de-1 Sentido 

opaco 

deuacõ ~ 

deuaçom
447

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

lat. devotāre, de devovēre 

e, este, de vovēre, ‗fazer 

um voto, desejar‘. 

devoção, piedade OE 03v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―Muytas sanctas molheres, contemplando e~ Jhesu Christo, auiam tam grande dulçura e~ suas almas que do fauoo do spiritual dulçor, 

que auiam e~no coraçom, saya aa boca hu~u~ dulçor de mel, que ellas e~ ssy sentiam que lhes fazia lançar lagrimas doces e conseruaua e guardaua a sua 

mente en deuaco~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assy como no orto do parayso som especias de bo~o~ odor, be~ assy e~na Sancta Escriptura ha muytas maneiras despecias que a fazem 

de muy precioso odor a toda parte, ca em ella ha o encenço da deuaçom e a myrra da mortificaçom da carne~ e o cinamomo~ da rene~brança da morte e o 

balsamo da perseuerança.‖ 

IC603 de-1 Sentido 

opaco 

deuacom Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

lat. devotāre, de devovēre 

e, este, de vovēre, ‗fazer 

um voto, desejar‘. 

devoção, piedade DSG 01v 

AVERBAÇÃO: ―E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya 

aminha alma per desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha.‖ 

                                                           
446

Cada forma ocorre 01 vez. 
447

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IB341 de-1 Expletivo deuedado
448

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA de- + -uedar < lat. 

vĕtāre  

vedado, vetado, 

proibido 

FG 69 

AVERBAÇÃO 1: ―De moller que disse nome deuedado.‖ 

 AVERBAÇÃO 2: ―Toda moller que disser a homẽ o nomẽ ó nome deuedado. e a ele nõ deostar deli cũ qual arma teuer uma uez aa as uẽtura. e nõ aia por 

ẽ homezio nẽ pecte coomia.‖ 

IB342 de-1 Sentido 

opaco 

deuier
449

  Verbo  Verbo  Verbo Do lat. devenīre vir TAS  01  

AVERBAÇÃO: ―E ssi no tĕpo de mia morte meu filio ou mia filia que deuier a reinar nõ ouuer reuora, segia en poder da raina as madre [...].‖ 

IB343 de-1 ~ 

di-1 

Separação deuison ~ 

diuisoes
450

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. divisio, -ōnis, de 

dīvīsus, part. pass. de 

dīvīdĕre 

divisão, 

repartimento, 

partilha 

AP 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Hec est notitia de partiçon e de deuison que fazemos antre nós dos herdamentus e dus coutos e das onrras e dous padruadigos das 

eygreygas que forum de nossu padre e de nossa madre [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Estas particoens e diuisoes fazemos antrenós que uallam por ensecula seculorum, amen. 

IC604 de-1 Sentido 

opaco 

devysou ~ 

devysara
451

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio divisare, 

frequentativo de dīvidĕre 

< di- + -vidēre 

divisar, avistar CGE 04d 

AVERBAÇÃO 1: ―Como Hercolles entrou e~ Espanha e como devysou a pobra de Sevylha e das cousas que hy fez.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ento~ [a] fez aly poboar e posselhe nome Yspallis, segundo o que lhe primeiramente posera Hercolles, quando a devysara sobre as 

estacas.‖ 

IC605 de-1 Sentido deuisar ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio divisare, 

frequentativo de dīvidĕre 

divisar, avistar FS 16r / 

                                                           
448

02 ocorrências. Cunha (2010) registra como do séc. XIII a forma vedar e do séc. XX a forma vetar, mas não registra a forma devedar. O de- parece ser expletivo ou apenas um 

reforço ao significado da base. Campos (2004) faz algumas considerações sobre essa capacidade reforçativa que os prefixos negativos assumem em determinadas formações. 
449

02 ocorrências, uma em cada versão do documento. 
450

Cada forma ocorre 01 vez. 
451

Cada forma ocorre 01 vez.  



666 

 

opaco deuisamos
452

 < di- + -vidēre 02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Eo dia que sã ffruytoso moueu era Domĩgo e fazia tã grandes chuuhas e tã grandes tẽpestades que uolo nõ poderia homẽ deuisar. Eo 

arcebispo e os da Cidade oquiseron de téer da hũa parte porque era Domĩgo da outra porque fazia opeor tẽpo que poderia fazer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eel dezia por Paaya quesse fora assy como ia deuisamos que a acharia hj mais nõmj quis mais dizer ende.‖ 

IC606 de-1 Sentido 

opaco 

deuotas  ~ 

deuota
453

 

Verbo Verbo Adj. Do lat. devōtus < lat. 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‗fazer um 

voto, desejar‘. 

devoto, piedoso OE 01r / 

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Aqui se começa o liuro que se chama Orto do Esposo, o qual conpos aa ho~rra e louuor de nosso Senhor lhesu Christo, flor muy 

preciosa e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o 

[e de] toda a corte da cidade de Jherusalem, [que] he e~na gloria do parayso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota 

[oraço~] que cante ante el e seia rec[ibuda] por nos [...].‖ 

IC607 de-1 Sentido 

opaco 

deuota Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. devōtus < lat. 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‗fazer um 

voto, desejar‘. 

devoto, piedoso DSG 06v 

AVERBAÇÃO: ―Huu  home  muj sancto . que auia no  | me equicio . Auia em terra deua | leria . e era muj honrrado . polla | grande santidade que auia 

. e era | conhocudo deste abbade furtuna | do / deque ora eu faley . Aqueste equi | cio / polla grande santidade que auja . | fora abbade naquella proença de | 

muitos moesteiros . e de mujtos | mõies . Enpero no tenpo dasua m | ancebya / tam grandes tentacóós | ouue em sua carne / que nõ pode a | uer ne hu u 

remedio . senõ polla | oracõ muito apartada e muj deuota que fazia.‖ 

IC608 di-1  Sentido 

opaco 

dilicados ~ 

dilicado
454

 

Verbo Verbo Adv. Do lat. dĕlĭcātus < lat. 

delicĕre, ‗atrair, 

acariciar‘ 

fino, suave, delicado OE 06r 

                                                           
452

Cada forma ocorre 01 vez. 
453

Cada forma ocorre 01 vez. 
454

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada, e co~ fructos muy dilicados he muy auo~dosame~te deleytosa [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E este luguar fez o Senhor Deus co~ suas ma~a~os e~no Oriente, em [E]dom, que quer dizer em deleitaçom, o qual luguar he mais alto 

que toda a terra, em que he o aar muy dilicado e muy temperado de todo e muy esplandece~te.‖ 

11. des-2 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo de grande vitalidade, que advém de uma evolução natural da partícula prefixal latina dis-, e que se documenta em 

vocábulos portugueses eruditos e de imediata procedência latina. Também se mantém no português (arcaico e contemporâneo) sob a forma original dis- em 

vários outros vocábulos (discordar, disforme, disparar etc.). Exprime as ideias principais de ‗negação‘, ‗cessação‘, ‗separação‘ e ‗mudança de aspecto‘, 

podendo também apresentar caráter pleonástico, funcionando como simples partícula de reforço (desaliviar, desapartar, desinfeliz, desinquieto). Ocorre em 

pares sinonímicos do tipo descampado/escampado, desfarelar/esfarelar, alternando com o prefixo es-. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-2 ~ di-2 ~ des-2 ~ d- ~ dis-. 

CÓD. MLS SENTIDO 

/ FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC609 de-2 Movimento 

para 

diversos 

lados 

deluvyo ~ 

deluvio
455

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < lat. 

dĭluĕre < lat. dĭ(s)- +       

-luĕre, de lavāre, ‗lavar‘ 

dilúvio, grande 

inundação 

CGE 02a/ 

02d 

AVERBAÇÃO 1: ―Como foy o deluvyo de Noe e como os linhage~e~s que sayro~ dos seus filhos poboarom o mu~do e a qual delles aveeo a poboaçom da 

Europa e como foy pobrada do seu linhage~ Espanha.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] outrossy como, por os gra~des pecados que fezeron os que delle descenderom, adusse Deus o grande deluvio sobre a terra com que 

os o matou todos, e~ tal guisa que no~ ficou seno~ Noe e sua molher e tres filhos con suas molheres [...].‖ 

IC610 de-2 Movimento delluyo  Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < lat. dilúvio, grande OE 06v 

                                                           
455

A primeira forma ocorre 04 vezes; a segunda, 01 vez.  
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para 

diversos 

lados 

dĭluĕre < lat. dĭ(s)- +       

-luĕre, de lavāre, ‗lavar‘ 

inundação 

AVERBAÇÃO: ―E, segu~do diz o meestre das Estoryas Escollasticas, as auguas; do delluyo no~ chegaro~ ao parayso terreal.‖ 

IC611 di-2 Movimento 

para 

diversos 

lados 

diluuio Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < lat. 

dĭluĕre < lat. dĭs- +         

-luĕre 

dilúvio, grande 

inundação 

PP 02a 

AVERBAÇÃO: ―E este liu(ro) foy começado a co~poer e a ffaz(er) vesp(er)a de Sam Johoa~ne Bautista #IIIIor anos e #XXIII dias andados do 

começamento do nosso rreynado q(ue) começou q(ua)ndo andaua a e(ra) d'Adam e~ cinq(ue) mil e o~ze anos |E| abraycos [e] doze~tos e oyteenta e sete 

dias mais. E a era do diluuio e~ q(ua)tro mil e treze~tos e #LIII anos rroma~os e cento e cinq(ue) dias mais.‖ 

IB344 de-2  Ação 

contrária 

deostou Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‗desonrar‘, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

vituperar 

IDD 63 

AVERBAÇÃO: ―E Rey don Affonso rompeu a carta e mãdoulhi que lha nõ desse. E deostou esse Abade. E entõ o Bispo do Portoi escomũgou esse juiz per 

razõ dessa cela Er asolueu depois per carta de Rey don Affonso e uirou mãdado da Santa jgreia [...].‖ 

IB345 de-2 Ação 

contrária 

deostar
456

 Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‗desonrar‘, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender 

FG 68-69 

AVERBAÇÃO 1: ―De puta que deostar boa moller: A puta que deostar boa moller. e se ela calar azorragena os iujzes.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Toda moller que disser a homẽ o nomẽ ó nome deuedado. e a ele nõ deostar deli cũ qual arma teuer uma uez aa as uẽtura. e nõ aia por 

ẽ homezio nẽ pecte coomia.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Toda moller que deostar outra moller que aia marido. e li nomear cũ que. e se a outra calar a saluea cũ .xij. homéés bó.‖ 

IB356 de-2  Ação 

contrária 

deostasse Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‗desonrar‘, de honestāre, 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

CEM 01 

                                                           
456

05 ocorrências. Ocorre no PA a variação entre as formas deostar e doestar, tendo mesmo étimo e mesmo significado. 
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deriv. de honestus vituperar 

AVERBAÇÃO: ―Ca me rogades cousa desguisada; / e non sei eu quen vo -lo outorgasse: / de perdoar quẽ-no mal deostasse, / com‘el fez a min, estando en 

sa pousada. / E pois vejo que me non conhocedes, / de mi atanto vos irei dizendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.‖ 

IC612 de-2 Ação 

contrária 

deostauano ~ 

deostou
457

 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‗desonrar‘, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

vituperar 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Essobresto foy el preso e método no carcer e muytos dos gẽtiles uíjnham Aele muy ledos e deostauano muy mal. Eantre estes deostadores 

foy hj hũũ que auia nome ffilemon coraula que era de muy gram nomeada e muyto Amigo do pobóo. Este ffilemõ coraula o deostou muy mal de traedor e 

descomũgado ede falso e que era enganador dos homẽs e cõ dereito quelhi deuyam todos aquerer mal.‖ 

IB347 d-
458

  Ação 

contrária 

doitear Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‗desonrar‘, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

vituperar 

CEM 09 

AVERBAÇÃO: ―[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos 

muito afrontar; / e sobr‘esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.‖ 

IC613 de-2  Ação 

contrária 

deostadores Verbo Verbo  Subst.
459

  

Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‗desonrar‘, de honestāre, 

deriv. de honestus 

deostador, i.e., que 

ou aquele que 

doesta, insulta, 

vitupera 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Essobresto foy el preso e método no carcer e muytos dos gẽtiles uíjnham Aele muy ledos e deostauano muy mal. Eantre estes deostadores 

foy hj hũũ que auia nome ffilemon coraula que era de muy gram nomeada e muyto Amigo do pobóo.‖ 

IC614 d- Ação 

contrária 

doesto
460

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‗desonrar‘, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injúria, insulto, 

ofensa, vitupério 

VSMA 80v 

                                                           
457

Cada forma ocorre 01 vez. 
458

Trata-se de um alomorfe (ou alógrafo) atípico, esporádico, do prefixo de-, originado de uma metátese na evolução do vocábulo dĕhŏnĕstāre. 
459

O vocábulo deostadores é, no contexto frasal em que está inserido, um substantivo, fruto de um processo de transcategorização (no caso, um adjetivo passa a funcionar como 

substantivo). 
460

Ocorre no PA a variação entre as formas deostar e doestarque possuem o mesmo étimo e o mesmo significado. 
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AVERBAÇÃO: ―Eu prestes som p(er)a [te] satisfaz(er) com tanto que me nom leixes nem desenpar(e)s e nom seja feyto obp(ro)brio e doesto aos 

(crist)a~a~os.‖ 

IB348 des-2 Privação, 

ausência 

desaconselhad

o 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aconselhar < PA a- +     

-conselh(o)- + -a- + -r  < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‗consultar‘ 

sem conselho CA 23 

AVERBAÇÃO: ―E ora, por Deus, que vus fez melhor / falar e mais fremoso parecer / d‘outra dona, e mui mais loado / o vosso prez pelo mundo seer, / pois 

a mi contra vos mester non ten / nulha cousa, dizede-me ũa ren: / que farei eu, desaconselhado.‖ 

IB349 des-2 Privação desaconsellada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aconselhar < PA a- +     

-conselh(o)- + -a- + -r  < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‗consultar‘ 

sem conselho CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

IB350 des-2 Ação 

contrária 

desacordar Verbo  Verbo Verbo Do PA des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

discordar, dissentir TP 07 

AVERBAÇÃO: ―[...] e as partes q(ue) lhes aduze~ pode lhas acordar, e as partes (contra) que as aduze~ poden lhas desacordar, e pode~ sse aduz(er) 

estrumentos e cartas e privilegios.‖ 
461

 

IC615 des-2 Ação 

contrária 

desacordados Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do PA des- + acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

confundidos, 

desnorteados 

CGE 02b 

AVERBAÇÃO: ―Onde he de saber, segundo dizem os [autores] das estorias, que, depois que foron desacordados aqueles que [asy] faziam aquela torre de 

soberva em Babilonya, como ja dissemos, espargeronse pello mundo, buscando terras en que vivessem.‖ 

                                                           
461

Observe-se que nesta averbação aparecem os lexemas antonímicos acordar : desacordar.  
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IC616 des-2 Ação 

contrária 

desacordo Verbo  Verbo Subst. Do PA des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

discordar, dissentir CGE 02a 

AVERBAÇÃO: ―[...] e como, por o desacordo que ouvero~ algu~u~s dos Godos co~ seu senhor el rey Rodrigo e por traiço~ do conde Ilham e do 

arcebispo Epa, passarom os Affricanos e guaanharom a mayor parte d'Espanha [...].‖ 

IB351 des-2 Ação 

contrária 

desamar
462

 Verbo Verbo Verbo Do PA des- +-amar < lat. 

amāre 

desamar, cessar de 

amar, cessar de 

gostar 

CA 09-10 

AVERBAÇÃO: ―Ca, de pran, se m‘end‘ ouvesse a quitar / nulha cousa sen morte, mia senhor, / quitar-m‘end‘-ia o mui gran sabor / que vus vejo aver de 

m‘alongar,/ de vos mui mais ca outr‘ome por én; / mais, mia senhor, direi-vus ũa ren: / non vus am‘ eu por vus ar desamar.‖ 

IB352 des-2 Privação desamor
463

 Subst. Subst. Subst. Do PA des- + -amor < 

lat. amōrem  

 

desafeto, desamor, 

ódio 

CAMI 11 / 

15 

AVERBAÇÃO: ―E, se lhi mostrass‘ algun desamor, / non se podia guardar de morte, / tant‘averia en coita forte, / mais, por eu non errar end‘ o melhor, / 

non o quero guarir, nen o matar, / nen o quero de mi desasperar.‖ 

IB353 des-2 Privação desamor
464

 Subst. Subst. Subst. Do PA des- + -amor < 

lat. amōrem  

desafeto, desamor CA 33 / 

62 

AVERBAÇÃO: ―Quero-vus eu ora rogar, / por Deus, que vus fez, mia senhor / non catedes o desamor, / que m‘avedes, nen o pesar / que vus eu faço em 

vus querer / bem; e devede-lo soffrer / por Deus e por me non matar.‖ 

IB354 des-2 Privação desamparado
465

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -amparar 

< lat. *anteparāre 

sem consolo, sem 

amparo, 

desamparado, 

abandonado 

CA 23/26 

                                                           
462

02 ocorrências.  
463

02 ocorrências. 
464

02 ocorrências. 
465

02 ocorrências.  
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AVERBAÇÃO: ―E ja m‘end‘eu ben sõo sabedor, / macar mi-o vos non queirades dizer: / morrer cativo, desamparado! / E mia senhor, non vus dev‘ a 

prazer, / ca, pois eu morrer‘, logo dirá ‗lguen, / senhor fremosa, por quê e por quen / eu fui assi a mort‘ achegado.‖ 

IC617 des-2 Ação 

contrária 

desenpares Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -enparar < 

lat. *anteparāre 

desamparar  VSMA 78r / 

80v 

AVERBAÇÃO 1: ―Se em v(er)dade es discip(u)lo deste senhor que preegas no~ me leixes nem me desenpares mais recibe e~ tua guarda que muyto 

cobi´i´ço seer salva.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eu prestes som p(er)a [te] satisfaz(er) com tanto que me nom leixes nem desenpar(e)s e nom seja feyto obp(ro)brio e doesto aos 

(crist)a~a~os.‖ 

IC618 des-2 Ação 

contrária 

desenpares Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -enparar < 

lat. *anteparāre 

desamparar, 

abandonar  

FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Rogote queme digas enqueti fiz pesar ca eu logocho quero enmẽdar mais tãto fazi nome leyxes nẽme desenpares assi sóo. nẽ séer 

escarnido dos cristáaos.‖ 

IC619 des-2 Ação 

contrária 

desarraygados Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -arraygar 

< do lat. *arrādĭcāre < 

lat. rādĭcāre 

demover, exilar, 

desterrar, remover à 

força 

FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e 

denodados, que pellas leyx seya~ desarraygados.‖ 

IB355 des-2 Negação desasperar
466

 Verbo Verbo Verbo  Do PA des- + -esperar < 

lat. sperāre 

desesperar, fazer 

perder as esperanças 

CAMI 10-11 

AVERBAÇÃO: ―O meu amig‘, amiga, non quer‘ eu / que aja gran pesar, nen gran prazer, / e quer‘ eu este preit‘ assi trager, / ca m‘ atrevo tanto no feito 

seu: / non o quero guarir, nen o matar, / nen o quero de mi desasperar.‖ 

IB356 des-2 Negação desasperado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -esperar < 

lat. sperāre 

desesperar, 

desalentar 

CA 23 

AVERBAÇÃO: ―Que sen conselho que vos, mia senhor, / me en este mundo fazedes viver! / E non atend‘eu, mao-pecado, / de nunca i mais de conselh‘ 

                                                           
466

03 ocorrências. 
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aver, / ca me non sei, senhor, sem vosso ben / niun conselh‘, e viv‘ assi por én / sen conselho e del desasperado.‖ 

IB357 des-2 Privação desasperança Verbo Verbo Subst. Do PA des- + -asperar < 

lat. sperāre 

desesperança, 

desespero, 

desesperação 

CSM 31 

AVERBAÇÃO: ―E em hũa nave con outra gran gente / entrou, e gran peça pelo mar singraron; / mas hũa tormenta vẽo mantenente, / que do que tragian 

muit‘ en mar deitaron, / por guarir, osmamos. / E ele prendia / con desasperança / a que aoramos / que sigo tragia / por as delivrança.‖ 

IC620 des-2   Ação 

contrária 

desaueenças Subst. Subst. Subst. Do PA des- + -avença <  

lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

contenda, desavença  FR 70v 

AVERBAÇÃO: ―Vnde (con)uen a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça l[e]es p(er) que os poboos sabya~ como an de uiuer, e 

as desaueenças e os preytos que nasçere~ antr‘elles seya~ departidos de guisa q(ue) aquelles q(ue) mal faze~ receba~ pe~a e os boos uiuam seguramente en 

paz.‖ 

IC621 des-2  Ação 

contrária 

desaueenças Subst. Subst. Subst. Do PA des- + -avença <  

lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

contenda, desavença  CGE 05a 

AVERBAÇÃO: ―Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre 

Jullio Cesar e Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do.‖ 

IC622 des-2 Negação dessauijdoos Verbo Verbo Adj. Do PA des- + -auijdoos 

< lat. advenīre < 

advenīre < ad- +             

-venīre 

malquisto, 

desavindo, i.e., que 

está em desavença 

FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e 

denodados, que pellas leyx seya~ desarraygados.‖ 

IB358 des-2 Privação desaventurado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -aventurar 

< PA aventur(a)- + -a- + 

-r < fr. aventure  < lat. 

desditoso, 

desventurado, infeliz  

CA 24 
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*adventūra < lat. 

advenīre 

AVERBAÇÃO: ―E ja, entanto com‘eu vivo for‘, / per bõa fé, ben me dev‘a tẽer / por ome mui desaventurado, / senhor, porque me vus Deus fez veer, / e 

non por esto que me por vos ven, / mais porque vejo que é vosso sen / per meu preito mal embaratado.‖ 

IC623 des-2 Privação desauenturado
467

 

Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do PA des- +                   

-aventurado < PA a- +    

-ventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Eeu disselhe . | Pedro as lagrimas . que eu cada | dya deito dos meus olhos . por | esso sempre amj  som uelhas . e pera  acrecentamento 

sempre som nouas | Ca omeu coracom desauenturado pella carrega grande dos fei | tos dos home e s . com que ey defazer | per razom do officio en que 

som.‖ 

IC624 des-2 Expletivo descanbho
468

 Verbo Subst. Subst. Do PA des- + -canbhar < 

cambiāre 

câmbio, troca VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder [...] pera mãdar ende fazer carta ou cartas de uẽda ou descanbho ou de quitaçõ ou de Enprazamẽto ou doutra 

firmidõe qualquer tabeliõ que esta procuraçon uír.‖ 

IB359 des-2 Ação 

contrária 

descobrir  Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- 

+ -operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

revelar, descobrir, 

tomar conhecimento 

sobre 

CA 56 

AVERBAÇÃO: ―Muito per dev‘ a gradecer, / (segund‘ agora meu cuidar) / a Deus, a quen faz ben querer / senhor, con que pode falar / en lhe sa coita 

descobrir. / Mais este ben, por non mentir, / non vo-lo quis el a min dar;‖ 

IC625 des-2 Ação descobrao  Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- 

descobrir, tomar FR 76v 

                                                           
467

Cunha (2010) não registra a forma desaventurado, mas registra desventurado, afirmando que ocorre a partir do séc. XVII. 
468

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) registram câmbio e escambo (ambas atestadas já no séc. XIII), mas não descanbho. 
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contrária + -operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

conhecimento sobre 

AVERBAÇÃO: ―E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao 

logo d(e) guysa que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].‖ 

IC626 des-2 Ação 

contrária 

descobrio ~ 

descoberto
469

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- 

+ -operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

descobrir, desvendar, 

revelar 

FS 13r – 

17r 

AVERBAÇÃO 1: ―De pois aquesto uiueu huum dia. e sacerdotes ueerono ueer. el descobriolhis quantolhi Auera edisse. Nenguũ nõ deuia a despreçar 

ohomen ainda que seia ladrom.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca auõda amj de liurar o que nõ há culpa nẽ razõ nõ he queo culpado seia descoberto.‖ 

IB360 des-2 Ação 

contrária 

descoberto
470

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a,  

-um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +    

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

descobrir, tomar 

conhecimento 

FCR 11 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que uedar comer a ha bestia ante de tercer dia o ha touer en descoberto, firme con .III. testigos e dubrela.‖ 

IB361 des-2 Ação 

contrária 

descuberto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a,  

-um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +    

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

descoberto, visível 

 

CS 73 

AVERBAÇÃO: ― [...] e se lhi tolher nẽbro ou lhi fezer ferida assinááda en logo descuberto sobre olhos fique en aluidro dos Juyzes.‖ 

IC627 des-2 Ação 

contrária 

descoberta  Verbo Verbo Adj. Do lat. discoopērtus, -a,  

-um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

descoberto, sem véu, 

à mostra  

FS 17v 

                                                           
469

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
470

02 ocorrências. 
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PP + -cooperīre < cum- +    

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

AVERBAÇÃO: ―Equando os Bispos a uirõ contãta conpanha sa face descoberta e passar tã sẽ vergonha e que por onrra de Deus nẽ pola sua nõ quis 

decer no sermon tornarõ sas faces dela come de graue pecado.‖ 

IC628 des-2 Ação 

contrária 

descuberta  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a,  

-um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +    

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

descoberto, sem véu, 

à mostra  

VSMA 75v 

AVERBAÇÃO: ―E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e 

rrev(er)ença dos b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo 

pecado, mais o sancto hispo Nono com grande estudo e per espaço de tenpo a (con)tenplava.‖ 

IB362 des-2  Negação descomunal Adj. Adj. Adj. Do PA des- + -comunal < 

lat. commūnālis, -e, de 

communis 

imenso, 

desmesurado, 

anormal, 

despropositado 

CEM 29 

AVERBAÇÃO: ―E pois razon a tan descomunal / fostes filhar, e que tan pouco val, / pesar-mi-á en, se vos pois a ben sal / ante o Diaboo, a que 

obedecestes. /  E ben vej‘ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.‖ 

IB363 des-2  Negação descomunal Adj. Adj. Adj. Do PA des- + -comunal < 

lat. commūnālis 

imenso, 

desmesurado 

CAMI 27 

AVERBAÇÃO: ―El, amiga, achei eu andar tal / come morto, ca é descomunal / o mal que sofr‘ e a coita mortal, / pero, quando me vio, disse-mi assi:/ 

‗Senhor, rogad‘ a senhor do meu mal / por Deus, que aja mercee de mi.‘‖ 

IB364 des-2 Negação descomungado
471

 

Verbo Verbo Verbo Do PA des- + 

(ex)comungar < do lat. 

excomungado FCR 04 

                                                           
471

Observamos que desde o PA se faz atuante a variação entre os prefixos des- e ex- (ou es-) numa mesma base. É o caso de excomungar ~ descomungar. No port. contemporâneo 

temos esperdiçar ~ desperdiçar. Essa variação pode ser explicada pela hipótese do prefixo des- ter-se originado da contração dos prefixos de- e ex- (des- < de- + ex). 
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excommūnĭcāre < do lat. 

commūnĭcāre
472

 

AVERBAÇÃO: ―Todo christiano que auer dere a renouo, seia descomungado; e o alcalde queo iulgare e der, seia periuro e non preste.‖ 

IC629 des-2 Privação desconfortado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -confortar 

< lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‗forte, 

sólido, vigoroso, 

robusto‘
473

 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 01v 

AVERBAÇÃO: ―Omeu filho muito | amado pedro . creligo de euan | gelho . e da sua mancebya sen | pre foy meu amigo . e meu cõpanheiro . aos liuros da 

sancta scrip | tura . que eu  escripuy . Eueendo | me el assy seer . tam desconfortado . e chorar com tanto plazer | as amarguras grandes quenomeu | 

coracom auja disseme . Aque | ceute padre ia algu a coussa | noua . porque choras mais do que | sooes dechorar.‖ 

IB365 des-2  Sentido 

opaco 

descontar Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -contar < 

lat. cǒmpŭtāre < cum- + 

-putāre 

descontar, abater, 

subtrair 

HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] façades alugar a dita casa. e recebeades ende o aluguer. e como fordes recebendo assi devedes descontar. da dita Diuida.‖ 

IB366 des-2 ~ 

dis- 

Ação 

contrária 

descordia ~ 

discordia
474

 

Subst.  Subst. Subst. Do lat. dĭscǒrdĭa < dis- + 

cor, cordis 

discórdia, 

desentendimento 

TAS 03  

AVERBAÇÃO 1: ―[...] si todos nõ se podere assunar ou nõ quiserem ou descordia for entr‘eles ualia aquilo que mãdare os chus muitos per nõbro.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...]se s‘asuar nõ poderen ou nõ quiserem ou discordia for antr‘aquestes a que eu mãdo departir aquestas dezimas susu nomeadas,  

ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro.‖ 

IC630 des-2 Ação 

contrária 

descordias Subst.  Subst. Subst. Do lat. dĭscǒrdĭa
475

 discórdia, 

desentendimento 

FR 70v 

                                                           
472

Segundo Houaiss & Villar (2009), o vocábulo descomungar é forma haplológica de desexcomungar. 
473

A formação do verbo confortar parece ter se dado via parassíntese lato sensu. 
474

A primeira forma ocorre 02 vezes na versão da Mitra de Braga e uma vez na da Catedral de Toledo. Já a segunda forma só ocorre 01 vez, na versão da Catedral de Toledo. 
475

Parassíntese lato sensu já no latim (dis- + -cord- + -a- + -r). 
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AVERBAÇÃO: ―E por esta razo~ aueen muytas descordias e muytas (con)tendas antr‘os omees.‖ 

IB367 des-2 Ação 

contrária 

descreer  Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -creer < 

lat. crēdĕre 

descrer, não crer, não 

acreditar ou deixar 

de acreditar, negar 

CSM 09/29 

AVERBAÇÃO: ―Pois ar fez perdon aver / a Theophilo, un seu / servo, que fora fazer / per conssello dun judeu / carta por gãar poder / cono demo, e lla 

deu; / e fez‘ll en Deus descreer, / des i a ela negar.‖ 

IB368 des-2 Ação 

contrária 

descreestes Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -creer < 

lat. crēdĕre 

descrer, não crer, não 

acreditar ou deixar 

de acreditar, negar 

CEM 29 

AVERBAÇÃO: ―Pero da Ponte, parou-se-vos mal: / per ante o Demo do fogo infernal, / por que con Deus, o padre spiritual, / minguar quisestes, mal per 

descreestes? / E ben vej‘ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.‖ 

IC631 des-2 Sentido 

opaco 

desdem Verbo Verbo Subst. Do provençal desdenh < 

lat. vulg. *dĭsdĭgnāre 

(cláss. dēdĭgnāre) 

desdém, menosprezo CGE 01a 

AVERBAÇÃO: ―Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ 

perder malamente o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo; e outrossi polla preguiça que he e~miiga do saber e faz aos home~e~s que non 

cheguem a elle nem busquem as carreiras per que o conheçam.‖ 

IC632 des-2 Sentido 

opaco 

desdenho
476

 Verbo Verbo Subst. Do provençal desdenh < 

lat. vulg. *dĭsdĭgnāre 

(cláss. dēdĭgnāre) 

desprezo, desdém, 

menosprezo 

DSG 07r –  

09r 

AVERBAÇÃO: ―Eo sancto padre equicio | despois que esto ouujo . com grande | desdenho comecou assorrir [...].‖ 

IB369 des-2 Ação 

contrária 

desembargarie

des 

Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -embargar 

< lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargar CA003 01 

AVERBAÇÃO: ―E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de 

                                                           
476

03 ocorrências. 
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Auys se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha carta q(ue) my p(ra)zia [...].‖ 

IC633 des-2 Ação 

contrária 

desenbargar
477

 Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -enbargar 

< lat. *imbarricāre, de 

*barra 

resolver, deliberar, 

desembargar 

DSG 02r / 

05v 

AVERBAÇÃO 1: ―Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre 

duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | 

trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . conte  | se omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que 

hey de  desenbargar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eporque em outro dya / a uia de parecer ante oJuiz . sobre | fecto do moesteiro . despois que di | sse sas matinas . veeosse pera | olecto 

do abbade . Epediulhe | com grande omildade / queo bee zesse . ca queria hir desenbargar | algu as coussas que eram proueito do moesteiro.‖ 

IB370 des-2 Ação 

contrária 

desempeçados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -empeçar ~ 

-empecer < lat. 

*impedĭscĕre, incoativo 

de impedīre 

desimpedido, 

desembargado 

HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...]& a dia de uosso passam(en)to deste mundo q(ue) fique~ a nos  [...]sso moest(ey)ro estes lugares & h(er)dam(en)tos ia d(i)tos liures & 

desempeçados de [...] [o]me & de toda m[o]ller & a uoz do moest(ey)ro ia d(i)to entreos & reçebaos p(er) sua autoridade cu~ todos los p(er)feytos & 

lauores & aruores & chantados & casas [...].‖ 

IC634 des-2 Privação desesperããdo Verbo Verbo Verbo  Do PA des- + -esperar < 

lat. sperāre 

desesperar, 

desalentar 

OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Se algue~ escorregou em peccado e corre pera o laço da morte desespera~a~do, per uentura, se chamar o nome da uida, logo respirara 

pera vida? Certo ssy.‖ 

IC635 des-2 Expletivo desffalleçido Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -falecer < 

lat. *fallescĕre, incoativo 

de fallĕre 

desfalecido, fraco, 

enfraquecido, 

esmorecido 

VSMA 76v 

AVERBAÇÃO: ―Eu Senhor, assy no çeeo como na terra, me vejo nuu e de todo myngado e desffalleçido porque no~ fiz nem guardey os teus preçept(os) e 

                                                           
477

02 ocorrências. 
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mandamentos, e ella o que prometeo aos homee~s (con)p(ri)o e fez de toda voontade co~ gram plazer e alegria.‖ 

IC636 des-2 Ação 

contrária 

desfará ~ 

desfazer
478

 

Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -fazer < 

lat. facĕre 

desfazer, dissipar  PP 01d / 

04a 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e no~ (con)se~tira~ aos out(ro)s q(ue) passem (contra) ellas segu~do disse rrey Salamo~ q(ue) fuy muy sabho~ e muy justiçoso $ 

que q(ua)ndo el rrey seu(er) en sa cadeira de justiça q(ue) ante o sseu catame~to
479

 sse desfara~ todolos maos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E out(ro)ssy p(er) q(ua)es rrazo~es se deue~ desfaz(er) ou faz(er).‖ 

IC637 des-2 Ação 

contrária 

des fezesse Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -fazer < 

lat. facĕre 

desfazer, romper, 

quebrar, dissipar  

FS 15v 

AVERBAÇÃO: ―Eestas anteparãças do ẽmíjgo ca nõ uerdade de natura. [...] E desquea o sancto homẽ untou dũũ olyo bẽẽto des fezesse aquela ante 

parãça e uirona todos mãceba como ante era.‖
 480

 

IB371 des-2 Ação 

contrária 

desguiar Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -guiar < 

lat. *guidāre e este, 

provavelmente, do gót. 

*widan, ‗juntar, 

escolatar, acompanhar‘ 

desviar, afastar, 

desencaminhar; ir 

embora, partir    

CEM 28 

AVERBAÇÃO: ―O adail é mui mui sabedor, /  que o guiou per aquela carreira: / por que o fez desguiar da fronteira / e en tal guerra leixar seu senhor; / e 

direi-vos al que lhi fez leixar: / ben que poderá fazer por ficar, / e feze-o poer aalen a Talaveira.‖ 
481

 

IB372 des-2 Negação desguisada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -guisar < 

germânico *wīsa, através 

do lat. vulg. *guisa 

impróprio, 

inconveniente, 

despropositado 

CEM 01 

AVERBAÇÃO: ―Ca me rogades cousa desguisada; / e non sei eu quen vo -lo outorgasse: / de perdoar quẽ-no mal deostasse, / com‘el fez a min, estando en 

sa pousada. / E pois vejo que me non conhocedes, / de mi atanto vos irei dizendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.‖ 

                                                           
478

Cada forma ocorre 01 vez. 
479

Observe que esse substantivo está registrado sem o prefixo a-, divergindo do português contemporâneo. Cunha (2010) afirma que as formas acatar e acatamento são registradas a 

partir do séc. XV. A forma sem prefixo ocorre um século antes, portanto. 
480

Observe-se que ocorre na averbação duas formas com prefixos separados de suas respectivas bases (ante parãça e des fezesse). 
481

Observe-se na averbação a antonímia lexical guiar : desguiar. 
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IB373 des-2 Negação desguisada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + -guisar < 

germânico *wīsa, através 

do lat. vulg. *guisa 

impróprio, 

inconveniente, 

injusto 

CAMI 26 

AVERBAÇÃO: ―— Amiga, faço-me maravilhada / cmo pode meu amigo viver / u os meus olhos non pode veer, / ou como pod‘ alá fazer tardada, / ca 

nunca tan gram maravilha vi, / poder meu amigo viver sen mi, / e, par Deus, é cousa mui desguisada.‖ 

IC638 des-2 Negação desguysados Subst. Verbo Adj. Do PA des(a)- +              

-guis(a)- + -a- + -r < do 

lat. vulgar *guisa < 

germ. *wīsa 

impróprio, 

inconveniente, 

desencaminhado 

FR 71r 

AVERBAÇÃO: ―[...] e juygasse~ p(er) façanhas e por aluidros departidus dos omees e p(er) usos desguysados e sen dereyto de q(ue) uija~ muytos danos e 

muytos maees aos omees e aos pobres e a todo o poboo [...].‖ 

IC639 des-2 Negação desaguissadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + (a)- +        

-guisar < do lat. vulgar 

*guisa < germ. *wīsa 

desordenado, ilícito, 

proibido, impróprio 

DSG 03r 

AVERBAÇÃO: ―Na questa uilla mo | raua húú laurador / e auia húú | filho . que auia nome honrrado . | E aqueste des sua menjnice / sem | pre fez grande 

steença . pera auer [f3r-c2] depois . agloria do paraisso . E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome te de obras ma | as e 

desaguissadas . mais ajn | da / depalaura sobeia que nom pre | sta nem empeece ane hu u  . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.‖ 

IC640 des-2 Ação 

contrária 

desherdar Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -herdar < 

lat. hereditāre  

deserdar, i.e., privar 

do direito a uma 

herança ou sucessão 

CGE 04c 

AVERBAÇÃO: ―[...] este Hercoles [...]  perseguyo os ladro~o~es de Cremona que he em terra de Lombardia e matou o rey que era senhor delles; e 

perseguyo as Aspias, filhas de Finees, que lhe avyam odyo e o queriam desherdar [...].‖ 

IC641 des-2 Privação desmericimẽto

s 

Verbo Verbo Subst. Do PA des- + -merecer <  

lat. merēscĕre, de 

merēre
482

 

perda de crédito ou 

estima, falta de 

merecimento 

OE 01v 

                                                           
482

Cunha (2010) afirma que as formas desmerecer e desmerecedor aparecem registradas a partir do séc. XVI. Nada diz sobre o substantivo desmerecimento.  
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AVERBAÇÃO: ―Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota 

[oraço~] que cante ante el e seia rec[ibuda] [...].‖ 

IB374 des-2 Privação desmesurada Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do PA des- + -mesurar 

< lat. mensurāre, ‗medir, 

estimar, avaliar‘, de 

mensūra 

desapiedado CEM 01 

AVERBAÇÃO: ―Maria Pérez vi muit‘ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d‘Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el 

desmesurada. / E diss‘ ela: -Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu 

vendo.‖ 

IB375 des-2 Mudança de 

aspecto
483

 

desnua-la Verbo Verbo Verbo  Do lat. med. lusitano 

*desnudāre (cláss. 

denudāre) < de- +           

-nudāre, ‗pôr nu, despir‘ 

despir, descobrir, 

desnudar 

CSM 25 

AVERBAÇÃO: ―Pois s‘ a dona espertou / e se guarida achou, / log‘ ant‘ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou; e pois lle vyu o sẽo, 

começou Deus a loar / e as donas a brasmar, / que eran d‘ordin d‘Onna, / dizendo: ‗Se Deus m‘anpar, / por salva poss‘ esta dar, / que non sei que ll‘ 

aponna.‖ 

IC642 des-2 Mudança de 

aspecto
484

 

desnuousse Verbo Verbo Verbo  Do lat. med. lusitano 

*desnudāre (cláss. 

denudāre) < de- +           

-nudāre, ‗pôr nu, despir‘ 

despir-se, descobrir-

se, desnudar-se 

FS 02r 

AVERBAÇÃO: ―Aaquela hora se leuãtou Páaya e desnuousse dos panos cõquesse babtizara e uestiu hũa saya ehuũ Celiço muyto áspero.‖ 

IC643 des-2 Ação 

contrária 

desobediente Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do PA des- + -obedecer 

< lat. *ŏbēdĭscĕre, 

incoativo de ŏbēdīre 

desobediente, 

inobediente, rebelde 

DSG 07r 

AVERBAÇÃO: ―Mais pera nom entenderes / que | eu te quero seer desobediente / quero | fazer oqueme rogas.‖ 

                                                           
483

Tal como em desfigurar. 
484

Tal como em desfigurar. 
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IB376 des-2 Ação 

contrária 

desõras Verbo Verbo Subst. Do PA desonras < PA 

des- + -(h)onrar < lat. 

hǒnōrāre 

vilezas, maldades, 

baixezas 

NT 02 

AVERBAÇÃO: ―E subre becio e super fíímento, se ar quiserdes ouir as desõras qve ante ihc furũ, ar ouideas: Venerũ a uila e filarũli o porco ante seus filios 

e com erũsilo. [...].‖ 

IB377 des-2 Ação 

contrária 

desonra Verbo Verbo Subst. Do PA des- + (h)onrar <  

lat. hŏnōrāre 

desonra FG 65 

AVERBAÇÃO: ―Qui ferir moller ante seu marido. pecte . xxx. soldos a seu marido por sa desonra [...].‖   

IC644 des-2 Ação 

contrária 

desonrra Verbo Verbo Subst. Do PA des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

mácula, infâmia, 

desonra, aviltamento 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy 

podre da parte de tras.‖ 

IC645 des-2 Ação 

contrária 

desonra Verbo Verbo Subst. Do PA des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

desonra, 

aviltamento, infâmia 

DSG 08v 

AVERBAÇÃO: ―Eporque ao papa . prougue oqueix | ume quelhe fezerõ / os creligos lou | ujminhadores . mandou logo que | lho trouuessem antesy /. 

aacidade | deroma / oabbade equicio . calhe | semelhaua que era muj grande desonrra da egreia derroma . de querer | ne húú preegar sem seu mandado.‖ 

IC646 des-2 Ação 

contrária 

desonrradamẽt

e 

Verbo Verbo Adv. Do PA des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

desonrosamente, de 

forma degradante 

DSG 09r 

AVERBAÇÃO: ―Edepois aquele seu home  . | entrou pello prado muj brauo e | muj folom . Euio que muitos mõi | es andauã com el segando . preguntou 

qual delles era oabbade . e | depois que soube qual era oabbade . | Moueo contra elle com toda  sua fo | lonya / pera tragello mal e desonrradame te / ao 

mandadeiro do papa.‖ 

IB378 des-2 Ação 

contrária 

desũro ~ 

desũrar 

Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -ũrar < lat. 

hǒnōrāre 

desonrar, violar, 

deflorar, desvirginar 

NT 02 

AVERBAÇÃO 1: ―E de pois li desũro Gõcauo Gõcauiz sa filia pechena.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E super saiuda mãdoc lidar seus oméés cũ Martin Johanes que quiria desũrar sa irmana.‖ 
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IB379 des-2 Ação 

contrária 

desordiadamẽt

e 

Verbo  Verbo  Adv. Do PA des- + -ordenar < 

lat. ōrdĭnāre 

desordenadamente TP 03 

AVERBAÇÃO: ―Enno terceyro tempo das eyxeyço~es ou deffenso~es sage deve seer o deman[da]do que no~ diga sas exeeyço~es desordiadame~te.‖ 

IC647 des-2 Ação 

contrária 

despagou Verbo Verbo Verbo. Do PA des- + -pagar < 

lat. pacāre 

ficar descontente, 

insatisfeito, zangado 

FS 14v 

AVERBAÇÃO: ―Eaquel queo nõ ousa acatar adereito. Cherubin e seraphyn nẽ os angos nõsse despagou de morar antros máaos assi como tu padre 

preegasti.‖ 

IC648 des-2 Ação 

contrária 

despareceu Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -parecer  

< lat. *parēscĕre 

sumir, desaparecer OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―E disse o demo: Non sabes que escripto he: E~no nome de Jhesu Christo todo geolho seia e~clinado das cousas celestiaaes e terreaaes e 

jnfernaaes? E logo despareceu.‖ 

IC649 des-2 Sentido 

opaco 

despeyto Verbo Verbo Verbo Do lat. despectus, 

‗despeito‘, de despectum, 

supino de despicĕre  

despeito CGE 05b 

AVERBAÇÃO: ―[...]  despois que foro~ co~pridos os cinque a~nos, ma~daronlhe dizer os Roma~a~os que se tornasse, se no~ que o nom receberia~ mais 

por senedor. E elle, com despeyto, nom o quis fazer mais disse que, pois elle era sanador, que tomava elle outros cinque a~nos; e e~ este cinquo a~nos 

conquistou tod[a] Espanha.‖ 

IB380 des-2 Sentido 

opaco 

despendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, liberalizar, 

fazer dispêndio 

CEM 22 

AVERBAÇÃO: ―E romeu que Deus assi quer servir / por levar tal furt‘a Jelusalen, / e sol non cata como Gris non ten / nunca mais cousa de que se cobrir, 

/  ca todo quanto ele despendeu / e deu, dali foi, - tod‘aquesto sei eu / e quant‘ el foi levar e er vistir.‖  

IB381 des-2 Sentido 

opaco 

despenda ~ 

despende
485

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, liberalizar, 

fazer dispêndio 

CSM 22 

AVERBAÇÃO: ―Sobr‘ esto diss‘ o menĩo: ‗madre, fe que devedes, / des oge mais vos consello que o pedir leixedes, / pois vos dá Santa Maria por mi 

quanto vos queredes, / e leixad‘ ela despenda, pois que tan bem despende.‖ 

                                                           
485

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC650 des-2 Sentido 

opaco  

despende Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, liberalizar, 

fazer dispêndio 

FR 75v 

AVERBAÇÃO: ―Outrosy p(er)a os pobres enno te~po da ffame e p(er)a s(er)uiço dos reys e p(er)a prol de sy e d(e) sa t(er)ra e do poboo q(ua)ndo for 

mest(er) e porq(ue) isto assy sse parte e assy se despende en ta~tas boas obras e en tantas guisas e ta~ a prol de todos comunalme~te y am p(ar)te e 

qui~nho~ d(e) cada huu u deue dar d(e) boamente e d(e) boa uoontade e sen out(ra) p(re)ma ne~huua e se quis(er) pello ac(re)centame~to qua lhys Deus 

deu.‖ 

IC651 des-2 Sentido 

opaco  

despendesse Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭspĕndĕre gastar, empregar VSMA 81r 

AVERBAÇÃO: ―O sancto bispo chamou o yconemo e teedor d(os) be~ns da egreja e ela p(re)sente lhe deu todas as riquezas suas e comjurou e deu 

juram(en)to p(er)o Nosso Senhor que de todas estas riquezas no~ tomasse nenhu~a cousa ne~ despen[de]sse em obras da egreja nem do b(is)pado mais 

desse e gastasse e~ pobres e em viuvas e em orpha~os.‖ 

IC652 des-2 Sentido 

opaco 

despendeu ~ 

despendas
486

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭspĕndĕre   gastar, consumir, 

aplicar 

FS 17r / 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Epois recebeu aonrra do arcebispo non leyxou de uiuer namaneira enque ante uiuia. Mais en aquel avito een aquela estéença uiuia que 

ante. Etodo oquelhi ficou de seu tẽpo despendeu en esmolnas e en Moesteyros fazer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eu te cõiuro per Deus que tu nẽ hũa cousa destas nõ despendas nẽ des em nẽ huũ logar nẽ áa Eigreia. nẽ a Bispos. nẽ pera ti nõ filhes 

nemigalha. Mais dáo todo áas ueuuas eáas orffáas eapobres que estas quea maldade achegou seiã partidas bẽ eassaude de nossas almas. eas reqeuzas que 

forõ gaanhadas per pecados profeytẽ aprobes. Effoy logo assi feyto sẽ detardãça.‖ 

IA005 dis- Sentido 

opaco 

dispesa
487

 Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

dispêndio, despesa, 

gasto 

ADPP 01 

AVERBAÇÃO: ―dispesa de petro parada pam secunda. v. ij Modios. de colecta. ij quarteiros de triigo [...].‖ 

IB382 des-2 Sentido despẽsas Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. dispêndio, despesa, RDR 02 

                                                           
486

Cada forma ocorre 01 vez. 
487

Cunha (2010) indica as formas despesa (séc. XIII) e despensa (séc. XIV), ambas como variantes gráficas do que atualmente escrevemos despesa, mas não dispesa, que já aparece 

atestada no séc. XII e apresenta maior aproximação gráfica ao étimo, sendo, portanto, uma forma latinizada ou até mesmo representativa de uma grafia mais espelhada na fala, na 

pronúncia, caso se considere que tal grafia marca o alteamento (na oralidade) da vogal pretônica ([e] < [i]). De qualquer forma, indiscutível é que o registro de tal lexema, ainda que 

com variação gráfica, pode ser antecedido em um século. 
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opaco pass. de dǐspĕndĕre gasto 

AVERBAÇÃO: ―[...] e mãdo Abbas de petroso e Domina Tarasia fernãdiz e Petrus pelagiz despẽsas super istum dactum meum fecerint sint super meo 

habere.‖ 

IB383 des-2 Sentido 

opaco 

despesas ~ 

despessas
488

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

despesas TP 02 

AVERBAÇÃO 1: ―E se cada huu veo e depoys alguu foy revel, no~ deve seer ovydo se no~ der p(ri)meyramente as despesas e fyador q(ue) stara a todo 

d(ere)ito e disy de´ o d(e)mandador o que dema~da en escripto e simplizme~te.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E p(er)o que a parte seya (con)tumax, se dereyto ha por sy, d(e)ve juyz dar a sentença [e] ento~ deve a a (con)depnar nas despessas 

porq(ue) no~ veo e foy revel.‖ 

IC653 des-2 Sentido 

opaco 

despesas Verbo Verbo Verbo Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

gastar, aplicar VSMA 81r 

AVERBAÇÃO: ―Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres.‖ 

IC654 des-2 Sentido 

opaco 

desspessas Verbo  Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

despesa AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] obrigome de as cõprir todas e cada hua delas e nõ no ffazẽdo Assy que dj ẽ deãte cõpra todo e Page A ssaluo cõ custas e desspessas 

que ssobresto fforẽ ffeitas [...].‖ 

IB384 des-2 Sentido 

opaco 

despenseiros Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspĕndĕre despenseiro, 

ecônomo 

CEM 31 

AVERBAÇÃO: ―E queixa-se-m‘ ele muitas vegadas / dos escrivães e dos despenseiros / [ca sempre lhe tolheron seus dinheiros]; / mais, pois veen a contas 

aficadas, / logo lhi mostran bem do que quit‘ é; e pero digo-lh‘ eu que o mal é / de quen no el quitou muitas vegadas.‖ 

IC655 des-2 Sentido 

opaco 

despenseyro
489

 Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspĕndĕre despenseiro HGP012 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] en nome do abbade & conue~to do d(i)to moest(eyr)o, disso q(ue) el metya en jur & en ma~o & posissom a Loppo Payz, despenseyro 

do cabido´o´ de S(an)tiago por sy & por sua moll(e)r T(arey)a Ua´a´sq(ue)z o casal q(ue) chama~ de Fradega q(ue) he na d(i)ta villa q(ue) era do d(i)to 

                                                           
488

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez.  
489

Segundo Cunha (2010), o vocábulo despenseiro começa a ser registrado em português no séc. XVI. Pode-se recuar tal datação, portanto, para a primeira metade do séc. XIV. 
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moest(eyr)o [...].‖ 

IC656 des-2 Ação 

contrária 

desplazer ~ 

desprazer
490

 

Subst.  Subst. Subst. Do PA des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfação, 

desagrado, desprazer 

DSG 01v / 

08v 

AVERBAÇÃO 1: ―E pera | acrecentar na minha tristeza . to | das aquellas coussas . onde | me door e desplazer podya nacer . | poynhao ante os meus 

olhos | Eseendo eu assy chorando se  | conforto nem hu u  . que do mun | do fosse.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eporem disse ao seu meseieiro | que auja nome gyááo . que foy depois | bispo na egreia de sabyna . que o trou | uesse com grande 

honrra . Equelhe | nom fezesse ne húú desprazer . | per que podesse oabbade santo caer e san | ha .‖ 

IB385 des-2 Ação 

contrária 

despollare
491

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dēspolĭare despojar, esbulhar, 

desapoderar 

FCR 01/07 

AVERBAÇÃO: ―Qvi despollare omne.‖ 

IC657 des-2 Ação 

contrária 

desprecou Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -precou < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

DSG 01r / 

09r 

AVERBAÇÃO: Eante que cheguase | a dom gyaão mandadeiro do papa . | Oseu home  lhe disse . e lhe mo | strou que  era oabbade . e despois | que o 

dom gyááo uju . desprecouo | mujto . pollo auito uil e desprizil que tragia . e cuydaua em seu | coracom comolhe respondesse | cõ desdenho e gram soberua. 

IC658 des-2 Ação 

contrária 

despreçar ~ 

despreces
492

 

Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -preçar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

FS 13r / 

14v 

AVERBAÇÃO 1: ―De pois aquesto uiueu huum dia. e sacerdotes ueerono ueer. el descobriolhis quantolhi Auera edisse. Nenguũ nõ deuia a despreçar 

ohomen ainda que seia ladrom.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] pois ouuy Aobra de teu Deus que tu oras que mergeu os céeos e deceu áas terras nõ polos Justos. mais polos pecadores fazẽrẽ 

péendẽça e nõ quis despreçar os máaos e os pecadores.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Etu senhor sete queres prouar uerdadeyramẽte por decipolo deste nome despreces mais recebeme ca me quero saluar.‖ 

                                                           
490

Cada forma ocorre 01 vez. 
491

02 ocorrências. Cunha (2010) registra a forma despojar como oriunda do séc. XIV. Vê-se que sua variante, despollare, já ocorre um século antes, sendo graficamente 

(foneticamente também?) mais próxima do étimo que a primeira. 
492

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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IC659 des-2 Ação 

contrária 

desprezar Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

FR 74r 

AVERBAÇÃO: ―Todo ome que for chamado p(er) mandado del rey que uenha ant‘el ou q(ue) faça out(ra) cousa q(ua)lquer e desp(re)zar seu mandado e 

no~ quis(er) uijr a seu ma~dame~to p(ey)t(e) #C m(a)r(auidi)s a al rey.‖ 

IC660 des-2 Ação 

contrária 

desprezes Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -prezar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

VSMA 78r 

AVERBAÇÃO: ―E o bispo s(an)c(t)o Nono a este scripto respondeo asy: - Qual q(ue)r que tu es e quem es ao Senhor Deos claro, certo e manifesto he. E 

por em te rogo e amoesto que de todo e~ todo no~ desprezes nem abaixes minha hu(m)ildade porque soom home~ pecador.‖ 

IC661 des-2 Ação 

contrária 

despreçado Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar, ter em 

pouca conta 

DSG 08r 

AVERBAÇÃO: ―Etam ujl mente | andaua uestido e tam desprizil | era em sy meesmo . que seo algen | nom conhocese . terriasse por despreçado eno 

saluar . ajnda queo el pri | meirame te saluasse.‖ 

IC662 des-2 Ação 

contrária 

desprizil
493

 Verbo Verbo Adj. Do PA des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezível, 

humilde, pobre 

DSG 08r / 

09r 

AVERBAÇÃO: ―Etam ujl mente | andaua uestido e tam desprizil | era em sy meesmo . que seo algen | nom conhocese . terriasse por despreçado eno 

saluar . ajnda queo el pri | meirame te saluasse.‖ 

IC663 des-2 Sentido 

opaco 

desputaçõ ~ 

desputaçom
494

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputa, debate, 

confrontação verbal 

OE 02v - 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―E em este nome ue~ciam os sanctos os e~miigos da fe, asy como fez hu~u~ sancto bispo e~ hu~a desputaço~, segundo se contem e~ este 

recontamento que se segue.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E hu~u~ daquelles filosafos tomou e~ sy todo aquel negocio de toda a desputaçom, e o sancto lhe disse, ante que começasse a 

desputaçom.‖ 

                                                           
493

03 ocorrências. 
494

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 03. 
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IC664 des-2 Sentido 

opaco 

desputar ~ 

desputauã ~ 

desputas ~ 

desputando ~ 

desputaua
495

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputar, pleitear, 

concorrer 

OE 03r – 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―Quando o enperador Constantino veeo a hu~a cidade que chama~ Bisancio, ueero~ hu~u~s filosafos pera o reprehenderem porque 

tomara a fe de Jhesu Christo, e querya~ desputar sobre esto co~ hu~u~ sancto bispo, que auia nome Alexandre.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Em aquelle tempo outrossy, hu~u~s daquelles filosaphos que desputaua~ contra a ffe, atreue~do-se e~na sua palaura, que auia muyto 

aquda, escarnecia dos sanctos sacerdotes.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Se escreues, no~ me sabe bem, se hy no~ leer Jhesu, se desputas ou rrazoas, no~ acho hy sabor, se hy no~ soar ou for ame~tado 

Jhesu.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E em outro dia, estando Sancto Agostinho dizendo missa, chegou hi aquella molher, e, depois que elle leua~tou o corpo de Jhesu 

Christo, foy ella arreuatada e~ spiritu e uiu-se posta ante a cadeyra da Tri~i~dade e uiu aly estar Sancto Agostinho co~ a face jnclinada, desputando muy 

aficadame~te e muy sotilme~te da gloria da uirtude [...].‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―[...]  e hu~a uoz lhe disse: Quando tu foste a Agostinho, entom desputaua elle asy aficadame~te da gloria da Trindade, e pore~m no~ 

parou me~tes se estauas hy, mas agora torna a elle e aueras conselho de saude.‖ 

IB386 des-2  Expletivo desronperen
496

 Verbo Verbo Verbo Do PA desronperen < lat. 

rŭmpĕre 

violar, romper, 

desrespeitar 

FCR 03 

AVERBAÇÃO: ―Qvi uire porcos ena deffessa, tome por cada unu quinta de mor. [...] E qui ganado y metire a sabendas, peyte .I. mor.; e, se dixere: ‗nolo 

meti a sabendas‘, peyte. I.ª quinta de mor. E, quando a desronperen per concello, non entre y outro ganado se non caualo o muu o mua de sela.‖ 

IB387 des-2 Sentido 

opaco  

destorvar Verbo Verbo Verbo  Do lat. dĭstŭrbāre impedir, prejudicar, 

estorvar, perturbar, 

causar embaraço 

CAMI 04 

AVERBAÇÃO: ―Tornou sanhuda enton, / quando m‘est‘oíu dizer, / e diss‘: ‗Idevos, varon! / Quem vos foi aqui trager, / pera m‘irdes destorvar, / du 

dig‘aqueste cantar / que fez quen sei ben querer?‘‖ 

                                                           
495

As duas primeiras formas ocorrem 02 vezes cada; as demais, 01 vez cada uma. Nas 3 primeiras averbações, o sentido do vocábulo é o de ‗debater, confrontar verbalmente‘. 
496

Cunha (2010) registra vários derivados de romper, mão não registra a forma desromper. 
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IB388 des-2 Sentido 

opaco 

destoruar ~ 

destorua
497

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. dĭstŭrbāre impedir, prejudicar, 

estorvar, perturbar, 

causar embaraço 

FG 66 

AVERBAÇÃO 1: ―De quem destoruar seu vizinno.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et quẽ for vozeyro de homẽ estraỹo cõtra seu vizino ergo se for outurgado dos Juyzes pectelj .X. soldos. aquel que destorua e elle de a 

.vijª. a paaço.‖    

IC665 des-2 Movimento 

para diversos 

lados 

destrebuio Verbo Verbo Verbo Do lat. distribuĕre, 

‗literalmente, repartir 

entre as tribos‘  

repartir, distribuir DSG 01r 

AVERBAÇÃO: ―xxv . Como obispo bonifacio destrebuio | opreco do caualo per os pobres :.  // :.  // |.‖ 

IC666 des-2 Movimento 

para diversos 

lados 

desvairados Verbo Verbo Adj. Forma metatética do 

espanhol desvariar 

(‗errar, vagar, delirar‘), 

cuja formação é des- 

(intensivo) + -variar 

variado, diferente CGE 01c 

AVERBAÇÃO: ―E escrevero~ outrossy os muytos feitos da Espanha e muytas e grandes batalhas que en ella foro~ feitas per os Roma~a~os e per outras 

muytas conpanhas e~ desvairados tenpos e sazo~o~es e muytas outras maravylhosas cousas, as quaaes se olvydaram se en escripto no~ forom postas.‖ 

IC667 des-2 Movimento 

para diversos 

lados 

desuairados Verbo Verbo Adj. Forma metatética do 

espanhol desvariar 

(‗errar, vagar, delirar‘), 

cuja formação é des- 

(intensivo) + -variar 

variados, diferentes, 

diversos 

DSG 01v 

AVERBAÇÃO: ―E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya 

aminha alma per desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha.‖ 

IC668 des-2 Movimento 

para diversos 

desvayrados ~ Verbo Verbo Adj. Forma metatética do 

espanhol desvariar 

variados, diferentes LA 01-10 

                                                           
497

Cada forma ocorre 01 vez. 
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lados desvayradas
498

 (‗errar, vagar, delirar‘), 

cuja formação é des- 

(intensivo) + -variar 

AVERBAÇÃO: ―E portãto eu que este livro traslado de latĩ en lenguagẽ nõ curo poer ẽ ele os desvayrados sisos e desvayrados entẽdimentos que os 

doctores de Theolegia poserõ en espoendo as outuridades da Escritura Sancta.‖ 

IC669 des-2 Movimento 

para diversos 

lados 

desvayrados Verbo Verbo Adj. Forma metatética do 

espanhol desvariar 

(‗errar, vagar, delirar‘), 

cuja formação é des- 

(intensivo) + -variar 

variados, diferentes VSMA 76r / 

80 r 

AVERBAÇÃO 1: ―Q(ua)ntas horas pensades que esta molher esta´ dent(r)o e~ ssua camara, e~ sse ornament(ar) e affectar, lavando e affremosentando 

seu rrostro, untando-o de muitos e desvayrados ungue~tos p(er)a seer desejada de todos e pareçer be~ ao mundo e no~ seer nem pareçer torpe e fea aos 

seus amados, que oje pareçe~ e cras no~ som?‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Nom te contentaste de muytas e desvayradas naco~es de gentes que me tiraste e baptizaste e juntaste aa ley do teu De(os)?‖ 

IB389 des-2 Ação 

contrária 

desvenecida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA des- + venecid(a) 

(vencilho, i.e., vínculo, 

com radical vulgar) + -a- 

+ -r 
499

 

desatado, 

desamarrado, 

desvencilhado, solto 

CEM 46 

AVERBAÇÃO: ―O colbe colheu-a per ũa malha / da loriga, que era desvenecida; / e pesa-m‘ende, por que essa ida, / de prez que ouve mais log‘ o 

cavaleiro / per sas armas o fez: com‘ er‘ arteiro, / já sempr‘ end‘ ela seerá esmalhada.‖ 

IB390 des-2 Ação 

contrária 

desvia
500

 Subst. Verbo Verbo Do lat. dĕvĭāre < dēvĭus, 

-a, -um (‗afastado do 

caminho, fora da estrada, 

isolado‘) < de- + -via
501

 

mudar a direção de, 

afastar, deslocar 

CAMI 21 

                                                           
498

A primeira forma ocorre 06 vezes; a segunda, 03 vezes. 
499

Parassintese lato sensu. Lapa (1965, p. 46), editor do texto, também associa o étimo aos vocábulos vencelho e desvencilhar. 
500

02 ocorrências. 
501

Acertadamente, Houaiss & Villar (2009) apontam que houve troca de prefixo na evolução do latim ao português (de- → des-). 
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AVERBAÇÃO: ―Levantou-s‘ a louçãa, / levantou-s‘ alva / e vai lavar delgadas / eno alto: / vai-las lavar alva. // E vai lavar camisas; / levantou-s‘ alva; / o 

vento lh‘as desvia / eno alto: / vai-lhas lavar alva.‖ 

IB391 des-2 Ação 

contrária 

desvia Subst. Verbo Verbo Do lat. dĕvĭāre < dēvĭus, 

-a, -um (‗afastado do 

caminho, fora da estrada, 

isolado‘) < de- + -via
502

 

mudar de rumo, 

afastar-se 

CSM 30 

AVERBAÇÃO: ―Des quando o monge do leon foi quito, / que, macar se fora, non perdera medo / del‘ a pouca d‘ora um ladron maldito / que romeus 

roubava, diss‘ aos seus quedo: / ‗Porquê non matamos / este, pois desvia? / Dar-ll-ei con mia lança, / e o seu partamos / logo sen perfia / todos per 

iguança.‘‖ 

IC670 des-2 Ação 

contrária 

desuiados Subst. Verbo Adj. Do lat. dĕvĭāre < dēvĭus, 

-a, -um (‗afastado do 

caminho, fora da estrada, 

isolado‘) < de- + -via
503

 

apartado, distante, 

incerto, desviado 

FS 16v 

AVERBAÇÃO: ―Eel que era muyto afficada no amor de Deus eque deseiaua ordẽ de todo seu coraçõ ffugio asseu padre eassa madre e fosse sóo ao deserto 

Eassi errado per desuiados logares. e nõ conhoçudos chegou Ao Moesteiro. que de suso uos auemos dicto.‖ 

IC671 di-2 Sentido 

opaco 

diligençia ~ 

diligencia ~ 

diligẽcia
504

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < lat. 

dīligĕre < lat. dĭs- +         

-legĕre 

diligência, cuidado, 

zelo, presteza 

VSMA 75r -  

81v 

AVERBAÇÃO 1: ―Ora ouvide e de todo coraço~ e diligençia penssade, porque esta hestoria he (con)prida de nobre e sancta (con)punço~ e devaço~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal 

de nenhu~a obra boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Tres dias depois desto a dita Paaya chamou hum seu s(er)vo que ti´i´nha e avi´i´a d‘aveer tod(os) se(os) be~e~s, e disse: - Vaay aa casa 

e com toda diligencia scrive todalas cousas que em ela som, asi ouro, p(ra)ta e todas joias e hornamentos e trage-os a my~.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E el como era benigno, sancto e boo concedeo e outorgou e disse: - Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te 

lev(a)r em Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado 

                                                           
502

Acertadamente, Houaiss & Villar (2009) apontam que houve troca de prefixo na evolução do latim ao português (de- → des-). 
503

Acertadamente, Houaiss & Villar (2009) apontam que houve troca de prefixo na evolução do latim ao português (de- → des-). 
504

A primeira e última formas ocorrem 01 vez cada; a segunda, 02 vezes. 
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e~ hu~a cela e faz e vive vida solitaria, e visita-o porque verdadeiro s(er)vo he de Deos e de todo em todo mo~je.‖ 

IC672 di-2 Sentido 

opaco 

diligentemente
505

 

Verbo  Verbo Adv. Do lat. dilĭgens, -entis, 

part. pres. de dīligĕre < 

lat. dĭs- +  -legĕre 

diligentemente, i.e., 

de forma diligente, 

rápida, eficaz, zelosa 

CGE 01b 

AVERBAÇÃO: ―[...] e que soubessem os cursos das estrellas e os movimentos das planetas e os hordenamentos dos signos e os effectos que fazem as 

strellas, os quaaes buscaron e souberon [o]s astronom[o]s com grande aguça, cuidando en ello muy diligentemente [...].‖ 

IB392 di-2  Separação diuisiones Verbo Verbo Verbo Do lat. divisio, -ōnis, de 

dīvīsus, part. pass. de 

dīvīdĕre
 
 

limite, divisa, ou 

seja, linha divisória 

entre duas zonas 

administrativas) 

FCR 02 

AVERBAÇÃO: ―Estos son hos terminos de Castel Rodrigo, per as diuisiones: per lugar que dizen Porto de Carros; e, dende, per essa carreyra de Porto de 

Carros, assi como cae en Agada; e, de ende como cae em Agada, assi como cae em Doyro [...].‖ 

12. en-2 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo que advém do prefixo latino in-1 (por sua vez, advindo da preposição latina de acusativo e ablativo homônima), que 

nessa língua apresentava basicamente as noções de ‗interioridade, movimento para dentro‘, ‗superposição‘, ‗aproximação‘, ‗introdução‘, ‗transformação‘. O 

prefixo in-1, em fins do período clássico, passou por assimilações, transformando-se em il-1 diante de vocábulos iniciados em < l > (illabor, illustrāre), em ir-

1 diante de vocábulos iniciados em < r > (irradiāre, irrumpo), e em im-1 diante de vocábulos iniciados em < b >, < m > e < p > (imbŭere, immittĕre, 

impellĕre). Nos derivados portugueses eruditos o prefixo latino in-1 assumiu essas mesmas formas (ilustrar, imbuir, imitir, impelir, irradiar, irromper); nos 

vocábulos semieruditos e/ou de cunho popular, o prefixo evoluiu para e- (emalar), em- (embarcar), en- (enterrar) e i- (imigrar). No português, encontra-se 

em curso desde as origens da língua, ocorrendo em vocábulos de várias épocas, formados já no próprio latim (encetar [< inceptare], encruescer [< 

incrudescere], encurvação [< incurvatione], ensinar [< insignare], enviar [< inviare], envolver [< involvere] — em geral por via erudita), já nas modernas 

línguas de cultura (empatar [<it. impattare < in- + patta 'empate no jogo' + -are], engrenagem [<fr. engrenage, 1709], engrenar [< fr. engrener, 1195]), já no 

próprio vernáculo (embotijar, encaramelar, encharcar, endireitar). De larga expressão no português, este formante prefixal apresenta sentidos registrados no 

próprio latim e alguns outros que se desenvolveram nas línguas modernas; no vernáculo, o prefixo en-, que ocorre em vocábulos verbais e nominais, em geral 

pode ser visto em produtos genolexicais veiculando os seguintes sentidos: (i) ‗movimento sobre; justaposição‘, especialmente em verbos com as noções de 

‗colocar ou pôr em‘, ou ‗adornar, ornar ou guarnecer com‘: embonecar, embotilhar, embrincar, empanar, empavesar, encabrestar, encangalhar, 

                                                           
505

Cunha (2010) não registra esse advérbio.  
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enchocalhar, encordoar, encravelhar, enfiar etc.; (ii) ‗movimento para dentro, introdução, penetração em determinado espaço‘, como nas formas verbais 

embolsar, emboscar, emprisionar, encaixar, encaminhar, encarcerar, encarretar, enclausurar, enfornar, enfrascar, engaiolar etc.; (iii) ‗cobrir com; revestir 

com‘, como nos verbos encapuzar, encouraçado, empoeirar etc.; (iv) ‗aproximação; direção a‘: encarar, encostar etc.; (v) ‗aquisição de uma qualidade ou de 

um estado novo; passagem para uma nova forma; transformação‘, como nos verbos embodegar, embodocar, embolar, embrandecer, embranquecer, 

empastar, empavonar, empedrar, emperrar, emplumar, empobrecer, encalmar, encaramelar, encarvoar, encharcar, endireitar, endurecer, enfraquecer, 

engrandecer, engravidar, enobrecer etc.; (vi) dar ou criar‘: enflorar, enfrutar, enfrutecer etc. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: em-1 ~ ẽ-1 ~ e-1 ~ en-2 ~ ĩ-1 ~ jn-1 ~ in-1.  

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB393 em-1 Expletivo  embaratado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do PA em- + -baratar < 

provençal antigo baratar, 

‗agir, conduzir-se‘, 

posteriormente 

empregado com a 

acepção de ‗fazer 

negócios‘ e ‗enganar‘  

desperdiçado, 

desaproveitado, 

esbanjado 

CA 24 

AVERBAÇÃO: ―E ja, entanto com‘eu vivo for‘, / per bõa fé, ben me dev‘a tẽer / por ome mui desaventurado, / senhor, porque me vus Deus fez veer, / e non 

por esto que me por vos ven, / mais porque vejo que é vosso sen / per meu preito mal embaratado.‖ 

IC673 em-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

emcardeceo
506

 Adj. Verbo Verbo Do PA em- + -card(eo)- 

+ -ec- + -er < origem 

duvidosa, talvez do lat. 

tard. *cardinus, 

inflamar, ficar roxo, 

arroxear, escurecer 

DSG 05v 

                                                           
506

Frente à forma com prefixo, ocorre também a sem prefixo (com o mesmo sentido da prefixada), no mesmo documento, como se pode observar: ―E depois se saiu do moesteiro o 

preposto dõ | libertino . Preguntauõno ho | méés nobres e muito honrrados | queo conhociam . porque tragia afa | ce tam Jnchada e tam cardea . | e el respondeo . Polos meus pe | 

cados . odya d‘oote  / enpecey nas | talhoos dos pees . e fezime tam | mal como ueedes . Eassy oho | me  sancto / pella resposta que deu di | sse uerdade . e guardou aseu abbade 

| que nom caesse em maa fama | do mal quelhe fezera.‖ (Fólio 06r). Essa alternância de lexema verbal com e sem prefixo no PA (e com idêntico significado) corrobora a 

expletividade dos itens prefixais envolvidos em operações parassintéticas. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

‗azulado‘, der. de 

cardus
507

 

AVERBAÇÃO: ―Ca huu  dya acaeceo . que aquel | que fezerom abbade . depos morte | do abbade dom honrrado . Naquel | moesteiro em que este 

libertino era preposto. Tam mal foy oabbade / | sanhudo contra este sancto liberty | no . que meteo ael mááo . Epor | que nõ achou uara . ne  paao con | 

quelhe desse . Tomou as talhoos . | que tynha ante olecto . e tam gran | ferida lhe deu com ellas  / na | cabeça / e no rostro . que toda afface | lhe jnchou / e 

emcardeceo.‖ 

IC674 em-1 ~ 

ẽ-1 

Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emçuiado ~ 

ẽçuyada 

Subst. Subst. Subst. Do PA em- + -suj(o)- +   

-a- + -r < lat. sūcĭdus 

contaminar-se, 

manchar-se, sujar-se, 

conspurcar-se, 

tornar-se impuro  

OE 01r / 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ 

aquelles que descende[m] e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Agora podes entender que no~ so~o~ eu a gloriosa Uirgem Maria, ca eu no~ som a Uirgem Maria, mais som a egreya, que e~no 

primeyro estado foy muy sancta e~nos apostolos e e~nos marteres e e~nos co~fessores e uirge~e~s, e pore~m soo[m] asy fremosa e~na parte deanteyra e 

asy apostada. Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy podre 

da parte de tras.‖ 

IB394 e-1 ~  

en-2 

Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ementando ~ 

enmentar
508

 

Verbo Verbo Verbo Do PA e(n)- + -ment(e)- 

+ -a- + -r < lat. mens, 

mĕntis 

mencionar, citar, 

recordar, relembrar 

CSM 02-04 

                                                           
507

Segundo Machado Filho, em seu Glossário do Flos Sanctorum (no prelo, p.67). Cunha (2010) não registra esse vocábulo. 
508

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―Esta é a primeira cantiga de loor de Santa Maria, ementando os VII goyos que ouve de seu Fillo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E demais quero-ll‘ enmentar / como chegou canssada / a Belleem e foy pousar / no portal da entrada, / u paryu sem tardada / Jesu-

Crist‘, e foy-o deytar, / como moller menguada, / u deytan a cevada, / no presev‘, e apousentar / ontre bestias d‘arada.‖ 

IC675 em-1 Sentido 

opaco 

emjuria Subst. Subst. Subst. Do lat. injurĭa < lat. jūs, 

jūri 

injúria, agravo, 

ultraje, afronta 

VSMA 79v 

AVERBAÇÃO: ―E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e 

brad(os) diziia: - Oo q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.‖ 

IC676 em-1  Sentido 

opaco 

emclinou Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. ĭnclīnāre  descer VSMA 78r 

AVERBAÇÃO: ―Ouvy e achey do teu Deus ao q(ua)l tu s(er)ves, que emclinou e abaixou os ceeos e descendeu aa t(er)ra nom por os justos mas por salvar 

os pecadores e os trager a peendença, e trouxe p(er)a sy e participou com muyt(os) poblican(os) e pecadores.‖ 

IC677 ĩ-1 Sentido 

opaco 

ĩclinẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnclīnāre curvar, inclinar OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Outrosy, a uirtude deste nome Jhesu he de grande alteza e de grande excelencia, onde diz Sam Bernardo: O nome do Saluador he nome de 

meu jrma~a~o e da minha carne~ e do meu sangue, nome marauilhoso. Este nome Jhesu subjuga todallas cousas, onde diz o apostolo: E~no nome de Jhesu 

todo geolho se i~cline~ das cousas celestiaes, terreaaes e emfernaaes.‖ 

IC678 ẽ-1  Sentido 

opaco 

ẽclinado  Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnclīnāre curvar, inclinar OE 05v  

AVERBAÇÃO: ―E, estando asy, passou per aly hu~u~ sacerdote co~ o corpo de Jhesu Christo, e, quando o diaboo sintyu a presença do sacrame~to, ficou 

os geolhos em terra. E, quando esto uio o escolar, disse: Hora no~ creeo que este he demo, ca se o fosse, no~ ficarya os geolhos ao corpo de Jhesu Christo. 

E disse o demo: Non sabes que escripto he: E~no nome de Jhesu Christo todo geolho seia e~clinado das cousas celestiaaes e terreaaes e jnfernaaes?‖ 

IC679 jn-1 Sentido 

opaco 

jnclinada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnclīnāre curvar, inclinar OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E em outro dia, estando Sancto Agostinho dizendo missa, chegou hi aquella molher, e, depois que elle leua~tou o corpo de Jhesu Christo, 

foy ella arreuatada e~ spiritu e uiu-se posta ante a cadeyra da Tri~i~dade e uiu aly estar Sancto Agostinho co~ a face jnclinada, desputando muy 

aficadame~te e muy sotilme~te da gloria da uirtude [...].‖ 



697 

 

IC680 em-1 ~ 

ẽ-1 

Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emlace ~ 

ẽlacada
509

 

Subst. Verbo Verbo Do PA em- + -laç(o)- +  

-a- + -r < lat. vulg. 

*lacĕus, por laquĕus 

enlaçar, envolver VSMA 79r / 

81r 

AVERBAÇÃO 1: ―Porque muyto temo esta tardanca que fazes em me baptizar nem p(er) ela aq(ue)l emmiigo que eu queriia fugir torne a mi~ e me lance e 

emlace em pecados e derribe e faça cahir em turpidades.‖
 
 

AVERBAÇÃO 2: ―Sua madre Romana sp(irit)ual faziia por ela muy gram planto e temiia ne~ per ventura fose outra vez enganada per o diaboo e de suas 

maas artes e~lacada.‖ 

IC681 em-1 Movimento 

para dentro 

emduziia Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre, 

‗conduzir, levar para 

dentro‘, com mudança de 

conjugação 

induzir, instigar, 

persuadir  

OE 03r 

AVERBAÇÃO: ―Tanto que esto ouuio o fillosapho, ficou espantado e disse: Creeo. E dou muytas graças a Deus e ao uelho porque o asy ue~e~cera. E 

emduzia os outros que creessem aquello meesmo, marauilhando-sse muyto como se uia assy mudado e dizendo e jurando que era mudado e tragido aa ffe de 

Jhesu Christo per hu~a uirtude que el no~ sabia falar nem dizer.‖ 

IC682 ẽ-1 Movimento 

para dentro 

ẽduziia Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre, 

‗conduzir, levar para 

dentro‘, com mudança de 

conjugação 

induzir, seduzir, 

instigar, persuadir  

VSMA 79v 

AVERBAÇÃO: ―E ela respond(e)o e disse: - Em mynha nacença o meu nome foy Paya, depois todos os da cidade de Antiochia me dizi´i´am e chamavam 

Margarida, esto por a mynha gram fermosura e ponpa de me(os) ornam(en)tos p(er) os quaaes o diabo me e~duzi´i´a e tragi´i´a a muyt(os) e graves 

pecados e fazi´i´a e~ my sua morada.‖ 

IB395 e-1 Expletivo 

_________ 

emenda
510

  Subst. Subst. Subst. Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

penitência, CSM 25 / 

                                                           
509

Cada forma ocorre 01 vez.  
510

02 ocorrências. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 

511
 

reparação, satisfação 32 

AVERBAÇÃO 1: ―As monjas, pois entender / foron esto e saber, ouveron esto e saber, / ouveron gran lediça; ca, porque lles non sofrer / queria de mal 

fazer, / avian-lle mayça. / E fórona acusar / ao Bispo do logar, / e el ben de Colonna / chegou y; e pois chamar- / a fez, vẽo sen vagar, / leda e mui risonna. // 

O Bispo lle diss‘ assi: ‗Dona, per quant‘ aprendi, / mui mal vossa fazenda / fezestes; e vin aqui / por esto, que ante mi / façades end‘ emenda.‘‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―El esto penssando, viu a port‘ aberta / e foi aa dona contar ssa fazenda, / e deu-ll‘ a omagen, ond‘ ela foi certa, / e sobelo altar a pos 

por emenda. / Carne, non dultamos, se fez e saya / dela, mas non rança, / grossain, e sejamos / certos que corria / e corr‘ avondança.‖ 

IB396 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmẽda Subst. Subst. Subst. Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 

512
 

retificação, emenda CA012 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse o ele q(ui)ser fazer recebede ende o corrigimento ou a enme~da. e guardadely todalas (con)diçoes de suso d(i)c(t)as.‖ 

IC683 em-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

em menda  Subst. Subst. Subst. Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘) 

emenda, reparação, 

penitência 

DSG 07v 

AVERBAÇÃO: ―Edepois queo padre equicio | entrou na orta / o e mygo que e tra | ra na mõia / comecou  adizer e a | braadar per aboca da mõia . 

como | se quisesse fazer em menda . quehe | oque eu fige . como se dissese / em que soõ eu culpado. Eu sya sobre a | quela alfaça / disse o e mijgo. | Esta 

                                                           
511

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
512

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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mõia veeo . e meteo a alfaça na boca / e mordeume . e nõ  | fez primeirame te osygnal dacruz | perame afugue tar dela.‖ 

IC684 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmẽda ~ 

enmenda
513

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 
 

retificar, emendar, 

consertar 

FR 76r 

AVERBAÇÃO: ―E as sentenças que os p(re)lados e os clerigos posere~ sub(re) estas cousas seya~ ben teudas ata que a enme~da seya feyta e q(ua)ndo a 

enmenda for feyta, a sentença seya logo tollecta.‖ 

IC685 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmenda  Subst. Subst. Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 

514
 

emendar, fazer 

penitência, corrigir, 

reparar, mudar, 

transformar 

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―Ca pollas boas edi | ficacóós . que delles ouue  . recebe | ende home  duas aJudas . quan | dolhe contam obem que algúú | fez. A 

primeira he . se boo nõ he . / correie e emmenda seu estado . | aoutra he . quese boo he humildasse . | porque ouue mais béés d‘outrem que dessy.‖ 

IB397 e-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emende  Subst. Subst. Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 
 

melhorar, aumentar 

em valor, aperfeiçoar 

CSM 23 

AVERBAÇÃO: ―Ca muito per ás dormido, dormidor te feziste, / e o cantar que dizias meu ja escaeciste; / mas leva-t‘ e di-o logo mellor que nunca dissisti, 

                                                           
513

Cada forma ocorre 01 vez. 
514

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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/ assi que achar non possa null‘ om‘ y que emende.‖ 

IB398 ẽ-1 ~   

e-1 

Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽmendar ~ 

emẽdar
515

 

Subst. Subst. Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘) 

retificar, emendar CA020 02 

AVERBAÇÃO: ―E por todos entendere~ q(ue) eu ey gra~ corazo~ d(e) correger. e d‘e~mendar todalas cousas q(ue) fore~ p(er)a correger e p(er)a 

entregar dei meu poder a estes sobred(i)c(t)os q(ue) corregam e faza~; den e entegre~ e fazam correg(er) e´ entergar e eme~dar todalas cousas assi como 

de suso dito e(st).‖ 

IC686 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmẽdar Subst. Subst. Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 
 

corrigir, emendar, 

consertar 

FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Rogote queme digas enqueti fiz pesar ca eu logocho quero enmẽdar mais tãto fazi nome leyxes nẽme desenpares assi sóo. nẽ séer 

escarnido dos cristáaos.‖ 

IC687 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmẽdar ~ 

enmendar
516

 

Subst. Subst. Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 
 

retificar, emendar, 

consertar 

FR 73r 

                                                           
515

Cada forma ocorre 02 vezes. 
516

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―E se el rey o quer enme~dar est be~, se tanto no~, calesse en guisa que outro ome no~no sabya.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se llo no~ quis(er) enmendar demandeo p(er) todos assy como p(er)teece a p(re)yto e come d(er)eyto de o braadar [...].‖ 

IC688 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmendar  Subst. Subst. Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 
 

emendar, 

complementar 

PP 03d 

AVERBAÇÃO: ―E en q(ue) maneira lhys am a obedeeçer e julgarsse p(er) ellas. E en como som teudos de as aguardar. E por q(ua)es rrazo~es se deue~ 

enmendar. E out(ro)ssy p(er) q(ua)es rrazo~es se deue~ desfaz(er) ou faz(er).‖ 

IC689 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmendassemos Subst. Subst. Subst. Do lat. ēmĕndāre < e- + 

-mendum, -ī (‗incorreção, 

erro‘) < menda, -ae, 

(‗mancha, defeito, erro‘)
 
 

retificar, modificar FR 71r 

AVERBAÇÃO: ―[...] pedi~donos mercee q(ue) lhys enmendassemos os usus se(us) que achassemos que era~ sen dereyto e que lles dessemos foros per que 

iulgasse~ dereytame~te d(es) aqui adeante [...].‖ 

IB399 em-1 Mudança de 

estado 

emprennar Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭmpraegnāre engravidar, 

conceber, ficar 

prenhe 

CSM 24 

AVERBAÇÃO: ―Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com‘ eu apres‘ ei, era-xe sua essa. 

/ Mas o demo enartar- / a foi, por que emprennar- / s‘ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit‘ e as besonna.‖ 

IB400 en-2 Expletivo enallear Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -allear < 

lat. aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para 

outrem o domínio ou 

a propriedade 

HGP096 01 
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AVERBAÇÃO: ―[...]& dou essa vina ao dicto moesteyro en tal guissa q(ue) lla nu~q(u)a possa toller ne~ enallear ne~ en ma vida ne~ despos ma morte.‖ 

IB401 en-2 Expletivo enalehar Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -alehar < 

lat. aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para 

outrem o domínio ou 

a propriedade 

HGP138 01 

AVERBAÇÃO: ―E nos, Pedro Esteuayz e mha molher Tareiga M(e~)diz, desaquj adeante no~ se´e´rmos poderossos de uender ne~ de doar nen 

d‘enpenorar ne~ de enalehar ne~hu~a rem de todo´o´ herdame~to desusso dito.‖ 

IB402 ẽ-1 Expletivo ẽaleados Verbo Verbo  Verbo 

PP 

Do PA ẽ- + -alear < lat. 

aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para 

outrem o domínio ou 

a propriedade 

TOX027 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o meu p(ro)c(ur)ador dizia q(ue) mj tragia asco~dudos & e~aleados o d(it)to Joha~ moniz dizia q(ue) o auj´a de Lopo aluariz esses 

h(er)dame~tos [...].‖ 

IB403 ẽ-1  Expletivo ẽalleada Verbo Verbo  Verbo 

PP 

Do PA ẽ- + -allear < lat. 

allienāre 

alienar, alhear, 

transferir para 

outrem o domínio ou 

a propriedade 

FG 68 

AVERBAÇÃO: ―Todo auer d‘auoengo ou de patrimônio. e erẽcia d‘erẽcia nõ separe trastẽpo. e se a achar ẽalleada saya per seu dereito.‖ 

IC690 ẽ-1  Expletivo ẽalhear Verbo Verbo Verbo Do PA ẽ- + -alhear < lat. 

aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para 

outrem o domínio ou 

a propriedade 

PP 01 

AVERBAÇÃO: ―T(itolo) #XVII das (co)usas da S(an)ta Eyg(re)ia q(ue) sse no~ deue~ e~alhear en q(ue) ha #XII leys.‖ 

IB404 em-1 ~ 

en-2 

Sentido 

opaco 

emperador ~ 

enperador
517

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < lat. in- +  

-parāre, com apofonia 

imperador CSM 15-20 

                                                           
517

A primeira forma ocorre 14 vezes; a segunda, 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador / moller; mas pero del nome non sei, foi de Roma sennor / e, per quant‘ eu de seu 

feit‘ aprendi, foi de mui gran valor.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Aquest‘ Emperador a as moller queria mui gran ben, / e ela outrossi a el amava mais que outra ren; / mas por servir Deus o 

Enperador, com‘ ome de bon sen, / cruzou-ss‘ e passou o mar e foi romeu a Jherusalen. [...].‖ 

IC691 em-1 ~ 

en-2 

Sentido 

opaco 

emperador ~ 

enperadores
518

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

**lat. imperāre < lat. 

parāre
519

 

imperador PP 01a 

AVERBAÇÃO 1: ―Aqui sse começa a p(ri)meyra p(ar)tida q(ue) fez o be~ aue~turado e moy nobre rrey dom Affonsso [...] emp(er)ador d'Espanha e da 

muy nobr(e) rraynha dona Beat(ri)x neta do emp(er)ador de Roma dom Frederiq(ue) o mayor que morreu en Vltramar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E na segunda p(ar)tida deste liuro falaremos do q(ue) (con)ue~ a ffaz(er) aos enp(er)adores e aos rreys e aos out(ro)s g(ra)ndes 

senhor(e)s ta~ be~ en ssy meesmos come e~ nos out(ro)s se(us) feytos p(er) q(ue) elles ualha~ mays e se(us) rreynos e sas t(er)ras seiam ac(re)centadas e 

seia~ guardados elles e as ssas uo~o~tades segundo dereyto [...].‖ 

IC692 en-2 Sentido 

opaco 

enperador ~ 

emperador
520

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < lat. in- +  

-parāre, com apofonia 

imperador OE 03r / 

05r 

AVERBAÇÃO 1: ―Quando o enperador Constantino veeo a hu~a cidade que chama~ Bisancio, ueero~ hu~u~s filosafos pera o reprehenderem porque 

tomara a fe de Jhesu Christo, e querya~ desputar sobre esto co~ hu~u~ sancto bispo, que auia nome Alexandre.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O emperador Diocleciano rogou a Sancto Ciriaco que desse saude a hu~a sua filha, que era muy maltreyta do diaboo, e Sancto Ciriaco 

entrou hu estaua a filha do enperador e disse: Em nome de nosso Senhor Jhesu ma~do a ty, demo~, que sayas do corpo desta moça.‖ 

IC693 em-1 ~ 

en-2 

Sentido 

opaco 

enperadores Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < lat. in- +  

-parāre, com apofonia 

imperador CGE 04a 

                                                           
518

A primeira forma ocorre 02 vezes; a primeira, 01 vez. 
519

O raciocínio de análise morfológica pautado na estrutura paradigmática de famílias derivativas de vocábulos vem em muito nos sendo útil para detectarmos as palavras prefixadas. 

Um exemplo é a forma emperador. Estávamos em dúvida se o em- era ou não prefixo. Comparamos, então, com as formas operador, amparador, reparador, separador e, a partir 

disso, inferimos que havia uma base lexical –para(r), a que se agregaram os prefixos em-,  o-, am-, re- e se-. Disso se observa a importância da capacidade/função prefixal de 

constituir paradigmaticamente famílias derivacionais, sobretudo verbais. 
520

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―E, des o primeiro rey ataa o prestumeiro, o qual ouve nome Tranquineo, o Sobervho, que perdeo o reyno por esso e tornousse o poboo a 

julgar per consules como de primeiro, ouve quatrocentos e dezoyto a~nos, ataa que tornou a aver emperadores em Roma e assiinadamente Julio Cesar que 

reynou despois desta conta quatro a~nos e seis meses.‖ 

IB405 em-1 ~ 

en-2 

Sentido 

opaco 

emperadriz ~ 

enperadriz
521

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātrix,           

-īcis< lat. imperāre < lat. 

in- + -parāre, com 

apofonia 

imperatriz CSM 15-20 

AVERBAÇÃO 1: ―Esta é como Santa Maria ajudou a Emperadriz de Roma a sofre-las grandes coitas per que passou.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E desto vos quer‘ eu ora contar, segund‘ a letra diz, / un mui gran miragre que fazer quis pola Enperadriz / de Roma, segund‘ eu 

contar oí, per nome Beatriz, / Santa Maria, a Madre de Deus, ond‘ este cantar fiz [...].‖. 

IC694 em-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emuelheceste Subst. Verbo Verbo Do PA em- + -uelh(o)- + 

-ecer < lat. vĕtŭlus 

envelhecer OE 01r 

AVERBAÇÃO: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ aquelles 

que descende[m] e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.‖ 

IB406 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enartar Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -art(e)- +   

-a- + -r < lat. ars, artis 

enganar por meio de 

artes 

CSM 24 

AVERBAÇÃO: ―Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com‘ eu apres‘ ei, era-xe sua essa. 

                                                           
521

A primeira forma ocorre 09 vezes; a segunda, 01 vez. 
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/ Mas o demo enartar- / a foi, por que emprennar- / s‘ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit‘ e as besonna.‖ 

IB407 en-2 Sentido 

opaco 

desembargarie

des 

Subst. Verbo Verbo Do PA des- + -embargar 

< lat. *imbarricāre, de 

*barra
522

 

desembargar CA003 01 

AVERBAÇÃO: ―E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de 

Auys se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha carta q(ue) my p(ra)zia [...].‖ 

IC695 en-2 Sentido 

opaco 

desenbargar
523

 Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -enbargar 

< lat. *imbarricāre, de 

*barra 

resolver, deliberar, 

desembargar 

DSG 02r / 

05v 

AVERBAÇÃO 1: ―Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre 

duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | 

trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . conte  | se omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que 

hey de  desenbargar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eporque em outro dya / a uia de parecer ante oJuiz . sobre | fecto do moesteiro . despois que di | sse sas matinas . veeosse pera | olecto 

do abbade . Epediulhe | com grande omildade / queo bee zesse . ca queria hir desenbargar | algu as coussas que eram proueito do moesteiro.‖ 

IC696 en-2 Sentido 

opaco 

desenbargar
524

 Verbo Verbo Verbo Do PA des- + -enbargar 

< lat. *imbarricāre, de 

*barra 

resolver, deliberar, 

desembargar 

DSG 02r / 

05v 

AVERBAÇÃO 1: ―Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre 

duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | 

trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . conte  | se omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que 

hey de  desenbargar.‖ 

                                                           
522

Parece ser um caso de parassíntese stricto sensu ocorrida no próprio latim (im- + -barr(a)- + -ic- + -āre). 
523

02 ocorrências. 
524

02 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO 2: ―Eporque em outro dya / a uia de parecer ante oJuiz . sobre | fecto do moesteiro . despois que di | sse sas matinas . veeosse pera | olecto 

do abbade . Epediulhe | com grande omildade / queo bee zesse . ca queria hir desenbargar | algu as coussas que eram proueito do moesteiro.‖ 

IB408 en-2 Sentido 

opaco 

embargasse Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

CEM 52 

AVERBAÇÃO: ―Osas duũ javaril, que dessen per seu quadril, / e embargasse / a Don Gil, / quando lébor levantasse.‖ 

IB409 en-2 Sentido 

opaco 

enbargar Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―E ne~ eu ne~ outri en mha uyda ne~ nenguu~ depos my no~ no deue a uos ou a que~ uos mandardes fillar ne~ enbargar p(er) n(u)lla 

maneyra estas cousas sobred(i)c(t)as ne~ ne~ hu~a delas.‖ 

IB410 en-2 Sentido 

opaco 

enbargar Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E sse pela ue~tura alguu~ ou alguus (con)tra esta mha doaço~ & (con)tra este meu feyto. & (con)tra esta mha carta quiser ou q(ui)sere~ 

ui´j´r ou enbargar. ou q(ue)bra~tar en ne~hu~a maneyra no~no possa. ne~ possam fazer.‖ 

IC697 en-2 Sentido 

opaco 

enbargar Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E quen cõtra esto quiser uíjr assy da hũa parte como da outra que esto queyra britar ou enbargar nõ lhy seía outorgado mays quanto 

demãdar outro tanto ẽ dobro componha áá outra parte e demays peite quinhẽtos soldos e a carta ficar forte e firme pera todo senpre.‖ 

IC698 en-2 Sentido 

opaco 

enbarga ~ 

enbargãdo
525

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

SFJ 03 

AVERBAÇÃO: ―[...] ẽ quanto tangia Ao Mostejro de uilarĩo que o nõ enbarga quanto era ẽ esto que era mãdado Ao Mostejro de uilarĩo.‖ 

IC699 em-1 Sentido 

opaco 

enbargue Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

EDC 01 

AVERBAÇÃO: ―E eu Bééyta. rreynel. me obrigo per todos meus Béés gáánhados e por gáánhar a emparar e a deffender a uos as ditas Cassas. de quem 

quer que uolas. demãde ou embargue ssegũdo husso e custume da terra.‖ 

                                                           
525

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC700 en-2 Sentido 

opaco 

enbargaredes Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―Et out(r)osy no~ enbargared(e)s a Domj~go G(om)es & a Joh(a)n L(ouren)ço p(ar)a façerem casas y cabo uos.‖ 

IC701 en-2 Sentido 

opaco 

enbargar Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

TOX028 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse algue~ ue~er q(ue) este nosso ffeyto q(uei)ra dema~dar ou enbargar no~ lhj sseia estauel.‖ 

IC702 ẽ-1 Sentido 

opaco 

embarga Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―Ca em se ne  | brando home  dos feitos . e das uir | tudes que os homéés em este mu  | do fezerom . peraa uida de ihesu christo . | 

Nõse embarga por ende oboo | studo que sooy auer das boas cou | ssas que soõe acuydar e a fazer.‖ 

IC703 ẽ-1 Sentido 

opaco 

ẽbargadas Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

OE 01v 

AVERBAÇÃO: ―Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota 

[oraço~] que cante ante el e seia rec[ibuda] por nos [...].‖ 

IB411 em-1 Sentido 

opaco 

embargo Verbo  Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

FCR 05 

AVERBAÇÃO: ―Toda  uinna aya . XX. Stadales en coto. E quen y achare porcos eno couto, tome ende dos; e, de ouellas, .II. carneyros, assi de uinna 

uindimiada como por uindimiar; e menos de quarta non aia foro, si non fore embargo.‖ 

IB412 en-2 Sentido 

opaco 

enbargo
526

 Verbo Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

HGP138 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] e p(er) outorgame~to de my Tareyga M(e~)diz, madre da daua~dita Steuaya P(er)iz, essa Steuaya P(er)iz auer [.]ogo a meyadade de 

todo´o´ herdame~to desusso dito liure e ssen ne~ hu~u enbargo [a]ssi en com(m)o dessusso dito e´.‖ 

                                                           
526

02 ocorrências.  
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IC704 em-1 ~ 

en-2 

Sentido 

opaco 

embargo ~ 

enbargo
527

 

Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

DSG 01v / 

05v 

AVERBAÇÃO 1: ―E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya 

aminha alma per desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha. 

conteplando em meu senhor ihesu christo . [f1v-c2] e em como oseruisse compridamente . | nom recebia embargo dene hu u  | queme detodo esto 

quitasse.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Euee  | do todos . que aquestas bestas | se nõ queriam mouer . disse huu  | dasua conpanha . Este enbargo / e este noio que nos ora 

sofremos . | nunca nos ueeo / senõ pollo tor | to que fezemos ao abbade seruo | de deus.‖ 

IC705 en-2 Sentido 

opaco 

enbargo Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

FS 18v 

AVERBAÇÃO: ―Esse alguũ nõ chega logo entẽdẽ que ha alguũ enbargo.‖ 

IC706 en-2 Sentido 

opaco 

enbargo Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

LA 13 

AVERBAÇÃO: ―[...] ou per outro enbargo qualquer [...].‖ 

IC707 en-2 Sentido 

opaco 

enbargo Verbo  Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

SFJ 03 

AVERBAÇÃO: ―[...] Assj o Julgauã de prazer das partes que ffosse cõprido e nõ Aver enbargo nẽhúu pelo dito Martim periz.‖ 

IC708 en-2 Sentido 

opaco 

enbargo Verbo  Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

EVOSL 01 

                                                           
527

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―E nos Prioressa e donas uos deuemos defẽder o dito logo se alguẽ sobrel uos quiser põer enbargo.‖ 

IC709 en-2 Sentido 

opaco 

enbargo
528

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

VVAG 01 

AVERBAÇÃO: ―E obrigamos todos nossos bẽes mouys E rreiz Auudos E por Auer A uola liurar E deffender E emparar de quẽ quer que uos Algũu 

enbargo sobre ella quiser põer Assy cõmo he husso E custume da terra.‖ 

IC710 en-2 Sentido 

opaco 

enbargo Verbo  Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] os sobred(i)c(t)os Castelos e vilas tornesse A‘lRey de Port(ugal) sen neua (con)tenda e sen ne~uu~ enbargo.‖ 

IC711 ẽ-1  ẽbargo Verbo  Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―E obrigamonos A uos lyurar e deffender de quẽ quer que uos ẽbargo Alghũ ssobrela ffezer come husso e costume do Reyno sso obrigaçõ 

dos bees da dita ordẽ que pera esto obrygamos.‖ 

IC712 ẽ-1 Sentido 

opaco 

ẽbargo
529

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

CCBA 01-02 

AVERBAÇÃO: ―E obrigou os bẽes do dito spitaL A lhos ljurar e deffender o dito casaL e pertẽẽças deL de quem quer que lhj Algŭu ẽbargo ssobrelos 

quiser fazer.‖ 

IB413 en-2 Mudança de 

estado 

encantar Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭncantāre encantar, enfeitiçar, 

seduzir 

CEM 43 

AVERBAÇÃO: ―E, con tod‘ esto, ainda faz al / conos livros que ten, per bõa fé: / se acha molher que aja o mal / deste fogo que de Sam Marçal é, / assi a 

vai per foder encantar / que, fodendo, lhi faz ben semelhar / que é geada ou nev‘ e non al.‖ 

                                                           
528

02 ocorrências.  
529

02 ocorrências.  
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IC713 en-2 Mudança de 

estado 

encantar Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭncantāre encantar, enfeitiçar, 

seduzir 

DSG 07r 

AVERBAÇÃO: ―Contou  sam gregorio / e disse . | Naquel tenpo emque esta cidade | derroma os mal feitores que sabe  de | encantar . os home es . com 

aaJuda e | poderio dos em mijgos . Forõ co | nhocidos e pressos . Bassilio que | antre elles foy o mayor . fugiu | a acidade de ualleria . em auito | de mõie.‖ 

IB414 en-2 Mudança de 

estado 

encantador Verbo Verbo Verbo Do lat. incantātor, -ōris 

< lat. ĭncantāre 

encantador, mago, 

feiticeiro 

CSM 26 

AVERBAÇÃO: ―De com‘ o jograr cantava Santa Maria prazer / ouv‘, e fez-lle na viola hũa candea descer; / may-lo monge tesoureiro foi-lla da mão toller, 

/ dizend‘: ‗Encantador sodes, e non vo-la leixaremos.‖ 

IC714 en-2 Mudança de 

estado 

encantador Verbo Verbo Verbo Do lat. incantātor, -ōris 

< lat. ĭncantāre 

encantador, mago, 

feiticeiro 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo 

e~ semelha~ça de home~m.‖ 

IC715 en-2 Mudança de 

estado 

encantador Verbo Verbo Adj. Do lat. incantātor, -ōris 

< lat. ĭncantāre 

encantador, mago, 

feiticeiro 

DSG 07r 

AVERBAÇÃO: ―Entom obispo castorio / veeo ao moesteiro . e trouue cõ | sigo bassillio / mõie / encantador | Errogou ao abbade dom equi | cyo queo 

recebesse por mõie e  | seu moesteiro.‖ 

IC716 en-2 Conversão 

em; 

transformação 

em; mudança 

de estado  

encarnaçom Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem    

< lat. incarnāre (in- +                

-caro(carnis)- + -āre), 

‗tornar, carne, 

encarnar‘
530

 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino 

assumiu a natureza 

humana) 

OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E esta desputaçom tam sotil auia o sancto doutor pello entendime~to que lhe daua o Spiritu Sancto emna Sancta Escriptura, em que elle 

achaua as e~xertaço~o~es muy marauilhossas da Sancta Trindade e da encarnaçom do uerbo deuinal, que fazem muy fremosamente apostado o orto da 

Sancta Escriptura.‖ 

                                                           
530

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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IC717 ẽ-1 Conversão 

em; 

transformação 

em; mudança 

de estado 

ẽcarnaçõ Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem    

< lat. incarnāre (in- +                

-caro(carnis)- + -āre), 

‗tornar, carne, encarnar‘ 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino 

assumiu a natureza 

humana) 

PP 02b 

AVERBAÇÃO: ―E a era da e~carnaço~ e~ mil e doze~tos e #LVII anos roma~os e #CLII dias mais.‖ 

IC718 in-1  Conversão 

em; 

transformação 

em; mudança 

de estado 

incarnaçõ Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem    

< lat. incarnāre (in- +                

-caro(carnis)- + -āre), 

‗tornar, carne, encarnar‘ 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino 

assumiu a natureza 

humana) 

FR 71r 

AVERBAÇÃO: ―[...] e esta S(an)cta Trijdade an(te) da incarnaço~ de N(ost)ro Senhur Ih(e)su C(risto) deu lee e ensinamento a seu poboo p(er) Moyse~ e 

p(er) llos outros se(us) p(ro)ph(et)as [...].‖ 

IB415 en-2 Superposição encavalgada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA en- + -cavalgar < 

lat. vulg. cabăllĭcāre 

montado a cavalo, 

andando a cavalo, 

encavalgado 

CEM 53 

AVERBAÇÃO: ―Achei Sancha Anes encavalgada, / e dix‘ eu por ela cousa guisada, / ca nunca vi dona peior talhada, / e quige jurar que era mostea; / e 

vi-a cavalgar per ũa aldeia / e quije jurar que era mostea.‖ 

IC719 en-2 Sentido 

opaco 

encenço Verbo Verbo Subst. Do lat. incensum, do 

radical supino de 

incendĕre 

incenso, aroma, 

perfume 

OE 08r 

AVERBAÇÃO: ―Assy como no orto do parayso som especias de bo~o~ odor, be~ assy e~na Sancta Escriptura ha muytas maneiras despecias que a fazem 

de muy precioso odor a toda parte, ca em ella ha o encenço da deuaçom e a myrra da mortificaçom da carne~ e o cinamomo~ da rene~brança da morte e o 

balsamo da perseuerança.‖ 

IC720 en-2 Sentido 

opaco 

enséenço Verbo Verbo Subst. Do lat. incensum, do 

radical supino de 

incendĕre 

incenso, aroma, 

perfume 

FS 13r 
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AVERBAÇÃO: ―Etodolos outros frades [...] enséenço e en orações e em fazer boas obras.‖ 

IB416 en-2 Expletivo encobra ~ 

encobre
531

 

Verbo Verbo Verbo  

 

Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, cobrir, 

esconder, dissimular 

CAMI 23 

AVERBAÇÃO: ―E quand‘ el vem u vos vos sodes, razon / quer el catar que s‘ encobra e tem / que s‘encobre, pero non lhi val ren, / ca nos seus olhos 

entenden que non / pod‘ el poder aver d‘ aver prazer / de nulha ren, se non de vos veer.‖ 

IB417 en-2 Expletivo encobrir Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder, 

dissimular, cobrir 

CEM 21 / 

41 

AVERBAÇÃO 1: ―E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss‘ en / ca eno rostro trage, e non ten / por dereito de s‘end‘ el encobrir; /  e 

se aquesto sofredes ben lheu, / querran a outr‘ assi furtá-l‘o o seu, / de que pode mui gran dano vĩir.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas 

los vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas.‖ 

IB418 en-2 Expletivo encobri  Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder, 

dissimular 

CA 34 

AVERBAÇÃO: ―E sabedes, des que vus vi, / mia senhor, sempr‘ eu desejei / o vosso ben, e vus neguei / meu cor d‘est‘, e vo-l encobri. / Mais agora ja por 

morrer, / se vus pesa, ou por viver, / se vus prouguer, vo-lo direi.‖ 

IC721 en-2 Expletivo encobrẽ  Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder, 

dissimular 

FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―[...] e q(ue~) isto no~ fez(er) aya atal pea qual e´ posta (contra) aquelles q(ue) encobre~ os furtos e son (con)selladores co~ elles.‖ 

                                                           
531

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IB419 en-2 Expletivo encoberto Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, esconder 

disfarçar 

FG 71 

AVERBAÇÃO: ―E páádeyras e pescadores uenderen per u quiserem. e nõ darem por en nada a nẽgúú. e se se meten en encoberto do açougue cõ sas 

vendas paguẽ o açougue.‖ 

IB420 en-2 Expletivo encoberto ~ 

encoberta
532

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA en- + -cobrir < 

lat. coopĕrīre < cum- +   

-operīre, ‗fechar, tapar, 

cobrir‘ 

ocultar, cobrir, 

esconder, dissimular 

CAMI 05 / 

14 

AVERBAÇÃO 1: ―Ben soub‘, amigo, por certo / que o pesar d‘aquel dia / vosso que par non avia, / mais pero foi encoberto, / e por en seede certo / que 

non foi o vosso pesar / que s‘ ao meu pudess‘ iguar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Feze-o por encoberta, / ca sei que se fora matar, / ante que a mi fazer pesar, / e por esto sõo certa / que ant‘ el queria morrer / ca mi sol 

um pesar fazer.‖ 

IC722 en-2 Sentido 

opaco 

encomendamus Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -comendar 

< lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, 

‗confiar, entregar, dar 

como missão‘ 

encomendar TOX015 01 

AVERBAÇÃO: ―Esta he a Carta de doaço~ a qual encomendamus a fac(er) Eu Vasco Lourenço e Eu Domingas p(er)iz sa Moller a ssanta Maria 

Dalcobaça por nossas Almas e~ remime~to de nossos pecados de hu nosso h(er)damento q(ue) nos auemos [...].‖ 

IC723 en-2 Sentido 

opaco 

encomendar Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -comendar 

< lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, 

‗confiar, entregar, dar 

como missão‘ 

encomendar  PP 01d 

AVERBAÇÃO: ―E por esta rrazo~ fazemos assinaadame~t(e) este liuro $ por q(ue) senp(re) os rreys do nosso senhorjo se cate~ en el assy como e~ 

                                                           
532

Cada forma ocorre 01 vez. 



714 

 

espelho e veia~ as cousas q(ue) en ssy am de en|co|mendar e as entenda~. E ssegundo aquisto faça~ enos se(us) rreynos.‖ 

IB421 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encordadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA en- + -cord(a)- + 

-a- + -r < lat. chŏrda < 

gr. chordē, ‗tripa, corda 

musical feita com tripas‘ 

amarrado, 

encordoado, atado, 

apertado ou cingido 

com corda ou 

cordões 

CEM 40 

AVERBAÇÃO: ―De grado queria ora saber / destes que tragen saias encordadas, / en que s‘ apertan mui poucas vegadas, / se o fazen polos ventres 

mostrar, / por que se devan deles a pagar / sas senhores, que non tẽe pagadas.‖ 

IB422 en-2 Sentido 

opaco 

encorrerõ Verbo Verbo Verbo Do lat. incurrĕre incorrer IDD 63 

AVERBAÇÃO: ―E disse Domĩgos Paez que foy Juiz de Fermedo e Dom Steuã de Oruida que iaa outra uez encorrerõ per mãdado del Rey don Affonso e 

acharõna por del Rey.‖ 

IB423 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encouto
533

 Subst. Verbo Subst. Do PA en- + -cout(o)- + 

-a- + -r <  lat. cautum, -ī, 

‗precaução‘ 

encouto, i.e. multa 

ou pena pecuniária 

que se impunha 

noutro tempo aos 

que usavam ou 

traziam coisas 

defesas por lei, como 

armas, bestas etc., ou 

que quebravam os 

privilégios dos 

coutos, coutadas ou 

foro
534

 

CS 66-80 

AVERBAÇÃO 1: ―E deuẽ põer encouto de .Lxª. soldos e nõ de chus.‖ 

                                                           
533

03 ocorrências. 
534

Segundo o Dicionário on-line Caldas Aulete. 
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AVERBAÇÃO 2: ―E o porteiro deue séér jurado pelos santos euangelhos que façã dereito a cada huu ou do encouto se lho britarem.‖  

IB424 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encoutar
535

 Subst. Verbo Verbo Do PA en- + -cout(o)- + 

-a- + -r <  lat. cautum, -ī, 

‗precaução‘ 

apreender, tomar 

(coisa cujo uso é 

defeso por lei); 

avaliar e fazer pagar 

(o valor da coisa 

defesa ou proibida 

por encouto)
536

 

CS 67-75 

AVERBAÇÃO: ―E o mayordomo deue meter por sayom quẽ el quiser e da-lo no concelho por sayom pera chegar os peõs. e este sayom pode penhorar e 

encoutar. en .v. soldos e o sayom nõ deue hír penhorar casa do caualeiro.‖  

IC724 ẽ-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽcravelhadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA ẽ- + -cravelh(o)- 

+ -a- + -r  < do PA 

cravelho < lat. clāvus, -i  

atado, encravelhado, 

imobilizado, 

apertado, retesado 

VSMA 79v 

AVERBAÇÃO: ―E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e 

brad(os) diziia: - Oo q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.‖ 

IC725 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽcurtaron
537

 Adj. Verbo Verbo Do PA en- + -curt(o)- +  

-a- +-r < lat. cŭrtus 

encurtar, diminuir CGE 02d / 

03c 

AVERBAÇÃO: ―E de Tiraz veheron os Tiracianos, os quaaes pobraron hu~a terra a que poseron nome Tiracia; mas os que veeron despois e~curtaronlhe 

                                                           
535

Cunha (2010) não registra essa palavra. 
536

Segundo o Dicionário on-line Caldas Aulete. 
537

02 ocorrências. 
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o nome e chamaronlhe Tracia.‖ 

IC726 en-2 Sentido 

opaco 

enderẽçou ~ 

endẽrece
538

 

Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre 

endireitar, consertar FR 71v 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro 

D(eu)s, endere~çou e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos 

saluar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ma~damos que se alguu ome d(e)manda (contra) el rey peçalhy mercee en puridade e mandelly diz(er) que llo ende~rece todo muy 

ben.‖ 

IC727 en-2 Sentido 

opaco 

enderẽça Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre 

endireitar, consertar PP 04b 

AVERBAÇÃO: ―E co~ estas duas cousas se endere~ça o mu~do fazendo be~ aos q(ue) o ben fazem e dando pena e sc(ar)mento aos q(ue) o mereçesse~.‖ 

IC728 en-2 Sentido 

opaco 

enderẽçou ~ 

enderençasse
539

 

Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre 

guiar, conduzir, 

dirigir, encaminhar 

FS 16r-

16v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eel. lhis disse. Nõ me detenhades ca Deus mj enderẽçou mha carreyra nẽmj façades força. ca esta chuua nõ durara mais de duas horas 

e todos uirõ que assi foy.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epor que nõ ousou aentrar no Moesteiro. ca bẽ sabia que nõ era custume de molheres entrarẽ em Moesteiro. de mõges. ficou preto daly 

en hũa mouta quehj auia e enuyou dizer assan ffruytoso queliurasse da boca do lobo hũa ouelha que andaua errada. equelhi mostrasse a carreyra da saúde e 

a enderençasse hj e que ensinasse ad disciplinas espiritais aalma que demãda Deus equea recebesse assi come homen que perdeu ouelha Equandoa achou 

posea enseus onbros.‖ 

IC729 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

endoado
540

 Subt. Verbo Adj. 

 

**Do PA en- + -dor- +   

-a- + -r < PA dor < lat. 

dŏlōr, -ōris 

enfadado, 

aborrecido, 

desgostoso, triste, 

condoído 

FS 16r 

                                                           
538

Cada forma ocorre 01 vez.  
539

Cada forma ocorre 01 vez. 
540

Cunha (2010) não registra o verbo endoar. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Eel téendo ogouernage sẽ aiuda domẽ achousse da outra parte do Ryo ali hu queria Yr. Eos marĩeyros quandosse espertarõ. fezerõlhi sas 

querelas endoado e disserõlhj. Andemos enquanto Auemos dia ca de noyte nõ poderemos bẽ Remar.‖ 

IB425 en-2 Mudança de 

estado 

endurar Verbo Verbo Verbo Do lat. indūrāre < in- +  

-dūrāre, ‗tornar duro, 

endurecer‘ < durus, -a,    

-um 

sofrer CAMI 28 

AVERBAÇÃO: ―—Amigo, queredes-vos ir? / —Si, mia senhor, ca non poss‘ al / fazer, ca seria meu mal / e vosso; por end‘ a partir / mi conven d‘aqueste 

logar. / —Mais que gran coita d‘ endurar / me será, pois me sen vós vir, // Amigu‘, e de min que será? / — Bem, senhor bõa e de prez; / e, pois m‘ eu fôr 

daquesta vez, / o vosso mui ben se passará, / mais morte m‘ é de m‘ alongar / de vós e irm‘ alhur morar. / — Mais, pois é voss‘ ũa vez já, // Amigu‘, eu sem 

vós morrerei. / — Non querrá Deus esso, senhor, / mais, pois, u vós fordes, non for / o que morrerá eu serei; / mais quer‘ eu ant‘ o meu passar / ca assi do 

voss‘ aventurar. / — E eu sem vós de morrer ei.‖ 

IB426 en-2 Mudança de 

estado 

endureo
541

 Verbo Verbo Verbo Do lat. indūrāre torturar, fazer sofrer FG 73-74 

AVERBAÇÃO: ―Se alguũ vezĩo de Evora derronpe Casa de seu vezĩo co Armas escudos Espadas e lj for prouado per enquisas. peyte A elle .CCC. soldos. 

[...] E quanto mal fezer en a Casa saallo. E se dentro mal receber endureo E se disto pider ioyzio deuelj A iurar na cruz + com xj homes e cõsigo .xij.‖ 

IC730 en-2 Mudança de 

estado 

endurados Verbo Verbo Adj. Do lat. indūrāre endurecido, 

obstinado no mal 

FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―Assy como a infirmidad(e) e a chaga q(ue) e´ g(ra)nde eno corpo no~ pod(e) saar se~ grandes maestrias ne~ se~ grandes meezinhas por 

ferro e por queymas, assy a maldad(e) dos que so~ endurados e p(er)fyosos en faz(er)lhys mal non lha pod(e)n toller seno~ p(er) g(ra)ues pe~as.‖ 

IC731 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

enfadado Subst. Verbo Adj. 

PP 

**Do PA en- + -fad(o)- 

+ -a- + -r < lat. fatiĭus,   

-a, -um, ‗insípido‘ 

enfastiado, entediado OE 01v 

                                                           
541

02 ocorrências. 
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ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que 

sse ente[nda], lea o triste e achara con que se al[egre].‖ 

IB427 ẽ-1 ~  

en-2 

Movimento 

para dentro 

ẽfijnos ~ 

enfí‘jos
542

 

Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -fiar < lat. 

filāre 

enfiar, i.e., enviar 

alguém à presença 

do juiz 

FG 70 

AVERBAÇÃO: ―Todo uezĩo que saca cuitello su fomo da Villa ou ẽ araualde. de .iij. maravidis. Aos Juyzes e se o sacar fora ou no mote nõ nos de. Peleía 

que pelegẽ. vezĩs na Villa ou fora da uilase foren  os Juyzes ẽfijnos pera dereyto que façã dereyto perant‘elles. e se os Juyzes se s‘y nõ acertarẽ traue ẽ eles o 

alcayde é enfí’jos pera dereyto dos Juyzes.‖ 

IB428 ĩ-1 Movimento 

para dentro 

ĩfiados
543

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do PA in- + -fiar < lat. 

filāre 

encarcerar; 

responsabilizar-se
544

 

NT 02 

AVERBAÇÃO: ―E isto fui de pois que furũ fíídos anto abade. E de pois que furũ ĩfiados por iuizo de ilo rec.‖ 

IB429 en-2 Sentido 

opaco 

enfinger ~ 

enfingede
545

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnfĭngĕre fazer ostentação, 

gabo, elogio 

CAMI 12-13 

AVERBAÇÃO: ―Ca mi non tolh‘ a mi ren, nen mi dá / de s‘ enfinger de mi mui sem razon / ao que eu nunca fiz se mal non, / e poren, senhor, vos mand‘ 

ora já / que, ben quanto quiserdes des aqui / fazer, façades enfinta de mi. // E estade com‘ estades de mi / e enfingede-vos ben des aqui.‖ 

IB430 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

enforcado Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -forc(a)- +  

-a- + -r < lat. fŭrca
546

 

enforcar CEM 25-26 

                                                           
542

Cada forma ocorre 01 vez. Segundo Cunha (2010), o verbo enfiar (sob a variante infiar) registra-se pela 1ª vez em português no séc. XVI. A datação do vocábulo em questão pode 

ser recuada em três séculos, pois se comprova seu uso em escrito do séc. XIII. 
543

Segundo Cunha (2010), o verbo enfiar (sob a variante infiar)  registra-se pela 1ª vez em português no séc. XVI. A datação do vocábulo em questão pode ser recuada em três 

séculos, pois se comprova seu uso em escrito do séc. XIII. 
544

Castro (2006), em sua versão modernizada da Notícia de Torto, aponta que o sentido da apalavra ĩfiados seria responsabilizados. Adotamos, por ora, essa interpretação. Contudo, 

era esse o sentido original do termo empregado? Será mesmo que há tal correspondência semântica entre enfiar e responsabilizar? Eis a averbação conforme à modernização do 

texto feita por Castro (2006, p.133): ―E isto foi depois que foram juramentados ante o abade. E depois que foram responsabilizados por juízo de el-rei.‖ 
545

Cada forma ocorre 01 vez. 
546

Cunha (2010) afirma que a forma enforcado só é registrado a partir do séc. XVI, quando, na verdade, já aparece em testemunhos linguísticos dos séc. XII-XIV. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / 

ũu soldo pera as alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.‖ 

IC732 en-2 Movimento 

para dentro 

enfusas Verbo Verbo Subst.  Do lat. infundĕre < lat. 

fundĕre 

moringa, bilha, vaso, 

infusa 

FS 18v 

AVERBAÇÃO: ―Tanto que chegamos áaquel logar e os frades o souberõ sayron anos e receberenos muy bẽ e muy ledamẽte. e tragiã cestos cõ pã e 

enfusas cõ agua segũdo como o propheta castigou huus quando disse [...].‖ 

IB431 en-2 Sentido 

opaco 

enganar Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

CA 53 

AVERBAÇÃO: ―Por Deus; e se vus én pesar, / non mi-o façades entender, / e poder-m‘ edes defender / de gran cuita por mi-o negar. / E mia fazenda vus 

direi: / por ben pagado me terrei, / se me quiserdes enganar.‖ 

IB432 en-2 Sentido 

opaco 

enganar
547

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

CEM 15 / 

40 

AVERBAÇÃO: ―E direi-vos um recado: / pecado / nunca me pod‘ enganar / que me faça já falar em armas, ca non m‘é dado / (doado / m‘é de as reu 

razõar, /  pois-las non ei a provar); /  ante quer‘ andar sinlheiro / e ir come mercadeiro / algũa terra buscar / u me non possan culpar / alacran negro nen 

veiro.‖ 

IC733 en-2 Sentido 

opaco 

enganaua Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Epois entẽdeu que fora mudado per palavras de Apollonio mãdou por Apollonio. e fezeo açoutar e arreferirlhj quelhj fazia aquel marteyro 

porque enganaua os homẽs.‖ 

IC734 ẽ-1  Sentido 

opaco 

ẽganar ~ 

enganar
548

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

LA 16 

                                                           
547

02 ocorrências. 
548

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―Ca aqueles que son moles e fracos cõtra as tẽtações, assi como de suso dissemos, trabalhan-se d‘ẽganar os simplizes e os bavecas pera 

traze-los daqueles maaos custumes que eles am.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] aquestes luxuriosos que sse entendẽ pelo mioto trabalhan-se d‘enganar per paravoas doces e mansas os que achã simplezes e 

bavecas [...].‖ 

IB433 en-2 Sentido 

opaco 

enganado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

IDD 69 

AVERBAÇÃO: ―E diseron que el Rey est enganado desse casal em esta guisa‖ 

IC735 en-2 Sentido 

opaco 

enganado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

DSG 08r 

AVERBAÇÃO: ―Epera nom seeres tu | pedro enganado da uida santa . | que aqueste abbade equicio fez por | deus . Pregunta omuito honrr | ado barom 

albyno . bispo da cidade | de raete . e outros som ajnda uj | uos . homee s de fe . per que podes seer | certo . se quiseres mais saber | da obra que el fazia.‖ 

IC736 en-2 Sentido 

opaco 

enganador Verbo Verbo Adj. Do lat. *ingannāre enganador FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Este ffilemõ coraula o deostou muy mal de traedor e de escomũgado ede falso e que era enganador dos homẽs e cõ dereito quelhi deuyam 

todos aquerer mal.‖ 

IC737 en-2 Sentido 

opaco 

engano ~ 

enganos
549

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, engano, 

justificativa 

FR 74r – 

76v 

AVERBAÇÃO 1: ―E sse p(er)uentura alguu daquelles que dissemos no~ poder uijr p(er) enfirmydad(e) ou por guarda dalgu~a cousa q(ue) perteesca a 

senhorio del Rey e no~ por outro engano [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] muyto mays os deuemos a dar mays (con)p(ri)dame~te e sen engano q(ue) nos chamamos e sumos fillos da S(an)c(t)a Eyg(re)ya.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...]e porq(ue) achamos que an a dar estes dizimos fazensse muytos enganos, d(e)ffendemus firmeme~te que daq(ui) adeante q(ue) 

nenhuu seya ousado de coller ne~ de midir ome~ pan que teue na eyra seno~ desta guysa [...].‖ 

IC738 en-2 Sentido enganos Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre armadilha, cilada, LA 02 

                                                           
549

A primeira forma ocorre 02 vezes; a última, 01 vez. 
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opaco engano, ardil 

AVERBAÇÃO: ―Ca o que bõõ he paga-sse d‘estudar pelas Escrituras Sanctas pera conhocer os enganos do ẽmiigo e conhocẽdo-os, que se sabha 

guardar.‖ 

IC739 en-2 Sentido 

opaco 

enganos Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre armadilha, cilada, 

engano, ardil 

FS 02r 

AVERBAÇÃO: ―Vayte pera casa eescreui bẽ quanto hj achares en ouro enprata e en uestiduras eendóas e tragimho.  [...] Eela cõsa madrĩha enuiou 

aquelas doas eaquel auer perseu seruo Ao Bispo Nono. edizerlhi. estas cousas meto entas maãos ca estas son as riquezas queo ẽmíjgo mj fazia auer. perseus 

enganos per que eu era decebuda. ca amĩ abastã as riquezas do meu esposo e meu senhor ihesu Christo.‖ 

IC740 em-1 Sentido 

opaco 

emguanos Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―Ca algúús delles . de que | me nenbro . despois que os deus apartou | do mundo sempre os teue linpos | e sááos . e sem uelhice da alma . | 

eno estado em queos chamou . Enu  | ca lhes quis dar nem hu a hõrra | no mundo . das bulrras . e dos emguanos . per que os que no mundo | uiue  soõe 

apassar.‖ 

IB434 en-2 Sentido 

opaco 

engenio Verbo  Subst.  Subst. Do lat. ĭngĕnĭum < in- + 

genĕre 

engenho, gênio, 

artifício genioso 

FCR 13 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que exido fore en carrera con armas o con sarceno, non uenga a fiel, si poder dar sua uerdat que assi he e sin mal engenio; si 

non, uenga.‖ 

IB435 en-2 Sentido 

opaco 

engẽoso Verbo Verbo Adj. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < 

lat. in- + -genĕre, ‗gerar, 

dar à luz, deitar ao 

mundo‘ 

habilidoso, 

inteligente, 

engenhoso 

CSM 21 

AVERBAÇÃO: ―O menĩ‘ a maravilla er‘ apost‘ e fremoso, / e d‘ aprender quant‘ oya era muit engẽoso [...].‖ 

IC741 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

ẽgrossa Adj. Verbo Verbo Do PA en- + -grosso- +  

-a- + -r < lat. grŏssus 

engrossar, crescer, 

desenvolver 

aperfeiçoar 

OE 03v 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―Outrosy, este nome Jhesu he manyar, onde diz Sam Bernardo: Dy tu, home~! Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras 

deste nome Jhesu? Certo sy. O, qual he a cousa que asy e~grossa a alma e a me~te daquelle que cuyda em este nome Jhesu?‖ 

IB436 en-2 Mudança de 

estado 

enlumẽada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. illumināre iluminado, claro, 

resplandescente  

CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

IB437 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enpareo ~ 

enparello
550

 

Subst. Verbo Verbo Do PA en- + -pared(e)- + 

-a- + -r < lat. *pǎrētem, 

de parĭes, -ĕtis  

emparedar, 

encarcerar, pôr entre 

paredes 

FG 81-82 

AVERBAÇÃO 1: ―Todo home Mercador en Merchandaria se lj Acharẽ Algũa cousa de furto nõ lo deuen A demandar por de furto ca e Mercador. Et se nõ 

ouuer outor Adugao e enpareo. Et se nõ ouuer outor e nõ souber quen lo uendeu deue A iurar que nõ sabe quẽ lo uendeu.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et todo vezĩo da terra a que acharẽ cousa de furto deue a dar quen lo uendeu e emparello.‖ 

IB438 in-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

inparedeadas
551

 

Subst. Verbo Adj. Do PA in- + -pared(e)- +  

-a- + -r < lat. *pǎrētem, 

de parĭes, -ĕtis
552

 

emparedadas, 

enclausuradas 

EVOMC 01 

                                                           
550

Cada forma ocorre 01 vez. 
551

Cunha (2010) afirma que o verbo emparedar aparece no port. do séc. XVII. Vê-se, na verdade, que o vocábulo já ocorre registrado em fins do séc. XIII, ainda que sob variação 

gráfica do formativo prefixal, que assume em tal documento a forma etimológica. 
552

Parassíntese lato sensu. 
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ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―[...] logo damus A uicente criado das inparedeadas de scam vicẽte ho tal nosso canpu com seu holiuar [...].‖ 

IB439 em-1 Expletivo empenhoro Verbo Verbo Verbo Do PA em- + -penhorar 

< do lat. pĭgnǒrāre 

penhorar, 

empenhorar 

HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu Johã soarez Tabellion da Cidade de Lixbõa ui, líj, e de femença esguardey. obligo a uos e empenhoro hũa nossa Casa. a qual nos 

auemos em Lixbõa. no logo que chama mũturo da orca.‖ 

IB440 em-1 Expletivo empenorar Verbo Verbo Verbo Do PA em- + -penhorar 

< do lat. pĭgnǒrāre 

penhorar, 

empenhorar 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E uos ne~ neu´u´ q(ue) de uos decenda no~ possades doar. ne~ uender. ne~ ca~byar. ne~ empenorar. e ne~ emprazar ne~ alear os 

daua~ditos castellos & vilas [...].‖ 

IB441 en-2 Expletivo enpenorar Verbo Verbo Verbo Do PA em- + -penhorar 

< do lat. pĭgnǒrāre 

penhorar, 

empenhorar 

HGP138 01 

AVERBAÇÃO: ―E nos, Pedro Esteuayz e mha molher Tareiga M(e~)diz, desaquj adeante no~ se´e´rmos poderossos de uender ne~ de doar nen 

d‘enpenorar ne~ de enalehar ne~hu~a rem de todo´o´ herdame~to desusso dito.‖ 

IB442 en-2 Expletivo enpenoredes Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -penhorar < 

do lat. pĭgnǒrāre 

penhorar, 

empenhorar 

CA001 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] no~ dedes ne~ uendades ne~ emplazedes ne~ enpenoredes a ne~guu~ ome~. seno~ a ome~ vilao q(ue) mi faça ende meu foro en 

paz.‖ 

IB443 en-2 Sentido 

opaco 

desempeçados Verbo Verbo Adj. Do PA des- + -empeçar ~ 

-empecer < lat. 

*impedĭscĕre, incoativo 

de impedīre 

desimpedido, 

desembargado 

HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...]& a dia de uosso passam(en)to deste mundo q(ue) fique~ a nos  [...]sso moest(ey)ro estes lugares & h(er)dam(en)tos ia d(i)tos liures & 

desempeçados de [...] [o]me & de toda m[o]ller & a uoz do moest(ey)ro ia d(i)to entreos & reçebaos p(er) sua autoridade cu~ todos los p(er)feytos & 

lauores & aruores & chantados & casas [...].‖ 

IC742 em-1 Sentido empeecesse Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, molestar, prejudicar, OE 05r 
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opaco incoativo de impedīre pôr entraves 

AVERBAÇÃO: ―Hu~u~ sancto home~ ma~dou a hu~u~ demo e~no nome de Jhesu Christo que se partisse de hu~u~ luguar e se fosse morar a outro, e~ 

guisa que nu~ca empeecesse a nehu~u~ que chamasse a gloriosa Madre de Deus. E o diaboo, tanto que esto ouuiu, feze o ma~dado do sancto home~m per 

uirtude do nome de Jhesu.‖ 

IC743 en-2 Sentido 

opaco 

enpeecer ~ 

enpeesca
553

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

molestar, prejudicar, 

pôr entraves 

LA 02 

AVERBAÇÃO: ―A nona propriedade he que se asseẽta sobrelas aguas pera veer pela soonbra o açor ou outra ave qualquer que lhi possa enpeecer e que 

ante que lhi enpeesca, lhi possa fogir.‖ 

IC744 em-1 ~ 

en-2 

Sentido 

opaco 

empeece ~ 

enpeçauã ~ 

enpecey ~ 

enpecoulhe ~ 

em peecer
554

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, prejudicar, 

pôr entraves; 

esbarrar, topar de 

frente, tropeçar 

DSG 03r -

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―Na questa uilla mo | raua húú laurador / e auia húú | filho . que auia nome honrrado . | E aqueste des sua menjnice / sem | pre fez 

grande steença . pera auer [f3r-c2] depois . agloria do paraisso . E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome te de obras ma | as e 

desaguissadas . mais ajn | da / depalaura sobeia que nom pre | sta nem empeece ane hu u  . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epor | que diziam polla terra / que no moes | teiro enque moraua este santo home  | libertino . Auia muj grande auer | Entrarõ os 

francesses cõ gran | de soberua . pella egreia / enque | este libertino iazia / fazendo | sua oracom . Efoy muj grande | marauilha / que andando braadando | 

por el / os francesses / enpeçauã | em el hu iazia e nom opodiã | ueer.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E depois se saiu do moesteiro o preposto dõ | libertino . Preguntauõno ho | méés nobres e muito honrrados | queo conhociam . porque 

tragia afa | ce tam Jnchada e tam cardea . | e el respondeo . Polos meus pe | cados . odya d‘oote  / enpecey nas | talhoos dos pees . e fezime tam | mal 

como ueedes . Eassy oho | me  sancto / pella resposta que deu di | sse uerdade . e guardou aseu abbade | que nom caesse em maa fama | do mal quelhe 

fezera.‖ 

                                                           
553

Cada forma ocorre 01 vez. 
554

Cada forma ocorre 01 vez. Observe-se que na última forma o prefixo aparece desligado de sua base. 
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AVERBAÇÃO 4: ―Eo mõie se tor | nou pera sua cela / eno tenpo e  | que os mõies iaziam folgando | ao meyo dya . assy como mã | daua sua ordem . Veeo 

oladrã | ao lugar per que soya aentrar . e sobiu | na sebe . e depois que pos hu u pee | no orto . uiu quehu a serpente  | iazia tendida na carreira per | que 

el auia aentrar . Ecom gram | temor / querendo tirar opee e  pos sy . enpecoulhe oçapato em huu  | paao dasebe . e jouue assy cõ acabe | ça pera fundo . 

ataa que uééo omõie | ortalom / na ora em que soya auy r.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Edes | pois que foy fora do moesteiro dey | tado . disse que muitas uegadas | teuera acela de equicyo / per seus | encantame tos . toda 

entregame te | pendurada no aar . pero nom po | dera em peecer ane huu  de to | dos aqueles que no moesteiro / uiujam.‖ 

IB444 en-2 Sentido 

opaco 

enpellada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. impellĕre empurrado FG 65 

AVERBAÇÃO: ―Qui ferir moller ante seu marido. [...] se a ferir que faça negro ou seir sãgui pectarli .viij. maravidis [...] se for outra ferida chus pequena. 

ou de maó posta ou enpellada auer o meyo deste Juyzo sobredicto. e en estas cousas e nas outras escoller senpre o rancuroso.‖   

IB445 em-1  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplazedes Subst. Verbo Verbo Do PA em- + -praz(o)- +  

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies (‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘) 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato 

de enfiteuse, aforar 

CA001 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] no~ dedes ne~ uendades ne~ emplazedes ne~ enpenoredes a ne~guu~ ome~. seno~ a ome~ vilao q(ue) mi faça ende meu foro en 

paz.‖ 

IB446 em-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

emplaze ~ 

empraze
555

 

Subst.  Verbo Verbo Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

emprazar, intimar 

 

TP 01 

                                                           
555

Cada forma ocorre 01 vez.  



726 

 

ou stricto sensu autoridade‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―A p(ri)meyra cousa [e´] q(ue) o juyz cite qual quer parte, quer diz(er) que emplaze, poys que alguu ome lhy demandar, se no~ for parte 

que no~ pod(e) demandar se no~ ouv(er) lecença do juiz: como seu filho daquel que foy servo e quer demandar en juyzo aaq(ue)l que forrou seu padre ou 

seu filho ou seu maestre.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―A segunda cousa e´ que o juyz cite en tempo (con)venyavel, que quer diz(er) que emp(ra)ze, ca se o juyz aplazar ou poser tempo en 

g(ra)n festa, non e´ teodo o aplazado de vijr.‖ 

IB447 em-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emprazar Subst. Verbo Verbo Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato 

de enfiteuse, aforar 

TOX014 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] q(ue) esse Egas Affonsso possa emp(ra)zar e ffazer Carta ou Cartas ou p(ra)zo ou p(ra)zos desses daua~ditos Casaes [...].‖ 

IB448 em-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emprazar Subst. Verbo Verbo Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato 

de enfiteuse, aforar 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E uos ne~ neu´u´ q(ue) de uos decenda no~ possades doar. ne~ uender. ne~ ca~byar. ne~ empenorar. e ne~ emprazar ne~ alear os 

daua~ditos castellos & vilas [...].‖ 

IC745 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

enprazamos Subst. Verbo Verbo Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato 

de enfiteuse, aforar 

HGP144 01 
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ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu f(re)y M(a)r(tin), p(r)iol do moesteyro de S(an)ta Maria de Aguas S(an)tas do Bispado do Porto, enssenb(r)a conos f(re)yres & 

rraçoeyros desse moesteyro, enp(r)azamos a uos, St(eua~) Ioha(n)es, e a uossa molh(er), M(ari)a Leda, moradores en Tameal da f(re)gesia de San Juyaa~o 

de t(e)rra de Neuha, todalas q(ue)bradas q(ue) o d(i)to mon(esteyro) ha ena d(i)ta f(re)gesia de San Juyaa~o so tal p(re)yto & sso tal co~diço~ q(ue) uos 

anb(os) as aiades & pusuyades en todo te~po de uosas uydas & façades hi be~feyt(or)ya & dedes ende cada hu~u ano ao d(i)to mon(esteyro) q(u)atro mrs & 

m(eyo) en dia de Pascoa & no~ mays.‖ 

IC746 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazo
556

 Subst. Verbo Verbo Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato 

de enfiteuse, aforar 

ECSS 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Eu Johã uiçã uiçẽte procurador do Moesteyro da chelas [...] enprazo A uos Pero tome çapateyro e a uossa molher Maria anes em 

todo tẽpo de uossa vida danbos hũas Casas que o dito Moesteyro há em Santarẽ na Ramada [...].‖ 

IB449 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enplazado Verbo  Verbo Verbo Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

aprazar, convocar, 

receber prazo para se 

apresentar 

FCR 14 

AVERBAÇÃO: ―Ningun omne que enplazado fore por sua calonna peytar, tan ben de lunes como de uernes, si non dere ao primeyro corral, duble.‖ 

IB450 em-1 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

emplazado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

convocar, mandar 

comparecer 

TP 02 

                                                           
556

02 ocorrências.  
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ou stricto sensu autoridade‘ 

AVERBAÇÃO: ―Se veo o demandador e no~ o demandado, emplazado p(er) #III vezes ou hu~a vez por todas #III esta vez diz o dereyto q(ue) e´ 

p(er)emptorio, deve o juyz ir (contra) elle coma (con)t(ra) revel.‖ 

IC747 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazamẽto Subst. Verbo Subst. Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

emprazamento, 

aforamento, 

aplazamento 

VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder [...] pera mãdar ende fazer carta ou cartas de uẽda ou descanbho ou de quitaçõ ou de Enprazamẽto ou doutra 

firmidõe qualquer tabeliõ que esta procuraçon uír.‖ 

IC748 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazamento Subst. Verbo Subst. Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

emprazamento, 

aforamento, 

enfiteuse 

HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―E nos, p(r)iol & f(re)yres & raçoeyros sob(re)d(i)tos, ma~damos & outorgamos sse formos (contr)a este p(r)azo en todo ou en pa(r)te 

q(ue) peytemos aos sob(re)d(i)tos ou a cada hu~u deles a q(ue) este enp(r)azam(en)to fazemos cen mrs uelhos de pe~a.‖ 

IC749 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazamento Subst. Verbo Subst. Do PA em- + -praz(o)- + 

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‗dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade‘ 

emprazamento, 

aforamento, 

aplazamento 

FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―Se alguu leygo teue[r] p(es)tamo d(e) eygreya ou de moosteyro por en sa uida [e] por emp(ra)zame~to alguu ou como quer ou por 

algu~a cousa q(ue) faça ouue[r] d(e) p(er)der q(ua)nto ouue, aquel p(re)stamo tornesse logo a yg(re)ya ou ao mosteyro d(e) que~ no teu(er) se~ demanda 
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nenhu~a.‖ 

IB451 en-2 Sentido 

opaco 

enpregou Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭmplĭcāre aproveitar, empregar, 

aplicar 

CSM 07 

AVERBAÇÃO: ―Sen muita de bõa manna, / que deu a un seu prelado, / que primado foi d‘Espanna / e Affons‘ era chamado [...] // Ben enpregou el seus 

ditos, / com‘ achamos en verdade, / e os seus bõos escritos / que fez da virgĩidade / daquesta Sennor mui santa [...].‖ 

IA006 en-2 Sentido 

opaco 

enprestou
557

 Verbo Verbo Verbo Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar, ceder  NDHAV  01  

AVERBAÇÃO: ―[...] pelagio da porta. Tercia de Moravedil que li enprestou pora a. ofrecion de utiuado. (sic) pan que li devem a dar.‖   

IB452 en-2 Sentido 

opaco 

enprestou  Verbo Verbo Verbo Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar, ceder TOR 01  

AVERBAÇÃO: ―A iohã Martĩ de Cabanelas. L. Libras. que nos enprestou.‖ 

IC750 en-2 Sentido 

opaco 

enprestou Verbo Verbo Verbo Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar, ceder  FR 74v 

AVERBAÇÃO: ―Onde stabelecem(os) q(ue) logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, 

receba todo dante seu cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya. E todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e 

p(ri)uilegios e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya demandar as cousas que 

fore~ da eygreya p(er)o aquelle sc(ri)pto q(ue) for feyto p(er) todos, e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen 

dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a 

macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.‖ 

                                                           
557

Cunha (2010) afirma que a forma emprestar (com em- ou en-) vem atestada no português a partir do séc. XIII. Pela pesquisa, vê-se, portanto, que já se atesta tal verbo na 2ª metade 

do séc. XII. 
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IB453 en-2 Sentido 

opaco 

enprestado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar  CEM 25-26 

AVERBAÇÃO: ―E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / 

ũu soldo pera as alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.‖ 

IB454 en-2 Sentido 

opaco 

enprestados Verbo Verbo Verbo 

PP  

Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar  FCR 20 

AVERBAÇÃO: ―[...] Tod omne que pennos alleos touer por seu auer enprestados ou mudados ou pennos rematados e o sennor dos pennos os non queser 

sacar, [...] uendados com .I. uizinno [...].‖  

IC751 en-2 Sentido 

opaco 

enprestidos Verbo Verbo Subst. Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

empréstimo PP 03b / 

04b 

AVERBAÇÃO: ―E na q(ui)nta p(ar)tida dos enp(r)estidos e das m(er)cas e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s 

faze~ antre ssy p(ra)zendo a anbalas p(ar)tes e~ que man(eyr)as se deue~ ffaz(er) e qua~es som ualedeiras ou no~ e como sse deue~ a p(ar)tir as co~te~das 

que ant(re) ell(e)s naçere~.‖ 

IC752 en-2 Expletivo enpuxam Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -puxar < lat. 

pulsāre, ‗sacudir, 

impelir‘ 

sacudir, abalar, 

arrastar para si, atrair 

com violência 

VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Porque as tuas lag(ri)mas som muy grandes ri´i´os e reguatos que dam e enpuxam e derribam a mynha casa e de todo o fundamento a 

destruem.‖ 

IB455 en-2 Sentido 

opaco 

enquirudos Verbo Verbo Verbo Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

inquirir, interrogar IDD 63 

AVERBAÇÃO: ―E estes an enquirudos pois per carta de Rey e acharõ esses casaes por 730an Rey e disserom que lhi poserõ tal foro [...].‖ 
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IB456 en-2 Sentido 

opaco 

enquiredores Verbo Verbo Subst. Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

inquisidor, 

inquiridor 

IDD 70 

AVERBAÇÃO: ―E disserom que foy achado outra uez pelos enquiredores e pelos iurados que el Rey don Affonso meteo y el Rey deuia aleuar a meyadade 

de todo assy  como leua do erdamento e que assy fora ia metudo na posse e que assy o usara.‖ 

IB457 en-2 Sentido 

opaco 

enqueredor
558

 Verbo Verbo Subst. Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

inquiridores CS 71 

AVERBAÇÃO: ―E se nõ posso auer enqueredor esse dia deuó-ó a dar en outro dia. e se falar com as enquisas pois que forẽ nomeadas decaera delas.‖ 

IC753 en-2 Sentido 

opaco 

enqueríçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

inquirição  DFP 01 

AVERBAÇÃO: ―E sobello negado foj filhada enqueríçõ e dada hũa sentença que se Adeante sege.‖ 

IC754 en-2 Sentido 

opaco 

enquerer Verbo Verbo Verbo Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

perscrutar, inquirir, 

investigar 

OE 03r 

AVERBAÇÃO: ―Pois, no~ queyras mais trabalhar en va~a~o pera destroir esto que auemos por fe, ne~ queyras emquerer a maneyra per que podem seer 

estas cousas ou no~ seer.‖ 

IB458 en-2 Sentido 

opaco 

enquisas ~ 

enquisa
559

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. inquis(it)a < lat. 

inquirĕre < lat. 

*inquāerĭtāre 

inquisa, i.e., 

testemunha 

FG 73-80 

AVERBAÇÃO 1: ―Se açguũ vezĩo d‘evora teyuer carreyra A outro por lo matar ou por lo ferir e for A elle prouado per bóós homes peyte A el .CCC. 

soldos. [...] E se isto nõ quer poruar per enquisas e pede Joyzo deuẽselj a saluar cõ xj omes e sigo .xij. que nõ seian malados alẽos nẽ falsos nẽ destestados.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E se o Caualleiro ferir Ao peom e lj for prouado per enquisas peytelj dous maravidis.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Se alguũ vezĩo de Evora derronpe Casa de seu vezĩo co Armas escudos Espadas e lj for prouado per enquisas. peyte A elle .CCC. 

soldos.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Et se muler de Caualleiro ferir caualleiro ou moler de caualeyro Ao peõ ou moler de peom ou solteyra ou manceba allẽa e nõ ouuer 

antr‘elles enquisa. e pediren ioyzo. A muler iure cõ mulleres e o home com homes.‖ 

                                                           
558

02 ocorrências. 
559

A primeira forma ocorre 12 vezes; a segunda, 02 vezes. 
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IB459 en-2 Sentido 

opaco 

enquisas
560

 Verbo Verbo Subst. Do lat. inquis(it)a < lat. 

inquirĕre < lat. 

*inquāerĭtāre 

inquisa, i.e., 

testemunha 

CS 71 

AVERBAÇÃO: ―Custume he que se alguẽ deuer algũa cousa e o leixo en sa uerdade que pois nõ possa dar enquisas sobr‘el poys jurar.‖ 

IB460 en-2 Sentido 

opaco 

enquisiciõ Verbo  Verbo Subst. Do lat. inquīsītĭo, -ōnis, 

de inquīsītum, supino de 

inquirĕre 

indagação, devassa, 

inquirição 

CA001 01 

AVERBAÇÃO: ―& do ome~ morto polo omezio; dade #x marauidis a meyadade a pa´a´cio & meyade a concelo. & do rouso out(r)o ta~to furto qual u 

fezerdes tal u peytad(e). p(er) enq(ui)sicio~ de ome´e´s bo´o´s. & esto seia p(er) home´e´s de uossa villa & no~ p(er) outros.‖ 

IC755 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enrouquece Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -rouc(o)- + 

-ec- +  -e- + -r <  lat. 

raucus, -a, -um 

emudecer, silenciar, 

calar, enrouquecer  

LA 13 

AVERBAÇÃO: ―Disserõ aynda que aquela grua que he cabdel das outras quãdo algũũ perigoo vee braada pera sse guardarem as outras daquel perigoo e 

quando enrouquece entra outra en seu logar.‖ 

IC756 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensãdesco Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -sand(eu)- 

+ -ecer < de etimologia 

obscura
561

 

tornar-se sandeu, 

enlouquecer, 

endoidecer, perder a 

razão 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Quando o adeãtado esto ouuyo cuydou logo que era algum homẽ da Cidade sandeu equeo dezia entre belho. Mais quando uyo queo dezia 

muyto afficadamẽte ecõgram cordura disselhy. ffillemon de mal aventurado coraçom e sandeu es affeyto.Eel disse. Eu nõ ensãdesco mais tu es muy 

                                                           
560

03 ocorrências. 
561

Cunha (2010) afirma que o verbo ensandecer aparece a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre em documento escrito do séc. XIV. 
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torticeyro Juyz que tantos homẽẽs bóos marteyras Atorto. Ca eu sóo cristáao que he linhagẽ escolheyto. Entõ ocomeçou á affáagar ante todo opobóo. en 

muytas guysas. cáo queria tornar daquelo enqueo achara.‖ 

IC757 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensandeces Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -sand(eu)- 

+ -ecer < de etimologia 

obscura 

tornar-se sandeu, 

enlouquecer, 

endoidecer, perder a 

razão 

OE 02r 

AVERBAÇÃO: ―E diseron-lhe os conpanheyros: Ensandeces ou dizes esso em jogo?‖ 

IB461 en-2 Expletivo enserrã Verbo  Verbo Verbo Do PA en- + -serrar < 

lat. tardio serāre < lat. 

sera, ‗ferrolho‘ 

encerrar, findar TP 08 

AVERBAÇÃO: ―Eno tempo oytavo q(ua)ndo as partes enserra~ o p(re)yto e renhuça~ toda prova e toda razo~ e pede~ a sentença, no~ a´ y al seno~ q(ue) 

o juyz [...] p(re)gunte as partes ante q(ue) seya o p(re)yto sarrado se llo o juyz vir por guisado e por dereyto.‖
 562

 

IC758 en-2 Expletivo enserrã Verbo  Verbo Verbo Do PA en- + -serrar < 

lat. tardio serāre < lat. 

sera, ‗ferrolho‘ 

trancafiar, trancar, 

recolher, encerrar 

LA 07 

AVERBAÇÃO: ―E por esso se aparta nos logares desertos e soos per que entẽdemos a claustra en que se enserrã os religiosos pera fugirẽ aos prazeres do 

mũdo e poderẽ melhor chorar os seus pecados e teerẽ sas almas mais assessegadas e mais firmes no amor de Deus.‖ 

IC759 en-2 Expletivo enserrou
563

 Verbo  Verbo Verbo Do PA en- + -serrar < 

lat. tardio serāre < lat. 

sera, ‗ferrolho‘ 

enserrar, fechar (a 

discussão), com o 

sentido metafórico 

de ‗convencer, 

FS 17r 

                                                           
562

Observe-se que nesta averbação aparecem as formas verbais com e sem prefixo (enserrã / sarrado), mas com o mesmo sentido, o que possibilita a ilação de que o formativo 

prefixal nesse caso funciona como expletivo. Alternância de lexema com e sem prefixo no PA, mas com idêntico significado. 
563

Interessante notar que, no mesmo fólio em que ocorre a forma enserrar, ocorre, com o mesmo sentido, o verbo sem prefixo (sarrar), como se pode observar na averbação 

seguinte: ―Equandóo leuauã e que non chegarõ aĩda hu elRey era meterõno enhuũ carcer e sarraron bẽ de fora as portas.‖ (Fólio 17r). Alternância de lexema com e sem prefixo no 

PA, mas com idêntico significado. 
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persuadir‘ 

AVERBAÇÃO: ―Este foy Ao Moesteiro. de mãdado delRey edisse assã ffruytoso que fezesse uíjr aquela dõzela antel. e que respõdesse asseu esposo 

doquelhi demãdasse. Equãdo ela sayo muy deẽuidos alçou os olhos Ao ceo e rogou amostro senhor quelhi nõ leixasse uéer o rrostro daquel seu esposo. 

Equando ela foy ante ojuyz pela graça de Deus assi enserrou seu esposo per boas palavras que nõ soube el quelhi respõdesse. Eo Juyz disse Ao esposo. 

leyxáá enpaz seruir Deus.‖ 

IC760 en-2 Expletivo ençarram Verbo  Verbo Verbo Do PA em- + -çarrar < 

lat. tardio serāre < lat. 

sera, ‗ferrolho‘ 

encerrar, inserir, 

conter 

CGE 02c 

AVERBAÇÃO: ―E, por que mais certamente vos contemos quantas terras ouvero~, co~vem que [vos] digamos primeiramente de que guisa he Europa e 

quantas outras terras se ençarram en ela.‖ 

IC761 en-2 Expletivo encarrado
564

 Verbo  Verbo Verbo Do PA en- + -carrar < 

lat. tardio serāre < sera, 

‗ferrolho‘ 

encerrado, 

enclausurado, 

trancafiado 

VSMA 81v 

AVERBAÇÃO: ―[...] p(re)gunta po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado e~ hu~a cela e faz e vive vida solitaria, e 

visita-o porque verdadeiro s(er)vo he de Deos e de todo em todo mo~je.‖ 

IC762 en-2 Expletivo enserrado Verbo  Verbo Verbo  Do PA en- + -serrar < 

lat. tardio serāre < lat. 

sera, ‗ferrolho‘ 

trancafiado, 

trancado, recolhido, 

encerrado, 

enclausurado 

FS 02r 

AVERBAÇÃO: ―[...] edissemj. Jrmaão Jacobo. quando amostro senhor prougher que tu chegues a Jherusalem e ouueres feytas tas orações pelos logares 

sanctos pregũta e demãda muy decoraçõ por hũũ monge que a nome Páayo que primeiramẽte fez vida dermitã. iazendo enserrado ensa cela.‖ 

                                                           
564

No mesmo fólio em que ocorre a forma encarrado, ocorre também a forma sem prefixo, como se pode observar na averbação que segue: ―E el como era benigno, sancto e boo 

concedeo e outorgou e disse: - Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te lev(a)r em Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta 

po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado e~ hu~a cela e faz e vive vida solitaria, e visita-o porque verdadeiro s(er)vo he de Deos e de todo em 

todo mo~je. E ho bispo dizi´i´a est[(o)] de Paaya s(er)va de Deos segundo que depoys pareceo e no~ me disse de claro que era Paaya. Veem(os) a(os) logares sanct(os) e 

adoram(os) a sancta resurreycom e ho lenho da sancta vera Cruz. E em outro dia p(re)guntey por o sob(re)dito mo~nje Paayo e vy~ ao monte Olivete e~ o q(ua)l Noso Senhor orou 

e fez sua oracom porque me foy dito que aly morava e ti´i´nha cela, e vy sua cela e era muy pequena e de todo carrada e ti´i´nha hu~a freestra pequena, e q(ua)ndo fery em ela el 

me abrio [...].‖ (fólio 81v). Alternância de lexema com e sem prefixo no PA, mas com idêntico significado. 
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IB462 en-2 Sentido 

opaco 

enssinada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘
565

 

instruída, doutrinada, 

ilustrada 

CSM 06 

AVERBAÇÃO: ―Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna 

que juntar / fez Deus, e enssinada, / de Spirit‘ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.‖ 

IC763 en-2 Sentido 

opaco 

ensina ~ 

ensinas
566

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensinar, instruir, 

doutrinar 

LA 01-16 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ca diz a Escritura que aquele que ensina o ssabedor per sas paravoas deyta de sy aguas come de vaso que está cheo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assi quãdo ele repreender os outros en as preegaçõ d‘obras ou de custumes, nõ lhi possã dizer o que o apostolo Sã Paulo diz dos 

pregadores maaos naquel logo em que diz: porque ensinas en ta preegaçõ que nõ furtẽ pois tu furtar queres?‖ 

IC764 em-1 ~ 

en-2 ~ 

ẽ-1 

Sentido 

opaco 

emsinã ~ 

ensinẽ ~ 

ẽsinado ~ 

ẽsygna
567

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensinar, instruir, 

doutrinar, adestrar 

OE 01r – 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―Mais, segundo diz Sancto Ysidro, a[s] Sanctas Escripturas emsina~ o entendime~to da me~te e da alma do home~ e tiran-no das 

uaydades do mu~do e reduze~-no ao amor do Senhor Deus, onde diz Sam Jheronimo que aquelle que no~ sabe a[s] sanctas leteras, este tal no~ sabe 

leteras.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se 

conforte e o e~fermo co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saúde [...].‖ 

                                                           
565

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
566

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
567

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 3: ―E asy mostrou este leterado a sua doutrina per paciencia, ca, segundo diz hu~u~ sancto padre, a doutrina do baro~ conhece-sse pella 

pacie~cia, ca, quanto o home~ he meos pacie~te, tanto se mostra por meos e~sinado.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E todo esto e~sygna a Sancta Escriptura.‖ 

IC765 en-2 Sentido 

opaco 

ensinando ~ 

ensinar ~ 

ensinaua ~ 

ensinasse ~ 

ensinauana
568

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensinar, instruir, 

doutrinar 

FS 18r-

16v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eapollonio hya ensinando ecastigãdo da fe de Deus os queo leuauã presos eeles se tornarõ. todos cristáaos e receberõ affe de ihesu 

Christo enteyramẽte enseus corações eforon ante oJuyz e outorgaronse antel que erã cristáaos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] ca nũca en al se trabalhauã se nõ enos castigar e ensinar os eyxẽplos de nostro senhor. perque podessem uíjr áauida perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Este ensinaua amuytos muyto bẽ.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Epor que nõ ousou aentrar no Moesteiro. ca bẽ sabia que nõ era custume de molheres entrarẽ em Moesteiro. de mõges. ficou preto daly 

en hũa mouta quehj auia e enuyou dizer assan ffruytoso queliurasse da boca do lobo hũa ouelha que andaua errada. equelhi mostrasse a carreyra da saúde e 

a enderençasse hj e que ensinasse ad disciplinas espiritais aalma que demãda Deus equea recebesse assi come homen que perdeu ouelha Equandoa achou 

posea enseus onbros.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Mais queel e os outros menĩhos hyã aela e ensinauana a léer cada huũ peruezes e leuauãlhj que comesse.‖ 

IC766 em-1 ~ 

en-2 ~ 

ẽ-1  

Sentido 

opaco 

emsignasse ~ 

ensignado ~ 

ensignar ~ 

ensigna ~ 

ensignasse ~ 

ensignou ~ 

emsignar ~ 

ẽsygnar
569

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensinar, instruir, 

doutrinar 

DSG 03v-

05v 

                                                           
568

Cada forma ocorre 01 vez. 
569

Aterceira forma ocorre 02 vezes; a quarta, 03 vezes; as demais, 01 vez cada. 
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AVERBAÇÃO 1: ―Depois  disse pedro seu creli | go . cujdas padre que este ho | me  que tam sancto foy . e foy abba | de detantos mõies . e meestre / | de 

tantos discipolos . ouue primeiramente | algu u  meestre queo emsignasse | Resposta . como aquel quehe ensignado do spiritu sancto nõ ha mester | 

outro meestre.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Respondeo  sam | gregorio . Nom ouuj que a | queste fosse descipollo de ne huu  . | como quer que aquelles que ordinadame te . | e 

ordenada uida fazem . nom que | iram seer meestres . Onde prime | irame te nom forom soiectos . ne  | mandar . se nom souberom . e prime | irame te 

obedeecer . Pero aquel | queo spiritu sancto insigna . nom ha me | ster home  nem hu u queseia seu  |  meestre . peralhe ensignar como | rega sy . e os 

outros . Ca tam cõ | pridame te ensigna ospiritu sancto . a | quem quer ensignar . que nõ ha | mester ensignança de outro  | home  que do mundo seia . 

pero | como quer que alguem tenha . ou | conujde agraça do spiritu sancto . nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que de | cipollo . 

que aly hu cuyda que ensigna uerdade . ensigna mujtos | erros . Mais aquel em que anda | agraça do spiritu sancto . ha estes sig | naaes com sigo . 

Humildade | conprida . e todas outras uirtudes . | Eeste nõ ha mester deseer pri | meirame te descipolo . ca he meestre . e atal foy sam ioham babtista . | 

deque nunca leemos que meestre ne  | huu  ouuesse . como quer que muitos | discipulos despois  ensignasse . | Outrossy moysses no deserto . po | llo 

angio aprendeo aquelas coussas | que despois amostrou aos filhos de | israel . e nom per home  . Enosso | senhor ihesu christo . porque em el era cõ | prido 

ospiritu santo . em quanto era ho | me  / nõ ouue mester de seer de | scipolo de ne huu  . ante que fosse meestre | dos apostollos . e dos outros decipo | 

los que ensignou . Como quer que em | quanto fosse deus . soubesse todallas | coussas / que som / e forom e ham | deseer. Assy aquellas que se faram . | 

como aquelas quese nunca faram . | pero que se poderiam fazer se el quise | se . Mais nos outros que emfermos | somos . e muito alongados da | questes 

homéés . deque agora falamos . | . nom deuemos tanto confiar | denos . que ante queiramos emsignar . ca aprender . Ca os que esto | fazem nõ som seguros . 

Estes | deque ora fallamos que som sem termo . | alongados denos . pellos doões | do spiritu santo . que em elles aparecem | abertame te.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eo mõie | libertino / outrossy deitouse an | te os pees deseu abbade . e disselhe . | que aquel mal que el recebera / nõ fora | per sua 

crueza do abbade . mas fora | per sua culpa del meesmo . E asi | acaeceo . que a humildade do de | scipollo . foy meestre daquele que era | abbade . e me  

que auia derreger . e e sygnar os outros.‖ 

IC767 in-1 Sentido 

opaco 

insigna  Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

ensinar, instruir, 

doutrinar 

DSG 03v 
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assinalar, distinguir‘ 

AVERBAÇÃO: ―Respondeo  sam | gregorio . Nom ouuj que a | queste fosse descipollo de ne huu  . | como quer que aquelles que ordinadame te . | e 

ordenada uida fazem . nom que | iram seer meestres . Onde prime | irame te nom forom soiectos . ne  | mandar . se nom souberom . e prime | irame te 

obedeecer . Pero aquel | queo spiritu sancto insigna . nom ha me | ster home  nem hu u queseia seu  |  meestre . peralhe ensignar como | rega sy . e os 

outros.‖ 

IC768 en-2 Sentido 

opaco 

ensynamẽtos  Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensinamento, 

doutrina, preceito 

FR 71r 

AVERBAÇÃO: ―[...] e esta S(an)cta Trijdade an(te) da incarnaço~ de N(ost)ro Senhur Ih(e)su C(risto) deu lee e ensinamento a seu poboo p(er) Moyse~ e 

p(er) llos outros se(us) p(ro)ph(et)as [...].‖ 

IC769 en-2 Sentido 

opaco 

ensynamẽtos Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensinamento, 

doutrina, preceito 

CGE 02b 

AVERBAÇÃO: ―Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e pore~ 

destroyo Deus as suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].‖ 

IC770 en-2 Sentido 

opaco 

ensignança Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensinamento, ensino, 

instrução 

DSG 03v 

AVERBAÇÃO: ―Ca tam cõ | pridame te ensigna ospiritu sancto . a | quem quer ensignar . que nõ ha | mester ensignança de outro  | home  que do 

mundo seia . pero | como quer que alguem tenha . ou | conujde agraça do spiritu sancto . nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que 



739 

 

de | cipollo . que aly hu cuyda que ensigna uerdade . ensigna mujtos | erros.‖ 

IC771 ẽ-1 ~  

en-2 

Sentido 

opaco 

ẽsinança ~ 

ensinança
570

 

Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

assinalar, distinguir‘ 

ensino, instrução OE 01r / 

03r 

AVERBAÇÃO 1: ―Mas elles no~ soubero~ a carreira da disciplina e da e~sinança nem e~tenderom os semedeyros dela [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais hu~u~ uelho jnnocente e sinpliz no~ quis soffrer a soberua daquelle filosafo e disse-lhe: Oo tu, filosapho, e~no nome de Jhesu 

Christo ouue a ensinança da uerdade!‖ 

IB463 en-2 Sentido 

opaco 

entençom Verbo Verbo Subst. Do lat. intendĕre intenção, propósito CS 70 

AVERBAÇÃO: ―Tod‘ome que promete mal e morte a alguẽ ante que co el aia entençom e uem pois mostrar ferida assinááda áá justiça nõ-no pode fazer 

com ela se lho podẽ prouar [...].‖ 

IC772 en-2 Sentido 

opaco 

entẽnçõões Verbo Verbo Subst. Do lat. intendĕre intenção, propósito CGE 02b 

AVERBAÇÃO: ―Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e pore~ 

destroyo Deus as suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].‖ 

IC773 en-2 Sentido 

opaco 

entença Verbo Verbo Subst. Do lat. intendĕre intenção, vontade, 

propósito 

FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―Pois ouuydeme agora. contodo amor e contoda entença de uosso coraçõ.‖ 

IB464 en-2 Sentido 

opaco 

entendi ~ 

entenderẽ
571

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender, chegar 

a uma conclusão 

CA020 01 

AVERBAÇÃO 1: ―E eu entendi q(ue) o q(ue) mj o papa enuiaua diz(er) e rogar q(ue) era saude d(e) mha alma e o´nrra de meu corpo. e g(ra)m p(ro)e´e´ e 

                                                           
570

Cada forma ocorre 01 vez. 
571

Cada forma ocorre 01 vez. 
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gra~de assessegam(en)to de meu stado e de meu reyno [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E todo aq(ue)lo q(ue) eles hy fezere~. ou mandare~ fazer; p(ro)meto q(ue) o terrey e agardarey e co~p(ri)rey e no~ uerrey en (con)tra. 

E por todos entendere~ q(ue) eu ey gra~ corazo~ d(e) correger. e d‘e~mendar todalas cousas q(ue) fore~ p(er)a correger e p(er)a entregar dei meu poder a 

estes sobred(i)c(t)os q(ue) corregam e faza~; den e entegre~ e fazam correg(er) e´ entergar e eme~dar todalas cousas assi como de suso dito e(st).‖ 

IB465 en-2 Sentido 

opaco 

entendi Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender 

CA010 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] e eu auudo co~selo cu~ aq(ue)les q(ue) entendi q(ue) me dereytam(en)te co~selaria~. meti hy migo Steua~ anes meu Cha~celer. e 

frey afonso p(er)iz fari~a. e frey Giral domi~guiz da ordim dos p(re)egadores. [...].‖ 

IB466 en-2 Sentido 

opaco 

entenderdes Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] fazede o q(ue) uirdes & entenderdes que deuedes faz(er) sobre tal feyto.‖ 

IB467 en-2 Sentido 

opaco 

entende Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender 

TP 04 

AVERBAÇÃO: ―Eno que diz a ley q(ue) o juiz non ha y mays que faz(er) poys cognosce a demanda, entende se que o juiz no~ deve mays ouvir o p(re)yto, 

p(er)o deve o juygar.‖ 

IB468 en-2 Sentido 

opaco 

entender
572

  Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre conhecer, entender, 

pensar, imaginar, 

compreender, saber 

CA 36-56 

AVERBAÇÃO: ―E pois lh‘eu est‘ ome tolher, / faça m‘ela mal, se poder, / e non o poderá fazer; / mais pod‘ entender, se quiser, / que logu eu guardado 

serei / d‘ela, e non a temerei / des que lh‘eu esto feit‘ ouver.‖ 

IB469 en-2 Sentido 

opaco 

entendo ~ 

entendi
573

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre conhecer, entender, 

pensar, imaginar, 

compreender, saber 

CEM 01-22 

AVERBAÇÃO 1: ―Maria Pérez vi muit‘ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d‘Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el 

                                                           
572

04 ocorrências. 
573

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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desmesurada. / E diss‘ ela: -Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu 

vendo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Don Meendo, Don Meendo, / por quant‘ ora eu entendo, / quen leva o baio, non leixa a sela.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―U a vós começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son, / ca os pontos del no meu coraçon /  se ficaron, de guisa que logu‘ i / 

cuidei morrer, e dix‘ assi: - Senhor, / beeito sejas tu, que sofredor / me fazes deste marteiro par ti!‖ 

IB470 en-2 Sentido 

opaco 

entendi ~ 

entender ~ 

entenda ~ 

entenden
574

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre conhecer, entender, 

pensar, imaginar, 

compreender, saber 

CAMI 05-26 

AVERBAÇÃO 1: ―Ben entendi, meu amigo, / que mui gran pesar ouvestes, / quando falar non podestes / vós noutro dia comigo, / mais certo seed‘ amigo, / 

que non fui o vosso pesar / que s‘ao meu podess‘ iguar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca, se lh‘ eu amor mostrasse, ben sei / que lhi seria end‘atan gran ben / que lh‘averiam d‘ entender poren / qual ben mi quer, e poren 

esto farei: / non o quero guarir, nen o matar, / nen o quero de mi desasperar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O voss‘ amigo tan de coraçon / pon ele en vós seus olhos e tan ben, / par Deus, amiga, que nom sei eu quen / o verá que non entenda 

que non / pod‘ el poder aver d‘ aver prazer / de nulha ren, se non de vos veer.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E quand‘ el vem u vos vos sodes, razon / quer el catar que s‘ encobra e tem / que s‘encobre, pero non lhi val ren, / ca nos seus olhos 

entenden que non / pod‘ el poder aver d‘ aver prazer / de nulha ren, se non de vos veer.‖ 

IB471 en-2 Sentido 

opaco 

entenda ~ 

entend‘ ~ 

entende ~ 

entender ~ 

entendeu
575

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre conhecer, entender, 

pensar, imaginar, 

compreender, saber 

CSM 02-27 

AVERBAÇÃO 1: ―Porque trobar é cousa en que jaz / entendimento, poren queno faz / á-o d‘aver e de razon assaz, / per que entenda e sábia dizer / o que 

entend’ e de dizer lle praz, / ca bem trobar assi s‘á de ffazer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―As gentes, quand‘ est‘ oiron, foron alá correndo, / e a madre do menĩo braadand‘ e dizendo: ‗Di-me que fazes, meu fillo, ou que estás 

                                                           
574

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a segunda, que ocorre 02 vezes. 
575

Cada forma ocorre 01 vez. 
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atendendo, / que non vẽes a ta madre, que já sa mort‘ entende.‘‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―As monjas, pois entender / foron esto e saber, ouveron esto e saber, / ouveron gran lediça; ca, porque lles non sofrer / queria de mal 

fazer, / avian-lle mayça. / E fórona acusar / ao Bispo do logar, / e el ben de Colonna / chegou y; e pois chamar- / a fez, vẽo sen vagar, / leda e mui risonna.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit‘ errara, e logo ss‘ arrepentiu; e ant‘ o jograr en terra se deitou e lle 

pedyu / perdon por Santa Maria, en que nos e vos creemos.‖ 

IC774 en-2 Sentido 

opaco 

entẽdendo ~ 

entendessẽ 

entender ~ 

entende ~ 

entendendo
576

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender FR 71r-

77r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ente~dendo q(ue) muytas cydades e muytas uilhas e castellos de nossos reynos non ouuero~ foro ata o nosso tempo [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] alguus omees depoys q(ue) entendesse~ que son culpados por tal feyto daria~ e aleariam todo quanto ouuesse~ a sse(us) fillos e a 

sas molleres [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] tollamos razon dos maldizentes do mal que no~ q(ue)re~ entender ca~ g(ra)n pe~a deu D(eu)s a Lucif(er) e a todos os dyaboos 

porq(ue) mormuraro~ (contra) seu poder e (contra) se(us) feytos [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E sse p(er)uentura alguu daquelles que dissemos no~ poder uijr p(er) enfirmydad(e) ou por guarda dalgu~a cousa q(ue) perteesca a 

senhorio del rey e no~ por outro engano, mays porq(ue) entend(e) mayor parte del rey ou da raynha, enuij seu ma~dado a el rey e fazçalhy a sab(er) p(er) 

qual razon ficou e|n| como sta a p(re)ste de faz(er) seu mandado.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―[...] porq(ue) el dissesse ca non o podesse~ rep(re)hender ca tollya se(us) dereytos aos reys e el entendendo os seus pensamentos maus 

respo~deu e disselles: dade a Cesar os se(us) dereytos q(ue) son de Cesar e a D(eu)s os que son de Deus [...].‖ 

IC775 en-2 ~ 

ẽ-1 

Sentido 

opaco 

entendendo ~ 

entender ~ 

entenda ~ 

ẽtenderõ ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender, 

interpretar 

PP 01a / 

03d 

                                                           
576

As duas primeiras formas e a última ocorrem 01 vez cada; a terceira forma, 06 vezes; a quarta, 02 vezes.  



743 

 

ẽtender ~ 

ẽtendã
577

 

AVERBAÇÃO 1: ―E por ende nos don Affom(sso) pela graça de D(eu)s rrey de Castela e de Leo~ e de Galiza e de Seuilha e de Cordoua e de Murça e de 

Geem e do Alg(ar)ue, entendendo os g(ra)ndes logares q(ue) te~e~ de D(eu)s os rreys eno mundo e os beens q(ue) del rreceben en muytas man(eyr)as e 

assinaadame~t(e) ena muy g(ra)nde honrra q(ue) lhys faz en q(ue)rendo q(ue) seia~ chamados rreys q(ue) he o seu nome [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] e no~ (con)se~tira~ aos out(ro)s q(ue) passem (contra) ellas segu~do disse rrey Salamo~ q(ue) fuy muy sabho~ e muy justiçoso & 

que q(ua)ndo el rrey seu(er) en sa cadeira de justiça q(ue) ante o sseu catame~to sse desfara~ todolos maos. E poys q(ue) o el entend(er) guardara´ si 

meesmo e os out(ro)s de dano.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E por esta rrazo~ fazemos assinaadame~t(e) este liuro $ por q(ue) senp(re) os rreys do nosso senhorjo se cate~ en el assy como e~ 

espelho e veia~ as cousas q(ue) en ssy am de en|co|mendar e as entenda~.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E out(ro)ssy dos d(i)tos delles tomamos das palauras e das bo~as rrazo~es que disero~ os sabho~s q(ue) e~tendero~ as cousas 

rrazoauilme~t(e) segundo nat(ur)a e dos dereytos e das leis e dos bo~o~s cust[u]mes e foros q(ue) fezero~ os g(ra)ndes senhores e os out(ro)s hom(e~)s 

sabedor(e)s de dereito enas t(er)ras q(ue) ouuero~ de julgar.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Mais as ge~tes p(or) que chama~ leis aas cre~e~ças q(ue) am os home~e~s cuydarya~ algu~u~s q(ue) estas deste liuro no~ falassem 

dout(ra) cousa seno~ daq(ue)lo tam solame~te. Pore~ nos p(or) sacalos daq(ue)sta duuyda q(ue)remos lhy faz(er) e~tender q(ue) leys som estas.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―E q(ua)l deue s(e)er o fazedor dellas. E q(ue~) a´ pod(er) de as faz(er). E como sse deue~ entender. E que~ nas pode declarar e 

eespaadi~har e faz(er) q(ue) as e~tenda~ quando algu~a douyda hy ouuer.‖ 

IC776 ẽ-1  Sentido 

opaco 

ẽtender Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender VSMA 77r 

AVERBAÇÃO: ―E claro dia e~ huu~ domingo, depois das vigilias e oraço~es da nocte, o bispo disse a my~: - Oo Jacobo hyrmaa~o~, vy hu~u~ sonho do 

qual som muy turbado porque nom vejo nem sey, nem posso de todo em todo declarar e e~tender, que quer dizer.‖ 

IC777 en-2 Sentido 

opaco 

entendendo ~ 

entender ~ 

entendyã ~ 

estenderon
578

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender, saber 

CGE 01a – 

03c 

                                                           
577

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a segunda, que ocorre 02 vezes. 
578

A primeira, a terceira e a quarta formas ocorrem 01 vez cada; a segunda, 04 vezes.  
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AVERBAÇÃO 1: ―E, entendendo per os feitos de Deus, que son spirituaaes, que os saberes se perd[er]iam morrendo aqueles que os sabiam e non 

leixando delles renembrança, por que no~ caesse~ en olvidamento, mostraron maneira per que o soubessem os que avyam de vi~i~r depos eles.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E per a razon veheron en conhecimento de entender os saberes e [de] se [saberem ajudar] deles e saberem tam ben departir das cousas 

que foron nos tempos antigos como se fossen en sua sazon [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: “Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e pore~ 

destroyo Deus as suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].” 

AVERBAÇÃO 4: ―E, depois que ouveron pobradas estas villas que dissemos, estenderonsse per todas as terras e pobraron toda Espanha.‖ 

IC778 en-2 ~ 

ẽ-1 

Sentido 

opaco 

entende-os ~ 

ẽtenderom ~ 

entenda ~ 

entendia ~ 

entender
579

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender 

OE 01r -

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―E pore~m diz o propheta Baruc: Ouue tu, Israel, os mandados da uida e entende-os co~ as orelhas, por tal que saibas a sabe~e~ça e a 

prude~cia.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mas elles no~ soubero~ a carreira da disciplina e da e~sinança nem e~tenderom os semedeyros dela [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que 

sse ente[nda], lea o triste e achara con que se al[egre].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E em fim de todo ueeo aquel caualeyro ao monte Oliuete, hu Jhesu Christo sobiu aos ceeos, e disse asy: Meu Senhor Jhesu Christo, no~ 

sey hu uaa mais depos ty. Em este luguar me faze caminho per que uaa a ty! E, tanto que esto disse, logo lhe sayo a alma e os seus seruentes leuaro~-no a 

hu~u~ fisico que lhes disesse que entendia daquel feito, e o fisico lhe preguntou por suas condiço~o~es, e elles lhe disero~ que era muy alegre e~no amor de 

Jhesu Christo, e dise-lhe o fisico: Certame~te co~ o grande prazer foy partido per meo o seu coraço~.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E ella me dise: Agora podes entender que no~ so~o~ eu a gloriosa Uirgem Maria, ca eu no~ som a Uirgem Maria, mais som a egreya 

[...].‖ 

IC779 en-2 Sentido 

opaco 

entende ~ 

entẽdemos ~ 

entẽdẽ ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre interpretar, entender LA 01-17 

                                                           
579

Cada forma ocorre 01 vez. 
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entẽder ~ 

entendemos ~ 

entẽde ~  

entendẽ ~ 

entender
580

 

AVERBAÇÃO 1: ―A primeira natureza da poonba he que en logo de cantar geme. Ca a alma fiel e simplez que se entende pela poonba geme e faz chanto 

polos pecados que fez de seu grado e de seu prazer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca o que bõõ he faz sa folgãça e pon sa asperança nas chagas de Nosso Senhor Jhesu Christo, ca pela pedra feestrada entẽdemos 

Jhesu Christo chagado assi como diz a Escritura.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E pelos filhos que dos ovos saẽ entẽdemos o amor do nosso Deus e de nosso proximo que devẽ a aver todos aqueles que entẽdẽ salvaço 

das almas pela morte do filho de Deus que na cruz recebeu.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Faz a Escritura demanda nõ pera dar a entẽder que o galo aja entẽdimento, mais porque as obras que faz nuca as erra e tã certas sõ 

come se as fezesse algũa creatura que entẽdiemnto ouvesse.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Ca as penas que tragẽ, per que entendemos as obras que fazẽ, son raras e mal fondadas, e por esso nõ se podẽ sostẽer no aar per que 

se entẽde o vẽto da gloria vãã.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―[...] aquestes luxuriosos que sse entendẽ pelo mioto trabalhan-se d‘enganar per paravoas doces e mansas os que achã simplezes e 

bavecas [...].‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―E vós que estas propriedades podedes entender [...].‖ 

IC780 en-2 ~ 

ẽ-1 

Sentido 

opaco 

entẽdeu ~ 

entẽdẽ ~ 

entende ~ 

ẽtẽder
581

  

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre interpretar, entender, 

compreender 

FS 18r-

17r 

AVERBAÇÃO 1: ―Eel disse. Eu nõ ensãdesco mais tu es muy torticeyro Juyz que tantos homẽẽs bóos marteyras Atorto. Ca eu sóo cristáao que he linhagẽ 

escolheyto. Entõ ocomeçou á affáagar ante todo opobóo. en muytas guysas. cáo queria tornar daquelo enqueo achara. Mais quando uyo queo nõpodia 

mouer. osmou delhj fazer todolos marteyros que podesse. Epois entẽdeu que fora mudado per palavras de Apollonio mãdou por Apollonio. e fezeo açoutar e 

                                                           
580

A primeira, a sexta, a sétima e a oitava formas ocorrem 01 vez cada; a segunda, 15 vezes; a terceira, 02 vezes; a quarta e a quinta, 02 vezes cada. 
581

A primeira forma ocorre 04 vezes; a segunda, a terceira e a quarta, 01 vez cada. 
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arreferirlhj quelhj fazia aquel marteyro porque enganaua os homẽs.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esse alguũ nõ chega logo entẽdẽ que ha alguũ enbargo.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Antrestes Vimos huũ frade homẽ bóo que auia nome Dideno enque era muyta graça de Deus. e quẽquer lho poderia entender pelo 

rostro.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Onde deuemos a ẽtẽder que entãto fez bóo tẽpo. enquanto osancto homen andou sobre o mar.‖ 

IC781 en-2 Sentido 

opaco 

entender ~ 

entendo ~ 

entẽdo ~ 

entenderes ~ 

entendy
582

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entender, 

compreender
583

 

DSG 01v – 

09v 

AVERBAÇÃO 1: ―Conta  sam | gregorio dessy meesmo | e diz assy . Andando | eu muy triste hu u  | dya . pollos preitos dos home e s . | que no 

mundo uiuem . em que eu a | uja de entender . por razom do | officio que auja.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Pera tolher en toda | duujda Aquelles que estas cou | ssas que eu conto quiserem leer | ou ouujr . quando contar algu as | coussas 

d‘ouujda . poerey certos | nomes daquelles de queo ouuj . E | sse deuista forem . poerey toda a | uerdade em como passou per my  | E deues a entender 

pedro . que | algu as coussas te contarey . | por razom daquelas coussas . que | entendo per elles . e nom per razon | deseus feitos.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eo abbade ficou | os olhos em ell . e disse ao bispo . | Padre . aqueste porqueme tu ro | gas ueio eu que nom he mõie . | ca oseu coracom 

/ Junto anda com | os em mijgos do linhage  deadã . [f7r-c2] e obispo lhe disse . nõ dizes tu esto . | senom pera nom fazeres oquete home  | roga . e o 

seruo dedeus lhe disse . Pa | dre eute digo aquelo que em el entẽdo . Mais pera nom entenderes / que | eu te quero seer desobediente / quero | fazer oqueme 

rogas.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Eo mandadeiro do papa / preguntou . aaquel quelhe trouuera | acarta . porquese mudara tam asy | nha asentença do abbade . que nõ 

fosse | aacorte de roma aparecer ante | opapa . Aprendy / disse aquel que trou | uera a carta : e entendy . que e  | aquela nocte em que opapa manda | ra 

quelhe leuasem o sancto abbade | equicyo . vio denocte hu a uisõ | de que ficara muito espantado.‖ 

                                                           
582

A primeira forma ocorre 05 vezes; as demais, 01 vez cada. 
583

Na terceira averbação, o sentido do verbo é ‗pensar‘, ‗achar‘.  
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IC782 en-2 Sentido 

opaco 

entendidos Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre entendido, sábio, 

instruído 

CGE 01a 

AVERBAÇÃO: ―E poren viro~ os entendidos, que o prezaro~ sobre todalas cousas e o teveron por luz pera alumear os seus entendimentos e de todolos 

outros que o quiserem saber, que era bem de buscarem carreiras per que chegassem a ele e o aprendessem.‖ 

IB472 en-2 Sentido 

opaco 

entẽdimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre entendimento CA012 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] e cu~ todo meu ente~dime~to en mha uida. e en mha saude e de mha boa uo´o´ntade. dou e outorgo A uos don. Affonso meu fillo e da 

sobred(i)c(t)a Raya dona Beatriz mha moler. os meus Castelos. e as mhas vilas de Marua~ & de Portalegre. & d‘aRonches cu~ todos seus t(er)my~os [...].‖ 

IC783 en-2 Sentido 

opaco 

entẽdemẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre entendimento HGP071 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu M(ari)a F(e)rn(ande)z, moll(e)r de Pay Areas y filla de Costa~ça F(e)rn(ande)z & de Gil Oares q(ue) foy de Lamas, jase~do 

doent(e) & teme~dom(e) de mort(e), p(er)o (con) todo meu ente~deme~to q(u)al Deus teuo por ben de me dar, faço & ordino meu testame~to & mjña ma~da 

q(ue) apois mjña mort(e) sseia ualledeyro.‖ 

IC784 en-2 Sentido 

opaco 

entendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre entendimento FR 72v 

AVERBAÇÃO: ―[...] pose ao home a cabeça encima do corpo e neella posse razo~ [e] entendimento d(e) como se deue~ a guiar os outros nembros e 

como an de seruir e d'aguardar todos a cabeça mays qua a ssy meesmos.‖ 

IC785 en-2 ~ 

e-1 

Sentido 

opaco 

entendimẽtos ~ 

entendimẽto ~ 

ẽtendimẽto
584

  

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre entendimento, saber, 

sabedoria, 

conhecimenro 

PP 01b -

03d 

AVERBAÇÃO 1: ―E out(ro)ssy por q(ue) os entendime~tos dos poboos q(ue) som departidos e~ muytas man(eyr)as podessemos acordar e~ hu~u~ (con) 

rrazo~ u(er)dadeyra e dereita p(er)a co~nhoçer p(ri)m(eyrame~)t(e) De(us) cuios os corpos e as almas som q(ue) he senho~r sobr(e) todos. Desi aos 

senhor(e)s te~pora~es de q(ue) rrecebe~ bem faz(er) e~ muytas maneyras cada hu~u~ segu~do seu estado e sseu meriçime~to.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca muyto (con)ue~ aos rreys assynaadam(e~)t(e) he aos desta t(er)ra d'au(er) g(ra)nde entendime~to p(er)a conhoc(er) as cousas 

segundo som, estremar o dereito do torto e a me~tira da u(er)dade.‖ 

                                                           
584

A primeira e a última formas ocorrem 01 vez cada; a segunda, 02 vezes. 
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AVERBAÇÃO 3: ―E estas rrazo~es som ta~es en q(ue) sse mostra~ todalas cousas conp(ri)dame~te segundo som e [polo] e~tendime~to q(ue) am som 

chamadas leys.‖ 

IC786 en-2 Sentido 

opaco 

entendimento ~ 

entendimentos
585

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre entendimento, 

conhecimento 

CGE 01a 

AVERBAÇÃO 1: ―Os [muy] nobres baro~o~es e de grande entendimento, que screveron as storias antigas das cavalarias e dos outros nobres feitos e 

acharon os saberes e as outras cousas de façanhas per que os home~e~s podem aprender os boos costumes e saber os famosos feitos que fezerom os antigos, 

teverom que minguaria~ muyto en seus boos feitos e [e~ sua] bondade [e lealdade] se o assi no~ quisessen fazer pera os que avyam de vi~i~r despois como 

pera sy meesmos e pera os outros que eram em seus tempos.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E poren viro~ os entendidos, que o prezaro~ sobre todalas cousas e o teveron por luz pera alumear os seus entendimentos e de todolos 

outros que o quiserem saber, que era bem de buscarem carreiras per que chegassem a ele e o aprendessem.‖ 

IC787 ẽ-1 ~  

en-2 

Sentido 

opaco 

ẽtendimẽto ~ 

entendimẽto ~ 

ẽtendimento
586

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre entendimento, 

compreensão 

OE 01r – 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―Mays, segundo diz o be~e~to [Sancto A]gustinho, tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto 

nem pode fazer o teu [spiritu co~]trito, c[a], como quer que os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade 

pera o amor de Deus.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais, segundo diz Sancto Ysidro, a[s] Sanctas Escripturas emsina~ o entendime~to da me~te e da alma do home~ e tiran-no das 

uaydades do mu~do e reduze~-no ao amor do Senhor Deus, onde diz Sam Jheronimo que aquelle que no~ sabe a[s] sanctas leteras, este tal no~ sabe 

leteras.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E co~ esto mesturey as outras cousas que me tu demandaste, asy como pude, segundo a bayxeza do meu e~tendimento e do meu saber.‖ 

IC788 en-2 Sentido 

opaco 

entendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre entendimento, 

conhecimento 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E este luguar fez o Senhor Deus co~ suas ma~a~os e~no Oriente, em [E]dom, que quer dizer em deleitaçom, o qual luguar he mais alto 

que toda a terra, em que he o aar muy dilicado e muy temperado de todo e muy esplandece~te. E em elle ha sempre muytas plantas floridas e he co~prido de 

                                                           
585

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez.  
586

A primeira e a terceira formas ocorrem 01 vez cada; a segunda, 03 vezes. 
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bo~o~ odor e de lume e de toda fremusura e de todo prazer, em tal guisa que trascende todo o entendimento [da criatura] sensiuil.‖ 

IC789 en-2 Sentido 

opaco 

entẽdimentos ~ 

entendimento ~ 

entẽdimento
587

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre conhecimento, 

sabedoria, 

entendimento 

LA 01-16 

AVERBAÇÃO 1: ―En aqueste libro mais me trabalho eu de prazer aos simplezes e aos rudes ca de dar e d‘acrecentar sabença aaqueles que letrados e 

doctores son e deytar de mĩ aguas de sabença e de grandes entẽdimentos come de vaso cheo [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] os sanctos o galo ao preegador que se move per entendimento pelas preegações que faz. E por esto diz a Sancta Escritura en hũũ 

livro que dizem Job: quẽ deu ao galo entẽdimento?‖ 

IC790 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enterrar ~ 

enterrada
588

 

Verbo Verbo Verbo Do PA en- + -terr(a)- +  

-a- + -r < lat. tĕrra 

enterrar, sepultar HGP071 01 

AVERBAÇÃO 1: ―It(em) ma~do enterrar o meu corpo en(n)o mosteyro de San P(edr)o de Villa Noua de Deço~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et por todo esto q(ue) ma~do ao d(i)to most(e)i(r)o anme de fas(er) as don(n)as [o]fisio de (con)pan(eyr)a na reza & en(n)o cabido´o´ 

& uyren sobr(e) mj~ aa sepult(ura) daq(ue)ll dia q(ue) eu for enterrada a seys doma~as.‖ 

IC791 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enterramẽto Verbo Verbo Subst. Do PA en- + -terr(a)- +  

-a- + -r < lat. tĕrra 

enterro, 

enterramento, 

sepultamento 

HGP071 01 

AVERBAÇÃO: ―Et ma~do q(ue) dia~ hu~ dos chumaços a mjña yrma~a T(ereyg)a F(e)rn(ande)s. Et t(re)se~tos & #Lª gra~os d'algofre ma~do q(ue) os 

                                                           
587

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez; a terceira, 09 vezes. 
588

Cada forma ocorre 01 vez. 
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vendan p(ar)a meu enterrame~to.‖ 

IB473 en-2 Mudança de 

estado 

entornada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA en- + -tornar < 

lat. tornāre 

virado, desviado, 

movido, tirado 

CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―Outra razon quero contar / que ll‘ ouve pois contada / a Madalena: com‘ estar / vyu a pedr‘ entornada / do sepulcr‘ e guardada / do 

angeo, que lle falar / foy e disse: ‗Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.‘‖ 

IB474 en-2 Sentido 

opaco 

enveja
589

 Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < lat. 

invĭdus, -a, -um < lat. 

invidēre, ‗olhar com 

insistência para algo ou 

alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém‘ 

inveja CA 07 

AVERBAÇÃO: ―Senhor fremosa, grand‘ enveja ei / eu a tod‘ ome que vejo morrer; / e, segund‘ ora o meu conhocer / enquant‘ est‘ é, faço mui gran 

razon,/ ca ei por vos eno meu coraçon / tan gran cuita, que mil vezes me ten, / senhor, sen fala e sen todo sen: / e non vus queredes de min doer!‖ 

IC792 ẽ-1 ~ 

em-1 

Sentido 

opaco 

ẽveia ~ 

emveia
590

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < lat. 

invĭdus, -a, -um < lat. 

invidēre, ‗olhar com 

insistência para algo ou 

alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém‘ 

inveja OE 04r / 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e 

restringe o fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de 

comeres de luxuria e de guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor 

                                                           
589

02 ocorrências. 
590

Cada forma ocorre 01 vez. 
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Jhesu Christo, e no~ façades cura da carne~ em maas cobiiças.‖ 

IB475 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

envergonnada Subst.  Verbo  Verbo Do PA en- +                    

-vergun(ha)- + -a- + -r < 

lat. vĕrēcŭndia 

grávida, prenhe CSM 04 

AVERBAÇÃO: ―E poren quero começar / como foy saudada / de Gabriel, u lle chamar / foy: ‗Ben aventurada / Virgen, de Deus amada, / do que o mund‘ á 

de salvar / ficas ora prennada; / e demais ta cunnada / Elisabeth, que foi dultar, / é end‘ envergonnada.‖ 

IC793 en-2  Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enuergunar Subst.  Verbo Verbo Do PA en- +                    

-vergun(ha)- + -a- + -r < 

lat. vĕrēcŭndia 

desmerecer, 

envergonhar 

FR 76v 

AVERBAÇÃO: ―Estes ataes no~ seya~ deffendudos, ca q(ue~) a ygreya no~ quiser onrrar nen enu(er)gunar ne~ temer, a ygreya no~nos deue a 

amparar.‖ 

IB476 en-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

envermeesca ~ 

enverméésca
591

 

Subst. Verbo Verbo Do PA en- +                    

-vermelh(o)- + -ecer < 

lat. vĕrmĭcŭlus, -i
592

 

inflamar, tornar-se 

vermelho 

FG 75/77 

AVERBAÇÃO 1: ―Por ferida grande que envermeesca na Cabeça ou no Corpo peyte .x. maravidis.‖ 

                                                           
591

Cada forma ocorre 01 vez. 
592

Cunha não registra o vocábulo envermelhar, mas apenas a forma avermelhar, como oriunda do séc. XVIII. 
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AVERBAÇÃO 2: ―Et por ferida negra entrelj a .xvj. uaras. E por ferida grande que enverméésca ou en leyto iasca en corpo ou en Cabeça entre A dez 

uaras.‖ 

IB477 en-2 Sentido 

opaco 

enuiastes ~ 

enuieyuos ~ 

enuyara ~ 

enuyasse
593

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de 

vĭa
594

  

remeter, expedir, 

enviar 

CA003 01 

AVERBAÇÃO: ―E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de 

Auys se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha carta q(ue) my p(ra)zia ende & uos my enuiastes diz(er) que nono feriades por q(ue) enuyara 

diz(er) esto p(er) mha carta sarrada. & q(ue) uos enuyasse mha carta aberta sobr‘esto.‖ 

IB478 en-2 Sentido 

opaco 

enuiaua Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

CA020 01 

AVERBAÇÃO: ―E eu entendi q(ue) o q(ue) mj o papa enuiaua diz(er) e rogar q(ue) era saude d(e) mha alma e o´nrra de meu corpo. e g(ra)m p(ro)e´e´ e 

gra~de assessegam(en)to de meu stado e de meu reyno [...].‖ 

IB479 en-2 Sentido 

opaco 

enuiaren Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

FCR 18 

AVERBAÇÃO: ―Hos alcaldes non esten en corral conos .VI. si non quando enuiaren por elos.‖ 

IB480 en-2 Sentido 

opaco 

enuiar ~ 

enuiamos
595

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

FG 69/71 

AVERBAÇÃO 1: ―Et estas cousas sobreditas auemos nos e as otras unde nõ somos certaos sabelloemos unde auemos foro e enuiar uol‘emos dizer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] e assy o enuiamos a uos dizer.‖   

IB481 en-2 Sentido 

opaco 

enviaria ~ 

envia
596

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

CAMI 09  

AVERBAÇÃO: ―E, que vos verdade diga, / el seve muito chorando, / er seve por mi jurando, / u m‘agora sej‘, amiga, / que logo m‘ enviaria / mandad‘ ou 

                                                           
593

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais,  01 vez cada. 
594

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
595

Cada forma ocorre 01 vez. 
596

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
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s‘ ar tornaria. // Mais, pois non vem, nen envia / mandad‘, é mort‘ ou mentia.‖ 

IB482 en-2 Sentido 

opaco 

enviar ~ envia 

~ enviou
597

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

CSM 06-16 

AVERBAÇÃO 1: ―Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a 

companna que juntar
598

 / fez Deus, e enssinada, / de Spirit‘ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Porque o a Gloriosa / achou muy fort‘ e sen medo / en loar sa preciosa / virgĩindad‘ en Toledo, / deu-lle porend‘ hũa alva, / que nas sas 

festas vestisse, / a Virgen santa e salva / e, en dando-lla, lle disse: / ‗meu Fillo esto ch‘ envia.‘‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―O Emperador dous anos e meyo en Acre morou / e tod‘ a terra de Jerussalem muitas vezes andou; / e pois que tod‘ est‘ ouve feito, pera 

Roma se tornou
599

; mas ante que d‘Ultramar se partisse, mandad‘ enviou / a sa molher, e ela logo soltar mandou / o seu irmão muy falsso, que a foy traer.‖ 

IC794 en-2  Sentido 

opaco 

enuieo Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

FR 77v 

AVERBAÇÃO: ―[...]e se p(re)yto acaec(er) q(ue) p(er) este liuro no~ sse possa d(e)termiar enuieo diz(er) al rey q(ue) li de´ subr‘aq(ue)ll[o] ley p(er) que 

iuge~ e as leys que el rey lis der metanas eneste liuro.‖ 

IC795 em-1 ~ 

ẽ-1 

Sentido 

opaco 

emviou ~ ẽviou 

~ emviasse
600

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa remeter, expedir, 

enviar 

VSMA 78r / 

79r 

AVERBAÇÃO 1: ―E ela muyto a pressa p(er) eles lhe emviou hu~a letera e~ a q(ua)l era scripto o que se segue [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ante que ela chegase e~viou dizer ao s(an)c(t)o bispo como hi´i´a.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E o s(an)c(t)o bispo Nono e~tom aa pressa emviou a my~ pecador seu diacono ao bispo da cidade que lhe disesse e recontasse todas as 

sobred(i)ctas cousas e lhe emviasse hu~m dos se(os) diacon(os).‖ 

IC796 ẽ-1  Sentido 

opaco 

ẽvyarõnos ~ 

ẽvyarom
601

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

CGE 05a 

                                                           
597

Cada forma ocorre 01 vez. 
598

Um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo no PA, visto que há também a forma ajuntar, com o mesmo sentido de juntar. Percebe-se, assim, uma expletividade 

prefixal. 
599

Um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo no PA (mas com idêntico sentido), visto que essa forma tornar possui o mesmo sentido de retornar. 
600

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada.  
601

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre 

Jullio Cesar e Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do. E e~vyarom Pompeo e~nas partes do 

ouriente e Julyo Cesar aas partes do oucidente; e poseronlhes prazo de cinque annos a que fossem [tornados] a Roma e o que esto no~ fezesse que nu~ca 

mais tornasse a Roma por senador.‖ 

IC797 em-1 ~ 

ẽ-1 ~ 

en-2 

Sentido 

opaco 

enviemos ~ 

emviie ~ ẽuiou 

~ envia-me ~ 

emviasse ~ 

ẽuia ~ 

emuia
602

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

OE 01v / 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el 

deuota [oraço~] que cante ante el e seia rec[ibuda] por nos, e aa Uirgem, sua m[adre], [que] faça conprir nossa oraço[m e que] nos emviie a seu rogo 

ros[as de pa]ciencia do orto do seu para[yso e] fruitos de acabame~to de [obras] de saluaço~, asy como e~ui[ou a hu~u~] escolastico, que auia nome 

T[heo]fi[lo], a rogo de hu~a sancta uirgem, [sua espo]sa de Jhesu Christo, segundo se con[tem em] este falame~to que se segue.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Tu, espossa de Christo, emvia-me do parayso do teu esposo rosas e pomas.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E dise-lhe a sancta urigem: Rogo-te que leues esto a Theo[fi]lo e di-lhe: Ex aquello que pidiste a [D]orothea que te emviasse do 

parayso do seu esposo.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Aquella uirgem sancta Dorothea te e~uia esto, asy como o prome~teu, estas doas do orto do seu esposo.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Jrma~a~o, ex aqui aquello que te prome~teu a uirge~ muy sancta Dorothea, que te emuia do parayso do seu esposo.‖ 

IC798 en-2 Sentido 

opaco 

enuiã
603

 Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

LA 06 

AVERBAÇÃO: ―[...] que bẽ vẽ aa mão enviã pera tomar algũa ave, tolhen-lhi o vessadre e guardan-lho.‖ 

IC799 en-2  Sentido 

opaco 

enuyauã ~ 

enuianas ~ 

enuyou ~ 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa remeter, expedir, 

enviar 

FS 13v – 

01v 

                                                           
602

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a última, que ocorre 02 vezes. 
603

02 ocorrências. 
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enuiauã ~ 

enuiou ~ 

enuiasse
604

 

AVERBAÇÃO 1: ―Estes laurauã e gáanhauã ecolhiã seu pam e enuyauã ende amuy mayor parte aeste abbade quea metesse enprol dos pobres.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Etanto he aquel pam que nõ auonda solamẽte os daquela terra Mais os Abbades fazẽ del carregar Naues e enuianas aterra dalexandria 

pera os pobres [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Epor que nõ ousou aentrar no Moesteiro. ca bẽ sabia que nõ era custume de molheres entrarẽ em Moesteiro. de mõges. ficou preto daly 

en hũa mouta quehj auia e enuyou dizer assan ffruytoso queliurasse da boca do lobo hũa ouelha que andaua errada.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Equando os clérigos do auãgelho enuiauã da Eigreia os Eyxuprados. nũca hj er parecia.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Esancto Nono enuiou min que era seu Dyagóo Ao Bispo da Cidade quelhj contasse todo esto como auéera. e que enuiasse logo huũ dos 

seus Dyagóos.‖ 

IC800 en-2 ~ 

ẽ-1 

Sentido 

opaco 

ẽuiassen ~ 

enuiarõ ~ 

ẽuiassem ~ 

enuiou
605

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa remeter, expedir, 

enviar 

DSG 07r / 

09r 

AVERBAÇÃO 1: ―E tam grande foy acoy | ta que ouue que daua grandes uo | zes . e dizia queselhe nõ e uiassen | basilio mõie quea saase / quelogo mo | 

rreria. Mais quem seeria ousa | do dehir ao moesteiro daquelas uir | gee s . quando oabbade equicio hi nõ | era presente . por sancto mõie que fo | sse . 

Emayorme te como hiria ala | huu  home  / que nouame te . uehera | ao moesteiro . e cuia ujda aJnda | os mõies nõ prouarom . Entom | enuiarõ dizer 

/ ao seruo dedeus equj | cio como aquella mõia auja gra | nde febre . e que braadaua / quelhe e uiassem tam toste basilio mõie | ca aquelle apoderia saar 

dasua | Jnfirmidade.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Entõ aquel meseieiro que auja nome gyaão . | enuiou seu home  que era tam soberuosso / que el nõ podya com el . que o tro | uuesse 

tam toste / ahuu  manda | deiro do papa que estaua no moestei | ro.‖ 

                                                           
604

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a terceira, que ocorre 05 vezes e a quinta, que ocorre 02 vezes. 
605

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC801 em-1 Sentido 

opaco 

emvolva Verbo Verbo Verbo Do lat. in-vŏlvĕre envolver-se, 

comprometer-se, 

intrometer-se 

VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―O santo bispo Nono p(er) forca a fez levantar de t(er)ra e lhe disse: - Os s(an)c(t)os canones e decretos dizem que nenhu~a meretriz e 

molh(er) publica nom deve de seer baptizada se nom der fiadores que nu~ca mais use de maos pecad(os) ne~ se emvolva em eles.‖
 
 

IC802 ẽ-1 Sentido 

opaco 

ẽuolue Verbo Verbo Verbo Do lat. in-vŏlvĕre envolver, imiscuir-se DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―E o coracom que tam fremoso | soya deseer pollos be es celestriaa | es em que sempre cuydaua . | abaixasse cada dya mais . Ma | is 

pollos cuydados dos feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla mesquindade dos 

homéés . | que no mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy meesmo.‖ 

IC803 e-1 Movimento 

para dentro 

exertadas Verbo Verbo Verbo Do PA enxertar < lat. 

insertāre, de insertus, 

part. pass. de inserĕre
606

 

introduzir, inserir, 

enxertar,  

VSMA 76r 

AVERBAÇÃO: ―[...] nom nos affectam(os), ne~ tiram(os) de nos os pecados e çugidades e maldades que son ex(er)tadas dent(r)o em nosas almas, e nos 

que deviam(os) seer e~xenplo e caminho e carreyra de virtudes a todos, por nossa p(re)guiça, jazem(os) em ellas derrybados.‖ 

IC804 en-2 ~ 

ẽ-1 

Movimento 

para dentro 

enxertado ~ 

ẽxertadas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA enxertar <  lat. 

insertāre, de insertus, 

part. pass. de inserĕre 

introduzir, inserir, 

enxertar,  

OE 06r-

06v 

AVERBAÇÃO 1: ―Conta hu~u~ sabedor, que ha nome Plinio, que ha hu~a aruore en Terra de Jndia, que nu~ca apodrece a madeyra della ne~ a pode 

queymar o fogo. E esto he, segundo diz hu~u~ doutor, porque esta aruor ha en sy e[n]xertado, em leteras judengas escriptu, este nome Jhesu, e pella uirtude 

do glorioso nome no~ a pode queymar o fogo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―A hu~a he de tres pessoas da Trindade, e~xertadas em hu~a esencia, asi como em hu~a rayz, a segu~da he de duas naturas, e~xertadas 

e~ hu~u~ soyecto, s. natura de Deus e natureza de home~, e~xertadas em hu~u~ Jhesu Christo, asy como en tronco de aruor. 

IC805 en-2 ~ 

ẽ-1 

Movimento 

para dentro 

enxertos ~ 

ẽxertos
607

 

Verbo Verbo Subst. Dervado regressivo de 

enxertar < lat. insertāre, 

enxerto  OE 06r -

06v / 

                                                           
606

Cunha (2010) afirma que esse verbo é registrado a partir do séc. XV. Como se vê, já ocorre um século antes. 
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de insertus, part. pass. de 

inserĕre 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Asi como e~no orto do parayso terreal ha e~xertos marauilhosos, bem asy e~na Sancta Scriptura ha duas e~xertaço~o~es muy 

marauilhosas. [...] Estes e~xertos acharo~ e conhocero~ muytos sanctos doutores e~na Sancta Escriptura pella graça de Deus, le~e~do e estudando per ella 

[...].‖ 

IC806 ẽ-1 Movimento 

para dentro 

ẽxertaçõões
608

 Verbo Verbo Subst. Do PA enxertar < lat. 

insertāre, de insertus, 

part. pass. de inserĕre
609

 

enxerto  OE 06v / 

07r 

AVERBAÇÃO: ―Asi como e~no orto do parayso terreal ha e~xertos marauilhosos, bem asy e~na Sancta Scriptura ha duas e~xertaço~o~es muy 

marauilhosas.‖ 

IC807 jn-1 Sentido 

opaco 

jnchou Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnflāre inchar, intumescer DSG 05v 

AVERBAÇÃO: ―Ca huu  dya acaeceo . que aquel | que fezerom abbade . depos morte | do abbade dom honrrado . Naquel | moesteiro em que este 

libertino era preposto. Tam mal foy oabbade / | sanhudo contra este sancto liberty | no . que meteo ael mááo . Epor | que nõ achou uara . ne  paao con | 

quelhe desse . Tomou as talhoos . | que tynha ante olecto . e tam gran | ferida lhe deu com ellas  / na | cabeça / e no rostro . que toda afface | lhe jnchou / e 

emcardeceo.‖ 

IC808 jn-1 Sentido 

opaco 

jnchada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnflāre inchado, 

intumescido 

DSG 06r 

AVERBAÇÃO: ―E depois se saiu do moesteiro o preposto dõ | libertino . Preguntauõno ho | méés nobres e muito honrrados | queo conhociam . porque 

tragia afa | ce tam Jnchada e tam cardea . | e el respondeo . Polos meus pe | cados . odya d‘oote  / enpecey nas | talhoos dos pees . e fezime tam | mal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
607

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 03 vezes. Cunha (2010) afirma que esse subst. é registrado a partir do séc. XV. Como se vê, já ocorre um século antes. 
608

02 ocorrências. Cunha (2010) não registra esse substantivo. 
609

Cunha (2010) afirma que o verbo enxertar é registrado a partir do séc. XV. Como se vê, já ocorre um século antes. 
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como ueedes . Eassy oho | me  sancto / pella resposta que deu di | sse uerdade . e guardou aseu abbade | que nom caesse em maa fama | do mal quelhe 

fezera.‖ 

IC809 jn-1 Sentido 

opaco 

jnchaço Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭnflāre < lat. 

flāre, ‗soprar‘ 

inchaço OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe 

o fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

IC810 jn-1 Sentido 

opaco 

jnuẽtayro
610

 Verbo Verbo Subst. Do lat. tardio 

inventārium < do lat. 

tardio inventāre, 

incoativo de invenīre 

inventário HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―As q(u)aes mil & satee~ta l(i)br(a)s o d(i)to Joha~ de S(an)tarem jurou aos S(an)tos Eua~gelhos q(ue) reçeb(er)a recado do d(i)to don 

Gonçalo, arç(e)b(is)po, q(ue) pagasse as d(i)tas l(i)br(as) do seu jnue~tayro q(ue) fez(er)a q(u)a~do ue´e´ra p(or) arç(e)b(is)po & q(ue) desses 

d(inhey)r(o)s desse jnue~tayro as pagara.‖ 

13. emtre- 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo derivado do prefixo latino inter- (por sua vez, advindo da preposição latina de acusativo homônima), que nessa língua 

apresentava as noções de ‗intervalo‘, ‗no interior de dois‘, ‗privação‘, ‗destruição‘. Documenta-se em latim na formação de verbos (interdīcĕre), substantivos 

(intercolumnium) e adjetivos (intercalāris). Em vernáculo, ora se manteve inalterado (interdizer, intercolúnio, intercalar), ora evoluiu para a forma 

romanceada e popular entre- (entreabrir, entremeio, entrefino). Modernamente, na formação de compostos eruditos, prevalece a forma inter- (interespacejar, 

interfalangiano, intergaláctico), enquanto que no português antigo a forma romanceada foi consideravelmente mais fecunda. A par de entre-, ocorria também 

antre- (antrecosto, antrerromper, antrelinhar) e, com muito menor frequência, ontre- (ontredito, ontremeio) e untre-. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: antre- ~ emtre- ~ jntel-.  

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

                                                           
610

02 ocorrências. 
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IC811 antre- Ação 

recíproca 

antrelecutorias Subst.  Subst. Adj. Do PA antre- (< lat. 

inter-) +  -locutorio < lat. 

locūtor, -ōris 

interlocutório, i.e., 

provisório
611

 

VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] E pera ouuir sẽtẽça ou sẽtẽças assy definitiuas como antrelecutorias [...].‖ 

IC812 antre- Posição 

intermediária 

antrelĩhada Verbo Verbo Adj. Do PA antre- + -lĩhar (< 

lat. līnea, de līnĕus e, 

este, de līnum (‗linho‘)     

entrelinhar TOX038 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] fezero~ hu~a c(ar)ta seelada do seelo de noso Senhor ElRey & o seelo era de chumbo Redondo pe~durado de fios de seda bra~cos & 

u(er)melhos & [...] a q(ua)l c(ar)ta no~ era borrada ne~ ant(re)li~hada ne~ rrasa ne~ sospeita e~ algu~ha p(arte) de sy segu~do como na p(ri)meyra face 

pariçia sc(ir)ta e~ purgami~ho de Coyro [...].‖ 

IB813 emtre- Sentido 

opaco 

emtrepetar
612

 Verbo  Verbo Verbo Do lat. interpretārī interpretar TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E se os testigoos dissero~ algu~a paravoa escura [poden] lho d(e)clarar, [ca aquel que diz a cousa] lha deve emtrepetar.‖ 

IC814 jntel-  Sentido 

opaco 

jntellectuaaes Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. intellēctuālis 

< intellĭgĕre, ‗ler entre, 

compreender‘ 

intelectivo, i.e., 

ligado à inteligência 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―E pore~nde a co~tenplaua hu~u~ padre muyto ameude, o qual diz asy: Eu cada d[i]a esguardo e oolho a co~gregaço~ e o aju~tame~to 

das uirtudes jntellectuaaes e dos angios, e oolho o Senhor da gloria esplandecente sobre todos [...].‖ 

14. es-2 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo derivado do prefixo latino ex- (por sua vez, advindo da preposição latina de ablativo homônima), que nessa língua 

apresentava as noções de ‗ação de tirar para fora de‘, ‗ideia de saída‘, ‗acabamento‘, ‗ação de levar‘, ‗privação ou negação‘, ‗reforço‘. O prefixo latino ex-

manteve-se intacto antes de  vogais e de < c >, < h >, < p >, < q >, < s > e  < t > (exaltāre, excurrĕre, exaurīre, explōdere, exquīsītus, exsequĭae, extrinsĕcus); 

                                                           
611

Foi extremamente trabalhoso compreender o sentido/significado do termo antrelecutorias, por causa da expressiva variação gráfica incidente tanto no prefixo como na base. 

Corresponde, portanto, ao termo jurídico decisão interlocutória, ainda vigente no ordenamento jurídico brasileiro, sendo, grosso modo, uma decisão provisória a uma questão 

incidente. Cunha (2010) registra a forma interlocutório, apontando que aparece já no port. ducentista, mas não aponta qualquer variante com antre-. 
612

Cunha (2010) afirma que o vocábulo em questão se registra a partir do séc. XIV. Contudo, como se vê, o vocábulo já aparece em documento de um século antes. 
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reduziu-se a ē- antes de < b >,  < d >, < g >, < j >, < l >, < m >,  < n >, < r > e < v > (ebullītĭo, ēdictum, ēgregĭus, ejectāre, ēlĭgĕre, ēmittere, ēnūntiātĭō, 

ērĭgĕre, ēvādere). Nos derivados portugueses, o prefixo latino ex- apresenta as seguintes características: (i) conserva a mesma forma do latim quando seguido 

de vogais (exaltar), de < h > (exaurir), de < p > (explodir) e de < s > (exsicar); (ii) passa a e-, tal como em latim, diante de < b >,  < d >, < g >, < j >, < l >, < 

m >,  < n >, < r > e < v > (ebulição, edito, egrégio, ejectar, eleger, emitir, enunciação, erigir, evadir); (iii) evoluiu para es- nos vocábulos populares e/ou 

semieruditos (escorrer, esquisito etc.). O prefixo vernáculo es- é de grande vitalidade em português, ocorrendo na formação de diversos derivados, nas 

seguintes acepções: ‗movimento para fora ou para longe, afastamento‘, como em espraiar, estender; ‗movimentos repetidos‘, como em esfaquear, esmurrar; 

‗separação, privação, extração‘, como em escarrar, esgalhar; ‗passagem para novo estado ou nova forma‘, como em esfriar, esquentar. Cabe apontar que o 

prefixo es- apresenta grande produtividade e vitalidade na formação de verbos via parassíntese lato ou stricto sensu, desde as origens da língua. Nesses casos, 

apresenta expletividade, com conteúdo basicamente de ordem funcional. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ef- ~ es-2 ~ eix- ~ eyx- ~ s-2 ~ ex- ~ exe-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC815 ef- Sentido 

opaco 

effectos Verbo  Verbo Subst. Do lat. effectum, -ī < lat. 

efficĕre < lat. ex- +          

-facĕre 

efeito, resultado CGE 01b 

AVERBAÇÃO: ―[...] e que soubessem os cursos das estrellas e os movimentos das planetas e os hordenamentos dos signos e os effectos que fazem as 

strellas, os quaaes buscaron e souberon [o]s astronom[o]s com grande aguça, cuidando en ello muy diligentemente [...].‖ 

IB483 eix- ~ 

eyx- 

Privação, 

extração 

 

eixerdamẽto ~ 

eixerdamento 

~ eyxerdamẽto 
613

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exhērēdāre deserdação, 

exerdamento 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E esses Castelos e´ e´ e´ssas vilas recebede Moeda de Port(ugal) & fazede guerra e paz por Rey d(e) Port(ugal). uos e todos,, successores, 

uossos se uos Rey de portugal no~ fez(er) mal ou força ou eix(er)dame~to. E sse pela ue~tura uos ele fez(er) mal. ou força. ou eix(er)dam(en)to a´ uos ou a 

uossos successores; dizedelyo~ & fro~tadelyo ou lyo fazede diz(er) e fro~tar p(er) algue~ uos ou uossos successores en sa Corte conuçudame~te ata tres 

uezes q(ue) uos alçe força ou mal ou eyx(er)dame~to q(ue) uos fez(er). E sse o ele q(ui)ser fazer recebede ende o corrigimento ou a enme~da. e guardadely 

todalas (con)diçoes de suso d(i)c(t)as. E sse ele no~ quiser alçar a força ou mal ou o eix(er)dame~to se uolo fez(er) depos tal fro~ta como de sus‘e d(i)c(t)a; 

                                                           
613

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 
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uos fazede o q(ue) uirdes & entenderdes que deuedes faz(er) sobre tal feyto.‖ 

IB484 es-2 Sentido 

opaco 

escaeciste Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, 

frequentativo de 

excadĕre 

esquecer, olvidar, 

escaecer 

CSM 23 

AVERBAÇÃO: ―Ca muito per ás dormido, dormidor te feziste, / e o cantar que dizias meu ja escaeciste; / mas leva-t‘ e di-o logo mellor que nunca dissisti, 

/ assi que achar non possa null‘ om‘ y que emende.‖ 

IB485 es-2 Sentido 

opaco 

escaecer Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, 

frequentativo de 

excadĕre 

esquecer, olvidar, 

escaecer 

CA 55 

AVERBAÇÃO: ―E por aquesto, mia senhor, / des aquel dia que vus vi, / d‘outra gran coita me parti. / Assi me coitou voss‘ amor / que me fez tod‘ escaecer: 

/ atan muit‘ ouve que veer / na vossa, que me faz peor!‖ 

IC816 es-2 Sentido 

opaco 

escaeceu Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, 

frequentativo de 

excadĕre 

esquecer, olvidar, 

escaecer 

LA 12 

AVERBAÇÃO: ―[...] leixa os ovos que por [...] que fiquẽ frios e sem caentura [...] escaeceu o logo [...].‖ 

IC817 es-2 Sentido 

opaco 

esqueeceu Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, 

frequentativo de 

excadĕre 

esquecer, olvidar OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―E tam grande dulçura e prazer auia em elle e consolaçom, que tantas uezes o nomeou en sua escriptura, e na morte no~ lhe esqueeceu.‖ 

IB486 es-2 Mudança de 

estado; 

conversão em 

escaentassen Verbo Verbo Verbo Do lat. *excalentāre, de 

calens, -ntis 

esquentar, aquecer CEM 47 

AVERBAÇÃO: ―E dizen meges: — Quen usa tal preit‘ e / á atal chaga, já mais nunca serra, / se con quanta laã á en esta terra / a escaentassen, nen cõno 

azeite; / por que a chaga non vai contra juso, / mais vai en redor, come perafuso, / e poren muit‘ á que é fistolada.‖ 

IC818 es-2 Expletivo escambhar Verbo Verbo Verbo Do PA es- + -cambhar < 

lat. cambiare 

escambiar, escambar, 

cambiar, trocar 

VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder pera partir e sortes deytar e traijtos meter e demarcar e escambhar e almoedar e apenhorar e ẽprazar arrẽdar 
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todolos ditos bẽes ou parte deles.‖ 

IC819 es-2 Expletivo escambhaua Verbo Verbo Verbo Do PA es- + -cambhar < 

do lat. cambiare 

escambar, cambiar, 

trocar 

CCBA 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o qual dito Aluaro perez per poder da dita carta. disse que eL Escambhaua o dito CasaL co A dita priioressa e Conuẽto do dito 

Mosteiro.‖ 

IC820 es-2 Expletivo escambho ~ 

escanbhos
614

 

Verbo Verbo Subst. Do PA es- + -cambhar < 

do lat. cambiare 

escambo, escâmbio CCBA 01-02 

AVERBAÇÃO: ―Era conteudo que o dito vjgajro. daua comprido poder e outoridade e Consentjmento Ao dito Aluaro perez que podesse ffazer. hũu 

escambho. dũu casaL. que o dito spitaL há hu chama louro termho de ljxbõa que he tras a sserra.‖ 

IC821 es-2 Movimento 

para fora  

 

escaparẽ  Verbo Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

fugir, salvar-se 

CGE 02a 

AVERBAÇÃO: ―E achasse outrossy em este livro e~ como os do linhagem destes tres filhos de Noe, que ouvero~ nome Sen, Cam, Jaffech, veero~ [os] que 

co~ grande sobervha edifficaro~ a Torre de Babel que he em Babillonia, a grande, e esto pera quererem saber as cousas do ceeo e pera se escapare~ e~ ella 

doutro deluvyo, se veesse.‖ 

IB487 es-2 Sentido 

opaco 

escoller Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

FG 65 

AVERBAÇÃO: ―Qui ferir moller ante seu marido. [...] se a ferir que faça negro ou seir sãgui pectarli .viij. maravidis [...] se for outra ferida chus pequena. 

ou de maó posta ou enpellada auer o meyo deste Juyzo sobredicto. e en estas cousas e nas outras escoller senpre o rancuroso.‖   

IC822 es-2 Sentido 

opaco 

escolheu Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

FS 02r 

AVERBAÇÃO: ―Mais alegrate cõ Deus ecõ seus sanctos ca Páaya assi como Maria escolheu amelhor parte quelhi nõ podera tolher nẽguũ.‖ 

                                                           
614

A forma no singular ocorre 06 vezes; a no plural, 01 vez. 
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IC823 es-2 Sentido 

opaco 

escolheo Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

VSMA 81v 

AVERBAÇÃO: ―A qual o s(an)c(t)o bispo Nono consolava e diziia: - O filha no~ chores nem facas planto, mais ante toma plaz(er) e aleg(ri)a com os 

angeos porque Paia tomou e escolheo a mylhor parte a q(ua)l av(er)a e posuira p(er)a senp(er).‖ 

IC824 es-2 Sentido 

opaco 

escolhe
615

 Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre dar preferência, 

eleger, selecionar, 

preferir, escolher 

LA 02 

AVERBAÇÃO: ―A sesta propriedade he ca sempre escolhe os melhores grãos pera comer.‖ 

IC825 es-2 Sentido 

opaco 

escolhisti Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre dar preferência, 

eleger, selecionar, 

preferir, escolher 

FS 13r 

AVERBAÇÃO: ―[...] come tu escolhisti e [...] entas ren [...] E quando esto ouuyo conhoceu que aquel homen boo era morto.‖ 

IC826 es-2 Sentido 

opaco 

escolheyto Verbo Verbo Adj. Do lat. *excollĭgĕre escolhido, preferido, 

eleito, selecionado 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Eel disse. Eu nõ ensãdesco mais tu es muy torticeyro Juyz que tantos homẽẽs bóos marteyras Atorto. Ca eu sóo cristáao que he linhagẽ 

escolheyto. Entõ ocomeçou á affáagar ante todo opobóo. en muytas guysas. cáo queria tornar daquelo enqueo achara.‖ 

IC827 es-2 Sentido 

opaco 

escolheyta Verbo Verbo Adj. Do lat. *excollĭgĕre escolhido, preferido, 

eleito, selecionado 

OE 08r 

AVERBAÇÃO: ―E diz Jhesu, filho de Sirac, falando em perssoa da Sancta Escriptura: Asy como o cynamomo~ e o balsamo dey eu odor e assy como a 

mirra escolheyta dey blandeza de odor.‖ 

IB488 es-2 Separação, 

privação 

 

escomũgou Verbo Verbo Verbo Do lat. excommūnĭcāre excomungar IDD 63 

AVERBAÇÃO: ―E Rey don Affonso rompeu a carta e mãdoulhi que lha nõ desse. E doestou esse Abade. E entõ o Bispo do Porto escomũgou esse juiz per 
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02 ocorrências. 
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razõ dessa cela Er asolueu depois per carta de Rey don Affonso e uirou mãdado da Santa jgreia [...].‖ 

IB489 es-2 Separação, 

privação 

 

escumũgado Verbo Verbo Adj.  Do lat. excommūnĭcāre excomungado, 

amaldiçoado 

CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―E se eu ou alguu~ de mha p(ro)re ou doutra (contra) este meu feyto quisesse ueir no~ lly seia outorgado. e de mays seia maldito e 

escumu~gado. e co~ Judas o trahedor nos enfernos co~da~pnado.‖ 

IB490 es-2 Separação, 

privação 

 

escomũgado Verbo Verbo Verbo  Do lat. excommūnĭcāre excomungado, 

amaldiçoado 

TP 03 

AVERBAÇÃO: ―E disy deve a diz(er) (contra) a parte do demandador q(ue) e´ escomu~gado ou que he servo ou que e´ em poder doutre~, come se for seu 

mayordomo ou q(ue) no~ e´ de ydade (con)p(ri)da.‖ 

IC828 es-2 Separação, 

privação 

 

escumungado Verbo Verbo Adj.  Do lat. excommūnĭcāre excomungado, 

amaldiçoado 

FR 73r 

AVERBAÇÃO: ―[...] todo ome q(ue) dos feytos e d(i)tos do p(ri)ncepe ret(ra)he a mal, e´ escomungado e deue au(er) pe~a daquel q(ue) faz sac(ri)legyo e 

iaz en culpa [...].‖ 

IC829 es-2 Separação, 

privação 

 

escomũgado Verbo Verbo Adj.  Do lat. excommūnĭcāre excomungado, 

amaldiçoado, 

anátema 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Este ffilemõ coraula o deostou muy mal de traedor e de escomũgado ede falso e que era enganador dos homẽs e cõ dereito quelhi deuyam 

todos aquerer mal.‖ 

IC830 es-2 Separação, 

privação 

 

escomũhões Verbo Verbo Subst. Do lat. *ex-communiōne 

< lat. excommūnĭcāre 

excomunhão PP 01 

AVERBAÇÃO: ―Titolo das escomu~ho~es en q(ue) a´ #XXXVIII leis.‖ 
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IC831 es-2 Movimento 

para fora  

 

escorregou Verbo Verbo Verbo Do lat. *excurricāre, 

frequentativo de 

excurrĕre 

escorregar, cair, 

incidir 

OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Se algue~ escorregou em peccado e corre pera o laço da morte desespera~a~do, per uentura, se chamar o nome da uida, logo respirara 

pera vida? Certo ssy.‖ 

IB491 es-2 Sentido 

opaco 

escuseo ~ 

escusar
616

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < lat.  

ex- + -causa, ‗causa, 

motivo, razão‘
617

 

escusar, desobrigar FG 80 

AVERBAÇÃO: ―Et si disser chamarey ááquel que dizedes que me meteu na fiaduria pegnorẽno. e el uáá buscar aquel que lj dizẽ Ca o meteu na fiaduria. E 

por razõ escuseo ca nõ o meteu na fiaduria. Et se o nõ poder escusar per razõ per allur escuseo. o mellor que poder.‖ 

IC832 es-2 Sentido 

opaco 

escusar
618

 Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < lat.  

ex- + -causa, ‗causa, 

motivo, razão‘ 

escusar, desobrigar-

se, apresentar 

desculpas 

FR 75r/ 

77r 

AVERBAÇÃO: ―[...] e porq(ue) a dyzyma e´ diuido q(ue) deuem(os) a dar a N(ost)ro Senh(ur) de todo, nenguu no~ se possa escusar de o no~ dar.‖ 

IC833 es-2 Sentido 

opaco 

escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < lat. ex- 

+ -causa, ‗causa, motivo, 

razão‘ 

escusar, apresentar 

desculpas 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Ay senhor cõque rostro te catarey. ouque palavra auerey de me escusar ante ti Ca eu nome poderey asconder ante ti que sabes todalas 

puridades.‖ 

IC834 s-2 Sentido 

opaco 

scusar ~ 

scusados
619

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < lat.  

ex- + -causa, ‗causa, 

motivo, razão‘ 

escusar, apresentar 

desculpas 

PP 01b / 

04a 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] polo medo de D(eu)s q(ue) he poderoso e justiçoso a cuio pod(er) am de uijr e de q(ue) sse no~ pode~ p(er) ne~ hu~a man(eyr)a 

                                                           
616

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
617

Um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
618

02 ocorrências. 
619

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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scusar q(ue) se mal fez(er)e~ no aia~ a pe~a q(ue) m(er)eçe~ [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E p(or) q(ua)es rrazo~es se no~ pode~ scusar os hom(e~)s do juizo das leis polas no~ saber.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E q(ua)es som aq(ue)les q(ue) pode~ s(ee)r scusados de no~ rreceb(er) a pe~a q(ue) as leys manda~ p(er)o as no~ sabha~.‖ 

IC835 ex-  Sentido 

opaco 

excusarey Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < lat. ex- 

+ -causa, ‗causa, motivo, 

razão‘ 

escusar, apresentar 

desculpas 

VSMA 76v 

AVERBAÇÃO: ―Oo Senhor, co~ que rrostro e co~ que vulto, te posso oolhar, que pallav(ra)s, ante a tua presença me excusarey porque meus fect(os), a ty 

nom som nem podem seer ascondidos, que todas as cousas sec(re)tas e ascondidas sabes e conheçes?‖ 

IB492 es-2 Sentido 

opaco 

escusado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. excūsāre < lat.  

ex- + -causa, ‗causa, 

motivo, razão‘ 

escusar, desobrigar-

se, obter dispensa 

CS 79 

AVERBAÇÃO: ―Todo homẽ que for tal que nõ possa hyr em oste que for doente de seu corpo cõme çego ernhoso come paralitico. nõ faça foro e este en 

honrra de caualeiro. e os aluazijs e o concelho per ssy lhy deuẽ a dar carta de escusaçom per que seia escusado pera todo o sempre.‖ 

IB493 s-2  Sentido 

opaco 

scusaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. excūsātio, -ōnis < 

lat. excusāre 

escusação, dispensa, 

causa reconhecida 

por lei capaz de 

isentar alguém de 

função ou múnus 

público 

CS 79 

AVERBAÇÃO: ―Todo homẽ que for tal que nõ possa hyr em oste que for doente de seu corpo cõme çego ernhoso come paralitico. nõ faça foro e este en 

honrra de caualeiro. e os aluazijs e o concelho per ssy lhy deuẽ a dar carta de ‘scusaçom per que seia escusado pera todo o sempre.‖ 

IC836 es-2 Sentido 

opaco 

escusaçõ Subst. Verbo Subst. Do lat. excūsātĭō, -ōnis < 

lat. excūsāre < lat.  ex- + 

-causa, ‗causa, motivo, 

razão‘ 

escusa FR 77v 

AVERBAÇÃO: ―[...] no~ meta~ outros en seu logar que iuyge~ se no~ fore~ doentes ou fracos d(e) guysa que no~ possa~ iulgar [o]u se fore~ a mandado 

del rey ou d(e) concello ou en sas uodas ou dalguu seu parente ou p(er) out(ra) escusaço~ dereyta.‖ 
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IC837 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esforça Subst. Verbo Verbo Do PA es- + -forç(a)- + -

a- + -r < lat. tard. fŏrtĭa 

dedicar, empenhar, 

esforçar   

LA 10 

AVERBAÇÃO: ―E assi o preegador se fer primeiramẽte cõ sas aas ante que preegue, ca sse esforça e s‘aviva pera fazer sempre bẽ e pera dar bõõ exemplo 

de ssy sempre aaqueles a que preega. Assi que quando eles virẽ que o preegador mete en obra o que preega, eles se espertã e s‘avivã pera correger os seus 

erros e pera fazer aquelas bõas obras que lh‘eles virõ fazer e depois preegar.‖ 

IC838 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esforça Subst. Verbo Verbo Do PA es- + -forç(a)- +  

-a- + -r < lat. tard. fŏrtĭa 

dedicar, empenhar, 

esforçar  

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―Ca | se esforça ohome  pera fazer be  . em | ouujr contra os be es que os outros | fezerom . moorme te quando sabe que | lhe 

contam uerdade . e lhe no | meã as pessoas certas que aquellas | coussas fezerom.‖ 

IC839 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esforçousse Subst. Verbo Verbo Do PA es- + -forç(a)- +  

-a- + -r < lat. tard. fŏrtĭa 

dedicar-se, 

empenhar-se, 

esforçar-se  

FS 16r 

AVERBAÇÃO: ―Ueo aele hũa uez huũ erege dũa Eresia que auia nome Jerecinto so da prouincia de Luzitania e a prouĩcia de Betica e fazia muy grandes 

jnuernos egrandes tẽpestades e os Ryos crecerõ pelas grandes chuuas. Eaueo que huũ seu moço que leuaua seus liuros enhuũ Caualo. esforçousse eentrou 

no Ryo por passar [...].‖ 
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IB494 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esforçada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do PA es- + -forç(a)- +  

-a- + -r < lat. tard. fŏrtĭa 

dedicado, 

empenhado, 

esforçado   

CSM 06 

AVERBAÇÃO: ―Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a 

companna que juntar / fez Deus, e enssinada, / de Spirit‘ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.‖ 

IC840 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esforçados Verbo Verbo Adj. Do PA es- + -forçar < PA 

forç(a)- + -a- + -r < lat. 

tardio fŏrtĭa  

forte, valente, 

diligente, denodado 

CGE 04c 

AVERBAÇÃO: ―[...] este Hercoles [...] despois matou a Diomedes, rey de Tracia; e, des que esto ouve feyto, pelejou co~ os Centauros que era hu~u~ 

linhagem de muy fortes cavalleiros e muy esforçados e~ armas e mais ligeiros que outros home~e~s, e elle per esforço e ligeirice [os] venceu e matouos e 

destroyos todos [...].‖ 

IB495 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esforço Subst. Verbo Subst. Do PA es- + -forç(a)- +  

-a- + -r < lat. tard. fŏrtĭa 

força, auxílio, ajuda, 

vigor  

CEM 27 

AVERBAÇÃO: ―Don Foan, de quand‘ ogano i chegou /  primeirament‘ e viu volta e guerra, / tan grande sabor ouve d‘ir a sa terra / que logu‘ enton por 

adail filhou /  seu coraçon; e el fezlh‘ i leixar, / polo mais toste da guerr‘ alongar, / prez e esforço, — e passou a serra.‖ 

IC841 es-2 Expletivo 

_________ 
 

esforço Subst. Verbo Subst. Do PA es- + -forç(a)- + -

a- + -r < lat. tard. fŏrtĭa 

força, auxílio, ajuda, 

vigor  

PP 02a 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

AVERBAÇÃO: ―E a isto nos moueu assinaadame~t(e) tres cousas: & a p(ri)meira q(ue) o muy nobre e be~ aue~turado rrey do~ Fernando nosso padre 

q(ue) era (con)p(ri)do de justiça e de dereito o q(ui)s(er)a faz(er) sse mais viuera e mandou a nos q(ue) o fezessemos. & A #IIª por dar ajuda e esforço aos 

q(ue) depos nos ueessem rreinar p(er) q(ue) podessem sofrer a g(ra)m lazeira e o trabalho q(ue) ha en manteer os rreynos aos q(ue) o be~ q(ui)s(er)em 

faz(er).‖ 

IC842 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esforço Verbo Verbo Subst. Do PA es- + -forçar < PA 

forç(a)- + -a- + -r < lat. 

tardio fŏrtĭa  

força, esforço CGE 04c 

AVERBAÇÃO: ―[...] este Hercoles [...]  [...] e despois matou a Diomedes, rey de Tracia; e, des que esto ouve feyto, pelejou co~ os Centauros que era 

hu~u~ linhagem de muy fortes cavalleiros e muy esforçados e~ armas e mais ligeiros que outros home~e~s, e elle per esforço e ligeirice [os] venceu e 

matouos e destroyos todos [...].‖ 

IC843 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esfforço Verbo Verbo Subst. Do PA es- + -forçar < PA 

forç(a)- + -a- + -r < lat. 

tardio fŏrtĭa  

força, esforço, 

empenho 

FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Eos Bispos eos outros clérigos que hj estauamos começamo-nos amarauilhar de tã grande esfforço e de tã grande fe de molher.‖ 

IB496 es-2 Expletivo esfraldadas
620

 Subst. Verbo Adj.  Do PA es- + -frald(a)- + repuxado, CEM 41 

                                                           
620

Cunha (2010) não registra esse vocábulo, ainda que registre a forma desfraldar. Observa-se, mais uma vez, a variação entre os prefixos des- ~ es-, o que até hoje é recorrente no 

português.  
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_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

PP -a- + -r < gót. *falda, 

‗pano de envolver‘ 

arregaçado 

AVERBAÇÃO: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los 

vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas. // Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben 

come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.‖ 

IB497 es-2 Expletivo 

_________ 
 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esmalhada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA es- + -malh(a)- + 

-a- + -r < francês maille 

< lat. macŭla 

despir, desnudar, 

tirar a malha (a 

roupa) 

CEM 46 

AVERBAÇÃO: ―O colbe colheu-a per ũa malha / da loriga, que era desvenecida; / e pesa-m‘ende, por que essa ida, / de prez que ouve mais log‘ o 

cavaleiro / per sas armas o fez: com‘ er‘ arteiro, / já sempr‘ end‘ ela seerá esmalhada.‖ 

IB498 es-2 Sentido 

opaco 

esguardey Verbo Verbo Verbo Do PA es- +  -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germânico *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente 

HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu Johã soarez Tabellion da Cidade de Lixbõa ui, líj, e de femença esguardey. obligo a uos e empenhoro hũa nossa Casa. a qual nos 

auemos em Lixbõa. no logo que chama mũturo da orca.‖ 

IC844 es-2 Sentido 

opaco 

esguardey Verbo Verbo Verbo Do PA es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germânico *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente 

VSMA 79v 

AVERBAÇÃO: ―E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal de 

nenhu~a obra boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.‖ 

IC845 es-2 Sentido esguardaron ~ Verbo Verbo Verbo Do PA es- + -guardar < esguardar, i.e., CGE 02d / 
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opaco esguardando ~ 

esguardou
621

 

lat. guardāre, deriv. do 

germânico *wardon 

olhar/considerar 

atentamente 

05b 

AVERBAÇÃO 1: ―E, como era~ home~e~s de grande entender, esguardaron hu~a estrella que faz seu curso per sobre Espanha pera oucidente, que ha 

nome Espero, e poren poseron nome aa terra Espera.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] se foy a Calez e achou hy hu~u~ gra~de templo que fezerom os gentyos e~ ho~rra de Hercolles em o qual estava~ muitas 

ymage~e~s, entre as quaaes achou hi hu~a que fora feyta aa semelhança do corpo de Aleyxandre en feiçon, semelhança e talho. E, quando Julyo Cesar vyo 

aquella ymage~ stevea esguardando hu~a grande peça e, despois que a bem esguardou, disse [...].‖ 

IC846 es-2 Sentido 

opaco 

esguardo Verbo Verbo Verbo Do PA es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germânico *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―E pore~nde a co~tenplaua hu~u~ padre muyto ameude, o qual diz asy: Eu cada d[i]a esguardo e oolho a co~gregaço~ e o aju~tame~to 

das uirtudes jntellectuaaes e dos angios, e oolho o Senhor da gloria esplandecente sobre todos [...].‖ 

IB499 es-2 Mudança de 

estado, 

conversão em 

esmorece Verbo Verbo Verbo Do PA esmorir (séc. 

XIII), com troca de 

sufixo, relacionado com 

o lat. mori, ‗morrer‘ 

desalentar, afrouxar, 

desalentar, 

esmorecer 

CEM 37 

AVERBAÇÃO: ―O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.‖ 

IB500 es-2 Mudança de 

estado, 

conversão em 

esmorecia Verbo Verbo Verbo Do PA esmorir (séc. 

XIII), com troca de 

sufixo, relacionado com 

o lat. mori, ‗morrer‘ 

desalentar, 

esmorecer, perder os 

sentidos, desmaiar, 

enfraquecer 

CAMI 03 

AVERBAÇÃO: ―Ũa gran peça do dia / jouv‘ ali, que non falava, / e a vezes acordava, / e a vezes esmorecia, / e diss‘: ‗Ai santa Maria, / que será de min 

agora?‘ / E o papagai dizia: / ‗Bem, po quant‘eu sei, senhora‘.‖ 

IB501 es-2 Sentido 

opaco 

espantados Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

assustado, 

assombrado, 

espantado 

CEM 37 

                                                           
621

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―Vi coteifes orpelados / estar mui mal espantados, / e genetes trosquiados / corriannos arredor; / tiinhannos mal aficados, / ca perdianna 

color.‖ 

IC847 es-2 Sentido 

opaco 

espantado
622

 Verbo Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

admirado, atônito, 

espantado 

OE 03r / 

07v 

AVERBAÇÃO: ―Tanto que esto ouuio o fillosapho, ficou espantado e disse: Creeo. E dou muytas graças a Deus e ao uelho porque o asy ue~e~cera.‖ 

IC848 es-2 Sentido 

opaco 

espãtados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

admirado, espantado, 

abismado 

FS 16r 

AVERBAÇÃO: ―Entõ se ergerõ ecatarõ equandosse uirõ da outra parte forõ muyto espãtados e marauilharonsse doquelhis fezera Deus.‖ 

IC849 es-2 Sentido 

opaco 

espantado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

admirado, espantado, 

abismado, assustado 

DSG 09v 

AVERBAÇÃO: ―Eo mandadeiro do papa / preguntou . aaquel quelhe trouuera | acarta . porquese mudara tam asy | nha asentença do abbade . que nõ 

fosse | aacorte de roma aparecer ante | opapa . Aprendy / disse aquel que trou | uera a carta : e entendy . que e  | aquela nocte em que opapa manda | ra 

quelhe leuasem o sancto abbade | equicyo . vio denocte hu a uisõ | de que ficara muito espantado.‖ 

IC850 es-2 Sentido 

opaco 

espantou Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

admirar-se, espantar-

se, abismar-se, 

assustar-se 

DSG 05r 

AVERBAÇÃO: ―Etã | to foy oamor do filho que ouue . | que quando uiu oseruo de deus . tomou | ocaualo em que andaua / pello fr | eeo . e disselhe com 

grande Jura | mento . Tu nõte partiras daquy . | ataa que ressuzites aquj omeu | filho . Eel porque nom auia em | costume de fazer tal milagre . | espantouse 

mujto . daquela piti | com quelhe fezera aquela molher . | cõ tam grande jurame to.‖ 

IC851 es-2 Sentido 

opaco 

espantaron Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

admirar-se, espantar-

se, abismar-se 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―De pois que Apollonio ante opobóo disse aquesto parousse hũa núue sobreeles chea dagua queos cercou e matou as chamas do fogo que 

                                                           
622

02 ocorrências. 



773 

 

era ia muyto Aceso. Quando esto uyo oJuyz eopobóo espantaronse e disserõ todos ahũa uoz. Grande he oDeus dos cristáaos sóo.‖ 

IC852 s-2  Sentido 

opaco 

spantavyl Verbo Verbo Adj. Do lat. vulg. expavĕntāre 

(cláss. expavēre)  

espantoso, pavoroso, 

que causa espanto 

CGE 04c 

AVERBAÇÃO: ―[...] este Hercoles ouve morto o gra~de porco enno mo~te de Arcadia; e matou o touro de Oreça, que era muy bravo e muy spantavyl 

[...].‖ 

IB502 es-2 Sentido 

opaco 

espanto Verbo Verbo Subst. Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

medo, espanto, 

temor, pavor 

CEM 11 

AVERBAÇÃO: ―Non me posso pagar tanto / do canto  / das aves nen de seu son, / nen d‘amor nem de mixon /  nen d‘armas -  ca ei espanto, / por quanto / 

mui perigosas son,  / - come dun bom galeon,  / que mi alongue muit‘ aginha / deste demo da campinha,  / u os alacrães son; ca dentro no coraçon / senti 

deles a espinha!‖ 

IB503 es-2 Sentido 

opaco 

espanto Verbo Verbo Subst. Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

medo, espanto, 

temor 

CEM 50 

AVERBAÇÃO: ―O que da guerra se foi con espanto / e a sa terra ar foi armar manto, / non vem al maio.‖ 

IC853 es-2 Sentido 

opaco 

espantoso
623

 Verbo Verbo Adj. Do lat. expavĕntāre 

(cláss. expavēre) 

estupendo, 

maravilhoso, 

surpreendente, 

extraordinário, 

espantoso 

OE 05r – 

08r 

AVERBAÇÃO: ―Outrossy, este nome Jhesu he espantoso, porque ha en sy poderio e dereytura, e pore~m aquelles que som direytos ama~ Jhesu Christo, 

onde diz Salamo~ e~nos Cantares do Amor, falando do esposo Jhesu Christo: Os que som direitos amam ty.‖ 

IB504 es-2 Sentido 

opaco  

espedyu
624

 Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre despedir-se CSM 16 

AVERBAÇÃO: ―Quando o irmão do Emperador de prijon sayu, / barva non fez nen cercẽou cabelos, e mal se vestiu; / a seu irmão foi e da Emperadriz non 

s‘ espedyu; / mas o Emperador, quando o atan mal parado vyu, / preguntou-lli que fora, e el le recodyu: / ‗Em poridade vos quer‘ eu aquesto dizer.‖ 

                                                           
623

04 ocorrências.  
624

Mais um caso de variação entre os prefixos des- ~ es-. 
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IB505 es-2 Sentido 

opaco  

espedire
625

 Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre espedir, i.e., 

despedir-se 

FCR 18 

AVERBAÇÃO: ―Los .VI. ayan corral cada uernes; e el que y non fore, peyte .I. mor. a seus conpaneyros, sise delos non espedire […].‖ 

IC854 es-2 Sentido 

opaco 

espede
626

 Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre espedir, i.e., 

despedir-se 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Etodolos outros frades [...] enséenço e en orações e em fazer boas obras. assy que todos fazẽ uertudes e sinaes. Eoque he. mayor 

marauilha nuca hj nẽguũ enferma. Mais quando há de morrer conhoce as morte e dizeo Atodolos frades. e espede sse deles e morre e da as alma aDeus.‖ 

IB506 es-2 Sentido 

opaco 

espertou
627

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < lat. 

experīrī 

despertar, acordar CSM 19 / 

25 

AVERBAÇÃO 1: ―A santa dona, pois que ss‘ espertou, non sentiu null‘ afan / nen fame, come se senpr‘ ouvesse comudo carn‘ e pan; / e a erva achou so 

as cabeça e disse de pran: / ‗Madre de Deus, bẽeitos son os que en ti fyuza na, / ca na ta gran mercee nunca falecerán / enquanto a souberen guardar e 

gradecer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Pois s‘ a dona espertou / e se guarida achou, / log‘ ant‘ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou; e pois lle vyu o sẽo, 

começou Deus a loar / e as donas a brasmar, / que eran d‘ordin d‘Onna, / dizendo: ‗Se Deus m‘anpar, / por salva poss‘ esta dar, / que non sei que ll‘ 

aponnna.‖ 

IC855 es-2 Sentido 

opaco 

esperta-sse ~ 

espertã ~ 

espertarẽ
628

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < lat. 

experīrī 

avivar, estimular, 

animar, espertar, sair 

da inércia ou do 

torpor 

LA 10-11 

AVERBAÇÃO 1: ―E assi como o galo quando quer cãtar sacude as aas e fer-se cõ elas e esperta-sse mais, assi o bõõ preegador ante que preegue 

primeiramẽte s‘afaz pera viver bẽ e sanctamẽte per bõõs custumes e per boas obras.‖ 

                                                           
625

Segundo Cunha (2010), a forma espedir é sinônima de despedir. Mais um caso de livre alternância entre dis- e es-, tal como ocorre em desperdiçar ~ esperdiçar no português 

contemporâneo. 
626

Mais um caso da variação (e troca de prefixo) na história do português: des- ~ es-. Em Houaiss & Villela (2009), afirma-se que despedir vem do mesmo étimo, tendo sido um caso 

de mudança de prefixo (es- → des-), o que parece ser a regra geral na evolução do PA para o port. contemporâneo. 
627

02 ocorrências. Mais um caso de variação entre os prefixos des- ~ es-. 
628

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 2: ―E assi o preegador se fer primeiramẽte cõ sas aas ante que preegue, ca sse esforça e s‘aviva pera fazer sempre bẽ e pera dar bõõ 

exemplo de ssy sempre aaqueles a que preega. Assi que quando eles virẽ que o preegador mete en obra o que preega, eles se espertã e s‘avivã pera correger 

os seus erros e pera fazer aquelas bõas obras que lh‘eles virõ fazer e depois preegar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] pera see espertarẽ pera fazer bõas obras nẽ pera fazeren‘as fazer aos outros, mais amã si meesmos e deleytã-sse nos prazeres do 

mũdo.‖ 

IC856 es-2 Sentido 

opaco 

espertarõ ~ 

espertoa ~ 

espertou
629

 

Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < lat. 

experīrī 

despertar, acordar FS 16r - 

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eel téendo ogouernage sẽ aiuda domẽ achousse da outra parte do Ryo ali hu queria Yr. Eos marĩeyros quandosse espertarõ. fezerõlhi 

sas querelas endoado e disserõlhj. Andemos enquanto Auemos dia ca de noyte nõ poderemos bẽ Remar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] o ẽmíjgo que ueo Aela e espertoa e disselhj. Mha senhora margarida que malti fiz eu nũca.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Entõ espertou sa madrĩha.‖ 

IC857 s-2 Sentido 

opaco 

spertou Verbo Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < lat. 

experīrī 

despertar, acordar VSMA 80v 

AVERBAÇÃO: ―E chamou e spertou sua madre: - Oo madre muyto amada roga e faze oraco~ a Deos por my~ porque o diaboo asy me apareceo como 

leom.‖ 

IC858 es-2 Movimento 

para fora  

 

espoendo Verbo Verbo Verbo Do lat. expōnĕre apresentar, expor, 

mostrar, discorrer 

LA 01 

AVERBAÇÃO: ―E portãto eu que este livro traslado de latĩ en lenguagẽ nõ curo poer ẽ ele os desvayrados sisos e desvayrados entẽdimentos que os 

doctores de Theolegia poserõ en espoendo as outuridades da Escritura Sancta.‖ 

IC859 es-2 Movimento estende Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender SFJ 03 

                                                           
629

Cada forma ocorre 01 vez. Observa-se mais uma vez a recorrente variação entre des- e es-, tal como em desperdiçar ~ esperdiçar. Segundo Cunha (2010), houve, como a evolução 

da língua, troca de prefixo. Observe-se que a ocorrência assinalada aponta para a forma etimológica. Segundo Cunha (2010), as formas espertar ~ despertar ocorrem ambas desde o 

séc. XIII.  
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para fora  

 

AVERBAÇÃO: ―E esta seentença nõ sse estende Ao dito Gonçalo periz que dizia que queria poer o sseu dereito cõtra o dito testamẽto [...].‖ 

IC860 es-2 Movimento 

para fora  

 

estendy Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender VSMA 77r 

AVERBAÇÃO: ―E depois acabadas as missas dos ffiees, subitam(en)te veo aq(ue)lla po~o~ba chea e çercada de muitas çugidades e voando assy como 

ante, esteve ante my~. E eu estendy a maa~o~ e tomey-a e meti-a e~ hu~a piia que estava ant(e) as portas da ig(re)ja.‖ 

IC861 es-2 Movimento 

para fora  

 

estendem Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender, aumentar, 

ampliar 

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―E o coracom que tam fremoso | soya deseer pollos be es celestriaa | es em que sempre cuydaua . | abaixasse cada dya mais . Ma | is 

pollos cuydados dos feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla mesquindade dos 

homéés . | que no mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy meesmo.‖ 

IC862 es-2 Movimento 

para fora  

 

estendem Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender, aumentar, 

ampliar 

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―E o coracom que tam fremoso | soya deseer pollos be es celestriaa | es em que sempre cuydaua . | abaixasse cada dya mais . Ma | is 

pollos cuydados dos feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla mesquindade dos 

homéés . | que no mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy meesmo.‖ 

IB507 es-2 Sentido 

opaco 

estinto Verbo Verbo Verbo  Do lat. exstinctus < 

exstinguĕre 

extinto, findado CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―e o linage~ que decer d(e) uos le´e´dimame~te for estinto; os sobred(i)c(t)os Castelos e vilas tornesse A‘lRey de Port(ugal) sen neua 

(con)tenda e sen ne~uu~ enbargo.‖ 
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IC863 es-2 Movimento 

para fora  

 

estorcendo Verbo Verbo Verbo Do PA es- + -torcer < 

lat. *tŏrcēre (cláss. 

tŏrquēre) 

retorcer, contorcer, 

revolver 

DSG 07v 

AVERBAÇÃO: ―Contou  ajnda sã  | gregorio quehúú dya hu a | mõia / que uiuja no moesteiro | daquellas uirge e s desuso dito . que el | auia deueer / 

entrou na orta | desse moesteiro . Euio hu a alfaça mujfremossa . e cobycoua / nõ | se ne brando quefezesse osynal da | cruz sobre ella . Meteua logo | em 

sua boca . e ho em mygo / en | trou logo em ella . e derriboua | em terra . e estorcendoa e trage  | doa muj mal.‖ 

IB508 es-2 Sentido 

opaco 

estremadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. extrēmus < exter 

< exterĕre < ex- +          

-terĕre 

extraordinário TP 01 

AVERBAÇÃO: ―[e] o servo no~ pod(e) dema~dar seu senur en juyzo seno~ en cousas estremadas, como se dixer que aquel que o tija en poder abscondera 

o testamento, que quer diz(er) a manda, en que o quitava de s(er)vido~e eno q(ue) foy seu senhor, ben o pod(e) faz(er) e pod(e) demandar en uyzo aq(ue)l 

que o te~ en poder [en casos] speciaes segundo o que diz a ley.‖ 

IB509 es-2 Sentido 

opaco 

estremados
630

 Verbo 

 

Verbo Adj. 

PP 

Do lat. extrēmus < exter 

< exterĕre < ex- +          

-terĕre 

extremo TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E os testigoos no~ deven seer recebudos an(te) que o p(re)yto seya co~meçado por resposta seno~ en casos estremados, segundo que diz 

o dereyto.‖ 

IC864 es-2 Sentido 

opaco 

estremadas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. extrēmus < exter 

< exterĕre < ex- +          

-terĕre 

grande, extremado, 

extremo 

TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―Porq(ue) todos somos certos assy pelas escrituras dos padres santos come pelo q(ue) cada dia ue´e´mos e ouuimos dos marauilhosos 

milagres e das estremadas mercees q(ue) deus faz no mu~do pela u(ir)gem ((L005)) glo(rio)sa s(an)c(t)a Maria ssa madre a todos aqueles e aquelas que sse 

a ela chama~ e se trabalha~ de a seruir deuotame~te.‖ 

IC865 es-2 Sentido estremada ~ Verbo Verbo Adj. Do lat. extrēmus < exter 

< exterĕre < ex- +          

extraordinário, 

distinto, insigne, 

OE 01r / 

                                                           
630

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) afirmam que a forma estremado se registra a partir do séc. XIV. Contudo, observe-se que já aparece em documento do séc. XIII. 



778 

 

opaco estremado
631

 -terĕre extremado 06v 

AVERBAÇÃO 1: ―Aqui se começa o liuro que se chama Orto do Esposo, o qual conpos aa ho~rra e louuor de nosso Senhor lhesu Christo, flor muy 

preciosa e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o 

[e de] toda a corte da cidade de Jherusalem, [que] he e~na gloria do parayso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar 

e per razom da auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle há [...].‖ 

IC866 es-2 Sentido 

opaco 

estremar Verbo Verbo Verbo Do lat. extrēmus < exter 

< exterĕre < ex- +          

-terĕre 

distinguir, 

diferenciar, separar  

PP 01c 

AVERBAÇÃO: ―Ca muyto (con)ue~ aos rreys assynaadam(e~)t(e) he aos desta t(er)ra d'au(er) g(ra)nde entendime~to p(er)a conhoc(er) as cousas 

segundo som, estremar o dereito do torto e a me~tira da u(er)dade.‖ 

IB510 es-2 Mudança de 

estado, 

conversão em 

estremece Verbo Verbo Verbo Do PA es- + -tremecer < 

lat. tremiscĕre, incoativo 

de trĕmĕre 

tremer, abalar, 

estremecer 

CEM 37 

AVERBAÇÃO: ―O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.‖ 

IC867 ex- Sentido 

opaco 

excelencia
632

 Verbo Verbo Subst. Do lat. excellentĭa, ae < 

lat. excēllĕre 

dignidade, 

excelência 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Outrosy, a uirtude deste nome Jhesu he de grande alteza e de grande excelencia, onde diz Sam Bernardo: O nome do Saluador he nome 

de meu jrma~a~o e da minha carne~ e do meu sangue, nome marauilhoso.‖ 

IC868 ex- Sentido 

opaco 

exçepçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. exceptĭō, -ōnis < 

lat. excīpĕre 

excesso, aquilo que 

vem a mais 

HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―E o d(i)to Do(min)go P(er)iz jurou aos S(an)tos Eua~gelhos q(ue) pagara p(or) co~pra das d(i)tas herdades a frey Antoni~ho, guardiam 

de Coy~bra, heroo da d(i)ta dona Beri~gueyra q(ue) lh(e) asuçadera, mil & satee~ta l(i)br(a)s, as q(u)aes l(i)br(a)s o d(i)to Do(m)i~go P(er)iz & sa 

molh(er) co~fess(ar)am q(ue) auia~ reçebudas en paga pelo d(i)to Joha~ de S(an)tarem polas d(i)tas herdades. E renu~ciaro~ a toda exçepço~ dos 

                                                           
631

Cunha (2010) não registra a forma participial extremado ou variantes. Cada forma ocorre 01 vez. 
632

Cunha (2010) afirma que esse vocábulo é registrado em português a partir do séc. XV. Como se pode observar, já ocorre em documento de fins do séc. XIV. 
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d(inhey)r(o)s no~ co~tados, no~ auudos ne~ reçebudos.‖ 

IB511 ex- ~ 

exe- ~ 

eyx- 

Sentido 

opaco 

exeyçõees ~ 

exeeyções ~ 

eyxeyções ~ 

excepçoes
633

 

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exemptĭo, -ōnis < 

lat. eximĕre 

isenção TP 01-03 

AVERBAÇÃO 1: ―O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Enno terceyro tempo das eyxeyço~es ou deffenso~es sage deve seer o deman[da]do que no~ diga sas exeeyço~es desordiadame~te.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E pode~ se po~er excepço~es p(er)emptorias p(er) que se tolla o preyto todo [...].‖ 

IC869 es-2 Sentido 

opaco 

esençõ Verbo  Verbo  Subst. Do lat. exemptĭo, -ōnis < 

lat. eximĕre 

isenção HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse uos chama(r)des a out(r)o senhorio saluo a nos ou a nosos sucesores, q(ue) seia p(er) razo~ dos nossos dereytos; este p(r)azo 

d'esenço~ adea~t(e) no~ ualha & sseia ne~ hu~u e as cousas q(ue) neel son co~tehudas.‖ 

15. in-2 

ETIMOLOGIA: Prefixo latino in-2 (cognato do grego aan- e do germânico un-), relacionado com a partícula latina de negação ne — que nos vocábulos 

derivados indicava a ausência ou não existência da coisa significada pela forma primitiva —, como em nefas, nescio, nemo. O prefixo in-2 é documentado em 

muitos vocábulos já formados no próprio latim, exprimindo negação ou privação, como em indoctus, infēlix, ingratus, além de participar na formação de 

inúmeros vocábulos derivados nas língua modernas. O prefixo in-2 é cultismo que começa a ser empregado no português do século XIII em diante, 

prosperando em fecundidade até os dias de hoje, conformando-se aos padrões latinos originais. Ocorre preferencialmente em adjetivos, em particípios 

passados e/ou supinos, em substantivos, em advérbios e em derivados de tais palavras assim formadas. São raras as ocorrências populares ou popularizadas 

antigas (inimicu- > eimigo > iimigo > imigo); são incorporados ao léxico português alguns latinismos com apofonia (inimigo, imberbe, inerme, iníquo, inerte 

etc.) e outros sob formas arcaicas latinas (ignoto, ignorante, ignaro). O prefixo in-2, tal como seu homomorfe in-1, passou por assimilações, transformando-se 

em il-2 diante de vocábulos iniciados em < l > (illitterātus), em ir-1 diante de vocábulos iniciados em < r > (irregulāris), em im-2 diante de vocábulos 

iniciados em < b >, < m > e < p > (imbellis, immemoriālis, impossibilis) e em i-2 diante de gn- (ignārus). Sem embargo, contrariamente ao que ocorreu com o 

prefixo in-1, e apesar de sua muito maior vitalidade em português do que este, no prefixo in-2 não subsiste contemporaneamente evoluções ou alterações 

                                                           
633

Cada forma ocorre 01 vez. Cunha (2010) afirma que esse vocábulo se registra a partir do séc. XIV. Na verdade, já ocorre um século antes. 
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fonológicas, quer nos vocábulos eruditos de imediata procedência latina (imbele, impossível etc.), quer em formações vernáculas (imbatível, imperdível etc.), 

ainda que encontremos, no corpus textual utilizado nesta dissertação, a aplicação de alterações dessa natureza em diversos vocábulos no período arcaico da 

língua. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: en-3 ~ em-2 ~ ẽ-2 ~ in-2 ~ e-2 ~ ĩ-2 ~ jn-2 ~ if- ~ yf-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC870 en-3 Negação, 

privação 

enfermos Adj.  Adj. Subst. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +   

-firmus, ‗firme, sólido, 

vigoroso, forte, 

resistente‘ 

enfermo, doente FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―En outro dia manháa ante da luz huũ pouco alçou as maãos ao ceo e fez as oraçõ edeus aalma a Deus que seus sanctos coroa perboa 

confisson. Etodos aqueles que hyam assa sopultura recebiã hj grandes sinaes de uertudes. Os enfermos sãao hj. e os enmijgos fugẽ dos homeẽs. Equẽ quer 

que hi demãde as aiuda logo Deuslhj outorga as petiçom.‖ 

IC871 em-2 Negação, 

privação 

emfermos Adj.  Adj. Adj. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +   

-firmus, ‗firme, sólido, 

vigoroso, forte, 

resistente‘ 

enfermo, doente DSG 04r 

AVERBAÇÃO: ―Enosso | senhor ihesu christo . porque em el era cõ | prido ospiritu santo . em quanto era ho | me  / nõ ouue mester de seer de | scipolo 

de ne huu  . ante que fosse meestre | dos apostollos . e dos outros decipo | los que ensignou . Como quer que em | quanto fosse deus . soubesse todallas | 

coussas / que som / e forom e ham | deseer. Assy aquellas que se faram . | como aquelas quese nunca faram . | pero que se poderiam fazer se el quise | se . 

Mais nos outros que emfermos | somos . e muito alongados da | questes homéés . deque agora falamos . | . nom deuemos tanto confiar | denos . que ante 

queiramos emsignar . ca aprender . Ca os que esto | fazem nõ som seguros.‖ 

IC872 ẽ-2 ~ 

en-3 

Negação, 

privação 

ẽfermo ~ 

enfermo
634

 

Adj.  Adj. Subst. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +   

-firmus, ‗firme, sólido, 

enfermo, doente OE 01v / 

05v 

                                                           
634

Cada forma ocorre 01 vez. 
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vigoroso, forte, 

resistente‘
635

 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se 

conforte e o e~fermo co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saúde [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo 

e~ semelha~ça de home~m. E, ante que o pregu~tasse, pasou per aly hu~u~ sacerdote, que leuaua o corpo de Jhesu Christo a hu~u~ enfermo.‖ 

IC873 ẽ-2 Negação, 

privação 

ẽfermar Adj.  Adj.  Verbo Do lat. infirmāre < lat. 

ĭnfĭrmus < in- + -firmus, 

‗firme, sólido, vigoroso, 

forte, resistente‘ 

adoecer, enfermar OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Hu~u~u~ home~ auia grande odio mortal a outro por hu~u~ erro que lhe fezera, e aueo assy que este home~, que asy auia esta 

malquerença, veeo a e~fermar, e, estando em ponto de morte, rogaro~-no muytos que lhe perdoasse pollo amor de Deus, e elle no~ lhe quis perdoar per 

nehu~a maneyra.‖ 

IC874 en-3 Negação, 

privação 

enferma Adj.  Adj.  Verbo Do lat. infirmāre < lat. 

ĭnfĭrmus < in- + -firmus, 

‗firme, sólido, vigoroso, 

forte, resistente‘ 

enfermar, adoentar FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Etodolos outros frades [...] enséenço e en orações e em fazer boas obras. assy que todos fazẽ uertudes e sinaes. Eoque he. mayor 

marauilha nuca hj nẽguũ enferma. Mais quando há de morrer conhoce as morte e dizeo Atodolos frades. e espede sse deles e morre e da as alma aDeus.‖ 

IC875 en-3 Negação, 

privação 

em fermou
636

 Adj.  Adj.  Verbo Do lat. infirmāre < lat. 

ĭnfĭrmus < in- + -firmus, 

‗firme, sólido, vigoroso, 

forte, resistente‘ 

enfermar, adoentar DSG 07r 

AVERBAÇÃO: ―E aqueceo | despois quese oabbade partiu do Moesteiro . | que hu a dona que moraua e húú Moesteiro | deuirgéés que el auia deueer . 

                                                           
635

De início pensávamos que ĭnfĭrmus, -a, -um provinha de infirmāre, o que não parece ser verdade. Segundo o Dicionário Latim-Português da Porto Editora (2001, p.289, 352), o 

verbo infirmāre deriva-se do adj. ĭnfĭrmus, -a, -um (da mesma forma que firmāre deriva de firmus, -a, -um). Assim, é um caso de parassíntese lato sensu ocorrida já no latim. 
636

Observe-se que o prefixo vai graficamente separado de sua base, o que é comum nesse texto. 
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era | muj fremossa . segundo afremo | sura do mundo que a carne mezquinha  | deseia . em fermou de febre muj | grande.‖ 

IB512 en-3 Negação 

privação 

enfirmidade Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < lat. 

ĭnfĭrmus, ‗firme, sólido, 

vigoroso, forte, 

resistente‘ 

enfermidade, 

doença, moléstia 

CS 78 

AVERBAÇÃO: ―Todo homẽ que cõ seu amo morar e lhy dias perde per enfirmidade tato que se leua ata que possa fazer seruiço. recobre-lhy seus dias ao 

amo continoadamẽte. ‖ 

IC876 ẽ-2 ~ 

em-2 

Negação, 

privação 

ẽfirmidades ~ 

emfirmidade
637

 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < lat. 

ĭnfirmāre < lat. ĭnfĭrmus 

< in- + -firmus, ‗firme, 

sólido, vigoroso, forte, 

resistente‘ 

enfermidade, 

doença, moléstia 

OE 02v 

AVERBAÇÃO 1: ―E pore~ diz meestre Oda que este nome de Jhesu he oleo espargido e~nas chagas da jeeraço~ humana, ca a força deste nome Jhesu, que 

quer dizer saluador, da´ saude a todalas e~firmidades e a todalas chagas da alma e do corpo, de que somos chagados pello peccado dos primeyros padres.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~a uez preguando hu~u~ frade do nome de Jhesu muytas boas cousas, estaua hi hu~u~ cidada~a~o que auia emfirmidade de febre.‖ 

IC877 jn-2 Negação, 

privação 

jnfirmidade Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < lat. 

ĭnfirmāre < lat. ĭnfĭrmus 

< in- + -firmus, ‗firme, 

sólido, vigoroso, forte, 

resistente‘ 

enfermidade, 

doença, moléstia 

DSG 07r 

AVERBAÇÃO: ―Entom | enuiarõ dizer / ao seruo dedeus equj | cio como aquella mõia auja gra | nde febre . e que braadaua / quelhe e uiassem tam toste 

basilio mõie | ca aquelle apoderia saar dasua | Jnfirmidade.‖ 

IC878 in-2 Negação, 

privação 

infirmidade Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < lat. 

ĭnfĭrmus, ‗firme, sólido, 

vigoroso, forte, 

resistente‘ 

enfermidade, 

doença, moléstia 

FR 72r 

                                                           
637

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―Assy como a infirmidad(e) e a chaga q(ue) e´ g(ra)nde eno corpo no~ pod(e) saar se~ grandes maestrias ne~ se~ grandes meezinhas por 

ferro e por queymas, assy a maldad(e) dos que so~ endurados e p(er)fyosos en faz(er)lhys mal non lha pod(e)n toller seno~ p(er) g(ra)ues pe~as.‖ 

IC879 en-3 Negação, 

privação 

enfirmydade ~ 

enfirmidade
638

 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < lat. 

ĭnfĭrmus, ‗firme, sólido, 

vigoroso, forte, 

resistente‘ 

enfermidade, 

doença, moléstia 

FR 74r 

AVERBAÇÃO 1: ―E sse p(er)uentura alguu daquelles que dissemos no~ poder uijr p(er) enfirmydad(e) ou por guarda dalgu~a cousa q(ue) perteesca a 

senhorio del Rey [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ― [...] pero se no~ ueer e mostrar razo~ p(er) que no~ [ue~o], p(or) enfirmidad(e) ou p(ri)son ou rios ou g(ra)ndes n[e]ues, e quando 

ueer mostrar estas razoes dereytas, no~ aya nenhu~a peã [...].‖ 

IB513 en-3  Negação, 

privação 

enfinta
639

 Verbo Verbo Subst. Do lat. *infinctus, por 

infictus, part. de ĭnfĭngĕre 

ostentação, alardo, 

gabo, elogio 

CAMI 12 

AVERBAÇÃO: ―Vós, que vos en vossos cantares meu / amigo chamades, creede ben / que non dou eu por tal enfinta ren, / e por aquesto, senhor, vos 

mand‘ eu / que, ben quanto quiserdes des aqui / fazer, façades enfinta de mi.‖ 

IC880 in-2 Negação, 

privação 

infinta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *infinctus, por 

infictus, part. de ĭnfĭngĕre 

fingido, enganoso, 

falacioso 

LA 11 

AVERBAÇÃO: ―E portãto peyores sõ que os galos, ca os galos fazẽ seu officio cõ verdade e estes cõ infinta falsidade.‖ 

IB514 ẽ-2 Negação, 

oposição 

én migo Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, contrário, 

adversário 

CA 41 

AVERBAÇÃO: ―Agora m‘ei eu a partir / de mia senhor, e d‘aver ben / me partirei poi-la non vir. / Mais per quen m‘aqueste mal ven / em tamanha cuita 

será / por én migo que morrerá , / e non se pode guardar én.‖ 

IC881 ẽ-2 Negação, 

oposição 

ẽmiigos
640

 Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo OE 01r / 

02v 

                                                           
638

Cada forma ocorre 01 vez. 
639

05 ocorrências. 
640

02 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos?‖ 

IC882 en-3 Negação, 

oposição 

enmijgoos ~ 

enmijgo
641

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -

um
642

 

inimigo, adversário FR 72r/ 

76v 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] que ne~huu non seya ousado d(e) ir (contra) el rey ne~ (contra) seu senhoryo nen f[a]z(er) aleuantamento nen boliço (contra) el 

nen (contra) seu reyno ne~ appararsse [con] se(us) enmijgoos, darlhys armas ne~ dar lhys out(ra) aiuda nen ayuda por nenhu~a cousa.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Nenguu seya ousado d(e) quebrantar eyg(re)ya nenhu~a nen cimiterio por seu enmijgo ne~ por faz(er)lhy força nenhua [...].‖ 

IC883 en-3 Negação, 

oposição 

enemjgos  Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário PP 03c 

AVERBAÇÃO: ―E na septima de todalas acusaço~es e dos maes enemjgos q(ue) os hom(e~)s faze~ de muytas maneyras e das pe~as e dos escarmentos 

q(ue) mereçe~ p(er) rrazo~ delles e desta guisa se acaba a justiça co~p(ri)dame~te.‖ 

IC884 en-3 ~ 

ẽ-2 

Negação, 

oposição 

enemiigo ~ 

ẽmiigo
643

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um o inimigo, i.e., o 

demônio 

VSMA 79r 

AVERBAÇÃO 1: ―Porque muyto temo esta tardanca que fazes em me baptizar nem p(er) ela aq(ue)l emmiigo que eu queriia fugir torne a mi~ e me lance e 

emlace em pecados e derribe e faça cahir em turpidades.‖
 
 

AVERBAÇÃO 2: ―Rrogo-te que ajas bo~o~ galardom de Deos e folganca com os sant(os), que nom tardes ne~ negu(e)s saude aa minha alma, nem p(er) 

ventuyra e~ este spaço ho e~miigo cruel me revolva e faca husar de me(os) maaos feitos que ante husava.‖ 

IC885 ẽ-2 Negação, 

oposição 

ẽmiiga Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, contrário, 

adversário 

CGE 01a 

AVERBAÇÃO: ―Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ 

perder malamente o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo; e outrossi polla preguiça que he e~miiga do saber e faz aos home~e~s que non 

cheguem a elle nem busquem as carreiras per que o conheçam.‖ 

IC886 ẽ-2 Negação, ẽmiigo Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a,         o inimigo, i.e., o LA 02 

                                                           
641

Cada forma ocorre 01 vez. 
642

Segundo Faria (1994, p.280) e Houaiss & Villar (2009). Cunha (2010), por sua vez, aponta que o vocábulo inimigo é vernacular (in- + -amigo < amīcus), não tendo sido formada 

no latim. 
643

Cada forma ocorre 01 vez.  
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oposição -um demônio 

AVERBAÇÃO: ―Ca o que bõõ he paga-sse d‘estudar pelas Escrituras Sanctas pera conhocer os enganos do ẽmiigo e conhocẽdo-os, que se sabha 

guardar.‖ 

IC887 ẽ-2 Negação, 

oposição 

ẽmíjgos ~ 

ẽmíjgo ~ 

enmijgos
644

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

o demônio 

FS 15r-

02r 

AVERBAÇÃO: ―Ecastigaua os frades que se alguũ afã oúuessẽ ou algũũ trabalho polos ẽmíjgos que comessẽ pouco ebeuessẽ pouca dagua. ca se muyta 

agua beuessẽ que daria ensi móor logar ao ẽmíjgo e áas tẽptações.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―En outro dia manháa ante da luz huũ pouco alçou as maãos ao ceo e fez as oraçõ edeus aalma a Deus que seus sanctos coroa perboa 

confisson. Etodos aqueles que hyam assa sopultura recebiã hj grandes sinaes de uertudes. Os enfermos sãao hj. e os enmijgos fugẽ dos homeẽs. Equẽ quer 

que hi demãde as aiuda logo Deuslhj outorga as petiçom.‖ 

IC888 em-2 ~ 

ẽ-2 

Negação, 

oposição 

em emijgos ~ 

ẽmijgo ~ em 

mygo ~ ẽmygo 

~ ẽmijgo
645

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um demônio, espírito 

infernal, espírito 

maligno 

DSG 07r – 

08r 

 

AVERBAÇÃO 1: ―Contou  sam gregorio / e disse . | Naquel tenpo emque esta cidade | derroma os mal feitores que sabe  de | encantar . os home es . 

com aaJuda e | poderio dos em mijgos . Forõ co | nhocidos e pressos . Bassilio que | antre elles foy o mayor . fugiu | a acidade de ualleria . em auito | de 

mõie.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eo sancto padre equicio | despois que esto ouujo . com grande | desdenho comecou assorrir . e disse aos mõies que estauã ante | el Nom 

uos dixe eu que este era | e mijgo . e nõ mõie . hide e deita | deo asinha dacella . nõ fique | nosco no moesteiro.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Contou  ajnda sã  | gregorio quehúú dya hu a | mõia / que uiuja no moesteiro | daquellas uirge e s desuso dito . que el | auia 

deueer / entrou na orta | desse moesteiro . Euio hu a alfaça mujfremossa . e cobycoua / nõ | se ne brando quefezesse osynal da | cruz sobre ella . Meteua 

                                                           
644

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 13 vezes; a terceira, 01 vez.  
645

A primeira e a quinta formas ocorrem 02 vezes cada; as demais, 01 vez cada. Observe-se que na primeira ocorrência o prefixo vai graficamente separado de sua base, o que é 

comum nesse texto. 
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logo | em sua boca . e ho em mygo / en | trou logo em ella . e derriboua | em terra . e estorcendoa e trage  | doa muj mal.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Edepois queo padre equicio | entrou na orta / o e mygo que e tra | ra na mõia / comecou  adizer e a | braadar per aboca da mõia . 

como | se quisesse fazer em menda. quehe | oque eu fige . como se dissese / em que soõ eu culpado. Eu sya sobre a | quela alfaça / disse o e mijgo. | Esta 

mõia veeo . e meteo a alfaça na boca / e mordeume . e nõ  | fez primeirame te osygnal dacruz | perame afugue tar dela.‖ 

IC889 e-2  Negação, 

privação 

exabiida
646

 Verbo Verbo Adj. Do lat. *insăpĭdus enxabido, 

desenxabido. 

desenxavido 

OE 03v 

AVERBAÇÃO: ―Certame~te, todo manjar da alma he seco, se no~ for espargido sobre el este oleo do nome de Jhesu, exabiida he toda uianda da alma, se 

no~ for condida co~ este sal.‖ 

IB515 in-2 Negação, 

privação 

infanções Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. hisp. 

*infantĭo, -ōnis, ‗jovem 

nobre‘ < lat. fans, fantis, 

part. pres. de fari, ‗falar, 

dizer‘ 

antigo título de 

nobreza, inferior a 

fidalgo ou a rico-

homem 

CEM 38 

AVERBAÇÃO: ―Vi coteifes azes / con infanções malvazes / mui peores ca rapazes; / e ouveron tal pavor, / que os seus panos d‘arrazes / tornaron doutra 

color.‖ 

IB516 in-2 ~  

ĩ-2 

Negação, 

privação 

infante ~ 

ĩfante
647

 

Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, 

‗que não fala, infantil‘ < 

lat. fans, fantis, part. 

pres. de fari, ‗falar, dizer‘ 

filho do monarca TAS  01  

AVERBAÇÃO 1: ―Primeiramente mãdo que meu filio infante don Sancho que ei da raina dona Orraca agia meu reino entegramente e en paz.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Primeiramente mãdo que meu filio ĩfante don Sãcio que ei da reina dona Vrraca aia meu reino enteiramẽte e en paz.‖ 

IB517 jn-2 Negação, jnfantes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, príncipe, filho do CA006 02 

                                                           
646

Cunha (2010) afirma que o vocábulo enxabido passa a ocorrer no séc. XV. Contudo, já ocorre em fins do séc. XIV. 
647

A primeira forma ocorre 01 vez na versão da Mitra de Braga; a segunda, na da Catedral de Toledo, também 01 vez.  
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privação ‗que não fala, infantil‘ < 

lat. fans, fantis, part. 

pres. de fari, ‗falar, dizer‘ 

monarca 

AVERBAÇÃO: ―[...] co~ nossos fillos e fillas Jnfantes don Dinis don A(ffons)o do~na Blanca do~na Sancha. damos e outorgamos a ti Jsa´a´c fillo de 

pardo e a ta moler Cinfa´a´ uns nossos parede´e´yros q(ue) for(om) de Aboriq(ui)n q(ue) auemos na nossa Juyaria de Lixbo~a.‖ 

IB518 in-2  Negação, 

privação 

infante  Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, 

‗que não fala, infantil‘ < 

lat. fans, fantis, part. 

pres. de fari, ‗falar, dizer‘ 

filho do monarca CA020 02 

AVERBAÇÃO: ―E eu Infante don Affonso saluo q(ue) no~ dou nen outorgo aos sobred(i)c(t)os poder de fazer nulha re~ sobrelos castellos ne~ sobrelos 

herdam(en)tos que mi´ deu meu padre. ne~ sobrelas te´e´nças q(ue) ora eu tenho. ne~ sobrelas p(er)te´e´nças ne~ sobrelos derectos deles.‖ 

IC890 in-2 Negação, 

privação 

infante
648

 Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, 

‗que não fala, infantil‘ < 

lat. fans, fantis, part. 

pres. de fari, ‗falar, dizer‘ 

filho do monarca DFP 01-03 

AVERBAÇÃO: ―[...] en conzelhó no logar que chamõ codesosa perAnte fagũdo perez Jiz pelo Infante Don Johan na sua terra do Julgado das caldas.‖ 

IC891 if- ~ yf- Negação, 

privação 

iffante ~ 

yffante
649

 

Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, 

‗que não fala, infantil‘ < 

lat. fans, fantis, part. 

pres. de fari, ‗falar, dizer‘ 

filho do monarca, 

príncipe 

CGE 04b 

AVERBAÇÃO: ―[...] e esta cidade pobr[ar]a Fenis, filho de Agenor, aquelle que foy rey das grandes cidades Tyro e Sydon e era padre do iffante Cadyno, 

o que pobrou Thebas, e da yffante Europa, a que levou roubada el rey Jupiter, segundo conta Ouvydio.‖ 

IC892 if- ~ yf- Negação, 

privação 

iffante ~ 

yffante
650

 

Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, 

‗que não fala, infantil‘ < 

lat. fans, fantis, part. 

filho do monarca, 

príncipe 

CGE 04b 

                                                           
648

03 ocorrências no documento. 
649

Cada forma ocorre 01 vez. 
650

Cada forma ocorre 01 vez. 
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pres. de fari, ‗falar, dizer‘ 

AVERBAÇÃO: ―[...] e esta cidade pobr[ar]a Fenis, filho de Agenor, aquelle que foy rey das grandes cidades Tyro e Sydon e era padre do iffante Cadyno, 

o que pobrou Thebas, e da yffante Europa, a que levou roubada el rey Jupiter, segundo conta Ouvydio.‖ 

IC893 jn-2  Negação, 

privação 

jnnocente Adj. 

PPres. 

Adj. 

PPres. 

Adj. 

 

Do lat. innocens, -entis, 

de nocēns, -entis < lat. 

nocĕre, ‗ser nocivo‘ 

piedoso, devoto, 

inocente, santo  

OE 03r 

AVERBAÇÃO: ―Mais hu~u~ uelho jnnocente e sinpliz no~ quis soffrer a soberua daquelle filosafo e disse-lhe: Oo tu, filosapho, e~no nome de Jhesu 

Christo ouue a ensinança da uerdade!‖ 

IC894 jn-2 Negação, 

privação 

jnnocente Adj. 

PPres. 

Adj. 

PPres 

Adj. Do lat. innocens, -entis, 

de nocēns, -entis < lat. 

nocĕre, ‗ser nocivo‘ 

falto de culpa, 

inocente, puro 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar 

e per razom da auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle há [...].‖ 

16. ob- 

ETIMOLOGIA: Prefixo culto, que se apresentava em latim sob a mesma forma ob-, veiculando os sentidos ‗diante de, em face de‘, ‗contra‘. Seu terminus a 

quo é a preposição latina de acusativo ob, que mantinha os sentidos ‗diante de‘, ‗para‘, ‗por causa de‘, ‗em troca de‘, ‗por‘, sendo morfologicamente conexa 

pelo indo-europeu com o grego epí. No latim, a partícula ob- podia apresentar-se também sob as formas obs-, os-, o-, oc-, of- e op- (essas três últimas, 

resultantes de assimilações). No português, ocorre em vocábulos de origem erudita, documentado na língua desde o século XIV — ao contrário do que 

afirmam Houaiss & Villar (2009), para quem essa forma erudita ob- só passa a ocorrer a partir do século XVII —. Ocorre em vernáculo sob a forma o- antes 

de < c >,  < f > ou < p >, em vocábulos já formados no próprio latim, como ocidente, ocorrer, oferecer, opor (em que o -b de fato se assimilava ao c- ou f- ou 

p- inicial — donde, em latim, occìdens (genitivo occidentis), occurrere, offerre, opponere —, duplicação simplificada no latim vulgar e, no caso do 

português, em cultismos vulgarizados. Assumia o ob- a forma os- em latim diante de < t >, alomorfia que subsistiu no português, como na forma ostentar (< 

lat. ostentāre). Em vernáculo, o prefixo ob- e alomorfes revestem as noções de: (i) ‗posição fronteira, movimento para a frente‘, como em obducente, 

obstruir, obtemperar, obviar; (ii) ‗oposição, hostilidade‘, como em obstar, objurgação, obsidiar; (iii) ‗envolvimento, cobertura‘, como em obnubilar, 

obumbrar; (iv) ‗fechamento, oclusão‘, como em obturar; (v) ‗intensidade‘, como em obcecar, obstringir. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: es-3 ~ ob- ~ o- ~ of- ~ hoo- ~ ho- ~ olv-. 
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CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB519 es-3 Sentido 

opaco 

escuramente Adj. Adj. Adv. Do lat. obscūrus  escuramente TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E se sob(re) la declaraço~ os testigoos fallare~ escuramente, outra vez pode~ sobre aq(ue)lho diz(er).‖ 

IC895 ob- Sentido 

opaco 

obprobrio
651

 Verbo Verbo Verbo Do lat. opprobrĭum, -ĭī < 

ob- +  -probrum, -ī, 

‗censura, ultraje‘ 

opróbrio, desonra, 

ignomínia 

VSMA 80v 

AVERBAÇÃO: ―Eu prestes som p(er)a [te] satisfaz(er) com tanto que me nom leixes nem desenpar(e)s e nom seja feyto obp(ro)brio e doesto aos 

(crist)a~a~os.‖ 

IB520 o- Sentido 

opaco 

obridar Verbo Verbo Verbo Do lat. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‗esquecer-se‘ < oblīnĕre 

< ob- + -līnĕre, ‗untar, 

esfregar, friccionar‘ 

olvidar, esquecer CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E non ar quero obridar / com‘ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‗paz en terra dada‘; / nen como a contrada / aos tres Reis 

em Ultramar / ouv‘ a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada.‖ 

IC896 o-  Sentido 

opaco 

ocuytaua
652

 Verbo Verbo Verbo Do lat. occultāre < ob- + 

-celāre, ‗ter escondido, 

ter em segredo, esconder‘ 

impedir, evitar, 

ocultar (sentido 

metafórico) 

DSG 05r 

AVERBAÇÃO: ―Eel  | quiseralhe fogir deboame te . mas | nõ pode . Eduujdando em seu | coracom que fazia . Ahumilda | de ocuytaua / que nom pedisse 

| a deus tam gram dom como aquel / | case nõ tynha por tam bóó . que deus | por el / nem hu u  morto deuese | ressuzitar.‖ 

                                                           
651

Cunha (2010) afirma que o subst. opróbrio (sob a forma ouprobio) surge registrado no séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. Observe-se como é grafado o prefixo (ob- em 

vez de op-). 
652

Segundo Cunha (2010), o verbo ocultar registra-se no port. a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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IB521 of-  Sentido 

opaco 

offereu Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre < lat. 

ob- + -ferre, ‗levar, 

trazer‘ 

consagrar, oferecer CSM 21 

AVERBAÇÃO: ―Avia en Engraterra hũa moller minguada, / a que morreu o marido, con que era casada; / mas ficou-lle del un fillo, con que foi mui 

confortada, / e log‘ a Santa Maria o offereu porende.‖ 

IC897 hoo- ~ 

ho- 

Sentido 

opaco 

hooferecer ~ 

hofereceste
653

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre < lat. 

ob- + -ferre, ‗levar, 

trazer‘ 

oferecer VSMA 79r / 

80v 

AVERBAÇÃO 1: ―E porem te demando e rogo que oje e~ este dia me q(ue)iras baptizar e por my~ faz(er) e hooferecer a Deos oferta.‖
 
 

AVERBAÇÃO 2: ―E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e 

brad(os) diziia: - Oo q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito. Nom te abastava trinta mil mour(os) que m(e) p(er) forca de baptismo tiraste 

e hofereceste ao teu Deos?‖ 

IC898 of- Sentido 

opaco 

offereço Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre < lat. 

ob- + -ferre, ‗levar, 

trazer‘ 

oferecer OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Jhesu, amigo doce, conselheyro sages, forte defensor, a este me offereço e deste me fyo, que me pode saluar e quer.‖ 

IC899 of- Sentido 

opaco 

offerecisti Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre < lat. 

ob- + -ferre, ‗levar, 

trazer‘ 

oferecer FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―[...] nos apareceu oẽmíjgo assi como núu e tíjnha as maãos sobrela cabeça aíuntadas. e daua uozes en esta guysa edezia. Ay que crueza e 

que força soffro deste uelho. enpresente. Nõ te auondauã trinta mil gẽtíjs que mi tulhisti e desti ateu Deusperbabtismo. Ay que crueza eque máao uelho. Nõ te 

auõdauã aCidade Deleofila que tẽpo auia que fora mĩha. ca todolos que hj morauã orauã mĩ quemj tolhisti e offerecisti ateu Deus. Ay que crueza eque 

                                                           
653

Cada forma ocorre 01 vez.  
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atreuimẽto de uelho. Nõte auõdaua quantas maneiras de gẽtes mj tolhisti e deles fezesti sacrificio ao teu Deus?‖ 

IB522 of- Sentido 

opaco 

offerta Verbo Verbo Subst. Do lat. *offerta < do lat. 

*offerescĕre, incoativo 

de offerre 

presente, oferta, 

oferenda, dádiva 

CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―E non ar quero obridar / com‘ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‗paz en terra dada‘; / nen como a contrada / aos tres Reis em 

Ultramar / ouv‘ a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada.‖ 

IC900 o- Sentido 

opaco 

oferta Verbo Verbo Subst. Do lat. *offerta < do lat. 

*offerescĕre, incoativo 

de offerre 

presente, oferta, 

oferenda, dádiva 

VSMA 79r 

AVERBAÇÃO: ―E porem te demando e rogo que oje e~ este dia me q(ue)iras baptizar e por my~ faz(er) e hooferecer a Deos oferta.‖
 
 

IC901 of- Sentido 

opaco 

offerta Verbo Verbo Subst. Do lat. *offerta < do lat. 

*offerescĕre, incoativo 

de offerre < lat. ob- +      

-ferre, ‗levar, trazer‘ 

presente, oferta, 

oferenda, dádiva 

FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Porẽte rogo queme faças outra uez nacer pela agua do sancto babtismo. e desme en oferta aDeus.‖ 

IC902 olv- 

 

Sentido 

opaco 

olvidamento Verbo Verbo Subst. Do lat. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‗esquecer-se‘ < oblīnĕre 

< ob- + -līnĕre, ‗untar, 

esfregar, friccionar‘ 

esquecimento, 

olvido, olvidamento 

CGE 01a 

AVERBAÇÃO: ―E, entendendo per os feitos de Deus, que son spirituaaes, que os saberes se perd[er]iam morrendo aqueles que os sabiam e non leixando 

delles renembrança, por que no~ caesse~ en olvidamento, mostraron maneira per que o soubessem os que avyam de vi~i~r depos eles.‖ 

IC903 olv- Sentido 

opaco 

olvidança Verbo Verbo Subst. Do lat. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‗esquecer-se‘ < oblīnĕre 

< ob- + -līnĕre, ‗untar, 

esfregar, friccionar‘ 

esquecimento, 

olvido, olvidamento 

CGE 01a  
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AVERBAÇÃO: ―Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ 

perder malamente o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo; e outrossi polla preguiça que he e~miiga do saber e faz aos home~e~s que non 

cheguem a elle nem busquem as carreiras per que o conheçam.‖ 

17. per-1 

ETIMOLOGIA: Prefixo latino per- — que advém da preposição latina de acusativo homônima —, que nessa língua veiculava era indicativo de sentido 

locativo (perduco); sentido temporal (perstare); ‗realização completa de ação, acabamento, perfeição‘ (perdoceo, perficio, perfruor); ideia de superlatividade 

com adjetivos e advérbios (perfacilis, perfacete); ou ‗desvio, afastamento‘ (perdo, perimo). Ocorre em grande número de vocábulos formados no próprio 

latim, muitos dos quais introduzidos no português desde as suas origens, como perceber, percutir, perecer, permanecer etc. Nas operações derivacionais em 

vernáculo veicula as seguintes noções: (i) ‗movimento através de, travessia‘: perambular, percorrer, percutâneo, perfurar, perspirar; (ii) ‗duração, 

continuidade‘: perene, pernoitar, perpétuo, pervígil; (iii) ‗movimento do princípio ao fim‘: perorar, perseguir; (iv) ‗conclusão, complementação‘: perfazer, 

permutar, perpetrar; (iv) ‗movimento para todos os lados‘: perquirir, perquisição, pervagar; (vi) ‗desvio, morte, destruição‘: pérfido, perjuro, perversão; 

perempto; (vii) ‗reforço, aumento, intensidade‘: persentir, perturbar, peramigo, persemelhante; (viii) formante de compostos químicos, exprimindo ‗o mais 

alto grau de oxidação ou um excesso, em relação à quantidade normal‘, do elemento de base do composto: peroxidação, peroxidar, peróxido, persulfato, 

persulfureto, persulfúrico etc. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: per-1 ~ pes- ~ por- ~ pre-1. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB523 per-1 Sentido 

opaco 

perdas Verbo Verbo Subst. Do lat. pĕrdĕre perda, prejuízo, dano DFP 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] o dito priol protestou das custas e perdas e danos que pela dita Razõ Receberõ [...].‖ 

IB524 per-1 Sentido 

opaco 

perda ~ 

perder
654

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

FCR 02-12 

AVERBAÇÃO 1: ―E franqueo el Rey a uizinos de Castel Rodrigo suas heredades e seos omnes, que non peyten nen façan façan fazendeyra, e acotolos que 

                                                           
654

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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ningun omne que em suas heredadas nin em seus omnes metir mano o em quasto queles mando el rey, que peyte mil mors. e perda quanto ouer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Qval quer omne que a outro deuir bestia meter e dixier: ‗temo de perder mia bestia‘, dé omne sobre que sea que nonse alçe com ela; e, 

seo non dere, nole metan bestia. E qui demostrare plazo sobre sua bestia que uaya a collacion hu aya alcalde e dixere: ‗outro plazo auia iulgado de alcalde 

a outra collacion‘, dé uerdat e uaya a la collacion hu demostra o plazo.‖ 

IB525 per-1 Sentido 

opaco 

perder ~ 

perde
655

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter; 

faltar, ausentar-se 

CS 74 / 

78 

AVERBAÇÃO 1: ―E todo caualeiro a que o caualo morer ou o perder deue a estar en honrra de caualeiro per hũu ano. pero se en esse fezerẽ oste deue 

auer caualo. que leue en oste ou aduze-lo da oste.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Todo homẽ que cõ seu amo morar e lhy dias perde per enfirmidade tato que se leua ata que possa fazer seruiço. recobre-lhy seus dias 

ao amo continoadamẽte. ‖ 

IB526 per-1 Sentido 

opaco 

perderei ~ 

perder ~ 

perderan ~ 

perderá ~ 

perdi ~ 

perderia
656

  

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

CA 05 –

58 

AVERBAÇÃO 1: ―Deus, meu senhor, se vus prouguer, / vos me tolhede este poder / que eu ei de muito viver; / ca, mentr‘eu tal poder ouver / de viver, 

nunca perderei / esta coita que og‘eu ei / d‘amor eno meu coraçon. // Ca mi-a faz aver tal molher / que nunca mi-á ren de fazer / per que eu ja poss‘a 

perder; / que, enquant‘ eu viver poder / por esto a non poderei / perder per ren, mais averei / d‘ela mais, com mui gran razon.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Muitos dizen que perderan / coita d‘amor sol per morrer. / E s‘é verdade, bem estan. / Mais eu non o posso creer / que ome perderá 

per ren / coita d‘amor, sem aver ben / da dona que lh‘a faz aver!‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Se non gran coita, e non al. / E por esto perdi o sen / por tal dona que me non val! / E pero non direi por quen; / mais per muitas terras 

irei / servir outra, se poderei / negar esta que quero ben‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Por quantas outras cousas son / que Deus no mundo fez de bem, / polas aver eu todas, non / perderia coita por én. / E podê-la-ia 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
656

A segunda forma ocorre 08 vezes; a primeira e a quinta, 02 vezes cada; as demais, 01 vez cada. 
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perder, / mia senhor, sol por vus veer, / em-tal-que a vos prouguess‘ én.‖ 

IB527 per-1 Sentido 

opaco 

perder ~ 

perdedes
657

  

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

 

CEM 09 

AVERBAÇÃO: ―[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos 

muito afrontar; / e sobr‘esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.‖ 

IB528 per-1 Sentido 

opaco 

perdi ~ perde 

~ perder ~ 

perderan ~ 

perdera
658

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter; 

prejudicar-se, ser 

condenado, ser 

punido 

CSM 02-30 

AVERBAÇÃO 1: ―E o que quero é dizer loor / da Virgem, Madre de nostro Sennor, / Santa Maria, que ést‘ a mellor / cousa que el fez; e por aquest‘ eu / 

quero seer ou mais seu trobador, / e rogo-lle que me queira por seu // Trobador e que queira meu trobar / reçeber, ca per el quer‘ eu mostrar / dos miragres 

que ela fez; e ar / querrei-me leixar de trobar des i / por outra dona, e cuid‘ a cobrar / per esta quant‘ enas outras perdi. // Ca o amor desta Sennor é tal, / 

que queno á sempre per i mais val; / e poi-lo gaannad‘ á, non lle fal, / senon se é per as grand‘ ocajon, / querendo leixar ben e fazer mal, / ca per esto o 

perde e per al non.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, / de o criar muit‘ apost‘ e mui ben muito sse trameteu; / mas un irmão que o Cond‘ 

avia, mui falss‘ e sandeu, / Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, / degolou-ll‘ o menĩo hũa noit‘ e meteu- / ll‘ o cuitelo na mão pola fazer 

perder.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] Enton a Condessa e el Conde changian a gentil / dona, que perderon por trayçon mui sotil / que ll‘ aquel gaffo traedor fora 

bastecer 
659

.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Des quando o monge do leon foi quito, / que, macar se fora, non perdera medo / del‘ a pouca d‘ora um ladron maldito / que romeus 

roubava, diss‘ aos seus quedo: / ‗Porquê non matamos / este, pois desvia? / Dar-ll-ei con mia lança, / e o seu partamos / logo sen perfilha / todos per 

iguança.‘‖ 

                                                           
657

Cada forma ocorre 01 vez.  
658

Cada forma ocorre 01 vez. 
659

Mais um caso de alternância de lexema com e sem prefixo, mas com o mesmo sentido (bastecer ~ abastecer). 
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IC904 per-1 Sentido 

opaco 

perder Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

DSG 07r 

AVERBAÇÃO: ―Enpero cõ | todo esto castigaua seus decipollos . | e dizialhes / que se nõ atreuesem | per seu exenplo / amorar cõ ne hu as | molheres / 

pera seerem seus abbades . | Case nõ receberõ odom do spiritu santo . | quelhe deus ael dera . ligeirame te pode | riã / caer em pecado . e perder oboo 

preco | que aujã.‖ 

IC904 per-1 Sentido 

opaco 

perdeu Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

FS 16v 

AVERBAÇÃO: ―Epor que nõ ousou aentrar no Moesteiro. ca bẽ sabia que nõ era custume de molheres entrarẽ em Moesteiro. de mõges. ficou preto daly 

en hũa mouta quehj auia e enuyou dizer assan ffruytoso queliurasse da boca do lobo hũa ouelha que andaua errada. equelhi mostrasse a carreyra da saúde e 

a enderençasse hj e que ensinasse ad disciplinas espiritais aalma que demãda Deus equea recebesse assi come homen que perdeu ouelha Equandoa achou 

posea enseus onbros.‖ 

IC905 per-1 Sentido 

opaco 

perde 

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

LA 08 

AVERBAÇÃO: ―Disserõ os sabedores que a tôrtor depois que perde o companheyro nunca mais pousa en ramo verde [...].‖ 

IC906 per-1 Sentido 

opaco 

perdeo Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

OE 04v 

AVERBAÇÃO: ―E antre aquelles que o rogaro~, foro~ dous frades religiosos, e, quando viro~ que no~ queria perdoar, hu~u~ daqueles religiosos 

screue[o] e~na fronte delle este nome Jhesu, e logo aquelle home~ sanhudo foy ama~sado, en tanto que elle meesmo pidyo perdom e de grado perdoou a 

aquelle que lhe auia errado, e perdeo todo o odio que ante auia, per uirtude do nome Jhesu.‖ 

IC907 per-1 Sentido 

opaco 

perder ~ 

perderiam ~ 

perdeo
660

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

CGE 01a / 

04a 

AVERBAÇÃO 1: ―Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ 

perder malamente o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo; e outrossi polla preguiça que he e~miiga do saber e faz aos home~e~s que non 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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cheguem a elle nem busquem as carreiras per que o conheçam.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E, entendendo per os feitos de Deus, que son spirituaaes, que os saberes se perd[er]iam morrendo aqueles que os sabiam e non 

leixando delles renembrança, por que no~ caesse~ en olvidamento, mostraron maneira per que o soubessem os que avyam de vi~i~r depos eles.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E, des o primeiro rey ataa o prestumeiro, o qual ouve nome Tranquineo, o Sobervho, que perdeo o reyno por esso e tornousse o poboo a 

julgar per consules como de primeiro, ouve quatrocentos e dezoyto a~nos, ataa que tornou a aver emperadores em Roma e assiinadamente Julio Cesar que 

reynou despois desta conta quatro a~nos e seis meses.‖ 

IB529 per-1 Sentido 

opaco 

perdud‘ Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

CAMI 27 

AVERBAÇÃO: ―El andava trist‘ e mui sen sabor, / come quen é tan coitado d‘ amor / e perdud’ á o sen e a color, / pero, quando mi viu, disse-mi assi: / 

‗Ai, senhor, ide rogar mia senhor / por Deus que aja mercee de mi.‘‖ 

IB530 per-1 Sentido 

opaco 

perdudo Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perdido, condenado CSM 08 

AVERBAÇÃO: ―Pois do mundo foi partido / este confessor de Cristo, / Don Siagrio falido / foi Arcebispo, poys isto, / que o fillou a seu dano; / ca, porque 

foi atrevudo / en se vestir aquel pano, / foi logo mort‘ e perdudo, / com‘ a Virgen dit‘ avia.‖ 

IC908 per-1 Sentido 

opaco 

perdudos Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‗dar, conceder‘ 

perder, ser privado 

de, cessar de ter 

FS 15v 

AVERBAÇÃO: ―Outra uez trouuerõlhi hũa mãceba aque apodrecerõ as entranhas assi queo mais auia ende perdudo. ca todo se sse saya en uermẽẽs 

[...].‖ 

IC909 per-1 Sentido 

opaco 

perdudos Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do lat. pĕrdĕre perdidos, 

condenados 

TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] e se chamaro~ a ela en ssas conscienças. por rogo da uirgem glo(rio)sa s(an)c(t)a Maria; uoluou de(us) as almas aos corpos 

daq(ui)les que era~ p(er)dudos e fezero~ peendença e foro~ saluos per ela e outros muytos milagres que de(us) fez e faz por ela q(ue) coraço~ cuydar e 

lingua d‘ome no~ poderia co~tar.‖ 
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IB531 per-1 Sentido 

opaco 

perdõasse ~ 

perdõar
661

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre perdoar, absolver CA 52-63 

AVERBAÇÃO: ―E coid‘eu que lhe perdõasse, / se quisess‘ ela perdõar / a min, e non quand‘ al achasse / que lh‘eu fige, se non cuidar. / E se lh‘esto 

disser‘ alguen, / que est‘ é mal, diga-lhe quen / quis Deus fazer que non cuidasse.‖ 

IB532 per-1 Sentido 

opaco 

perdõar ~ 

perdõou
662

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre perdoar, absolver CSM 09 

AVERBAÇÃO 1: ―Mais nos faz Santa Maria / a seu Fillo perdõar, / que nos per nossa folia / ll‘ imos falir e errar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Por ela nos perdõou / Deus o pecado d‘ Adam / da maçãa que gostou, / per que sofreu muit‘ affan / e no inferno entrou [...].‖ 

IB533 per-1 Sentido 

opaco 

perdoasse ~ 

perdoar
663

 

Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. pĕrdōnāre perdoar, desculpar, 

relevar 

CEM 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Maria Pérez vi muit‘ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d‘Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el 

desmesurada. / E diss‘ ela: -Por Deus, non me roguedes,, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu 

vendo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca me rogades cousa desguisada; / e non sei eu quen vo -lo outorgasse: / de perdoar quẽ-no mal deostasse, / com‘el fez a min, estando 

en sa pousada. / E pois vejo que me non conhocedes, / de mi atanto vos irei dizendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.‖ 

IC910 per-1 Sentido 

opaco 

perdoar ~ 

perdoou ~ 

perdoasse
664

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre perdoar, desculpar, 

relevar 

OE 04r 

AVERBAÇÃO 1: ―E antre aquelles que o rogaro~, foro~ dous frades religiosos, e, quando viro~ que no~ queria perdoar, hu~u~ daqueles religiosos 

screue[o] e~na fronte delle este nome Jhesu, e logo aquelle home~ sanhudo foy ama~sado, en tanto que elle meesmo pidyo perdom e de grado perdoou a 

aquelle que lhe auia errado, e perdeo todo o odio que ante auia, per uirtude do nome Jhesu.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~u~u~ home~ auia grande odio mortal a outro por hu~u~ erro que lhe fezera, e aueo assy que este home~, que asy auia esta 

malquerença, veeo a e~fermar, e, estando em ponto de morte, rogaro~-no muytos que lhe perdoasse pollo amor de Deus, e elle no~ lhe quis perdoar per 
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A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 04 vezes. 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
663

Cada forma ocorre 01 vez. 
664

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 
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nehu~a maneyra.‖ 

IC911 per-1 Sentido 

opaco 

perdoados ~ 

perdoe
665

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. médio pĕrdōnāre perdoar, absolver FS 13v / 

01r 

AVERBAÇÃO 1: ―Respondeulhi sancto Apollonio. e disselhy. ffilho Deus ty perdoe quanto mal mhas dicto e nuca Deus ti demãde este pecado. Quãdo esto 

ouuyo ffilemon repẽẽdeusse muy de coraçõ de quanto mal Auia dicto contra oseruo de Deus de guysa que logo se fez fazer cristáao.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epor esso uíjm ati queme babtizes quemeus pecados mj seiã perdoados eque todalas auolezas e as çuiaes de mha alma seiam 

destroydas ca bẽ creo que pois for babtizada séerey liure das mãos do enmíjgo.‖ 

IC912 per-1 Sentido 

opaco 

perdoados Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. pĕrdōnāre perdoar, absolver VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―Rrogo-te que me baptizes p(er)a que os pecados me seja~ p(er)doados e todas as cugidades e maldades da mynha alma sejam tiradas e 

destruidas.‖
 
 

IB534 per-1 Sentido 

opaco 

perdon
666

 Verbo Verbo Subst. Deverbal do lat. 

médieval pĕrdōnāre 

perdão, desculpa CA 27 / 

62 

AVERBAÇÃO: ―Pero lhe nunca mal busquei, / ei lh‘ora de buscar perdon, / ca me quer mal de coraçon. / E non osm‘ og‘ eu, nen o sei / per que me lhe 

possa salvar, / que lhe nunca fize pesar,  /  mais non quer oïr mia razon.‖ 

IB535 per-1 Sentido 

opaco 

perdon Verbo Verbo Subst. Deverbal do lat. 

médieval pĕrdōnāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

CEM 24 

AVERBAÇÃO: ―Nunca, dê-lo dia en que naci, / fui tan coitada, se Deus me perdon; / e com pavor, aquesta oraçon / comecei logo e dixe a Deus assi: / - 

Fel e azedo bevisti, Senhor, / por min, mais muit‘ est‘ aquesto peior / que por ti bevo nen que recebi.‖ 

IB536 per-1 Sentido 

opaco 

perdon
667

 Verbo Verbo Subst. Deverbal do lat. 

médieval pĕrdōnāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

CSM 09 / 

27 

AVERBAÇÃO 1: ―Pois ar fez perdon aver / a Theophilo, un seu / servo, que fora fazer / per conssello dun judeu / carta por gãar poder / cono demo, e lla 

deu; / e fez‘ll en Deus descreer, / des i a ela negar.‖ 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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02 ocorrências. 
667

02 ocorrências. 



799 

 

AVERBAÇÃO 2: ―Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit‘ errara, e logo ss‘ arrepentiu; e ant‘ o jograr en terra se deitou e lle 

pedyu / perdon por Santa Maria, en que nos e vos creemos.‖ 

IC913 per-1 Sentido 

opaco 

perdom Verbo Verbo Subst. Deverbal do lat. 

médieval pĕrdōnāre 

indulgência, perdão TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] E p(er)a acrecentame~to e onrra da ssa festa [...] damos e outorgamos [...] #xv dias de perdom.‖ 

IC914 per-1 Sentido 

opaco 

perdom Verbo Verbo Subst. Deverbal do lat. 

médieval pĕrdōnāre 

perdão, desculpa OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―E antre aquelles que o rogaro~, foro~ dous frades religiosos, e, quando viro~ que no~ queria perdoar, hu~u~ daqueles religiosos 

screue[o] e~na fronte delle este nome Jhesu, e logo aquelle home~ sanhudo foy ama~sado, en tanto que elle meesmo pidyo perdom e de grado perdoou a 

aquelle que lhe auia errado, e perdeo todo o odio que ante auia, per uirtude do nome Jhesu.‖ 

IC915 per-1 Sentido 

opaco 

perdon Verbo Verbo Subst. Deverbal do lat. 

médieval pĕrdōnāre 

indulgência, perdão FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―O misericordioso Deus parou assi este mũdo queo que fezer corregimẽto de seus pecados que aia ende perdon ca no outro nõ auera.‖ 

IB537 per-1 Movimento 

através de 

perdurauil Verbo Adj. Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

-durāre 

duradouro, perpétuo TOX006 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] esta e a carrta de ve~dison & de p(er)durauil ff(er)midon a q(ua)l ma~damos ffazer heu vice~t uiliz dito borreco & sa Molher 

domiza marti~jz aa muy nob(re) Senhor Do~na Beat(ri)z pella gra(ça) de d(eu)s Raya de port(ugal) & do Alg(ar)eu [...].‖ 

IC916 per-1 Movimento 

através de 

perdurauel Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

-durāre 

duradouro, perpétuo HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Domj~gos Ioh(a)n(i)s, d(i)to Bouçinho~, filho q(ue) foy de Maria da Bouça, e~ seu nome & de sa molh(e)r Ma(r)ia Iohan(i)s cuio 

p(ro)c(ur)ador era auo~dosso p(ar)a esto p(er) hu~a p(ro)c(ur)aço~ q(ue) en(de) eu #vj f(ey)ta p(er) Afon(so) Roma~ez, tabalio~ do Porto, & asynaada do 

seu signal segu~do a mj~ e~ ela aparecia, fez ca(r)ta de vendiço~ & de p(e)rdurauel firmido~e a Dura~ St(eu)ez, coojgo de B(r)agaa, e~ nom(m)e de seu 

pat(ri)mo(n)io, de todol(o)s h(erda)m(en)tos & posiso~(e)s q(ue) ele auia & [de] dereyto deuia au(er) e~ Vilhar d'Areas & e~ Gomariz [...].‖ 

IC917 per-1 Movimento 

através de 

perdurauel Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

duradouro, perpétuo VPP 02 
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-durāre 

AVERBAÇÃO: ―[...] o sobredito Domjgos martjnz per poder da dita procuraçon por si e ẽ nome da dita sa molher fez carta de uendiço e de perdurauel 

firmidõe A Johãe anes [...].‖ 

IC918 per-1 Movimento 

através de 

perdurauel Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

-durāre 

duradouro, perpétuo FR 74r 

AVERBAÇÃO: ―[...] asp(er)am(os) mayor gualardon eno outro e uida p(er)durauel.‖ 

IC919 per-1 Movimento 

através de 

perdurauil
668

 Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

-durāre 

duradouro, perpétuo OE 01r / 

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ 

aquelles que descende[m] e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] leua~tem[os] os olhos do coraço~ a Jhesu Christo, que nossa mente ache spiritual [deleitaço~] pera uida perdurauil, e pera esto 

[to]memos exemplo de hu~u~s moradores de Terra de Jndia, em que ha [hu~u~ mo]nte muy grande e muy alto.‖ 

IC920 per-1 Movimento 

através de 

perduravil Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

-durāre 

duradouro, perpétuo LA 03 

AVERBAÇÃO: ―E porẽde aquele que ouver aquestes bẽẽs a que assemelhamos as naturezas da poõba pode tomar aas per que voe ao çeo contẽplãdo e 

cuydando os bẽẽs que lhi Deus faze  e os maos de que o guardou e a lediça perduravil que lhi dara, en que regnará cõ ele pera todo sempre jamais.‖ 

IC921 per-1 Movimento 

através de 

perdurauil ~ 

perdurauiis
669

 

Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

-durāre 

eterno, eternal FS 18v - 

01r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ca nũca en al se trabalhauã se nõ enos castigar e ensinar os eyxẽplos de nostro senhor. perque podessem uíjr áauida perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais nos que auemos padre perdurauil nos céus que há adurar sempre. e amigo nõ mortal que da aos queo seruẽ riquezas perdurauiis. 
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02 ocorrências. 
669

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez.  



801 

 

táaes que olhos nõ uirõ nẽ orelhas nõ ouuirõ nẽ coraçõ domẽ nõ poderia pensar que Deus tẽ aos queo Aman.‖ 

IC922 per-1 Movimento 

através de 

perduravil Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < lat. 

perdurāre < per- +          

-durāre 

duradouro, perpétuo DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre 

duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | 

trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . conte  | se omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que 

hey de  desenbargar.‖ 

IB538 per-1 Sentido 

opaco 

perecer Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer 

CSM 18 

AVERBAÇÃO: ―[...] Enton vẽo voz de ceo, que lle disse: ‗Tol / tas mãos dela, se non, farey-te perecer.‘‖ 

IC923 per-1 Sentido 

opaco 

perecerom Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer 

OE 01r 

AVERBAÇÃO: ―[...] e, porque no~ ouuero~ a sabedoria, morrero~ e per[e]cerom polla sua neicidade.‖ 

IB539 per-1 Sentido 

opaco 

peremptório ~ 

peremptorias
670

 

Verbo Verbo Adj. Do lat. perēmptōrĭus < 

lat. perĭmĕre < lat. per- + 

-emĕre 

peremptório, 

definitivo, decisivo 

TP 02 

AVERBAÇÃO 1: ―Se veo o demandador e no~ o demandado, emplazado p(er) #III vezes ou hu~a vez por todas #III esta vez diz o dereyto q(ue) e´ 

p(er)emptorio, deve o juyz ir (contra) elle coma (con)t(ra) revel.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E pode~ se po~er excepço~es p(er)emptorias p(er) que se tolla o preyto todo [...].‖ 

IB540 per-1 Sentido 

opaco 

perescrições
671

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. praescrīptĭō,        

-ōnis 

prescrição TP 07 

AVERBAÇÃO: ―E pode~ se po~er excepço~es p(er)emptorias p(er) que se tolla o preyto todo, como p(e)rescriço~es ou q(ue) a dema~da e´ pagada ou 

                                                           
670

Cada forma ocorre 01 vez. 
671

Cunha (2010) aponta como registro mais antigo desse substantivo, a forma perescpcriçom, usada a partir do séc. XVI. Contudo, observe-se que já aparece em documento do séc. 

XIII. 
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q(ue) as cartas p(er) que se p(ro)va a demanda son falsas ou que no~ valla a prova de dereyto pero que seya p(ro)vada.‖ 

IC924 per-1 Sentido 

opaco 

perfeitos
672

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. perfectus, -a, -um, 

part. pass. de perficĕre, 

‗fazer inteiramente, 

acabar‘ 

acabado, completo, 

perfeito 

DSG 02v 

AVERBAÇÃO: ―Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey 

dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que 

ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.‖ 

IC925 per-1 Sentido 

opaco 

perfectamente Verbo Verbo Adv. Do lat. perfectus, -a, -um, 

part. pass. de perficĕre, 

‗fazer inteiramente, 

acabar‘ 

perfeitamente OE 02r 

AVERBAÇÃO: ―[...] ueeo a my~ hu~u~ menino que me parece que no~ he mais de jdade de quatro a~nos, e chamou-me a de parte e falou-me tam 

perfectamente, que a mi~ parecia seer eu rustico ante el [...].‖ 

IB541 per-1 Sentido 

opaco 

perfia Subst. Adj. Subst. Do lat. perfídĭa < lat. 

perfidus, -a, -um < lat. 

per- + -fides, -ei 

porfia, altercação, 

discussão 

CSM 30 

AVERBAÇÃO: ―Des quando o monge do leon foi quito, / que, macar se fora, non perdera medo / del‘ a pouca d‘ora um ladron maldito / que romeus 

roubava, diss‘ aos seus quedo: / ‗Porquê non matamos / este, pois desvia? / Dar-ll-ei con mia lança, / e o seu partamos / logo sen perfia / todos per 

iguança.‘‖ 

IB542 per-1 Sentido 

opaco 

perfiado Subst. Adj. Adj. 

PP 

Do lat. perfídĭa < lat. 

perfidus, -a, -um < lat. 

per- + -fides, -ei 

obstinado, teimoso, 

porfiado 

CSM 27 

AVERBAÇÃO: ―Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit‘ errara, e logo ss‘ arrepentiu; e ant‘ o jograr en terra se deitou e lle 

pedyu / perdon por Santa Maria, en que nos e vos creemos.‖ 

                                                           
672

02 ocorrências. 
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IC926 per-1 Sentido 

opaco 

perfyosos Subst. Adj. Adj. Do lat. perfídĭa < lat. 

perfidus, -a, -um < lat. 

per- + -fides, -ei 

pérfido, ímpio, 

desleal 

FR 72r 

AVERBAÇÃO: ―Assy como a infirmidad(e) e a chaga q(ue) e´ g(ra)nde eno corpo no~ pod(e) saar se~ grandes maestrias ne~ se~ grandes meezinhas por 

ferro e por queymas, assy a maldad(e) dos que so~ endurados e p(er)fyosos en faz(er)lhys mal non lha pod(e)n toller seno~ p(er) g(ra)ues pe~as.‖ 

IB543 per-1 Sentido 

opaco 

perjurastes Verbo Verbo Verbo  Do lat. perjurāre quebrar juramento, 

faltar à promessa, 

jurar falso, perjurar 

CAMI 31 

AVERBAÇÃO: ―Dissestes-mi, u vos de min quitastes: / ‗log‘ aqui serei com vosco, senhor, / e jurastes mi polo meu amor, / e des oi mais, pois vos 

perjurastes, / nunca molher deve, ben vos digo, / muit‘ a creer per juras d‘ amigo.‖ 

IB544 per-1 Sentido 

opaco 

perjurado
673

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. perjurus < do lat. 

perjurāre 

falso, perjuro CAMI 17 / 

31 

AVERBAÇÃO: ―Non chegou, madr‘, o meu amado / e oj‘ est o prazo passado! / ai, madre, moiro d‘amor! // E oj‘ est o prazo saido! / Por que mentiu o 

desmentido? / ai, madre, moiro d‘amor! // E oj‘ est o prazo passado! Por que mentiu o perjurado? / ai, madre, moiro d‘amor!‖ 

IB545 per-1 Sentido 

opaco 

periuro ~ 

periuros
674

 

Verbo Verbo Adj.  Do lat. perjurus < do lat. 

perjurāre 

falso, perjuro FCR 04 

AVERBAÇÃO 1: ―Todo christiano que auer dere a renouo, seia descomungado; e o alcalde queo iulgare e der, seia periuro e non preste.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Qual quer omne que iuyzio auere, non se adobe com alcaldes; e, sise adobare, seia aleuoso, si non por suas calonas; e, si elos se 

adobaren com elos, seian periuros.‖ 

IC927 per-1 Movimento 

do princípio 

ao fim, 

conclusão, 

totalidade 

perleuda Verbo Verbo Verbo 

PP 

**Do PA per- + -ler < 

lat. legĕre 

ler por completo, ler 

integralmente 

TOX034 01 

                                                           
673

03 ocorrências. 
674

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―[...] taes c(ar)tas no~ valesen & q(ue) como se semp(re) husou ata aquj de de pasare~ q(ue) assi pasem daquy adea~t(e) a qal c(ar)ta 

p(er)leuda p(er)ant(e) o (di)c(t)o p(ro)curador o d(i)to Steua~ nuniz pedio a mj~ sob(re)(di)c(t)o Tabalio~ q(ue) lhy dese hu~u test(e)m(un)ho eu dei lho co~ 

meu ssinal q(ue) tal he [...].‖ 

IC928 per-1 Movimento 

do princípio 

ao fim, 

conclusão, 

totalidade 

perliuda Verbo Verbo Verbo 

PP 

**Do PA per- + -ler < 

lat. legĕre 

ler por completo, ler 

integralmente 

TOX038 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] a q(ua)l c(ar)ta p(er)liuda os ditos p(ri)ol & L(ourenç)o go~çaluiz pidiro~ a mj~ dito Tabalio~ hu´~u´ t(re)lado ffeito foy no dyto 

mosteiro de villa Bo~a dez dias de S(e)te~bro Era de mil & t(re)çe~tos & q(u)are~ta & ouito anos [...].‖ 

IA007 per-1 Movimento 

através de 

pernominatas Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do PA per-+ -nominato 

< lat. nomĭnātus, -a, -um, 

part. pass. de  nomĭnāre 

nomeado no texto, 

citado 

NDHER 01 

AVERBAÇÃO: ―hoc est notitia de hereditates quaes ego pelagius suerij cognomento romeu dedi uxori mee sanchia anriquiz pernominatas por suas 

arras.‖  

IC929 per-1 Movimento 

através de 

perseguyo
675

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *persequīre 

< lat. vulg. *sequīre < 

lat. imp. sequĕre 

perseguir, ir ao 

encalço de, acossar 

CGE 04c 

AVERBAÇÃO: ―[...] este Hercoles [...]  perseguyo os ladro~o~es de Cremona que he em terra de Lombardia e matou o rey que era senhor delles; e 

perseguyo as Aspias, filhas de Finees, que lhe avyam odyo e o queriam desherdar [...].‖ 

IC930 per-1 Movimento 

através de 

perseguçõ
676

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. vulg. *persequīre 

< lat. vulg. *sequīre < 

lat. imp. sequĕre 

perseguição FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Uymos dizer ahomẽẽs bóos velhos que entẽpo dũa perseguçõ de cristáaos que oúue no Egipto era hj hũũ santo homẽ que Auia nome 

Apollonio.‖ 
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02 ocorrências. 
676

02 ocorrências. 
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IC931 pes- Sentido 

opaco 

pesseueraua Adj. Verbo Subst. Do lat. persĕvērāre < 

per- + -severus, -a, -um 

‗severo, grave, rigoroso, 

duro‘
677

 

persistir, continuar, 

seguir 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―[...] e uoaua aderredor demĩ hũa póonba negra e lixosa e fedia tã mal que nõ podia soffrer seu máao odor. Eela pesseueraua uoãdo 

arredor de mĩ.‖ 

IC932 per-1 Sentido 

opaco 

perseuerança
678

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. persevērantĭa, -ae 

< persĕvērāre < per- +    

-severus, -a, -um ‗severo, 

grave, rigoroso, duro‘ 

constância, 

perseverança 

OE 08r 

AVERBAÇÃO: ―Assy como no orto do parayso som especias de bo~o~ odor, be~ assy e~na Sancta Escriptura ha muytas maneiras despecias que a fazem 

de muy precioso odor a toda parte, ca em ella ha o encenço da deuaçom e a myrra da mortificaçom da carne~ e o cinamomo~ da rene~brança da morte e o 

balsamo da perseuerança.‖ 

IC933 per-1 Sentido 

opaco 

pertẽẽças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

CCBA 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o qual dito Aluaro perez per poder da dita carta. disse que eL Escambhaua o dito CasaL co A dita priioressa e Conuẽto do dito 

Mosteiro. cõ sas ẽtradas e ssajdas e sseus derejtos e pertẽẽças e co ssas casas e curraaes e Almojnhas e ffigejras. e Arruores e matos e motes e ffontes e 

Apascoadejros Arrotos e por Arromper.‖ 

IB546 per-1 Sentido 

opaco 

perteenças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

CA005 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] outorgo a uos ffrey Affonso p(er)iz fari~a freyre da ordi~ do Spital de ((L053)) Jerusale~ o meu castello e a mha villa d(e) Mira~da. 

cu~ todos seus t(er)myos. & co~ todas sas p(er)te´e´nças. e co~ sa colleyta. assi como a a mi soen a dar [...].‖ 

IB547 per-1 Sentido 

opaco 

perteenças
679

 Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

CA010 01 

                                                           
677

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
678

02 ocorrências. 
679

02 ocorrências.  



806 

 

AVERBAÇÃO: ―[...] fazo saber q(ue) como co~tenda fosse p(er) ante mi antre don Gonsalo garcia dua parte e do~na Mayor g(onsa)luiz p(er) don afonso 

lopiz seu p(ro)c(ur)ador auondoso a´ a´quisto da outra p(ar)te sobrelos h(er)dame~tos e Egreiayros. e testame~tos. e naturas. e maladias. e Coutos. e 

onrras. co~ sas p(er)te´e´nças e co~ seus dereytos os quaes forum de do~na Maria g(onsa)luiz fila d(e) don Gonsalo m(en)diz e de do~na Taregia suariz.‖ 

IB548 per-1 Sentido 

opaco 

perteenças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

CA012 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] dou e outorgo A uos don. Affonso meu fillo e da sobred(i)c(t)a Raya dona Beatriz mha moler. os meus Castelos. e as mhas vilas de 

Marua~ & de Portalegre. & d‘aRonches cu~ todos seus t(er)my~os desses Castelos e dessas vilas & cu~ todas sas rendas & cu~ todas sas p(er)te~e~ças. & 

cu~ todos aqueles dereytos reaes q(ue) eu hy ei. e deue a´ a´uer. [...].‖ 

IB549 per-1 Sentido 

opaco 

perteenças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

CA020 02 

AVERBAÇÃO: ―E eu Infante don Affonso saluo q(ue) no~ dou nen outorgo aos sobred(i)c(t)os poder de fazer nulha re~ sobrelos castellos ne~ sobrelos 

herdam(en)tos que mi´ deu meu padre. ne~ sobrelas te´e´nças q(ue) ora eu tenho. ne~ sobrelas p(er)te´e´nças ne~ sobrelos derectos deles.‖ 

IB550 per-1 Sentido 

opaco 

perteescẽ ~ 

perteescã
680

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer TP 06 

AVERBAÇÃO 1: ―E p(ar)te (contra) que se aduze~ as p(ro)vas pode lhas faz(er) p(re)guntar sobre lhas cousas que p(er)teesce~ ao preyto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E os testigoos deve~ seer p(re)guntados sobre aquello que so~ aduzudos e sob(re) aquellas cousas que p(er)teesca~ aquello e no~ 

sob(re) al.‖ 

IB551 per-1 Sentido 

opaco 

 perteẽssas Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TOX006 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ve~demos a uos e outo(r)gamos a dita caza co~ todas ssas ent(ra)das e saydas e co~ todos sseus dereytos e p(er)tee~ssas por Cento 

l(i)br(a)s q(ue) de uos recebemos [...].‖ 

IB552 per-1 Sentido 

opaco 

pertẽeças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TOX024 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] fazem(os) c(ar)ta de doaçom & de ff(er)mido~e a uos nosso ssenhor el Rey Don Denis da q(uan)to nos anbos hauem(os) no Couto 

Randi~ assy [...] como toda-las outras possisso~es & p(er)te~eças & todo-los d(erei)t(os) q(ue) nos hauem(os) no d(i)to Couto & d(e) d(erei)to deuem(os) a 

                                                           
680

Cada forma ocorre 01 vez.  
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hau(er) d(e) mo~te en ffonte co~ todas ssas [e~]t(ra)das e ssaydas [...].‖ 

IC934 per-1 Sentido 

opaco 

pertẽeças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TOX028 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] aiades uos a dita casaria co~ ent(r)adas & co~ yxidas & co~ todos seus juros & d(erei)tos & pertee~ças. asy como nos melhor 

ouuem(os) & de (de)r(e)ito deuiam(os) a‘au(er) por senp(re) & iamays.‖ 

IC935 per-1 Sentido 

opaco 

perteenças ~ 

perteẽças
681

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TOX031 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] co~ todo-los outros dereitos & p(er)teenças dessa vila q(ue) eu en ela ey & tenho dau(er) & de dereyto posso & deuo d'au(er) 

[...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] ela leixa a mj~ co~ todo-los seus der(er)tos & p(er)tee~ças & Jurisdiço~es assj como´-o´s ela auya nas (di)c(t)as vilas & logar 

[...].‖ 

IC936 per-1 Sentido 

opaco 

perteẽças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TOX033 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] outo(r)gamos q(ue) o d(i)to ss(n)nhor Rej Ai´a por ssenp(re) el & os q(ue) depos el veere~ as d(i)tas tendas co~ todas sseus 

d(e)r(ei)tos & p(er)tee~ças & ffaça delas & en elas o q(ue) lhy ap(rou)g(er) assy com(e) de ssa cousa p(ro)pia [...].‖ 

IC937 per-1 Sentido 

opaco 

perteece ~ 

perteesca
682

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer FR 73v – 

74r 

AVERBAÇÃO: ―E se llo no~ quis(er) enmendar demandeo p(er) todos assy como p(er)teece a p(re)yto e come d(er)eyto de o braadar [...].‖ 

IC938 per-1 Sentido 

opaco 

perteeçe ~ 

perteeçẽ
683

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer PP 01-3d 

AVERBAÇÃO 1: ―Titolo nono dos cl(er)igos e das (co)usas q(ue) lhys p(er)teeçe de faz(er) en q(ue) ha #LXII leys.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Out(ro)ssy dos estados das out(ra)s (cou)sas a q(ue) deue~ obedeeç(er), p(or) esso falamos e~ todas as rrazo~es q(ue) a este f(ey)to 

p(er)teeçe~ e fezemos ende este liu(ro) p(er)a nos aju|r|da[r]mos del nos e os out(ro)s q(ue) depos nos ueere~ conhoçendo as cousas e indo a ellas 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
682

Cada forma ocorre 01 vez. 
683

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 05 vezes. 
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cordame~t(e).‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E mostraremos ena p(ri)m(eyr)a p(ar)tida dellas de todalas cousas q(ue) p(er)teeçe~ aa fe catholica q(ue) faze~ ao home~ co~hoç(er) 

D(eu)s p(er) creença.‖ 

IC939 per-1 Sentido 

opaco 

perteeçiam Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer VSMA 75r 

AVERBAÇÃO: ―O qual logo abrio sua boca e p(er) esp(iri)tu sancto começou ffallar pallav(ra)s (con)sollatorias e que aos que as ouviam  p(er)teeçiam.‖ 

IC940 per-1 Sentido 

opaco 

perteeçe  Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer CGE 02c / 

02d 

AVERBAÇÃO: ―[...] mas os filhos de Jaffeth, o meor yrma~a~o, ouverom por sua parte Europa e começaro~ a pobrar Amano e Touro, que son dous 

montes e~ terra de Cezilia, e pobraron outrossy en Syria, a Meor, que perteeçe a Asya.‖ 

IC941 per-1 Sentido 

opaco 

pertẽẽcente
684

 Verbo Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar 

e per razom da auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle há [...].‖ 

IC942 per-1 Sentido 

opaco 

pertẽẽce  Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

ser próprio, 

competir, concernir, 

pertencer 

LA 01 

AVERBAÇÃO: ―Ca esto pertẽẽce aaqueles que querẽ ser leterados en Theolegia [...].‖ 

IB553 por- Sentido 

opaco 

porponto ~ 

perponto
685

 

Verbo Verbo Subst. Do catalão perpunt, 

deriv. do lat. tard. 

pĕrpŭnctus, part. de 

perpungĕre 

perponte/perponto, 

i.e., gibão 

alcochoado para 

proteger o corpo das 

armas brancas 

CEM 11-12 

AVERBAÇÃO 1: ―Vi un coteife de mui gran granhon, / con seu porponto, mais non d‘algodon,  / e com sas calças velhas de branqueta. / E dix‘eu logo: -

                                                           
684

Cunha (2010) afirma que esse adjetivo é registrado a partir do séc. XV. Como se observa, já ocorre em fins do séc. XIV. 
685

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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Poi-las gerras son, ai, que coteife pera a carreta!‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Vi un coteife mal guisad‘ e vil, / con seu porponto, todo de pavil,  / e o cordon d‘ouro falso por joeta. [...].‖ 

IB554 pre-1  Sentido 

opaco 

preguntar ~ 

pregunte ~ 

preguntados ~ 

preguntadas
686

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar TP 06 

AVERBAÇÃO 1: ―E p(ar)te (contra) que se aduze~ as p(ro)vas pode lhas faz(er) p(re)guntar sobre lhas cousas que p(er)teesce~ ao preyto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] o juyz [...] p(re)gunte as partes ante q(ue) seya o p(re)yto sarrado se llo o juyz vir por guisado e por dereyto.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E os testigoos deve~ seer p(re)guntados sobre aquello que so~ aduzudos e sob(re) aquellas cousas que p(er)teesca~ aquello e no~ 

sob(re) al. E deve~ seer p(re)guntadas que dyga~ y r(az)on de seu d(i)to, e deve~ seer p(re)guntadas do logar e do tempo e do que viro~ e ovyro~, saben e 

cree~ e da fama e do logar e da c(er)tydon.‖ 

IB555 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntou ~ 

preguntaron ~ 

preguntando
687

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar, 

questionar, indagar, 

inquirir 

CSM 12-23 

AVERBAÇÃO 1: ―Poi-la comuyon fillou, / logo dali se partia / e en cass‘ seu padr‘ entrou / como xe fazer soya; / e ele lle preguntou / que fezera. El dizia: 

/ ‗A dona me comungou / que vi so o capitel.‘‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O moço logo dali / sacaron con alegria / e preguntaron-ll‘ assi / se sse d‘ algun mal sentia. / Diss‘ el: ‗Non, ca eu cobri / o que a dona 

cobria / que sobelo altar vi / con seu Fillo, bon donzel.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Quando o irmão do Emperador de prijon sayu, / barva non fez nen cercẽou cabelos, e mal se vestiu; / a seu irmão foi e da Emperadriz 

non s‘ espedyu; / mas o Emperador, quando o atan mal parado vyu, / preguntou-lli que fora, e el le recodyu: / ‗Em poridade vos quer‘ eu aquesto dizer.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―A coitada por seu fillo ya  muito chorando / e a quantos ela viia, a todos preguntando / se o viran; e un ome lle diss‘: ‗Eu o vi ben 

quando / un judeu o levou sigo
688

, que os panos revende.‘‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―A madr‘ enton a seu fillo preguntou que sentira; / e ele lle contou como o judeu o ferira [...].‖ 

                                                           
686

As três primeiras formas ocorrem 01 vez cada; a última, 02 vezes.  
687

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
688

Mais um caso de alternância entre itens lexicais com e sem prefixo, mas com idêntico significado (sigo ~ consigo). 



810 

 

IB556 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntei Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CEM 42 

AVERBAÇÃO: ―Ao daian de Cález eu achei / livros que lhe levavan d‘aloguer, / e o que os tragia preguntei / por eles, e respondeu-m‘el: — Senher, / com 

estes livros que vós veedes dous / e conos outros que el tem dos sous, / fod‘ el per eles quanto foder quer.‖ 

IB557 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntades ~ 

preguntar
689

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CAMI 20 / 

25 

AVERBAÇÃO 1: ―Vós me preguntades polo voss‘ amado? / E eu ben vos digo que é viv‘ e são: / ai, Deus, e u é?‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―— U vos en tal ponto eu oí falar, / senhor, que non pudi depois ben aver. / — Amigo, quero-vos ora preguntar / que mi digades o que 

poss‘ i fazer. / — Faredes mesura contra mi, senhor? / — Farei, amigo, fazend‘ eu o melhor.‖ 

IB558 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntar ~ 

preguntaran
690

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CA 61 

AVERBAÇÃO: ―E averei muit‘ a jurar, / pola negar e a mentir, / e punharei de me partir / de quen me quiser‘ preguntar / por mia senhor; que sei, de 

pran, / ca dos que me preguntaran / e dos outros m‘ei a guardar‖ 

IB559 pre-1  ~ 

per-1 

Sentido 

opaco 

pregõtar ~ 

pergõtar ~ 

pergontarẽno
691

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar FG 70 

AVERBAÇÃO 1: ―Aquesta e a cousa que ueerõ pregõtar steuã meendiz Comendador d‘alcazar cõ nos Juyzes et cõ nos homéés bóós d‘alcaçar.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―Véérõnos pergõtar por custumes como usauamos cõ el rei é este nosso uso.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E o almocoúuar e o mayordomo nõ meteren Auogado e responderem por sj. Et se por A uentura quiserẽ uíjr A ioyzo. o segnor nõ deue A 

iurar en a cruz mays pergontarẽno en sua uerdade.‖ 

IC943 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntas ~ 

preguntauõno 

~ pregũta ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar DSG 02r – 

09v 

                                                           
689

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
690

Cada forma ocorre 01 vez. 
691

Cada forma ocorre 01 vez. 
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pregũtou ~ 

preguntou
692

 

AVERBAÇÃO 1: ―E digo te pedro meu amigo . | que estas minhas lagrimas deque | me preguntas . crecem cada | dya mais.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E depois se saiu do moesteiro o preposto dõ | libertino . Preguntauõno ho | méés nobres e muito honrrados | queo conhociam . porque 

tragia afa | ce tam Jnchada e tam cardea . | e el respondeo . Polos meus pe | cados . odya d‘oote  / enpecey nas | talhoos dos pees . e fezime tam | mal como 

ueedes . Eassy oho | me  sancto / pella resposta que deu di | sse uerdade . e guardou aseu abbade | que nom caesse em maa fama | do mal quelhe fezera.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Pregu [ta] . pedro.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E pregu toulhes hu era oabbade . e elles lhe di | serom que andaua segando feno . e  | húú uale que iazia so aquel moe | steiro em 

que elles morauõ.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Edepois aquele seu home  . | entrou pello prado muj brauo e | muj folom . Euio que muitos mõi | es andauã com el segando . 

preguntou qual delles era oabbade . e | depois que soube qual era oabbade . | Moueo contra elle com toda  sua fo | lonya / pera tragello mal e 

desonrradame te / ao mandadeiro do papa.‖ 

IC944 pre-1 Sentido 

opaco 

pregunta ~ 

preguntey
693

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar VSMA 81v 

AVERBAÇÃO 1: ―E el como era benigno, sancto e boo concedeo e outorgou e disse: - Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te 

lev(a)r em Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado 

e~ hu~a cela e faz e vive vida solitaria, e visita-o porque verdadeiro s(er)vo he de Deos e de todo em todo mo~je.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E em outro dia p(re)guntey por o sob(re)dito mo~nje Paayo e vy~ ao monte Olivete e~ o q(ua)l Noso Senhor orou e fez sua oracom 

porque me foy dito que aly morava e ti´i´nha cela, e vy sua cela e era muy pequena e de todo carrada e ti´i´nha hu~a freestra pequena, e q(ua)ndo fery em 

ela el me abrio [...].‖ 

IC945 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntou Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CGE 05a 

                                                           
692

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a última forma, que ocorre 02 vezes. 
693

Cada forma ocorre 01 vez.  



812 

 

AVERBAÇÃO: ―E, qua~do Hercolles esto ouvyo, pesoulhe muyto e preguntou que homem seeria aquelle que a avya de poboar e os astronomos 

diseronlhe que seeria homem muyto honrrado e muy mais poderoso que elle e de muy gra~des feitos.‖ 

IC946 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntou ~ 

pregũtou ~ 

pregũtasse
694

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar OE 03v -

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―E, tanto que esto disse, logo lhe sayo a alma e os seus seruentes leuaro~-no a hu~u~ fisico que lhes disesse que entendia daquel feito, e o 

fisico lhe preguntou por suas condiço~o~es, e elles lhe disero~ que era muy alegre e~no amor de Jhesu Christo, e dise-lhe o fisico: Certame~te co~ o 

grande prazer foy partido per meo o seu coraço~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~u~ home~ foy leuado ao jnferno pera ueer as pe~nas que hi som, e antre aquelles que hy eram, vyo hu~u~ home~m que era todo 

metido e os torme~tos, afora a cabeça, que tijnha fora. E pregu~tou-lhe porque no~ padecia pe~na e~na cabeça, e elle lhe disse: Porque soya muitas uezes 

poer o nome de Jhesu e~na cabeça escripto, e pore~m no~ padeço pe~nas em ella.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo 

e~ semelha~ça de home~m. E, ante que o pregu~tasse, pasou per aly hu~u~ sacerdote, que leuaua o corpo de Jhesu Christo a hu~u~ enfermo.‖ 

IC947 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntou ~ 

pregũtou ~ 

pregũtaronlhj 

~ pregũta
695

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar FS 13r – 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Esan Panuço o preguntou e disselhi. Auy alma preciosa e amiga de Deus. que fazes que te andas trabalhando das terreares cousas. 

Mais ta alma he no çéeo. Leyxa estas cousas aos que da terra cuydam.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eel pregũtou quequeria.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E pregũtaronlhj se temia amorte.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] edissemj. Jrmaão Jacobo. quando amostro senhor prougher que tu chegues a Jherusalem e ouueres feytas tas orações pelos logares 

sanctos pregũta e demãda muy decoraçõ por hũũ monge que a nome Páayo que primeiramẽte fez vida dermitã. iazendo enserrado ensa cela.‖ 

                                                           
694

A primeira e a segunda formas ocorrem 02 vezes cada; a última, 01 vez. 
695

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IB560 per-1 ~ 

pre-1 

Sentido 

opaco 

perguntados ~ 

preguntados
696

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. *praecūnctāre, 

de percōntāri 

inquirir, interrogar 

judicialmente 

IDD 59/68  

AVERBAÇÃO 1: ―Martim Paez de Adro. Soeyro Paaez do Carualhal. Iurados e perguntados. Diserom que na aldeya do Adro de Fermedo son .viii. 

casaes regaengos [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mẽẽ Piriz iurados e preguntados diseron que na aldeya de Carualhal há tres casaes [...].‖ 

IC948 pre-1 Sentido 

opaco 

preguntas ~ 

pregunta
697

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

questionamento, 

pergunta 

DSG 01r – 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―Começasse atauoa do primeiro li | uro do dialigo desam gregorio . papa . | . j . Das preguntas quefazia pedro creligo | dauangelho . e 

das respostas quelhe | ¶ daua sã gregorio .‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Pregunta de Pedro :. ~ Depois  disse pedro seu creli | go . cujdas padre que este ho | me que tam sancto foy . e foy abba | de detantos 

mõies . e meestre / | de tantos discipolos . ouue primeiramente | alguu meestre queo emsignasse.‖ 

18. pos- 

ETIMOLOGIA: Prefixo culto, advindo do prefixo latino post-, ligado à preposição latina homônima. Em latim, essa forma prefixal era pouco usada, e 

opunha-se semanticamente a ante-, já que apresentava um sentido de posteridade temporal ou espacial. Ocorre em vocábulos formados no próprio latim, 

como pós-meridiano (documentado na língua desde o séc. XV) e pós-escrito (séc. XIX), e em vários cultismos introduzidos a partir do séc. XIX. Nas 

derivações em vernáculo, reveste as noções de (i) ‗posterioridade‘, como em pós-datar, pós-diluviano, pós-exílio, pós-homérico; e (ii) ‗posposição‘, como em 

pós-abdome/pós-abdômen, pós-boca, pós-hipófise, pós-palatal. Este prefixo subsiste no português contemporâneo sob três formas (as duas primeiras 

aglutinadas; a última, justaposta): pos-, post- e pós-: poscéfalo, posfácio, pospor, postorbital, postergar, pós-graduação etc. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pos- ~ pres-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC949 pos- Posterioridade posfaçã Subst. Verbo Verbo Do lat. *postfaciare < lat. injuriar, caluniar, LA 04 

                                                           
696

Cada forma ocorre 01 vez. 
697

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 09 vezes. 
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no tempo post faciem, ‗atrás da 

face‘ 

dizer mal de alguém 

AVERBAÇÃO: ―Dissemos aĩda que aquele que toma as aves como o açor mãso trage-as aa mesa de seu senhor, ca polo bõõ exemplo que o dondo e o 

obediẽte da de ssy, os pecadores e os maaos que de Deus andã arredados e en cuja fazenda travã e rroẽ e posfaçã, todos aqueles que os conhocẽ vẽẽ a fazer 

peendença de seus pecados [...].‖ 

IC950 pres-  Posterioridade 

no tempo 
prestumeiro Adv. Adj. Adj. Do PA prestumeiro < lat. 

postŭmus, -ĭ < lat. pos- + 

-tum, advérbio ‗naquele 

tempo‘ 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

CGE 04a 

AVERBAÇÃO: ―E, des o primeiro rey ataa o prestumeiro, o qual ouve nome Tranquineo, o Sobervho, que perdeo o reyno por esso e tornousse o poboo a 

julgar per consules como de primeiro, ouve quatrocentos e dezoyto a~nos, ataa que tornou a aver emperadores em Roma e assiinadamente Julio Cesar que 

reynou despois desta conta quatro a~nos e seis meses.‖ 

19. pre-2 

ETIMOLOGIA: Prefixo de origem latina, prae- (advindo do advérbio e da preposição latina de ablativo homônimos), que nessa língua apresentava as 

noções de ‗anterioridade, antecipação, adiantamento‘, ‗diante‘, ‗superioridade comparativa‘. Em vernáculo, documenta-se em numerosos vocábulos eruditos 

ou semieruditos, quase todos formados no próprio latim, nas acepções de ‗precedente, anterior (no tempo ou no espaço)‘, como preâmbulo, preceptor etc. Os 

poucos casos portugueses do séc. XIII são cultismos de ostensiva influência eclesiástica (pregar e derivados, prelado, apregoar etc.). Há nos séculos XIV e 

XV um número reduzido desses cultismos precoces, que, a partir do século XVI, multiplicam-se. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB561 pre-2 Sentido 

opaco 

apregoauã ~ 

apregoar
698

 

Verbo Verbo Verbo  Do PA a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < conāre, 

dizer, declarar, 

manifestar, anunciar 

IDD 59/64 

                                                           
698

Cada forma ocorre 01 vez. 
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‗preparar-se‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―E disserom que os juízes da terra derõ estas vinhas de suso ditas a estes foros de suso ditos sem mãdado del Rey. E que sse acordam que 

os nõ apregoauã auer. E todalas testemuyas disserom que esta jgreia de Santa Maria de Formedo est del Rey e esta em posse de presentar a ela e est na 

posse dela.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ficou o joiz da terra polos fazer apregoar.‖ 

IB562 pre-2 Sentido 

opaco 

apregoa-lo Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < conāre, 

‗preparar-se‘ 

convocar, avisar CS 68 

AVERBAÇÃO: ―Todo gáádo que o moordomo filhe per razõ do vento deue-o teer .iij. meses conpridos e apregoa-lo cada mes. e se ueer seu dono den-lho. 

per dante a justiça. ‖  

IC951 pre-2 Sentido 

opaco 

apregoar ~ 

apregoado
699

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < conāre, 

‗preparar-se‘ 

anunciar, avisar, 

divulgar 

DFP 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] o dito Jiz visto o que lhe o dito priol pedia Mãdou Apregoar o dito Francisco martjnz e foj Apregoado e Atendido Atá Çyma da 

Audiençia como de costume E nõ parezu o dito Francisco martjnz nẽ seu procurador saluo que parezu A sua Molher [...].‖ 

IA008 pre-2 Sentido 

opaco 

enprestou
700

 Verbo Verbo Verbo Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar, ceder  NDHAV  01  

AVERBAÇÃO: ―[...] pelagio da porta. Tercia de Moravedil que li enprestou pora a. ofrecion de utiuado. (sic) pan que li devem a dar.‖   

IB563 pre-2 Sentido 

opaco 

enprestou  Verbo Verbo Verbo Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar, ceder TOR 01  

                                                           
699

Cada forma ocorre 01 vez. 
700

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) afirmam que a forma emprestar (com em- ou en-) vem atestada no português a partir do séc. XIII. Pela pesquisa, vê-se, portanto, que já se 

atesta tal verbo na 2ª metade do séc. XII. 



816 

 

AVERBAÇÃO: ―A iohã Martĩ de Cabanelas. L. Libras. que nos enprestou.‖ 

IC952 pre-2 Sentido 

opaco 

enprestou Verbo Verbo Verbo Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar, ceder  FR 74v 

AVERBAÇÃO: ―Onde stabelecem(os) q(ue) logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, 

receba todo dante seu cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya. E todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e 

p(ri)uilegios e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya demandar as cousas que 

fore~ da eygreya p(er)o aquelle sc(ri)pto q(ue) for feyto p(er) todos, e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen 

dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a 

macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.‖ 

IB564 pre-2 Sentido 

opaco 

enprestados Verbo Verbo Verbo 

PP  

Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar  FCR 20 

AVERBAÇÃO: ―[...] Tod omne que pennos alleos touer por seu auer enprestados ou mudados ou pennos rematados e o sennor dos pennos os non queser 

sacar, [...] uendados com .I. uizinno [...].‖  

IB565 pre-2 Sentido 

opaco 

enprestado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

emprestar  CEM 25-26 

AVERBAÇÃO: ―E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / 

ũu soldo pera as alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.‖ 

IC953 pre-2 Sentido 

opaco 

enprestidos Verbo Verbo Subst. Do PA en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar 

levantado‘ 

empréstimo PP 03b / 

04b 

AVERBAÇÃO: ―E na q(ui)nta p(ar)tida dos enp(r)estidos e das m(er)cas e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s 



817 

 

faze~ antre ssy p(ra)zendo a anbalas p(ar)tes e~ que man(eyr)as se deue~ ffaz(er) e qua~es som ualedeiras ou no~ e como sse deue~ a p(ar)tir as co~te~das 

que ant(re) ell(e)s naçere~.‖ 

IC954 pre-2 Anterioridade preçeder
701

 Verbo Verbo Verbo Do lat. praecēdĕre  preceder VSMA 76r 

AVERBAÇÃO: ―Porque e~ toda verdade vos digo, que esta molher nos ha-de p(re)çeder e na p(re)sença de Deos e ant(e) a ssua cathedra, ha-de julgar-

nos e todo nosso saçerdoçio e cleriçia.‖ 

IC955 pre-2 Sentido 

opaco 

preceptos  Verbo Verbo Subst. Do lat. praeceptum, -ī < 

praecipĕre  

preceito, norma, 

regra, doutrina 

LA 08 

AVERBAÇÃO: ―[...] e assi conprimos todos os preceptos e todos os mãdados que son escritos na ley de Deus e nos seus prophetas.‖ 

IC956 pre-2 Sentido 

opaco 

preçeptos ~ 

preceytos
702

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. praeceptum, -ī < 

praecipĕre  

preceito, norma, 

regra, doutrina 

VSMA 77r / 

78v 

AVERBAÇÃO 1: ―Eu Senhor, assy no çeeo como na terra, me vejo nuu e de todo myngado e desffalleçido porque no~ fiz nem guardey os teus preçept(os) 

e mandamentos, e ella o que prometeo aos homee~s (con)p(ri)o e fez de toda voontade co~ gram plazer e alegria.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] e com grandes vozes ao bispo diziia: - Oo senhor amercea-te de mi~ que molh(er) pecador soom, segui os preceyt(os) e 

mandament(os) do teu senhor e doutor Cristo, ave mis(er)icordia e piedade de mi~ e de todo e~ todo faze-me (crist)a~a~, porque som Paya peego de muytas 

maldades da q(ua)l saa~e~ muytas ondas e tormentos de pecados.‖ 

IB566 pre-2 Sentido 

opaco 

predicadores Verbo Verbo Subst. Do lat. praedicātor, -ōris 

< praedĭcāre, 

frequentativo de 

praedicĕre < lat. dicĕre 

pregador, i.e., frade 

dominicano 

TOR  01  

AVERBAÇÃO: ―Aos ffrades minores. c. soldos. Aos Predicadores. c soldos.‖ 

IB567 pre-2 Anterioridade predictos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. praedictum, -ī < 

lat. praedīcere 

supracitado, 

supramencionado, 

predito, 

anteriormente citado 

TPF 01 
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Cunha (2010) afirma que esse verbo é registrado a partir de 1572. Como se observa, já é registrado dois séculos antes. 
702

Cada forma ocorre 01 vez.  
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ou mencionado 

AVERBAÇÃO: ―Ego Petrus fafila timens diẽ mortis mée. facio manda de mea hereditate et de meo censu in remissione meorum peccaminũ. Jn primis. 

Mando Monasterio sancti symeonis. i
M

 casale ĩ a poboacion. Quod fui de suerio fafiz cũ quanto ad illũ pertinet. videlicet. arroteas quas modo habet. Et in 

rippa dalisti; aliud casale. tali pacto. ut nũquam prior nec aliquis habeat potestatẽ uendendi nec pignorandi ipsos predictos casales. scilicet semper teneãt 

illos duo. fratres ad utilitatẽ predicti monasteríj. videlicet. in libris et ĩ calicis et in alia profectancia huius monasteríj.‖ 

IB568 pre-2 Sentido 

opaco 

pregar Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, 

frequentativo de 

praedicĕre < lat. dicĕre 

pregar CSM 06 

AVERBAÇÃO : ―Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a 

companna que juntar / fez Deus, e enssinada, / de Spirit‘ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.‖ 

IC957 pre-2 Sentido 

opaco 

pregaua ~ 

préegarõnos ~ 

préegar ~ 

préegasse ~ 

préegou ~ 

preegasti
703

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, 

frequentativo de 

praedicĕre < lat. dicĕre 

pregar FS 18r-

14v 

AVERBAÇÃO 1: ―Uymos outro santo homen en Thebayda que auya nome Dyoscoro abbade que auia enseu Moesteiro. bẽ cẽ mõges e quando queria 

cantar missa entraua aela cõtã grande homildade que era hũa gram marauilha e pregaua aos frades que nõ entrassem Aela cõ uóontade magoada [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―De pois que nos esto fezerõ préegarõnos muytas boas cousas nõ uos poderia homen cõtar.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eel começoulhis a préegar muyto altamẽte pelo sancto spiritu eadizer muytas ebõas cousas e saborosas pera arraygamento da ffe.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Ede pois queo auãgelho foy dito. disse o Bispo da Cidade assã Nono que préegasse ao pobóo. Eel ergeusse pela graça de Deus que era 

en el. Muyto préegou marauilhosamẽte.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Eaquel queo nõ ousa acatar adereito. Cherubin e seraphyn nẽ os angos nõsse despagou de morar antros máaos assi como tu padre 

preegasti.‖ 

IC958 pre-2 Sentido preega
 
 ~ 

preegava ~
 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, 

frequentativo de 

pregar LA 09-13 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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opaco preegue ~ 

preegas ~ 

preegar
704

 

praedicĕre < lat. dicĕre 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] assi o preegador deve a ffazer departimento antr‘as ... dos pecadores a que preega, e outra preegaçõ deve a fazer ao fornigador.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―... do dia do Juyzo come das pẽas do inferno como dezia quãdo preegava aaqueles que em desvayrados pecados mortaes viviam.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E assi como o galo quando quer cãtar sacude as aas e fer-se cõ elas e esperta-sse mais, assi o bõõ preegador ante que preegue 

primeiramẽte s‘afaz pera viver bẽ e sanctamẽte per bõõs custumes e per boas obras.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―E assi o preegador se fer primeiramẽte cõ sas aas ante que preegue, ca sse esforça e s‘aviva pera fazer sempre bẽ e pera dar bõõ 

exemplo de ssy sempre aaqueles a que preega. Assi que quando eles virẽ que o preegador mete en obra o que preega, eles se espertã e s‘avivã pera correger 

os seus erros e pera fazer aquelas bõas obras que lh‘eles virõ fazer e depois preegar.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E assi lhi pode dizer cada hũũ: porque preegas aos outros que vivã bẽ, pois tu mal viver queres?‖ 

IC959 pre-2 Sentido 

opaco 

preegas ~ 

prehegase
705

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, 

frequentativo de 

praedicĕre < lat. dicĕre 

pregar VSMA 78r 

AVERBAÇÃO 1: ―E este teu De(os) e~ o q(ua)l cherubim e s(er)aphim nom som ousad(os) ool/||h||/ar, ffoy contento de morar e participar com os 

pecadores asy como tu s(an)c(t)o e muy honrrado padre preegas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E depois da lico~ do evangelho o bispo da cidade disse e mandou ao s(an)cto bispo Nono que prehegase e disesse a palav(ra) de Deos 

ao poboo. O q(ua)l se alevantou e p(er) a graça de Deos que em /||el||/ era disse o que era necessario de ouvir ao poboo com toda humildade sem ponpa e 

va~a~ gl(or)ia, nom atendendo louvor d(os) homee~s.‖ 

IC960 pre-2 Sentido 

opaco 

preegado ~ 

preguando
706

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, 

frequentativo de 

praedicĕre < lat. dicĕre 

pregar OE 02v / 

04r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca, asy como o oleo cria e ma~tem o lume e cria a carne~ e abranda a door, bem asy o nome Jhesu he luz e ma~yar e meezinha, ca elle 

luze quando he preegado e da mantiime~to a[a] alma quando em elle cuida e abranda-a e hu~ta-a quando o chama.‖ 

                                                           
704

A primeira e a quinta formas ocorre 03 vezes cada; a terceira, 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 
705

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
706

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 



820 

 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~a uez preguando hu~u~ frade do nome de Jhesu muytas boas cousas, estaua hi hu~u~ cidada~a~o que auia emfirmidade de febre.‖ 

IC961 pre-2 Sentido 

opaco 

preegações ~ 

preegaçõ
707

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. praedicātĭō, -ōnis 

< praedĭcāre < lat. dicĕre 

pregação, prédica, 

sermão religioso 

LA 09-10 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] os sanctos o galo ao preegador que se move per entendimento pelas preegações que faz.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assi quãdo ele repreender os outros en as preegaçõ d‘obras ou de custumes, nõ lhi possã dizer o que o apostolo Sã Paulo diz dos 

pregadores maaos naquel logo em que diz: porque ensinas en ta preegaçõ que nõ furtẽ pois tu furtar queres?‖ 

IC962 pre-2 Sentido 

opaco 

preegador ~ 

preegadores
708

 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. praedicātor, -ōris 

< praedĭcāre, 

frequentativo de 

praedicĕre < lat. dicĕre 

pregador LA 09-10 

AVERBAÇÃO 1: ―E porque as obras do galo que ditas sõ, semelhã-sse cõ as obras do preegador, portãto pelo galo entẽdemos o preegador.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assi quãdo ele repreender os outros en as preegaçõ d‘obras ou de custumes, nõ lhi possã dizer o que o apostolo Sã Paulo diz dos 

preegadores maaos naquel logo em que diz: porque ensinas en ta preegaçõ que nõ furtẽ pois tu furtar queres?‖ 

IB569 pre-2 Sentido 

opaco 

prelatos Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., 

dignitário 

eclesiástico 

RDR 01 

AVERBAÇÃO: Et mando Abbas monasterij de petroso e Domina Tarasia fernãdiz e Petrus pelagij prelatos de uilla coua dúl. quod illos per meas 

hereditates de Ermofáes e de caparín entréguen istos morabitinos de rapina quod ego feci e per meo auer móuel.‖ 

IB570 pre-2 Sentido 

opaco 

prelado Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., 

dignitário 

eclesiástico 

CSM 07 

AVERBAÇÃO: ―Sen muita de bõa manna, / que deu a un seu prelado, / que primado foi d‘Espanna / e Affons‘ era chamado [...].‖ 

IC963 pre-2 Sentido 

opaco 

prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., 

dignitário 

PP 01 
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A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 03 vezes. 
708

A primeira forma ocorre 09 vezes; a segunda, 01 vez. 
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eclesiástico 

AVERBAÇÃO: ―Titolo #VIIIº dos p(re)lados da S(an)ta Jg(re)ia q(ue) a´ de mostrar a ffe e dar os s[a]c(ra)me~tos en q(ue) ha #LXVI leis.‖ 

IC964 pre-2 Sentido 

opaco 

prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., 

dignitário 

eclesiástico 

OE 07v 

AVERBAÇÃO: ―Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy 

podre da parte de tras.‖ 

IC965 pre-2 Sentido 

opaco 

prelado
709

 Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., 

dignitário 

eclesiástico 

LA 03/13 

AVERBAÇÃO: ―Mais polo açor manso entẽdemos o prelado bõõ e de bõa alma, ca assi como o açor mãso toma aves bravas e mata-as, assi o homen bõõ 

per seu exemplo ou per as preegaçõ tira os segraes pera serviço de Deus e depois mata-os, ca os faz morrer aos deleytos e aos sabores da carne per muytos 

tormentos que dã a ssa carne.‖ 

IC966 pre-2 Anterioridade preposto
710

 Verbo  Verbo Subst. 

PP 

Do lat. praeposĭtus, -a, -

um < lat. praepōnĕre 

superior, prepósito, o 

que governa, 

dirigindo com 

autoridade 

DSG 01r – 

06r 

AVERBAÇÃO: ―iij . Delibertino preposto do moestei | ro defundes . como foy derribado do | ¶  caualo iiij Deste libertino . como | seendo presente . nõ foy 

achado :.~.‖ 

IC967 pre-2 Sentido 

opaco 

prescriçon
711

 Verbo Verbo Subst. Do lat. praescrīptĭō,        

-ōnis 

prescrição (i.e., 

extinção de prazo)  

DFP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] per tamanho tempó que faz prEscriçon dauer de cada hũu Anó hũu feyxe de palha Malhadiça [...].‖ 

                                                           
709

04 ocorrências. 
710

10 ocorrências. Cunha (2010) afirma que o vocábulo preposto é forma divergente popular de prepósito. Afirma também que a forma popular aparece registrada já no séc. XIV, 

enquanto a forma culta somente no séc. XVI.   
711

Segundo Cunha (2010), tal termo só aparece em port. no séc. XV, sob a forma perescpcriçom. Observa-se, sem embargo, que já ocorre em um texto do séc. XIII sob a forma  

perescrições (IB540) e sob a forma prescriçon em um texto do séc. XIV. 
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IB571 pre-2 Sentido 

opaco 

prestar
712

 Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre exceder em 

utilidade, ser útil ou 

favorável a alguém, 

ter préstimo, 

aproveitar 

CA 13-00 

AVERBAÇÃO: ―Ome que gran ben quer molher / gran dereit‘ á de trist‘andar; / ca se lh‘ela non quer prestar, / al do mundo non lh‘ á meste.,/ Mais que 

mester lhe pod‘ aver / o que lhe non pode tolher / tal cuita como sigo ten?‖ 

IB572 pre-2 Sentido 

opaco 

preste
713

 Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre < prae- 

+  -stāre, ‗estar de pé, 

estar levantado‘ 

valer; dar, conceder, 

emprestar 

FCR 04-14 

AVERBAÇÃO 1: ―Todo christiano que auer dere a renouo, seia descomungado; e o alcalde queo iulgare e der, seia periuro e non preste.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ningun almonedeyro que se alçare a uozeyro, nole preste por pennos que tenga da coledoria, mas logo conosca o negue; si non, meta 

bestia al foro.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Todo omne que fiador non dere, so fiador nol preste. E, si por esta sobrecabadura si non prindare o non parare fiel ante de un mês, 

nonle responda […]‖ 

IC968 pre-2 Anterioridade preuistos Verbo Verbo Adj. Do lat. praevidēre prevenido, 

precavido, vigilante 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos [...] 

e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança, e co~ muy deleitossos cantares daues he muy docemente resoada, e con muy 

linpos ryos he muy abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada, e co~ guardadores muy preuistos he con grande 

vigilya gouernada.‖ 

20. pro- 

ETIMOLOGIA: Trata-se do prefixo latino pro- (e/ou da partícula grega pro-), que apresentava nessa língua os sentidos de ‗anterioridade‘, ‗movimento para 
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02 ocorrências.  
713

03 ocorrências. Nas averbações 2 e 3, o sentido do verbo é o mesmo de ‗emprestar‘, o que faz pensar que o sobreprefixo em- que atua nesse derivado seja um expletivo. 

Alternância de lexema com e sem prefixo no PA, comportando idêntico significado. 
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frente, para diante‘, ‗a favor de, defesa‘. Esse prefixo tem como terminus a quo a preposição latina de ablativo prō, que denotava principalmente sentidos 

locativos. Esse prefixo é documentado em numerosos vocábulos formados em latim (proclamar, progredir etc.) e em grego (programa, pródromo etc.), 

alguns dos quais introduzidos, como cultismos ou semicultismos, desde cedo no português: procuração, procurador, progênie, promessa, prometer, propor, 

prover. Nas operações genolexicais em vernáculo, veicula as seguintes noções: (i) ‗avanço, movimento para a frente‘, como em progredir, promover, 

propelir, propender, prosternar; (ii) ‗manifestação, publicação‘, como em proferir, prolóquio, pronunciar; (iii) ‗prolongamento, adiamento‘, como em 

procrastinar, prolatar, prorrogar; (iv) ‗descendência, origem‘, como em progênie, promanar, provir; (v) ‗substituição‘: procônsul, procuração, pronome, 

proquestor. Este prefixo apresenta por vezes um -d- antes de vocábulos iniciados por vogal, fenômeno esse já ocorrente em latim (como em prodígio, 

pródigo). Ocorre, também, na formação de alguns produtos lexicais introduzidos na linguagem científica internacional (progéria, progesterona etc.). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pro- ~ pre-3 ~ per-2. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB573 pro- Sentido 

opaco 

aproueytedes ~ 

aproueytardes
714

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] pobledes y lauredes & chantedes & ap(ro)ueyt[e]d[es] ben & comp(r)idam(en)te todos esses lugares & esses h(er)dam(en)tos 

sobr(e)d(i)tos en g(u)isa q(ue) [n]o~ defalesca~ co~ mi~gua de lauor [...].‖ 

IC969  pro- Sentido 

opaco 

aprouejtedes Verbo Verbo Verbo 

 

Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

EVOSL 01  

AVERBAÇÃO: ―Cõuẽ a ssaber que uos amergulhedes e adubedes e aprouejtedes a dita vinha e olyual segũdo se melhor adubarẽ as vinhas E oliual dos 

outros logares arredor.‖ 

IC970  pro- Sentido 

opaco 

aproffeytedes Verbo  Verbo 

 

Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

AVC 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] damos Aforro deste dja pera todo ssempre A uos Affonso Rodigez [...] e A todos uossos ssoçessores hũa vjnha que nos Auemos no dito 

                                                           
714

Cada forma ocorre 01 vez. 
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logo [...] A tal preito e cõdjçõ que uos e os uossos ssoçessores Adubedes e Aproffeytedes A dita vjnha de todolos Adubjos e coussas que lhe cõprir e ffezer 

mester ẽ gyssa que sseya melhorada e nõ peJorada.‖ 

IC971 pro- Sentido 

opaco 

aprofeytarenss

e 

Verbo Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

PP 03c 

AVERBAÇÃO: ―A s(er)uiço de De(us) e a p(ro)l comunalme~te de todos fazemos este liuro segundo mostramos eno começo del e p(ar)timolo en #VII 

p(ar)tes ena maneyra q(ue) de ssuso dissemos por q(ue) os que o leessem achassem hy todalas cousas (con)p(ri)das e çertas p(er)a ap(ro)feytarensse 

dellas.‖ 

IC972 pro- Sentido 

opaco 

aproveytem ~ 

aproveitou
715

 

Verbo Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

VSMA 81r 

AVERBAÇÃO 1: ―Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E a s(er)va de Deos Pelagia depois que foy baptizada nu~ca mais gostou nem comeo nem se ap(ro)veitou de suas cousas nem gardou 

p(er)a sy nenhu~a cousa de q(ua)nto em pecado ganhara, mays comiia e gastava do que lhe sua madre Romana dava.‖ 

IC973 pro- Sentido 

opaco 

aproueyta Verbo Verbo Verbo Do PA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar 

OE 04v 

AVERBAÇÃO: ―E, sse no~ quiserem ui~i~r, eu farey força pera seer comesto dellas, ca eu sey o que me aproueyta.‖ 

IB574 per-2 Avanço, 

movimento 

para a frente 

perlongada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA perlongar < lat. 

prōlongāre
716

 

prolongado, longo, 

dilatado, estendido 

CSM 04 

AVERBAÇÃO: ―Des oge mais quer1 eu trobar / pola Sennor onrrada, / en que Deus quis carne filar / bẽeyta e sagrada, / por nos dar gran soldada / no seu 

reyno e nos er dar / por seus de as masnada / de vida perlongada, / sem avermos pois a passar / per mort‘ outra vegada.‖ 

IC974 per-2 Avanço, perlongado Verbo Verbo Verbo Do PA perlongar < lat. prolongar, alongar, CGE 01c 

                                                           
715

Cada forma ocorre 01 vez.  
716

Houve, portanto, troca de prefixo no PA (pro- > per-), sendo, a posteriori, retomada a forma etimológica, vigente no port. contemporâneo. Parece ser um caso de parassíntese lato 

sensu ocorrida já no latim. 
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movimento 

para a frente 

prōlongāre dilatar, estender 

AVERBAÇÃO: ―E como fora outrossy sabudo o muy perlongado feito d'Espanha, o qual passou per muytos senhorios dos quaaes foy muyto mal tragida 

per muytas vezes em lides e batalhas daquelles que a co~querero~, e outrossy o que os d'Espanha fazia~ em se deffender?‖ 

IC975 per-2 Avanço, 

movimento 

para a frente 

perlongares Verbo Verbo Verbo Do PA perlongar < lat. 

prōlongāre < lat. pro- +  

-longus, -a, -um
717

 

prolongar, alongar, 

dilatar, estender 

FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Eo Bispo Nono que adur apodia leuãtar dante seus pées. disselhj. No degredo diz que molher segral nõ deue séer baptizada se fiador nõ 

der que desali adeãte nõ torne assas máas obras. Epois que ouuyo tal resposta er deytouxilhi ante os pées e chorou e deu uozes e disse. Razõ daras aDeus 

damha alma e ati séera refferida maldade de meus pecados. semj perlongares oBaptismo ca temo que per esta demorança caya ẽmããos daquel de que quero 

fogir ede cabo metermia áalma enseus laços.‖ 

IB575 pre-3  Avanço, 

movimento 

para a frente 

precisson Verbo  Verbo Subst. Do lat. prōcessĭō <lat. 

prōcēdĕre  

procissão CSM 07 

AVERBAÇÃO: ―Mayor miragre do mundo / ll‘ ant‘ esta Sennor mostrara, / u con Rei Recessiundo / ena precisson andara, / u lles pareceu
718

 sen fala / 

Santa Locay‘ [...].‖ 

IC976 pro-  Avanço, 

movimento 

para a frente 

procissom  Verbo  Verbo Subst. Do lat. prōcessĭō < lat. 

prōcēdĕre  

procissão TOX040 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] damos e outorgamos a todos aq(ui)les e aquelas q(ue) esteuere~ en u(er)dadeyra pe´e´nde~ça e ueere~ na uesp(er)a da (di)c(t)a festa 

aas uesp(er)as e no seu dia aas matinas e aa prima e aa missa e aa procissom [...]  #xv dias de perdom.‖ 

IB576 pro- Sentido 

opaco 

procurazõ
719

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis 

< prōcūrāre 

procuração TOX014 01 

                                                           
717

Houve, portanto, troca de prefixo no PA (pro- > per-), sendo, a posteriori, retomada a forma etimológica, vigente no port. contemporâneo. Parece ser um caso de parassíntese lato 

sensu ocorrida já no latim. 
718

Alternância de lexemas com e sem prefixo no PA, com a conservação de um mesmo sentido, visto que esse parecer significa ‗aparecer, surgir‘, o que só vem a corroborar a 

expletividade desse prefixo a- associado à base parecer. Percebe-se, assim, uma expletividade prefixal. 
719

03 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO: ―[...] Steua´a´ marti´j´z estabelezeu e fez e ordiou Egas affonsso seu marido portador desta p(ro)curazo~ por seu p(ro)curador e p(er)ante 

o Conue~to desse me´e´smo moesteiro [...].‖ 

IC977 pro- Sentido 

opaco 

procuraçon ~ 

procuraçom ~ 

procuraçõ
720

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis 

< prōcūrāre 

procuração VPP 01-02 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] Domjgos marijnz morador ẽ luymir termho de Castel mẽẽdo mostrou e léér fez per mj tabeliõ hũa procuraçon feyta per mão de Gil 

eanes tabeliõ de Castel mẽẽdo e de seu signal assignááda segũdo a mj parecia.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Sabham todos como eu Marinha martjnz morador en luymir termo de Catel mẽẽdo. faço e estabelesco e ordinho por meu çerto 

procurador líjdimho e auõdosso o mays firme e o mays estauil que ele pode seer e mays compridamẽte ualae a Domjgos martjnz meu marido o portador 

desta presente procuraçom.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E qual poder dou ao dito meu marido e meu procurador esse mesmo dou ao seu stabeleçudo ou sostabeleçudo feita a procuraçõ em 

Castel mẽẽdo na praça de san pedro primeyro día de janeyro Era de mil trezẽtos e Çíncoẽta e noue Anos [...].‖ 

IC978 pro- Sentido 

opaco 

procuraçõ ~ 

procuraçom
721

 

Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis 

< prōcūrāre 

procuração SFJ 01 

AVERBAÇÃO: ―E o sobredito priol por ssj E pelo cõuento do dito seu Mostejro cugo procurador era per hũa procuraçõ que logo mostrou [...].‖ 

IC979 pro- Sentido 

opaco 

procuraçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis 

< prōcūrāre 

procuração HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Domj~gos Ioh(a)n(i)s, d(i)to Bouçinho~, filho q(ue) foy de Maria da Bouça, e~ seu nome & de sa molh(e)r Ma(r)ia Iohan(i)s cuio 

p(ro)c(ur)ador era auo~dosso p(ar)a esto p(er) hu~a p(ro)c(ur)aço~ q(ue) en(de) eu #vj f(ey)ta p(er) Afon(so) Roma~ez, tabalio~ do Porto, & asynaada do 

seu signal segu~do a mj~ e~ ela aparecia, fez ca(r)ta de vendiço~ & de p(e)rdurauel firmido~e a Dura~ St(eu)ez, coojgo de B(r)agaa, e~ nom(m)e de seu 

pat(ri)mo(n)io, de todol(o)s h(erda)m(en)tos & posiso~(e)s q(ue) ele auia & [de] dereyto deuia au(er) e~ Vilhar d'Areas & e~ Gomariz [...].‖ 

IC980 pro- Anterioridade procuraçoens Verbo Verbo Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis 

< prōcūrāre 

procuração PP 01 

AVERBAÇÃO: ―Titolo #XXVº das p(ro)c(ur)açoens e das rre~das e das peytas q(ue) dam aas eyg(re)ias en que ha #XIX leys.‖ 

                                                           
720

A primeira variante ocorre 06 vezes; a segunda, 02 vezes; a terceira, 01 vez. 
721

A primeira variante ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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IB577 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador TOX032 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] affonsso rrodrigez p(ro)curador de nosso Se~hor el Rey de port(ugal) e do alg(ar)ue en t(er)ra de brag(nç)a e de miranda.‖ 

IB578 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador TOX032 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Eu Affonsso rodrigiz p(ro)curador del Rey en t(er)ra de Braga~ça & de mira~da faço tal co~canbha co~ ffrey Payo Abade do 

moesteyro de Crasto davelhaas e co~no conue~to desse logar en nome do (di)c(t)o senor q(ue) eles sse p(ar)te~ e dem a nosso Senor el Rey aldeya q(ue) 

chama~ outer de muas [...].‖ 

IB579 pro- Sentido 

opaco 

procurador
722

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador TOX027 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] sabede q(ue) sobr(e) co~te~da q(ue) era p(er)ante mha corte ant(e) mj~ p(er) meu p(ro)c(ur)ador da hu~a p(ar)te & Joha~ moniz de 

Mira~dela p(er) Giral me~ediz seu p(ro)c(ur)ador da outra [...].‖ 

IB580 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador CA010 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] fazo saber q(ue) como co~tenda fosse p(er) ante mi antre don Gonsalo garcia dua parte e do~na Mayor g(onsa)luiz p(er) don afonso 

lopiz seu p(ro)c(ur)ador auondoso a´ a´quisto da outra p(ar)te.‖ 

IB581 pro- Sentido procurador
723

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurador TOX014 01 
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03 ocorrências. 
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opaco procurātum, supino de 

prōcūrāre 

AVERBAÇÃO: ―[...] Steua´a´ marti´j´z estabelezeu e fez e ordiou Egas affonsso seu marido portador desta p(ro)curazo~ por seu p(ro)curador e p(er)ante 

o Conue~to desse me´e´smo moesteiro [...].‖ 

IB582 pro- Sentido 

opaco 

procurador
724

 Verbo Verbo Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador HGP052 01 

AVERBAÇÃO: ―Q(u)i p(resentes) f(uerunt): ffrey P(edr)o Nuniz, p(ro)curador; ffrey D(oming)o P(ere)z, mo~ges de Ssobrado [...].‖ 

IB583 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador DMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Nuno petri procurador das donas de Achelas.‖ 

IC981 pro- Sentido 

opaco 

procurador
725

 Verbo Verbo Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador VPP 01-02 

AVERBAÇÃO: ―Sabham todos como eu Marinha martjnz morador en luymir termo de Catel mẽẽdo. faço e estabelesco e ordinho por meu çerto 

procurador líjdimho e auõdosso o mays firme e o mays estauil que ele pode seer e mays compridamẽte ualae a Domjgos martjnz meu marido o portador 

desta presente procuraçom.‖ 

IC982 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador SFJ 01 
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AVERBAÇÃO: ―E o sobredito priol por ssj E pelo cõuento do dito seu Mostejro cugo procurador era per hũa procuraçõ que logo mostrou [...].‖ 

IC983 pro- Sentido 

opaco 

procurador
726

 Verbo Verbo Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador DFP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] pareceu i don Joham gonçaluez priol do Monsteiro de vilarinhó e dizia que oge Era dia Asjnaado per ele dito Jiz A ffrãciscó martjnz 

de paradella que Auía de vyr A seu feito per sy ou per seu procurador [...].‖ 

IC984 pro- Sentido 

opaco 

procurador
727

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador ECSS 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Eu Johã uiçã uiçẽte procurador do Moesteyro da chelas e do que o dito Moesteyro há em Portugal e no Algarve [...].‖ 

IC985 pro- Sentido 

opaco 

procurador
728

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador VCRA 01-02 

AVERBAÇÃO: ―Estando no dicto logo Martjm rodriguiz. e vaasco lourẽço e Ruy gonçaluéz vereadores da dicta vílla e Rodrigue anes procurador. do 

Conçelho da dicta villa todos Asũados. pera esto. Véndérom e Rématarom Ao dicto Martjm rodrigujz. pera Meestre Johãne das leys. Vassalo dEl Rey. hũu 

Casal.‖ 

IC986 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador AVC 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] o dito vjgajro daua comprido poder e outoridade e consentjmento A Marcos mjgueez. procurador de Dona betaça prioressa do 
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Mosteiro dachellas e do conuẽto desse meessmo [...].‖ 

IC987 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador AVC 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] e Marcos mygez procurador do dito Mosteyro.‖ 

IC988 pro- Sentido 

opaco 

procurador Verbo Verbo Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] Domj~gos Ioh(a)n(i)s, d(i)to Bouçinho~, filho q(ue) foy de Maria da Bouça, e~ seu nome & de sa molh(e)r Ma(r)ia Iohan(i)s cuio 

p(ro)c(ur)ador era auo~dosso p(ar)a esto p(er) hu~a p(ro)c(ur)aço~ q(ue) en(de) eu #vj f(ey)ta p(er) Afon(so) Roma~ez, tabalio~ do Porto, & asynaada do 

seu signal segu~do a mj~ e~ ela aparecia, fez ca(r)ta de vendiço~ & de p(e)rdurauel firmido~e a Dura~ St(eu)ez, coojgo de B(r)agaa, e~ nom(m)e de seu 

pat(ri)mo(n)io, de todol(o)s h(erda)m(en)tos & posiso~(e)s q(ue) ele auia & [de] dereyto deuia au(er) e~ Vilhar d'Areas & e~ Gomariz [...].‖ 

IC989 pro- Sentido 

opaco 

procurador
729

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de 

procurātum, supino de 

prōcūrāre 

procurador TOX034 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o (di)c(t)o p(ro)curador o d(i)to Steua~ nuniz pedio a mj~ sob(re)(di)c(t)o Tabalio~ q(ue) lhy dese hu~u test(e)m(un)ho eu dei lho 

co~ meu ssinal q(ue) tal he [...].‖ 

IC990 pro- Sentido 

opaco 

procurar
730

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrāre buscar, procurar LA 06 

AVERBAÇÃO: ―Assi o rreligioso depois que sentẽ del que he bẽ obediẽte e que tornará sempre a ssa ordĩ con proveyto, quando o pode procurar, quando 

o enviã pera gaanhar algũa cousa tẽporal pera mãteer seus frades, soltã-lh‘o vessadre ca o leixã en sa voontade pera ir hu quer que melhor poder procurar 

a prol do seu mõesteiro.‖ 
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IC991 pro- Sentido 

opaco 

procurar Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcūrāre buscar, procurar DSG 04r 

AVERBAÇÃO: ―Aqueste | santo home  libertino . hia ahúú / | lugar pera procurar proueito do seu | moesteiro . e chegando aaquel lugar . | O conde dos 

godos que auia nome  | darido / cõ sua mesnada grande . os | seus home e s / derribarom  oabba | de libertino do caualo em que anda | ua . e 

tomarõlho.‖ 

IB584 pro-  Sentido 

opaco 

proençal Verbo Verbo Adj. Do antigo fr. provencial, 

derivado de Provence < 

lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre  

provençal CEM 30 

AVERBAÇÃO: ―Vós non trobades come proençal, / mais come Bernaldo de Bonaval; / por ende non é trobar natural, / pois que o del e do Dem‘ 

aprendestes / E bem vej‘ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razón cometestes.‖ 

IC992 pro- Sentido 

opaco 

profundeza
731

 Adj. Adj. Subst. Do lat. profundus < lat. 

pro- + -fundus 

profundeza, abismo VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―Eu som azenha e roda e lacos e destruicom das almas. Eu som abisso e alta p(ro)fundeza de p(er)diçom.‖ 

IB585 pro- Anterioridade prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

CSM 03 

AVERBAÇÃO: ―Aqui sse acaba o Prologo das Cantigas de Santa Maria.‖ 

IB586 pro- Anterioridade prometo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer HGP008 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & o[ut]orgo & p(ro)meto a comp(l)ir & guardar todas estas condiço~es com(m)o sobr(e)d(i)to e´ p(er) mj~ & p(er) todas mias 

bo~as a todo te~po & de mays obligo q(u)anto h(er)dam(en)to ey en Auyancos p(ar)a [c]omp(l)ilo [...].‖ 

IB587 pro- Anterioridade prometo ~ 

prometemos
732

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer CA020 02 

                                                           
731

Cunha (2010) afirma que a forma profundeza passa a ocorrer a partir do séc. XV, sendo do séc. XIV a forma perfundeza. Observa-se que, na verdade, a primeira forma  já ocorre 

em texto do séc. XIV. 
732

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01.  
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AVERBAÇÃO 1: ―E todo aq(ue)lo q(ue) eles hy fezere~. ou mandare~ fazer; p(ro)meto q(ue) o terrey e agardarey e co~p(ri)rey e no~ uerrey en 

(con)tra.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] outorgamos e p(ro)metem(os) todo ate´~e´r saluo q(ue) no~ outorgam(os) ne~ dam(os) aos sobred(i)c(t)os poder de faz(er) nulha 

re~ sobelas doazo~es e sobrelos aleam(en)tos q(ue) o daua~dito Rey don Sancho fez.‖ 

IB588 pro- Anterioridade prometeu Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer TOX014 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] p(ro)meteu a´ a´uer firme e outorado q(ue) q(ue)r q(ue) p(er) esse p(ro)curador for feyto nos daua~ditos Casaes [...].‖ 

IB589 pro- Anterioridade promete Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer FG 71 

AVERBAÇÃO: ―[...] todo homẽ que peleíar cõ no aliazar que quer que li faça saello como uezĩo a uezĩo per mão dos Juyzes. home rancurosos que uẽ é 

que promete algo ao senor da terra. [...].‖ 

IB590 pro- Anterioridade promete
733

 Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer CS 70-71 

AVERBAÇÃO: ―Tod‘ome que promete mal e morte a alguẽ ante que co el aia entençom e uem pois mostrar ferida assinááda áá justiça nõ-no pode fazer 

com ela se lho podẽ prouar [...].‖ 

IB591 pro-  Anterioridade prometera Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer CSM 29 

AVERBAÇÃO: ―Pois que foi o monge na santa cidade, / u Deus por nos morte ena cruz prendera, / comprido seu feito, ren da Magestade / non lle vẽo a 

mente, que el prometera; / mas disse: ‗Movamos,‘ / a sa conpannia, / ‗que gran demorança / aqui u estamos / bõa non seria / sen aver pitança.‘‖ 

IC993 pro- Anterioridade prometemos Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer EDC 01 

AVERBAÇÃO: ―Louuamos e outorgamos todalas coussas ssobre ditas e cada hũa delas E prometemos a téélas e aguardalas como sobredito.‖ 

IC994 pro- Anterioridade prometen Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer FR 75v 

AVERBAÇÃO: ―E lhes den ben cada ano o que prometen a N(ost)ro Senh(ur) [...].‖ 

IC995 pro- Anterioridade promety ~ 

prometeo
734

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer VSMA 76v /  

77r 

AVERBAÇÃO 1: ―Mais tu senhor muyto mis(er)icordioso que formaste e fezeste todas as cousas de nimigalha, e a my~ nom m(er)eçedor, ne~ digno de te 

s(er)v(ir), me fezeste teu s(er)vidor, nom me q(ue)ras p(ri)var da tua santa morada, ne~ seja vençido, ne~ deribado ante a tua santa majestade, por 
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Cada forma ocorre 01 vez.  
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ornamentos e f(re)mosura de hu~a molh(er) publica, porque ella por as cousas terreaes e caducas do mundo, co~ toda sua força e estudo se afecta e 

afremosenta e eu a ty Senhor et(er)nal p(ro)mety servir e p(er) minha negligençia no~ o fiz.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eu Senhor, assy no çeeo como na terra, me vejo nuu e de todo myngado e desffalleçido porque no~ fiz nem guardey os teus preçept(os) e 

mandamentos, e ella o que prometeo aos homee~s (con)p(ri)o e fez de toda voontade co~ gram plazer e alegria.‖ 

IC996 pro- Anterioridade prometimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. prōmĭttĕre promessa, 

prometimento 

OE 02r 

AVERBAÇÃO: ―E [T]heofilo estaua recontando o prometime~to que lhe fezera a sancta uirgem, escarnecendo della, e aque o menino chegou ante elle 

co~ o pano do linho aluo, e~ que tragia aquellas maça~a~s marauilhosas e as rossas muy fremossas [...].‖ 

IC997 pro- Anterioridade promẽteu
735

 Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer OE 02r / 

05v 

AVERBAÇÃO: ―Jrma~a~o, ex aqui aquello que te prome~teu a uirge~ muy sancta Dorothea, que te emuia do parayso do seu esposo.‖ 

IC998 pro- Anterioridade prometeu ~ 

prometi
736

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer FS 14r / 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e ela todo oque prometeu aos homẽs todo o ffez cõgram prazer e cõgrande alegria.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epois de três Anos prometi. eu Jacobo. dir a Jherusalem por fazer mhas orações em aquel sancto logar hu nostro senhor quis resurgir 

de morte auida.‖ 

IC999 pro- Anterioridade promety Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer DSG 05v 

AVERBAÇÃO: ―Eporque oab | bade sabia / que os home es daterra |  ohonrrauã muito . e queo amauã . | Cuydou quese queria hir do moes | teiro . pollo 

torto quelhe auia feito . | e disselhe / hute queres hir . e el lhe | respondeo . Dya asygnado he | ante oJujz . sobre huu  gram preito | queo moesteiro ha . Eo 

dya d‘ootem promety . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d‘hir alla . seme deus | quiser aderençar.‖ 

IC1000 pro- Anterioridade promjssoes Verbo Verbo Subst. Do lat. prōmīssĭo, -ōnis < 

lat. prōmĭttĕre 

promessa PP 01 
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AVERBAÇÃO: ―Titolo #XI que fala dos uotos e das promjssoes q(ue) os hom(e~)s faze~ en q(ue) ha #IX leis.‖ 

IC1001 pro- Anterioridade cõpromísso Verbo Verbo Subst. Do lat. comprōmittĕre < 

cum- + - prōmĭttĕre < 

pro- + -mittĕre, ‗lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar‘ 

compromisso SFJ 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] diziã os ditos Aluridos que majs cõpridamẽte era cõteudo no dito cõpromísso que hj Auja Estãdo no dito.‖ 

IB592 pro- Origem, 

descendência, 

proximidade 

propincos Verbo Subst. Subst. Do lat. prŏpĭquus, -a,      

-um < lat. provĕnīre 

parente chegado, 

parente mais 

próximo, propínquo 

TOX006 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] des este dia adea~t ayades uos e toda uossa [...] rason a dita caza [e se] assj ve~er dos nossos p(ro)[p]incos come dos st(ra)nhos 

q(uem) este nosso ffeyto te~tar ou britar quizer no~ lhis ceya outo(r)gado [...].‖ 

IB593 pro- Origem, 

descendência, 

proximidade 

propĩquo Verbo Verbo Subst. Do lat. prŏpĭquus, -a,      

-um < lat. provĕnīre 

parente CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E out(r)ossi se uosso fily~o. ou uossa filya. ou uosso neto. ou uossa neta. ou os out(r)os q(ue) decere~ de uossa seme~||te|| 

le´e´dimame~||te|| {tre} no~ ouuere~ filyo le´e´dimo. ou filya le´e´di´ma. ou irmao. ou irma´a´. ou tyo. ou tya. ou out(r)o p(ro)pi~quo que dece~da 

le´e´dimame~te de uossa seme~||te||. e o linage~ que decer d(e) uos le´e´dimame~te for estinto; os sobred(i)c(t)os Castelos e vilas tornesse A‘lRey de 

Port(ugal) sen neua (con)tenda e sen ne~uu~ enbargo.‖ 

IB594 pro-  Origem, 

descendência, 

proximidade 

prouĩco
737

 Verbo Verbo Subst. Do lat. prŏpĭquus, -a,      

-um < lat. provĕnīre 

parente chegado, 

parente mais 

próximo 

ECG 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] e séér este prazo pora ti e pora ta moler; e pora teu filo; e se nõ houueres filo ficar ááno teu prouĩco de cal te tu pagares e séér 

hobediẽte [...].‖ 

IC1002 pro- Anterioridade proponho ~ 

propoer
738

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. prōpōnĕre propor, intencionar; 

dizer, afirmar, 

DSG 05v  

08r 

                                                           
737

Segundo Cunha (2010), prouinco seria a forma vernacular arcaica (séc. XIII) de propínquo. 
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 submeter à 

apreciação, 

proclamar 

AVERBAÇÃO 1: ―Eporque oab | bade sabia / que os home es daterra |  ohonrrauã muito . e queo amauã . | Cuydou quese queria hir do moes | teiro . 

pollo torto quelhe auia feito . | e disselhe / hute queres hir . e el lhe | respondeo . Dya asygnado he | ante oJujz . sobre huu  gram preito | queo moesteiro ha 

. Eo dya d‘ootem promety . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d‘hir alla . seme deus | quiser aderençar.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Como ousas apreegar e propoer apalaura dedeus / hu quer que uaas . | pois lecença do papa nõ as . ne  recebiste ne huãs ordee s 

sagradas | enqueo possas fazer.‖ 

IC1003 pro- Em frente, 

diante de 

protestou Verbo Verbo Verbo Do lat. prōtestārī protestar DFP 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] o dito priol protestou das custas e perdas e danos que pela dita Razõ Receberõ [...].‖ 

IC1004 pro-  Sentido 

opaco 

provẽcias ~ 

provẽcia
739

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < 

lat. provĕnīre 

 

província CGE 02d 

AVERBAÇÃO 1: ―E a Allemanha he hu~a das grandes prove~cias do mundo e en elle ha muytas terras departidas, das quaaes son estes os nomes: aa 

primeira dizem Locarigia e aa outra, Brama~cia Esloarena e a outra, Sopolia, outra, Frisa e outra, Jhoria~ e outra, Sansona e outra, Sueva e outra, 

Bramalia e outra, Fancoya, outra, Sarmia e outra, Aucia, aa que agora dizen Avarica, e França, a antiga.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esta terra ten, em longo, des o mar grande, que he [da] parte do aguyon, ataa o mar Mediterreno e ataa os montes Perineos aalen de 

Hebro contra a terra cha~a~. E chamaro~ aquella prove~cia toda Carpentanea.‖ 

IC1005 pro- Sentido 

opaco 

prouincia ~ 

prouĩcia
740

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < 

lat. provĕnīre 

 

província FS 16r 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
738

Cada forma ocorre 01 vez. 
739

Cada forma ocorre 01 vez. 
740

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―Ueo aele hũa uez huũ erege dũa Eresia que auia nome Jerecinto so da prouincia de Luzitania e a prouĩcia de Betica e fazia muy grandes 

jnuernos egrandes tẽpestades e os Ryos crecerõ pelas grandes chuuas.‖ 

IC1006 pro-  Sentido 

opaco 

prouencia Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < 

lat. provĕnīre 

 

província DSG 08r 

AVERBAÇÃO: ―Contou  sam gregoryo quehúú | nobre home  da prouencia de | nursya . que auja nome fyz . padre | daqueste bispo castorio . que ora 

nos | co mora na cidade de roma . veeo | aaqueste santo home  equicio . e disse | lhe.‖ 

IC1007 pro-  Sentido 

opaco 

proueito
741

 Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < lat. facĕre 

proveito, utilidade, 

benefício 

DSG 02v – 

05v 

AVERBAÇÃO: ―Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey 

dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que 

ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.‖ 

IC1008 pro-  Sentido 

opaco 

proueyto Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < lat. facĕre 

proveito FR 74v 

AVERBAÇÃO: ―Mays se por a eyg(re)ya no~ foy uendudo ne~ baratado ou por p(ro)ueyto da eyg(re)ya (con)p(ri)r todo quanto for |e| no~ seya teuda a 

ygreya d(e) pagar nenhuu p(re)ço [...].‖ 

IC1009 pro-  Sentido 

opaco 

proueyto Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

proveito, utilidade, 

benefício 

OE 01r 

AVERBAÇÃO: ―Eu, muy pecador e no~ digno de todo be~, [es]creuy este liuro pera proueito e spi[ri]tual dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de Jhesu 

Christo, e spicialme~te pera prazer e consolaço~ da alma de ty, minha jrma~a~ e compan[h]eyra da c[asa] diuinal e hu~anal [...].‖ 

IC1010 pro-  Sentido 

opaco 

proveyto Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

proveito, utilidade, 

benefício 

LA 06 

AVERBAÇÃO: ―Assi o rreligioso depois que sentẽ del que he bẽ obediẽte e que tornará sempre a ssa ordĩ con proveyto, quando o pode procurar, quando 

o enviã pera gaanhar algũa cousa tẽporal pera mãteer seus frades, soltã-lh‘o vessadre ca o leixã en sa voontade pera ir hu quer que melhor poder procurar 

                                                           
741

03 ocorrências.  
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a prol do seu mõesteiro.‖ 

IC1011 pro- Sentido 

opaco 

profeytẽ
742

 Verbo Verbo Verbo Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

FS 02r 

AVERBAÇÃO: ―Eu te cõiuro per Deus que tu nẽ hũa cousa destas nõ despendas nẽ des em nẽ huũ logar nẽ áa Eigreia. nẽ a Bispos. nẽ pera ti nõ filhes 

nemigalha. Mais dáo todo áas ueuuas eáas orffáas eapobres que estas quea maldade achegou seiã partidas bẽ eassaude de nossas almas. eas reqeuzas que 

forõ gaanhadas per pecados profeytẽ aprobes. Effoy logo assi feyto sẽ detardãça.‖ 

IC1012 pro- Sentido 

opaco 

profeytosa Verbo Verbo Adj. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < lat. facĕre 

conveniente, 

convinhável, 

oportuno 

FR 77r 

AVERBAÇÃO: ―A ley [...] s[e]ya onesta e boa e dereyta e ygual e profeytosa a todos ensembra e a cada huu p(er) sy.‖ 

IB595 pro- Anterioridade provedes Verbo Verbo Verbo Do lat. prōvidĕre prover CEM 09 

AVERBAÇÃO: ―[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos 

muito afrontar; / e sobr‘esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.‖ 

IB596 pro-  Anterioridade a proveer Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -proveer < 

lat. prōvidēre 

prover TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E a p(ar)te que as adusse deve les a proveer das custas.‖ 

IC1013 pro- Anterioridade proueeredes Verbo Verbo Verbo Do lat. prōvidĕre prover HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] et darnos edes de cada an(n)o hu~a boa porq(u)alla desq(ue) for cortado o bacellar et p(ro)ue´e´redes ao noso mo´o´rdomo de 

comer & de beber ment(re) (con)uosco coller os froytos das d(i)tas leyras et fared(e)s os out(r)os custum(e)s q(ue) senp(re) forom feytos a´a´ orde~e.‖ 

IC1014 pro- Anterioridade proueedor
743

 Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭdēre provedor CCBA 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] E sseendo hj Aluaro perez Priol da Igreia de ssam bertolameu de lixbõa. proueedor e menistrador dos bẽes e spitaL de santaloj 

[...].‖ 

                                                           
742

Ocorre no PA a variação entre os verbos aproveitar e proveitar, tendo ambos o mesmo sentido, o que faz pensar o sobreprefixo a- como um expletivo. Alternância de lexema com 

e sem prefixo no PA, mas com o mesmo sentido. 
743

02 ocorrências.  
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21. re- 

ETIMOLOGIA: Prefixo latino indicativo de ‗repetição‘ ou ‗recuo‘, podendo apresentar-se nessa língua sob as formas re- (antes de consoante) ou red- (antes 

de vogal). Em vernáculo, é documentado em numerosos vocábulos, veiculando as seguintes noções: (i) ‗retrocesso, retorno, recuo‘, como nos vocábulos 

recidir, recorrer, recumbente, refugir, regredir, replicar; retroagir, retroceder, retrogradar, retrógrado; (ii) ‗repetição, iteração‘, como nos vocábulos 

recantar, recitar, remorder; (iii) ‗reforço, intensificação‘, como nos vocábulos realçar, recontente, refulgir; (iv) ‗oposição, rejeição, repulsa‘, como nos 

vocábulos reagir, recusar, redarguir, relutar, repelir. Tanto em português como em latim e nas demais línguas novilatinas, o prefixo re- apresenta 

extraordinária vitalidade. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: re- ~ rre-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB597 re- Sentido 

opaco 

recadar
744

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

arrecadar, cobrar 

impostos 

CSM 24 

AVERBAÇÃO: ―Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com‘ eu apres‘ ei, era-xe sua essa. 

/ Mas o demo enartar- / a foi, por que emprennar- / s‘ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit‘ e as besonna.‖ 

IB598 re- Sentido 

opaco 

recado
745

 Verbo Verbo Subst. Deverbal de recadar < 

do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

mensagem, recado CAMI 05 / 

09 

AVERBAÇÃO 1: ―Mui ben soub‘ eu por verdade / que erades tam cuitado / que non avia recado, / mais, amigo, acá tornade; / sabede ben por verdade / 

que non fui o vosso pesar / que s‘ ao meu pudess‘ iguar.‖ 

                                                           
744

Não houve no corpus nenhuma ocorrência desse verbo com o prefixo a- (arrecadar), o que nos faz pensar que esse a- seja um expletivo. 
745

02 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO 2: ―Chegoum‘ or‘ aqui recado, / amiga, do voss‘ amigo / e aquel que falou migo
746

 / diz-mi que é tan cuitado / que per quanta poss‘ avedes / 

já o guarir non podedes. 

IB599 re- Sentido 

opaco 

recado Verbo Verbo Subst. Deverbal de recadar < 

do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

palavra proveitosa, 

conselho, aviso, 

coisa razoável 

CEM 15 

AVERBAÇÃO: ―E direi-vos um recado: / pecado / nunca me pod‘ enganar / que me faça já falar em armas, ca non m‘é dado / (doado / m‘é de as reu 

razõar, /  pois-las non ei a provar); /  ante quer‘ andar sinlheiro / e ir come mercadeiro / algũa terra buscar / u me non possan culpar / alacran negro nen 

veiro.‖ 

IC1015 re- Sentido 

opaco 

recado Verbo Verbo Subst. Deverbal de recadar < 

do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

notícia, informação, 

mensagem 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Em Mo~pirle hu~u~ escollar nigromanteco chamou os demo~ees per sua sciencia, pera dizere~ nouas a outro escollar seu amigo, que 

deseiaua ouuir recado de sua terra, e ueo hu~u~ demo em semelhança de donzel e deu reposta ao escollar do que lhe pregu~tou.‖ 

IB600 re-  Sentido 

opaco 

recebia ~ 

receba
747

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre receber, acolher, 

aceitar 

TAS  01  

AVERBAÇÃO 1: ―E ssi eu for morto, rogo o apostoligo come padre e senior e beigio a terra ante seus pees que el recebia en sa comẽda e so seu 

difindemẽto a raina e meus filios e o reino.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E sse eu for morto, rogo o apostoligo como padre e senior e beio a terra ante seus pees que el receba en sa comenda e so seu 

defendemẽto a reina e meus filios e o reino.‖ 

IB601 re-  Sentido 

opaco 

recebemos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre receber, ganhar por 

pagamento  

ECG 01 

                                                           
746

Mais uma alternância de lexema com e sem prefixo no PA, mas com idêntico significado, visto que ocorre também a forma comigo. 
747

A primeira variante ocorre na versão da Mitra de Braga; a segunda, na da Catedral de Toledo. Cada variante ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―[...] fazemos. prazo. De uno casal; que habemos em gõtigẽ; per nome; aquele em que seue e morou teu padre. por precio que de ti 

recebemos; comuẽ a saber cãto. vj. Maravedis.‖ 

IB602 re- Sentido 

opaco 

receberõ Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre receber  DFP 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] o dito priol protestou das custas e perdas e danos que pela dita Razõ Receberõ [...].‖ 

IB603 re-  Sentido 

opaco 

recebeades ~ 

recebendo
748

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre receber, ganhar, 

embolsar pagamento 

ou equivalente 

HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] façades alugar a dita casa. e recebeades ende o aluguer. e como fordes recebendo assi devedes descontar. da dita Diuida.‖ 

IB604 re-  Sentido 

opaco 

recebede
749

 Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre ganhar, embolsar 

pagamento ou 

equivalente; acolher, 

receber 

CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E esses Castelos e´ e´ e´ssas vilas recebede Moeda de Port(ugal) & fazede guerra e paz por Rey d(e) Port(ugal). uos e todos,, 

successores,, uossos se uos Rey de portugal no~ fez(er) mal ou força ou eix(er)dame~to. E sse pela ue~tura uos ele fez(er) mal. ou força. ou eix(er)dam(en)to 

a´ uos ou a uossos successores; dizedelyo~ & fro~tadelyo ou lyo fazede diz(er) e fro~tar p(er) algue~ uos ou uossos successores en sa Corte conuçudame~te 

ata tres uezes q(ue) uos alçe força ou mal ou eyx(er)dame~to q(ue) uos fez(er). E sse o ele q(ui)ser fazer recebede ende o corrigimento ou a enme~da. e 

guardadely todalas (con)diçoes de suso d(i)c(t)as.‖ 

IB605 re- Sentido 

opaco 

recebesse Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre (‗tomar, 

apanhar, agarrar‘) 

receber  CA020 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] fazo sab(er) q(ue) como eu recebesse cartas e ma~dado do papa q(ue) eu coregesse e fezesse coreger a todalas cousas q(ue) dizia~ 

q(ue) eu e os de meu reyno fezeramos [...].‖ 

IB606 re- Sentido 

opaco 

recebemos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre (‗tomar, 

receber  TOX006 01 

                                                           
748

Cada forma ocorre 01 vez. 
749

02 ocorrências.  



841 

 

apanhar, agarrar‘) 

AVERBAÇÃO: ―[...] ve~demos a uos e outo(r)gamos a dita caza co~ todas ssas ent(ra)das e saydas e co~ todos sseus dereytos e p(er)tee~ssas por Cento 

l(i)br(a)s q(ue) de uos recebemos [...].‖ 

IB607 re-  Sentido 

opaco 

receber
750

 Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre (‗tomar, 

apanhar, agarrar‘) 

receber  FG 73-74 

AVERBAÇÃO: ―Se alguũ vezĩo de Evora derronpe Casa de seu vezĩo co Armas escudos Espadas e lj for prouado per enquisas. peyte A elle .CCC. soldos. 

[...] E quanto mal fezer en a Casa saallo. E se dentro mal receber endureo E se disto pider ioyzio deuelj A iurar na cruz + com xj homes e cõsigo .xij.‖ 

IB608 re-  Sentido 

opaco 

recebi Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre (‗tomar, 

apanhar, agarrar‘) 

receber, ganhar, 

obter 

CEM 24 

AVERBAÇÃO: ―Nunca, dê-lo dia en que naci, / fui tan coitada, se Deus me perdon; / e com pavor, aquesta oraçon / comecei logo e dixe a Deus assi: / - 

Fel e azedo bevisti, Senhor, / por min, mais muit‘ est‘ aquesto peior / que por ti bevo nen que recebi.‖ 

IB609 re- Sentido 

opaco 

reçeber ~ 

recebia ~ 

recebeu
751

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

aceitar, receber, 

acolher, ganhar 

CSM 02-17 

AVERBAÇÃO 1: ―E o que quero é dizer loor / da Virgem, Madre de nostro Sennor, / Santa Maria, que ést‘ a mellor / cousa que el fez; e por aquest‘ eu / 

quero seer ou mais seu trobador, / e rogo-lle que me queira por seu // Trobador e que queira meu trobar / reçeber, ca per el quer‘ eu mostrar / dos miragres 

que ela fez; e ar / querrei-me leixar de trobar des i / por outra dona, e cuid‘ a cobrar / per esta quant‘ enas outras perdi.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Por este miragr‘ atal / log‘ a judea criya, / e o menĩo sen al / o batismo recebia; / e o padre, que o mal / fezera per sa folia, / deron-ll‘ 

enton morte qual / quis dar a seu fill‘ Abel.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, / de o criar muit‘ apost‘ e mui ben muito sse trameteu; / mas un irmão que o Cond‘ 

avia, mui falss‘ e sandeu, / Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, / degolou-ll‘ o menĩo hũa noit‘ e meteu- / ll‘ o cuitelo na mão pola fazer 

perder.‖ 

                                                           
750

02 ocorrências. 
751

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC1016 re- Sentido 

opaco 

recebeu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber  FR 71v 

AVERBAÇÃO: ―[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro 

D(eu)s, endere~çou e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos 

saluar.‖ 

IC1017 re- Sentido 

opaco 

recebudo ~ 

receber ~ 

receba
752

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber  FR 73r / 

74v 

AVERBAÇÃO: ―[...] meteuos en fundo dos infernos p(er) que agia~ mayor pea daquel und(e) auian recebudo mayor be~.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Onde stabelecem(os) q(ue) logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, 

receba todo dante seu cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya. E todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e 

p(ri)uilegios e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya demandar as cousas que 

fore~ da eygreya p(er)o aquelle sc(ri)pto q(ue) for feyto p(er) todos, e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen 

dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a 

macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.‖ 

IC1018 re- Sentido 

opaco 

rreceben ~ 

rrecebẽ ~ 

rreçebudos ~ 

rreçebẽ ~ 

rreceber ~ 

rreçebem
753

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber  PP 01a -

04b 

AVERBAÇÃO 1: ―E por ende nos don Affom(sso) pela graça de D(eu)s rrey de Castela e de Leo~ e de Galiza e de Seuilha e de Cordoua e de Murça e de 

Geem e do Alg(ar)ue, entendendo os g(ra)ndes logares q(ue) te~e~ de D(eu)s os rreys eno mundo e os beens q(ue) del rreceben en muytas man(eyr)as e 

assinaadame~t(e) ena muy g(ra)nde honrra q(ue) lhys faz en q(ue)rendo q(ue) seia~ chamados rreys q(ue) he o seu nome [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E q(ua)es som aq(ue)les q(ue) pode~ s(ee)r scusados de no~ rreceb(er) a pe~a q(ue) as leys manda~ p(er)o as no~ sabha~.‖ 
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A segunda forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 
753

A quarta forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada. 



843 

 

AVERBAÇÃO 1: ―E out(ro)ssy por q(ue) os entendime~tos dos poboos q(ue) som departidos e~ muytas man(eyr)as podessemos acordar e~ hu~u~ (con) 

rrazo~ u(er)dadeyra e dereita p(er)a co~nhoçer p(ri)m(eyrame~)t(e) De(us) cuios os corpos e as almas som q(ue) he senho~r sobr(e) todos. Desi aos 

senhor(e)s te~pora~es de q(ue) rrecebe~ bem faz(er) e~ muytas maneyras cada hu~u~ segu~do seu estado e sseu meriçime~to.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E na q(uar)ta p(ar)tida dos esposoyros e dos casame~tos q(ue) aju~ta~ amor do home~ e de molh(er) nat(ur)alm(e~)te e das cousas 

|cousas| q(ue) lhy p(er)teeçe e dos ffilhos q(ue) lhys naçe~ dereitos delles $ e ainda dos out(ro)s de qual nat(ur)a q(ue)r q(ue) seia~ feytos ou rreçebudos.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E da be~ feytorya q(ue) os meores rreçebe~ dos mayores. $ E out(ro)ssy por s(er)uiço q(ue) rreçebe~ os maior(e)s dos outros.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Ca be~ como os bo~o~s mereçe~ bo~o~ galardo~ polos be~e~s q(ue) faze~, $ out(ro)ssy os maos deue~ rreceb(er) pe~a pola sa 

maldade.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E o dep(ar)timento dos be~e~s he en tres man(eyr)as: $ o p(ri)m(eyr)o he q(ue) ca~e enos mayor(e)s assy como enos senhor(e)s ou enos 

padres ca cada hu~u~ destes am dereito de faz(er) be~ de seu: os padres aos filhos ou aos pare~tes nat(ur)aes do linhage~ e os ssenhor(e)s aos uassalos ou 

aos outros que som e~ sseu poderyo polo s(er)ujço q(ue) delles rreçebem en sseu ssenhoryo.‖ 

IC1019 re- ~ 

rre- 

Sentido 

opaco 

rreçeber ~ 

recibe ~ 

recebeo ~ 

receberas ~ 

recebem
754

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber, ganhar; 

acolher 

VSMA 75r -

81r 

AVERBAÇÃO 1: ―Estatuyo e quis e mandou, que e~ este mundo satisffaça o home~ de seus pecados, porque no out(ro) mundo, o juizo ha-de seer justo e 

cada hu~u~ ha-de rreçeber e aver gallardom, segundo suas obras.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Se em v(er)dade es discip(u)lo deste senhor que preegas no~ me leixes nem me desenpares mais recibe e~ tua guarda que muyto 

cobi´i´ço seer salva.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E q(ua)ndo ela recebeo a letra do bispo e a leeo, levantou-sse e muyto a pressa veo a egreja onde o bispo Nono pousava.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Levanta-te filha e receb(er)as baptismo e todos os sacram(en)tos da sancta egreja seram e~ ti conp(ri)dos.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―E hum diia domi~go p(er) a manha~a~ q(ua)ndo he custume que tirem aos que baptizam as vestiduras alvas que recebem no baptismo, 

Paia se levantou de noyte e tirou de sy as ditas vestiduras brancas e vestio hu~a saia e hum bito e cilicio escondidam(en)t(e) e saio-sse e foy-sse e jamais 

nom foy em aquela t(er)ra vista.‖ 

                                                           
754

Cada forma ocorre 01 vez. 



844 

 

IC1020 re- Sentido 

opaco 

receberon ~ 

receberiã
755

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber  CGE 02a / 

05b 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e como outrossi foro~ os crista~a~os depois cobrando a terra e do dampno que receberon por se no~ poder cobrar ta~ aginha 

[...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E, segundo conta Lucha[m], o que escreveo esta estoria, despois que foro~ co~pridos os cinque a~nos, ma~daronlhe dizer os 

Roma~a~os que se tornasse, se no~ que o nom receberia~ mais por senedor.‖ 

IC1021 re- Sentido 

opaco 

recibuda ~ 

recebesse
756

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber, aceitar  OE 01v / 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota 

[oraço~] que cante ante el e seia rec[ibuda] por nos, e aa Uirgem, sua m[adre], [que] faça conprir nossa oraço[m e que] nos emviie a seu rogo ros[as de 

pa]ciencia do orto do seu para[yso e] fruitos de acabame~to de [obras] de saluaço~ [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Seendo o glorioso Agostinho douidoso e~na fe de Jhesu Christo, ante que a de todo recebesse, tiinha ante sy o liuro das Epistolas de 

Sam Paulo.‖ 

IC1022 re-  Sentido 

opaco 

receba ~ 

recebeu
757

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber, recobrar   OE 03r / 

04v 

AVERBAÇÃO 1: ―Chegou Sam Paulo aa cidade de Athe~nas. E os grandes filosaphos da cidade desputaua~ con el sobre a fe de Jhesu Christo. E dise-lhe 

hu~u~ filosapho, que auia nome Dignis: Se tu diseres a este cego, e~no nome do teu deus, que receba uista e ell uir, logo eu creerey.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Qual foy aquel que esteue em periigos e e~ temores e chamou o nome de Jhesu e no~ recebeu saude? Certo nehu~u~.‖ 

IC1023 re- Sentido 

opaco 

recebe ~ 

recebeu
758

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

receber  LA 04-08 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
756

Cada forma ocorre 01 vez. 
757

Cada forma ocorre 01 vez. 
758

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
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apanhar, agarrar‘ 

AVERBAÇÃO: ―Ca aquele que obediẽte e dondo he aa Eigreja deve deytar de seu coraçõ os pecados que fez pera se nõ nẽbrar deles per razon d‘algũũ 

deleyto ou de prazer que ẽ eles queira aver, ca a rrenẽbrança do pecado con aquel deleyto que homẽ hi recebe faz feder e avorrecer a alma aaquel que a no 

corpo meteu.‖ 

AVERBAÇÃO: ―E pelos filhos que dos ovos saẽ entẽdemos o amor do nosso Deus e de nosso proximo que devẽ a aver todos aqueles que entẽdẽ salvaço 

das almas pela morte do filho de Deus que na cruz recebeu.‖ 

IC1024 rre- ~ 

re- 

Sentido 

opaco 

rreceberõ ~ 

recebeu ~ 

receberõ ~ 

receberemos ~ 

recebesse ~ 

revebiã ~ 

recebera ~ 

recebeme ~ 

receba
759

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

receber, ganhar, 

acolher 

FS 13r – 

01r 

AVERBAÇÃO 1: ―Epois esto disse deo aalma aDeus e os sacerdotes e os monges que hi eram todos uiron queos Angos a rreceberõ e hyam cõ ela 

cantando.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ea cabo da orta auia huũ spital en que albergaua os hospedes Este homẽ bóo recebeu nos muy bẽ e dissenos. Quem per esta porta entra 

por filhar ordẽ nũca ende sáae [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eapollonio hya ensinando ecastigãdo da fe de Deus os queo leuauã presos eeles se tornarõ. todos cristáaos e receberõ affe de ihesu 

Christo enteyramẽte enseus corações eforon ante oJuyz e outorgaronse antel que erã cristáaos.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Tanto que chegamos áaquel logar e os frades o souberõ sayron anos e receberenos muy bẽ e muy ledamẽte.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Epor que nõ ousou aentrar no Moesteiro. ca bẽ sabia que nõ era custume de molheres entrarẽ em Moesteiro. de mõges. ficou preto daly 

en hũa mouta quehj auia e enuyou dizer assan ffruytoso queliurasse da boca do lobo hũa ouelha que andaua errada. equelhi mostrasse a carreyra da saúde e 

a enderençasse hj e que ensinasse ad disciplinas espiritais aalma que demãda Deus equea recebesse assi come homen que perdeu ouelha Equandoa achou 

posea enseus onbros.‖ 
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Cada forma ocorre 01 vez, exceto a segunda, que ocorre 02 vezes. 
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AVERBAÇÃO 6: ―En outro dia manháa ante da luz huũ pouco alçou as maãos ao ceo e fez as oraçõ edeus aalma a Deus que seus sanctos coroa perboa 

confisson. Etodos aqueles que hyam assa sopultura recebiã hj grandes sinaes de uertudes.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―[...] ca recebera cada huũ segundo sas obras.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―Etu senhor sete queres prouar uerdadeyramẽte por decipolo deste nome despreces mais recebeme ca me quero saluar.‖ 

AVERBAÇÃO 9: ―Porẽte rogo que Deus te receba conseus sanctos quenõmj delonges meu Baptismo que aquel brauo que nõ há par nõ aia espaço de 

uoluer meu coraçõ em máaos feytos como soya.‖ 

IC1025 re- Sentido 

opaco 

recebeo ~ 

recebia ~ 

receber ~ 

recebe ~ 

recebera ~ 

receberõ ~ 

recebesse ~ 

receberom ~ 

recebiste
760

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- 

+ -capĕre, ‗tomar, 

apanhar, agarrar‘ 

acolher, hospedar, 

dar abrigo
761

 

DSG 01r – 

09r 

AVERBAÇÃO 1: ―xvij Como este costancio recebeo hu u  | rustico queo desprecou :. // :. // :. // :. // |.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya 

aminha alma per desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha. 

conteplando em meu senhor ihesu christo . [f1v-c2] e em como oseruisse compridamente . | nom recebia embargo dene hu u  | queme detodo esto 

quitasse.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre 

duram . e em | oamor da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | 

trabalho . Eora por razom de | ste officio em que estou . conte  | se omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que 
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Cada forma ocorre 01 vez, exceto a primeira, que ocorre 04 vezes, e a sexta, que ocorre 02 vezes. 
761

Na segunda, terceira e quinta averbações o verbo tem o sentido de ‗obter‘, ‗ganhar‘. 
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hey de  desenbargar.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Ca pollas boas edi | ficacóós . que delles ouue  . recebe | ende home  duas aJudas . quan | dolhe contam obem que algúú | fez .‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―Eo mõie | libertino / outrossy deitouse an | te os pees deseu abbade . e disselhe . | que aquel mal que el recebera / nõ fora | per sua 

crueza do abbade . mas fora | per sua culpa del meesmo.‖ 

AVERBAÇÃO 6: ―Enpero cõ | todo esto castigaua seus decipollos . | e dizialhes / que se nõ atreuesem | per seu exenplo / amorar cõ ne hu as | molheres 

/ pera seerem seus abbades . | Case nõ receberõ odom do spiritu santo . | quelhe deus ael dera . ligeirame te pode | riã / caer em pecado . e perder oboo 

preco | que aujã.‖ 

AVERBAÇÃO 7: ―Entom obispo castorio / veeo ao moesteiro . e trouue cõ | sigo bassillio / mõie / encantador | Errogou ao abbade dom equi | cyo queo 

recebesse por mõie e  | seu moesteiro.‖ 

AVERBAÇÃO 8: ―E despois que os mõ | ies receberom mandado deseu pa | dre dom abbade equicio . deitarõ | basillio fora do moesteiro.‖ 

AVERBAÇÃO 9: ―Como ousas apreegar e propoer apalaura dedeus / hu quer que uaas . | pois lecença do papa nõ as . ne  recebiste ne huãs ordee s 

sagradas | enqueo possas fazer.‖ 

IB610 re-  Sentido 

opaco 

receei  Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‗ocultar, esconder‘ 

temer, intimidar-se, 

recear 

CA 35 

AVERBAÇÃO: ―De quant‘ eu sempre desejei / de mia senhor, non end‘ ei ren; / e o que muito receei / de mi-avĩir, todo mi-aven: / ca sempr‘ eu desejei 

mais d‘al / de viver con ela e, mal / que me pes, a partir-m‘ei én.‖ 

IB611 re- Reforço, 

intensificação 

recende Verbo Verbo Verbo Do PA re- + -encender < 

lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‗brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa‘ 

espargir, espalhar, 

deitar de si; acender, 

causar 

CSM 23 
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AVERBAÇÃO: ―Enton tod‘ aquela gente que y juntada
762

 era / foron correndo aa casa ond‘ essa voz vẽera, / e sacaron o menĩo du o judeu o posera / viv‘ 

e são, e dizian todos: Que ben recende!‘‖ 

IB612 re-  Retrocesso, 

retorno 

recobrado ~ 

recobrar ~ 

recobre
763

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. rĕcŭpĕrāre recuperar, recobrar, 

readquirir 

CS 74/78 

AVERBAÇÃO 1: ―Do caualo recobrado. E des aquy adeante tod‘omẽ que poder recobrar caualo dos que ora hy moram nõ hã por que os façam o alcaide 

caualeiros. e defendam as casa come caualeiros onrrados enquanto ouuerẽ caualo.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―Todo homẽ que cõ seu amo morar e lhy dias perde per enfirmidade tato que se leua ata que possa fazer seruiço. recobre-lhy seus dias 

ao amo continoadamẽte. ‖ 

IB613 re- Sentido 

opaco 

recodyu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcŭtĕre responder CSM 16 

AVERBAÇÃO: ―Quando o irmão do Emperador de prijon sayu, / barva non fez nen cercẽou cabelos, e mal se vestiu; / a seu irmão foi e da Emperadriz non 

s‘ espedyu; / mas o Emperador, quando o atan mal parado vyu, / preguntou-lli que fora, e el le recodyu: / ‗Em poridade vos quer‘ eu aquesto dizer.‖ 

IC1026 re- Sentido 

opaco 

recodyr Verbo Verbo Verbo Do lat. recŭtĕre nascer, surgir, brotar, 

abalar, agitar; exalar 

DSG 06v 

AVERBAÇÃO: ―Errogaua a nosso senhor | cada dya / quelhe possese conselho | sobre aquelas te ptacoõs grandes | que auja . Ehu a nocte iazendo dor 

| mjndo . semelhoulhe / que huu  ang | io / lhe talhaua aquela parte do corpo | dondelhe aquel mal nacia . Eperdya | todos aqueles maaos mouime tos . 

que | daquela parte lhe soyam recodyr.‖ 

IB614 re- Reiteração reconhosco Verbo Verbo Verbo Do lat. recǒgnōscĕre reconhecer HMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu Johã perez [...] reconhosco e outorgo que deuo dar a uos Príoressa e Conuẽto de chelas víjnti e cinqui. maravedis. da usada 

moeda uedra de portugaeses. da terra daalẽteío que de uos tyuí arrendada por dous annos.‖ 

IC1027 re- Reforço, recontam ~ Verbo Verbo Verbo Do PA re- + -contar < narram, ecoam OE 08r 

                                                           
762

Mais um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo no PA, visto que há também a forma ajuntar, com o mesmo sentido de juntar. Percebe-se, assim, uma expletividade 

prefixal. 
763

Cada forma ocorre 01 vez. Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) afirmam que o verbo recobrar é registrado pela primeira vez no séc. XIV. Na verdade, já ocorre pelo menos 

um século antes. 
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intensificação reconta
764

 lat. cŏmpŭtāre < cum- + 

-putāre 

AVERBAÇÃO 1: ―E tam marauilhosame~te me deleito e~nas uozes e e~nos doces cantares daquella celestrial corte, que me lenbra daquello que diz o 

propheta Dauid e~no salmo: Os ceeos recontam a gloria de Deus.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E em este orto da Sancta Escriptura acharo~ os sanctos remedios a suas temptaço~o~es co~ a graça de Deus e aprendero~ a mortificar 

suas carnes pera dar uida a suas almas, assy como fazia Sancto Jheronimo, segundo reconta assy como se segue. Exemplo. Reconta Sam Jheronimo e diz e~ 

esta guisa [...].‖ 

IC1028 re- Reiteração recontasse Verbo Verbo Verbo Do PA re- + -contar < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- + 

-putāre 

recontar, redizer VSMA 79r 

AVERBAÇÃO : ―E o s(an)c(t)o bispo Nono e~tom aa pressa emviou a my~ pecador seu diacono ao bispo da cidade que lhe disesse e recontasse todas as 

sobred(i)ctas cousas e lhe emviasse hu~m dos se(os) diacon(os).‖
 
 

IC1029 re- Reiteração recontando ~ 

recontou
765

 

Verbo  Verbo Verbo Do PA re- +  -contar < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- + 

-putāre 

contar novamente, 

narrar novamente, 

dizer novamente 

OE 02r / 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―E [T]heofilo estaua recontando o prometime~to que lhe fezera a sancta uirgem, escarnecendo della, e aque o menino chegou ante elle 

co~ o pano do linho aluo, e~ que tragia aquellas maça~a~s marauilhosas e as rossas muy fremossas [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Onde aueeo que hu~u~ dia, se~e~do elle estudando, ueeo a elle hu~a molher pera lhe demandar conselho. E ella feze-lhe grande 

reuerença e recontou-lhe seu negocio, mais o sancto home~ tam solamente nom tornou a cousa que lhe ella dissesse nem a oolhou, e a molher partiu-se 

dally con grande tristeza.‖ 

IC1030 re-  Reiteração recontamento 

~ 

recontamẽto
766

 

Verbo  Verbo Subst. Do PA re- +  -contar- < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- + 

-putāre 

narração repetida, 

recontada 

OE 02v - 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―E em este nome ue~ciam os sanctos os e~miigos da fe, asy como fez hu~u~ sancto bispo e~ hu~a desputaço~, segundo se contem e~ este 

                                                           
764

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
765

Cada forma ocorre 01 vez. 
766

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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recontamento que se segue.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Estes e~xertos acharo~ e conhocero~ muytos sanctos doutores e~na Sancta Escriptura pella graça de Deus, le~e~do e estudando per 

ella, assy como aueo a Sancto Agustinho, segundo se contem em este recontame~to que se segue.‖ 

IC1031 re- Reiteração recordar Verbo  Verbo Verbo Do lat. recordāre < lat. 

re- + -cor, cordis 

lembrar, fazer vir à 

memória, recordar 

CGE 01b 

AVERBAÇÃO: ―Ca, se as scripturas non fossem, qual sabedoria ou engenho d'homen se poderia recordar de todalas cousas passadas, ainda que as no~ 

achasse de novo que he ja cousa muy mais grave?‖ 

IC1032 re- Reforço, 

intensificação 

recreçer Verbo Verbo  Subst. Do lat. recrēscĕre recrescer ECSS 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse hy preyto ou demãda recreçer per rrazõ de Steuã de Bragaa sobrelas ditas Casas uos nos deuedes aparar
767

 a ela e a ordj uos deue 

a dar seu poder pera uos enparardes aa dita demãda.‖ 

IC1033 re- Reiteração recriado Verbo Verbo Verbo Do lat. re-creāre reestabelecer, 

restaurar, recompor 

OE 01v 

AVERBAÇÃO: ―[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se conforte 

e o e~fermo co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saude e o cansado co~que seia recriado, e o ffamii[n]to achara com que sse 

ma~tenha.‖ 

IC1034 re- Retrocesso, 

retorno 

reduzẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. redūcĕre reduzir, impelir, 

conduzir, levar  

OE 01r 

AVERBAÇÃO: ―Mais, segundo diz Sancto Ysidro, a[s] Sanctas Escripturas emsina~ o entendime~to da me~te e da alma do home~ e tiran-no das 

uaydades do mu~do e reduze~-no ao amor do Senhor Deus, onde diz Sam Jheronimo que aquelle que no~ sabe a[s] sanctas leteras, este tal no~ sabe 

leteras.‖ 

IC1035 re- Reiteração reenasceu
768

 Verbo Verbo Verbo Do PA renascer < lat. 

nascĕre 

nascer FR 71v 

                                                           
767

Poder-se-ia cogitar que a tal forma aparar correspondesse ao verbo parar + pref. expletivo a-, mas, na verdade, corresponde a amparar, o que foi possível determinar com a 

observação do mesmo vocábulo também em outros documentos, como o Aforamento de duas courelas de herdade, de 1343 (também editado por MARTINS, 2001a, p.426-427). 
768

Cunha (2010), afirma que o verbo renascer ocorre pela primeira vez no port. no séc. XVI. Sem embargo, observa-se que tal forma já ocorre no séc. XIII. Esse re- pode ser um 

expletivo. 
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AVERBAÇÃO: ―[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro 

D(eu)s, endere~çou e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos 

saluar.‖ 

IB615 re- Reiteração refazimẽto Verbo Verbo Subst. Do PA re- + -fazer < lat. 

facĕre 

refazimento, 

restauração 

CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―E quito por amor de uos os home´e´s de Mira~da e de seu t(er)myo d‘oste e d‘anuduua mentres a uos teu(er)des. q(ue) no~ va´a´n a 

outros logares se no~ que faça~ anuduua a q(ua)l a my deuya~ a faz(er) en refazime~to do Castello de Mira~da p(er) uosso ma~dado assi como uos 

teu(er)des por be~ en uossos dias.‖ 

IC1036 re- Reiteração refaçades Verbo Verbo Verbo Do PA re- + -fazer < lat. 

facĕre 

refazer, fazer 

novamente, tornar a 

fazer 

HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] bem com(m)o se no~ perq(u)am os froytos della a uosa culpa (con) mj~goa de lauor & de bboa parança et q(ue) façad(e)s en(n)a 

d(i)ta leyra do Uao q(u)asas & as tenad(e)s en bo´o´ reuor & as refaçad(e)s cada q(ue) mest(er) for et as mored(e)s p(er) uos ou p(er) out(r)o et nos ded(e)s 

dellas p(er) noso mo´o´rdomo de cada an(n)o en(n)a nosa adega d'Oleyros p(er) uosa custa t(er)ça de q(u)anto vino & (con)posta Deus y der et meas de 

castanas a´a´ deçeda do canjço et des dias de seara en(n)a granja d'Anbasm(es)tas [...].‖ 

IC1037 re-  Sentido 

opaco 

arreferirlhj
769

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -referir < lat. 

*referĕre < cláss. reffēre 

< lat. re- + -ferre ‗levar, 

trazer‘ 

censurar, repreender, 

expor 

FS 18r 

AVERBAÇÃO: ―Eel disse. Eu nõ ensãdesco mais tu es muy torticeyro Juyz que tantos homẽẽs bóos marteyras Atorto. Ca eu sóo cristáao que he linhagẽ 

escolheyto. Entõ ocomeçou á affáagar ante todo opobóo. en muytas guysas. cáo queria tornar daquelo enqueo achara. Mais quando uyo queo nõpodia 

mouer. osmou delhj fazer todolos marteyros que podesse. Epois entẽdeu que fora mudado per palavras de Apollonio mãdou por Apollonio. e fezeo açoutar e 

arreferirlhj quelhj fazia aquel marteyro porque enganaua os homẽs.‖ 

IC1038 rre- Reforço, 

intensificação 

rreffrear Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre conter, refrear, frear, 

tolher 

PP 04b 

AVERBAÇÃO: ―E outrossy en sab(e)r rreffrear o mal e tolhelo enos t(e~)pos e enas sazo~es q(ue) am mest(er) catando os feytos qua~es som e quenos 

                                                           
769

Machado Filho, em seu Glossário do Flos Sanctorum (no prelo, p.39), interpreta o a- como prefixo, não como preposição.  



852 

 

faze e de que maneyra e en qua~es logar(e)s.‖ 

IC1039 re- Reforço, 

intensificação 

refrea Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre < 

frenāre 

conter, refrear, frear, 

tolher 

OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe 

o fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

IC1040 re- Reforço, 

intensificação 

reffrear Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre < 

frenāre 

conter, refrear, frear, 

tolher, parar 

LA 05 

AVERBAÇÃO: ―E por esso deve-lhi homen a poer duas peyoos per que possa reteer e reffrear, que nẽ cuyde nẽ deseje aquelas cousas onde lhi pode dano 

nacer.‖ 

IC1041 re- Reforço, 

intensificação 

refreada
770

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. refrenāre reprimir, conter, 

estancar 

FR 77r 

AVERBAÇÃO: ―Esta e´ a rrazo~ que nos moueo p(er)a faz(er) leyx q(ue) a maldad(e) dos omees seya refreada p(er) ellas e a uida dos boos seya segura 

[...].‖ 

IB616 re-  Sentido 

opaco 

regateiros
771

 Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg.*recāptāre  regateiro, regateador CS 78 

AVERBAÇÃO: ―Todo homẽ que fruyta quiser uender ante as casa ou pela uila poderã uender sem almotaçaria e nõ dar nemigalha ao açouguy. salvo os 

regateiros que a deuen uender per almotaçaria. ou no açouguy.‖ 

IC1042 re- Sentido 

opaco 

releve Verbo Verbo Verbo Do lat. relĕvāre relevar, perdoar, 

desconsiderar 

VSMA 79v 

AVERBAÇÃO: ―Mais sp(er)o na gram piedade e mysericordia do meu senhor que me releve mynhas maldades e me p(er)doe tod(os) me(os) pecad(os).‖ 

IC1043 rre-  Sentido 

opaco 

rreligiõ Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

lat. religāre 

religião PP 01 

AVERBAÇÃO: ―Titolo #XVº dos moesteyros e das eyg(re)ias e das out(ra)s (co)usas de rreligio~ en q(ue) ha #V leis.‖ 

                                                           
770

Cunha (2010) afirma que tal verbo passa a ocorrer no séc. XIV. Na verdade, já ocorre em fins do séc. anterior. 
771

Cunha (2010) não registra tal forma, mas apenas regatão (séc. XVI) e regateador (séc. XIX), com o mesmo sentido de regateiro (séc. XIII). 
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IC1044 re-  Sentido 

opaco 

religiam Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

lat. religāre 

religião, na acepção 

de ordem religiosa 

(disciplina monástica 

ou conventual) 

DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Equando me nenbro / do | stado em que primeirame te uiuy | quando era mõie . semelhame | que estou em magna em riba do | mar . E 

quando mene bro do es | tado em que uiuo . semelhame que | uou per esse mar / pera hu me deus | quiser leuar . Equando torno me tes | em pos my  . 

ueio arriba do mar | de queme party . e sospiro por ella | E quanto amais deseio . tan / | to mais me acho andar per esse | mar . e aposso menos auer . | Ca 

do bem que perdeo . aquel | que em religiam uiuia . tam to | ste mais pouco acorda . quanto | mayor tempo uiue eno be e s | e nos plazeres domundo.‖ 

IB617 re-  Sentido 

opaco 

religiosos Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< lat. religāre 

religioso, i.e., 

eclesiástico do clero 

regular 

CGDM 01  

AVERBAÇÃO: ―[...] Sabham quãtos este strumẽto uirẽ e léér ouuyrẽ que como fosse demãda e cõtenda antre os Religiosos barões e honestos dom 

Domĩgos de deus Priol e o Conuẽto do Moestejro de Moreíra do Bispado do Porto da hũa parte; e todolos homẽẽs que morã no Couto; [...].‖ 

IC1045 re-  Sentido 

opaco 

religiosso Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< lat. religāre 

piedoso, pio, 

devotado, religioso 

DSG 04r 

AVERBAÇÃO: ―Pero cõtarte hey eu pedro / hu us poucos | demilagres . que ouuy dizer adõ | Lourenco home  muj religiosso . | que ajnda uiuo he.‖ 

IC1046 re- ~ 

rre- 

Sentido 

opaco 

religioso ~ 

rreligioso ~ 

religiosos
772

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< lat. religāre 

religioso, i.e., 

eclesiástico do clero 

regular 

LA 05 -08 

AVERBAÇÃO 1: ―Aqui segue do avessadre do açor. Vessadre põẽ ao açor de que o legã quando o põẽ na alcândara. E porque este vessadre he hũa 

correya que fazẽ de coyro da animalha morta entẽdemos per el o morteficamento do deleyto da carne a sseer legado e da hũũ bõõ religioso [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assi o rreligioso depois que sentẽ del que he bẽ obediẽte e que tornará sempre a ssa ordĩ con proveyto, quando o pode procurar, 

quando o enviã pera gaanhar algũa cousa tẽporal pera mãteer seus frades, soltã-lh‘o vessadre ca o leixã en sa voontade pera ir hu quer que melhor poder 

procurar a prol do seu mõesteiro.‖ 

                                                           
772

A primeira e a última formas ocorrem 01 vez cada uma; a segunda, 03 vezes. 
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AVERBAÇÃO 3: ―E por esso se aparta nos logares desertos e soos per que entẽdemos a claustra en que se enserrã os religiosos pera fugirẽ aos prazeres 

do mũdo e poderẽ melhor chorar os seus pecados e teerẽ sas almas mais assessegadas e mais firmes no amor de Deus.‖ 

IC1047 re-  Sentido 

opaco 

religiosos Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< lat. religāre 

religiosos, i.e., 

eclesiásticos do clero 

regular 

PP 01 

AVERBAÇÃO: ―T(itolo) #Xº dos rreligiossos e os uisitadores en q(ue) ha #XXXII leys.‖ 

IA009 re-  Sentido 

opaco 

remaece
773

  Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *remanescere  remanescer, 

permanecer  

NDHAV  02  

AVERBAÇÃO: ―[...] o casal de iohane mozo Jste aver sedeat pro anima mea e pro anima de don rodrigo e de dona dordia cõ que o gaei e remaece imanus 

de gũsalo rodrigiz e de suos fratres que o saquen.‖  

IB618 re-  Sentido 

opaco 

rremaneceu Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *remanescere  remanescer, 

permanecer  

TOX032 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] outorgamos por ben pagados e do preço nemigu~ a coussa no~ rremaneceu por pagar.‖ 

IB619 re-  Sentido 

opaco 

rematados Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do PA re-+ -matar < 

matar, de origem 

desconhecida 

rematar FCR 20 

AVERBAÇÃO: ―[...] Tod omne que pennos alleos touer por seu auer enprestados ou mudados ou pennos rematados e o sennor dos pennos os non queser 

sacar, [...] uendados com .I. uizinno [...].‖  

IC1048 re- Sentido 

opaco 

rematarom ~ 

rematarõ
774

 

Verbo  Verbo  Verbo Do PA re- + -matar < 

matar, de origem 

desconhecida 

rematar VCRA 01 

AVERBAÇÃO: ―Estando no dicto logo Martjm rodriguiz. e vaasco lourẽço e Ruy gonçaluéz vereadores da dicta vílla e Rodrigue anes procurador. do 

Conçelho da dicta villa todos Asũados. pera esto. Véndérom e Rematarom Ao dicto Martjm rodrigujz. pera Meestre Johãne das leys. Vassalo dEl Rey. hũu 

Casal.‖ 

                                                           
773

Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) afirmam que esse verbo aparece registrado em português a partir do séc. XIII. Pela pesquisa, vê-se, portanto, que já ocorre pelo menos a 

partir da 2ª metade do séc. XII. 
774

05 ocorrências.  
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IC1049 re- Sentido 

opaco 

remataçom
775

 Verbo Verbo Subst. Do PA re- + -matar < 

matar, de origem 

desconhecida 

rematação VCRA 01-02 

AVERBAÇÃO: ―Sabham quãtos esta. carta de venda e Remataçom vírém [...].‖ 

IC1050 re- Sentido 

opaco 

remedio Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < 

re- + -medērī, ‗cuidar, 

tratar, dispensar 

cuidados‘ 

amparo, cura, 

remédio, socorro 

DSG 06v 

AVERBAÇÃO: ―Huu  home  muj sancto . que auia no  | me equicio . Auia em terra deua | leria . e era muj honrrado . polla | grande santidade que auia 

. e era | conhocudo deste abbade furtuna | do / deque ora eu faley . Aqueste equi | cio / polla grande santidade que auja . | fora abbade naquella proença de | 

muitos moesteiros . e de mujtos | mõies . Enpero no tenpo dasua m | ancebya / tam grandes tentacóós | ouue em sua carne / que nõ pode a | uer ne hu u 

remedio . senõ polla | oracõ muito apartada e muj deuota que fazia.‖ 

IC1051 re- Sentido 

opaco 

remedios Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < 

re- + -medērī, ‗cuidar, 

tratar, dispensar 

cuidados‘ 

antídoto, cura, 

remédio 

OE 08r 

AVERBAÇÃO: ―E em este orto da Sancta Escriptura acharo~ os sanctos remedios a suas temptaço~o~es co~ a graça de Deus [...].‖ 

IB620 re- Sentido 

opaco 

remete Verbo Verbo Verbo Do lat. remĭttĕre atacar, investir, 

arremeter 

CEM 37 

AVERBAÇÃO: ―O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.‖ 

IB621 re- Retrocesso, 

retorno 

remijmento Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕdĭmĕre < lat. 

red- + -emĕre, ‗tomar, 

receber, comprar‘ 

remissão, salvação HGP001 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] q(ue) D(eu)s por e~ nos agia merze´e´ aa carne & a´a´s almas & segianos amp(ar)am(en)to (contr)a os pecad(os) & remi´j´m(en)to 

d(e) nossas almas.‖ 
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05 ocorrências.  
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IB622 rre- Retrocesso, 

retorno 

rremeymẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕdĭmĕre < lat. 

red- + -emĕre, ‗tomar, 

receber, comprar‘ 

remissão, perdão, 

satisfação 

CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―E esta doaço~ assy como he de suso escrita dou a uos por amor de deus en p(ri)meyrame~te e de s(an)c(t)a Maria ssa madre. e en 

rremeyme~to de m(eu)s pecados. e por muyto seruiço q(ue) a my fezestes e fazedes.‖ 

IC1052 re-  Retrocesso, 

retorno 

remimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕdĭmĕre < lat. 

red- + -emĕre, ‗tomar, 

receber, comprar‘ 

remissão, perdão, 

satisfação 

TOX015 01 

AVERBAÇÃO: ―Esta he a Carta de doaço~ a qual encomendamus a fac(er) Eu Vasco Lourenço e Eu Domingas p(er)iz sa Moller a ssanta Maria 

Dalcobaça por nossas Almas e~ remime~to de nossos pecados de hu nosso h(er)damento q(ue) nos auemos [...].‖ 

IC1053 re-  Retrocesso, 

retorno 

remj Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕdĭmĕre < lat. 

red- + -emĕre, ‗tomar, 

receber, comprar‘
776

 

perdoar, redimir, 

remir 

FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Ay senhor cõque rostro te catarey. ouque palavra auerey de me escusar ante ti Ca eu nome poderey asconder ante ti que sabes todalas 

puridades. Ay eu mesquinho que estado ante o teu altar nõte onrrey nẽte remj mais tu senhor amerceador e misericordioso que criasti as cousas demente. 

queme formasti sẽ meu merecimẽto. e me fezesti demente por te seruir. nõ me deytes data celestrial archa nẽ me cofonda affeytamẽto dũa máa molher.‖ 

IB623 re-  Reiteração renẽbrãça Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

CA012 01 

AVERBAÇÃO: ―Porq(ue) os ome´e´s sum mortaes e a rene~bra~ça dos feytos que faze~ no~ pode~ semp(r)e durar nos coroaçoes dos ome´e´s q(ue) 

depoys nace~. Por e~de foy achada a sc(ri)pt(ur)a. q(ue) as cousas traspassadas p(er) f(ir)midoe da esc(ri)pt(ur)a seiam sempre p(re)sentes.‖ 

IB624 re- Reiteração renenbrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

CSM 28 

AVERBAÇÃO: ―Por que nos ajamos / senpre, noit‘ e dia, / dela renenbrança, / en Domas achamos / que Santa Maria / fez gran demostrança.‖ 

IC1054 re- Reiteração renembrança ~ 

renẽbrança
777

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

CGE 01a / 

05a 
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O percurso evolutivo do vocábulo, segundo Cunha (2010): rĕdĭmĕre > redimir > *remidir > remiir > remir. 
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AVERBAÇÃO 1: ―E, entendendo per os feitos de Deus, que son spirituaaes, que os saberes se perd[er]iam morrendo aqueles que os sabiam e non leixando 

delles renembrança, por que no~ caesse~ en olvidamento, mostraron maneira per que o soubessem os que avyam de vi~i~r depos eles.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E, qua~do Hercolles esto ouvyo, pesoulhe muyto e preguntou que homem seeria aquelle que a avya de poboar e os astronomos 

diseronlhe que seeria homem muyto honrrado e muy mais poderoso que elle e de muy gra~des feitos. E, qua~do Hercoles esto ouvyo, disse que, por 

rene~brança pera sempre, que queria hy poer seis piares.‖ 

IC1055 re- Reiteração renebrãça ~ 

renẽbrança
778

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

OE 02v / 

08r 

AVERBAÇÃO 1: ―E pore~ e~no começo desta obra puge o nome de Jhesu Christo, e e~no seu nome a comecey, o qual nome he muy delectoso, onde diz 

Jhesu, filho de Sirac: Asi como o mel seera doce a renebra~ça delle, convem a saber do nome que he Jhesu, que quer dizer saude.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assy como no orto do parayso som especias de bo~o~ odor, be~ assy e~na Sancta Escriptura ha muytas maneiras despecias que a fazem 

de muy precioso odor a toda parte, ca em ella ha o encenço da deuaçom e a myrra da mortificaçom da carne~ e o cinamomo~ da rene~brança da morte e o 

balsamo da perseuerança.‖ 

IC1056 rre- Reiteração rrenẽbrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

LA 04 

AVERBAÇÃO: ―Ca aquele que obediẽte e dondo he aa Eigreja deve deytar de seu coraçõ os pecados que fez pera se nõ nẽbrar deles per razon d‘algũũ 

deleyto ou de prazer que ẽ eles queira aver, ca a rrenẽbrança do pecado con aquel deleyto que homẽ hi recebe faz feder e avorrecer a alma aaquel que a no 

corpo meteu.‖ 

IB625 re- Reiteração renouare
779

 Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕnŏvāre < 

nŏvāre 

renovar, i.e.,  

substituir por outro 

mais novo ou mais 

recente 

FCR 08-17 

AVERBAÇÃO: ―Tod omne que leuaren por fiel, com aquel fime. Tod omne que iuyzio arancado renouare, sillo firmar poderen, peyte .III. mor. e perda sua 

uoz.‖ 

IC1057 re- Retrocesso, renũcia ~ 

renunciey ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renunciar VSMA 80r – 
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Cada forma ocorre 01vez.  
778

Cada forma ocorre 01 vez. 
779

03 ocorrências. 
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retorno renũcio
780

 80v 

AVERBAÇÃO 1: ―Entom sua madre Romana dise a ella: - Ffilha, sina-te do sinal de Jhesu Cristo e renu~cia o diaboo e toda sua ponpa. E como ela fez o 

sinal da cruz e chamou o nome de Nosso Senhor Jhesu Cristo, de todo em todo o diaboo nom pareceo mays.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―A s(er)va de Deos q(ua)ndo esto ouvio soprou e cospio o diaboo, e disse: - O diaboo eu ja te renunciey e renu~cio. O meu senhor Jhesu 

Cristo que me livrou do teu poderio e me trouxe ao seu talamo e casa e paaco celestrial, ele me defenda de ty.‖ 

IC1058 re- Retrocesso, 

retorno 

renũciarõ ~ 

renũçiarõ
781

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renunciar HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―E renu~çiaro~ ao der(ey)to q(ue) auia~ enas d(i)tas herdades p(o)la d(i)ta co~pra & posse & posero~no todo & mudaro~ eno d(i)to don 

Gonçalo p(er) razo~ da sa pessoa e q(u)a~to era da hu~a leyra q(ue) ao d(i)to logar q(ue) p(er)te´e´çe q(ue) iaz en Dornelas dissero~ q(ue) ante fora 

uenduda a outre~ & q(ue) nu~ca a posse dela ouuera~ como q(ue)r q(ue) co~teuda seia ena carta da venda. E o d(i)to Do(min)go P(er)iz jurou aos S(an)tos 

Eua~gelhos q(ue) pagara p(or) co~pra das d(i)tas herdades a frey Antoni~ho, guardiam de Coy~bra, heroo da d(i)ta dona Beri~gueyra q(ue) lh(e) 

asuçadera, mil & satee~ta l(i)br(a)s, as q(u)aes l(i)br(a)s o d(i)to Do(m)i~go P(er)iz & sa molh(er) co~fess(ar)am q(ue) auia~ reçebudas en paga pelo d(i)to 

Joha~ de S(an)tarem polas d(i)tas herdades. E renu~ciaro~ a toda exçepço~ dos d(inhey)r(o)s no~ co~tados, no~ auudos ne~ reçebudos.‖ 

IC1059 re- Retrocesso, 

retorno 

renũçiaçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. renūntiātĭō, -ōnis 

< lat. renūntiāre 

renunciação, 

renúncia 

HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―As q(u)aes parame~to, renu~çiaço~ & mudame~to & as out(r)as  cousas desuso d(i)tas o d(i)to juyz deu p(or) sente~ça & ma~dou 

co~prir & guardar como d(i)to e´.‖ 

IC1060 re-  Retrocesso, 

retorno 

repare Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕpărāre restaurar, 

reestabelecer, 

fortificar 

OE 03v 

AVERBAÇÃO: ―Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras deste nome Jhesu? Certo sy. O, qual he a cousa que asy e~grossa a alma e a 

me~te daquelle que cuyda em este nome Jhesu? O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que 

asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?‖ 

IB626 re- Retrocesso, arrepentiu
782

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -repender < arrepender-se, mudar CSM 27 

                                                           
780

Cada forma ocorre 01 vez.  
781

Cada forma ocorre 01 vez no texto. 
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retorno lat. vulg. repoenĭtēre, 

‗sentir pesar‘ < re- +       

-poenĭtēre, ‗não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter 

pesar de, arrepender-se‘ 

de opinião ou 

propósito, 

compungir-se, 

arrepender-se 

AVERBAÇÃO: ―Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit‘ errara, e logo ss‘ arrepentiu; e ant‘ o jograr en terra se deitou e lle 

pedyu / perdon por Santa Maria, en que nos e vos creemos.‖ 

IC1061 re- Retrocesso, 

retorno 

rependeu-se
783

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‗sentir pesar‘ < re- +       

-poenĭtēre, ‗não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter 

pesar de, arrepender-se‘ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―E, quando a molher ouuyu a canpaynha, que tangiam ante o sacerdote, temeu-se e rependeu-se, e logo o diaboo ficou os geolhos em terra 

por reuere~ça do corpo de Jhesu Christo.‖ 

IC1062 re-  Retrocesso, 

retorno 

repẽẽdeusse
784

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‗sentir pesar‘ < re- +       

-poenĭtēre, ‗não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter 

pesar de, arrepender-se‘ 

arrepender-se, 

compungir-se 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Respondeulhi sancto Apollonio. e disselhy. ffilho Deus ty perdoe quanto mal mhas dicto e nuca Deus ti demãde este pecado. Quãdo esto 

ouuyo ffilemon repẽẽdeusse muy de coraçõ de quanto mal Auia dicto contra oseruo de Deus de guysa que logo se fez fazer cristáao.‖ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
782

Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo no PA, mas com idêntico significado. No corpus textual que utilizamos é mais frequente a forma repender (Cf. 

células abaixo). 
783

Observe-se que a forma registrada é a etimológica, pois não apresenta o sobreprefixo a-, que, muito provavelmente, no início, foi expletivo. Alternância entre lexemas com e sem 

prefixo no PA, mas com idêntico significado. 
784

Observe-se que o verbo ocorre sem o -a. Alternância entre lexemas com e sem prefixo no PA, mas com idêntico significado. 
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IC1063 re- Retrocesso, 

retorno 

repeendimẽto
785

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‗sentir pesar‘ < re- +       

-poenĭtēre, ‗não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter 

pesar de, arrepender-se‘ 

arrependimento, 

compunção, 

contrição  

PP 02d 

AVERBAÇÃO: ―E Dauy q(ue) foy out(ro)ssy rrey de cuio linhage~ ueo Nosso Senhor Jh(es)u Cr(ist)o fez pelo Sp(ir)itu S(an)to o salteyro q(ue) he hu~a 

das mayores e melhor(e)s sc(ri)pturas q(ue) ha na S(an)ta Jg(re)ia. $ E mostrou en el sete cousas assy como p(ro)feçia e oraço~ e louuor e beeyço~ e 

repeendime~to e conselho e peende~ça.‖ 

IB627 re-  Retrocesso, 

retorno 

reprende Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender CSM 21 

AVERBAÇÃO: ―Porend‘ a Sant‘ Escritura, que non mente nen erra, / nos conta un gran miragreque fez em Engraterra / a Virgen Santa Maria, con que 

judeus na gran guerra / porque naceu Jesu-Cristo dela, que os reprende.‖ 

IC1064 re-  Sentido 

opaco 

reprehender Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender FR 75r 

AVERBAÇÃO: ―[...] lhy d(e)mandara~ se daria~ a Cesar seu tributo e seu peyto, porq(ue) el dissesse ca non o podesse~ rep(re)hender ca tollya se(us) 

dereytos aos reys e el entendendo os seus pensamentos maus respo~deu e disselles: dade a Cesar os se(us) dereytos q(ue) son de Cesar e a D(eu)s os que son 

de Deus [...].‖ 

IC1065 re-  Sentido 

opaco 

reprehenderem Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender OE 03r 

AVERBAÇÃO: ―Quando o enperador Constantino veeo a hu~a cidade que chama~ Bisancio, ueero~ hu~u~s filosafos pera o reprehenderem porque 

tomara a fe de Jhesu Christo, e querya~ desputar sobre esto co~ hu~u~ sancto bispo, que auia nome Alexandre.‖ 

IC1066 re-  Sentido 

opaco 

repreender Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender LA 10 

AVERBAÇÃO: ―Assi quãdo ele repreender os outros en as preegaçõ d‘obras ou de custumes, nõ lhi possã dizer o que o apostolo Sã Paulo diz dos 

                                                           
785

Observe-se que no port. contemporâneo tal palavra é atualizada sob a forma arrependimento. O étimo e a ocorrência apontada acima comprovam que inicialmente não havia esse 

a-. Seria, então, um expletivo. Alternância entre lexemas com e sem prefixo no PA, mas com idêntico significado. 
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pregadores maaos naquel logo em que diz: porque ensinas en ta preegaçõ que nõ furtẽ pois tu furtar queres?‖ 

IC1067 re-  Retrocesso, 

retorno 

reprendi ~ 

reprendo
786

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre arrepender-se, 

compungir-se 

VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―Eu do diaboo enganada muytos e~ganey. Eu tod(os) estes pecados e maldades agora avorreci e agora avoreco e de tod(os) me muyto 

reprendi e reprendo.‖ 

IB628 re- Sentido 

opaco 

rescrito ~ 

rescripto
787

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rescrīptum, -ī < 

lat. rescribĕre 

rescrito, i.e., 

documento exarado 

pelo papa ou outras 

autoridades 

eclesiásticas, em que 

concedem graças e 

favores a 

determinada pessoa 

TP 03 

AVERBAÇÃO: ―E primeyramente se est o juyz por escripto do p(a)p(a) ou doutro princepe, deve diz(er) (contra) o rescrito, ca se tolh(er) o rescripto no~ 

ficara´ nenhua cousa da juridiço~.‖ 

IC1068 re-  Reiteração resoada Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕsŏnāre  soar repetidas vezes, 

ecoar, ressoar 

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos [...] 

e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança, e co~ muy deleitossos cantares daues he muy docemente resoada, e con 

muy linpos ryos he muy abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada, e co~ guardadores muy preuistos he con grande 

vigilya gouernada.‖ 

IC1069 re- Sentido 

opaco 

respirara Verbo Verbo Verbo Do lat. respīrāre < lat. 

spīrāre, ‗soprar‘ 

respirar, reviver OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Se algue~ escorregou em peccado e corre pera o laço da morte desespera~a~do, per uentura, se chamar o nome da uida, logo respirara 

                                                           
786

Cada forma ocorre 01 vez. Interessante esse caso de uso do verbo repre(e)nder com significação correspondente a outro vocábulo, o verbo arrepender. 
787

Cada forma ocorre 01 vez. Cunha (2010) e Houaiss & Vilella (2009) afirmam que o vocábulo rescripto se registra a partir do séc. XV. Contudo, como se observa, já aparece em 

um documento ducentista. 
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pera vida? Certo ssy.‖ 

IB629 re- Reforço, 

intensificação 

resprandecer Verbo Verbo Verbo Do lat. resplendēscĕre < 

lat. splendescĕre 

fulgurar, brilhar, 

resplandecer, cintilar 

CSM 12 

AVERBAÇÃO: ―O judeucyo prazer / ouve, ca lle parecia / que ostias a comer / lles dava Santa Maria, / que viia resprandecer / eno altar u siia / e nos 

braços tẽer / seu Fillo Hemanuel.‖ 

IC1070 re- Reforço, 

intensificação 

resplandecente

s 

Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. resplendēscĕre < 

lat. splendescĕre 

fulgurante, 

esplêndido, 

resplandecente,  

OE 06r 

AVERBAÇÃO: ―A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e 

muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].‖ 

IB630 re- Sentido 

opaco 

responder ~ 

responda
788

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder TP 01 / 

04 

AVERBAÇÃO 1: ―A quarta cousa e´ que eno aplazamento deven seer #III cousas: o dya e o te~po e o logar e a que~ deve vijr responder.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E devem(os) a ssaber que por q(ua)l guisa quer que ome responda, ou negando ou ortugando, (con)pece o pleyto.‖ 

IB631 re- Sentido 

opaco 

responder
789

 Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder CS 69 

AVERBAÇÃO: ―Se o Mayordomo demanda alguẽ de furto ou de rouso nõ he thẽudo de responder sem rãcuroso. ou per testemoỹo de homes bóós ou per 

confissom da parte que for demandada sem força.‖ 

IB632 re- Sentido responda Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

responder FCR 14 

                                                           
788

Cada forma ocorre 01 vez.  
789

02 ocorrências. 
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opaco um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

AVERBAÇÃO: ―Todo omne que fiador non dere, so fiador nol preste. E, si por esta sobrecabadura si non prindare o non parare fiel ante de un mês, nonle 

responda […]‖ 

IB633 rre- ~ 

re- 

Sentido 

opaco 

rrespondendo
 

~ respondeo
790

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder VSMA 76r-

78r 

AVERBAÇÃO 1: ―E elles nom rrespondendo, ne~ dizendo nehu~a cousa, disse: - Eu vos digo, que eu ouve plazer e delecto e me p(ro)uve muyto co~ a 

ffremosura desta molher.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal 

de nenhu~a obra boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.‖ 

IB634 re- Sentido 

opaco 

responderem ~ 

responda
791

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder FG 70-82 

AVERBAÇÃO 1: ―E o almocoúuar e o mayordomo nõ meteren Auogado e responderem por sj. Et se por A uentura quiserẽ uíjr A ioyzo. o segnor nõ deue 

A iurar en a cruz mays pergontarẽno en sua uerdade.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Todo homẽ que no Reyno for e atees cabo de .x. anos nõ demandar erdade ou vigna. ou Casa. se a depois demãdar. nõ li responda. se a 

ante nõ demandou.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Et se o vezĩo demandar Ao vezĩo Auer mouil. de fiador de nuçion e nõ de cõpoymẽto. Et se home de fora parte demandar Auer mouil Ao 

vezĩo deuelj A dar fiador de nuçion e de compoymento. Et se lj isto nõ uqer comprir o uezĩo nõ seía constreníudo por lj responder.‖ 

IB635 re- Sentido 

opaco 

respondeu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

responder CEM 42 

                                                           
790

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 04 vezes. 
791

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 04 vezes; a terceira, 01 vez. 
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prometer, obrigar-se‘ 

AVERBAÇÃO: ―Ao daian de Cález eu achei / livros que lhe levavan d‘aloguer, / e o que os tragia preguntei / por eles, e respondeu-m‘el: — Senher, / com 

estes livros que vós veedes dous / e conos outros que el tem dos sous, / fod‘ el per eles quanto foder quer.‖ 

IB636 re- Sentido 

opaco 

respos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder CSM 12 

AVERBAÇÃO: ―O Conde, poi-la livrou dos vilãos, disse-lle: ‗Senner, / dizede-m‘ ora quen sodes ou dond‘.‘ Ela respos. ‗Moller / sõo mui pobr‘ e coitada, 

e de vosso ben ei mester.‘ / ‗Par Deus‘, diss‘ el Conde, ‗aqueste rogo farei volonter, / ca mia companneira tal come vos muito quer / que criedes nosso fill‘ e 

façades crecer.‖ 

IC1071 re- Sentido 

opaco 

respõder
792

 Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ou perdãte seu sobrejuiz ou sobrejuyzes pera demãdar e defender e respõder pidír negar conhoçer auíjr compoer contradizer Eyseicõ 

ou eyseicões poer [...].‖ 

IC1072 re- Sentido 

opaco 

respondeu
793

 Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder OE 05r 

AVERBAÇÃO: ―E o demo~ respondeu: Se queres que eu saya, da-me uaso em que entre! E dise-lhe Sancto Ciriaco: Se tu podes, ex o meu corpo, entra e~ 

elle! Respondeu o demo: Eu no~ posso entrar e~no teu uaso, porque he çarrado e asinado de cada parte.‖ 

IC1073 re- Sentido 

opaco 

respondeu ~ 

respõdesse
794

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

responder FS 13r / 

17r 

                                                           
792

03 ocorrências. 
793

02 ocorrências.  
794

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 02 vezes. 
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prometer, obrigar-se‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―E san Panuço er rogou a nostro senhor outra uez quelhi mostrasse quẽ semelhaua antros homeẽs. Ehũa uoz lhi respondeu tu semelhas 

huũ mercador ati ueeras uíjr.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Este foy Ao Moesteiro. de mãdado delRey edisse assã ffruytoso que fezesse uíjr aquela dõzela antel. e que respõdesse asseu esposo 

doquelhi demãdasse. Equãdo ela sayo muy deẽuidos alçou os olhos Ao ceo e rogou amostro senhor quelhi nõ leixasse uéer o rrostro daquel seu esposo. 

Equando ela foy ante ojuyz pela graça de Deus assi enserrou seu esposo per boas palavras que nõ soube el quelhi respõdesse. Eo Juyz disse Ao esposo. 

leyxáá enpaz seruir Deus.‖ 

IC1074 re- Sentido 

opaco 

respondeo ~ 

respõdeo ~ 

respondesse
795

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

responder DSG 02v – 

09v 

AVERBAÇÃO 1: ―Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey 

dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que 

ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Sam  gregorio respõdeo . Aa demanda que fezera dõ | pedro . e disse . Em tenpo derrey | totillo foy huu  home  muito hõ | rrado . per 

boa uida e per boos costum | es . Eouue nome libertino . e | foy preposto do moesteiro . defundom.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eante que cheguase | a dom gyaão mandadeiro do papa . | Oseu home  lhe disse . e lhe mo | strou que  era oabbade . e despois | que 

o dom gyááo uju . desprecouo | mujto . pollo auito uil e desprizil que tragia . e cuydaua em seu | coracom comolhe respondesse | cõ desdenho e gram 

soberua.‖ 

IB637 re-  Sentido 

opaco 

resposta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

resposta TP 06 

AVERBAÇÃO: ―E os testigoos no~ deven seer recebudos an(te) que o p(re)yto seya co~meçado por resposta seno~ en casos estremados, segundo que diz 

o dereyto.‖ 

                                                           
795

A primeira forma ocorre 13 vezes; as demais, 01 vez cada.  
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IC1075 re-  Sentido 

opaco 

resposta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

resposta FS 01r 

AVERBAÇÃO: ―Eo Bispo Nono que adur apodia leuãtar dante seus pées. disselhj. No degredo diz que molher segral nõ deue séer baptizada se fiador nõ 

der que desali adeãte nõ torne assas máas obras. Epois que ouuyo tal resposta er deytouxilhi ante os pées e chorou e deu uozes e disse. Razõ daras aDeus 

damha alma e ati séera refferida maldade de meus pecados. semj perlongares oBaptismo ca temo que per esta demorança caya ẽmããos daquel de que quero 

fogir ede cabo metermia áalma enseus laços.‖ 

IC1076 re-  Sentido 

opaco 

respostas ~ 

resposta
796

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < lat. 

re- + -spŏndēre,‗tomar 

um compromisso solene, 

prometer, obrigar-se‘ 

resposta DSG 01r – 

06r 

AVERBAÇÃO 1: ―Começasse atauoa do primeiro li | uro do dialigo desam gregorio . papa . | . j . Das preguntas quefazia pedro creligo | dauangelho . e 

das respostas quelhe | ¶ daua sã gregorio .‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Depois  disse pedro seu creli | go . cujdas padre que este ho | me  que tam sancto foy . e foy abba | de detantos mõies . e meestre / | de 

tantos discipolos . ouue primeiramente | algu u  meestre queo emsignasse | Resposta . como aquel quehe ensignado do spiritu sancto nõ ha mester | outro 

meestre Respondeo  sam | gregorio.‖ 

IC1077 re- Retrocesso, 

retorno 

restituir Verbo Verbo Verbo Do lat. restituĕre < lat. 

re- + -statuĕre, ‗pôr de 

pé, colocar, estabelecer‘  

devolver, restituir, 

entregar o que se 

possuía 

indevidamente 

DSG 01r 

AVERBAÇÃO: ―xx . Como este nõnosso . restituiu . e deu sãã . aalanpada quebrada :. // :. // |.‖ 

IC1078 re- Retrocesso, 

retorno 

restringe Verbo Verbo Verbo Do lat. restrīngĕre diminuir, reduzir, 

restringir 

OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe 
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A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 04 vezes. 
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o fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

IB638 re- Reiteração resurgiu Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- + -

regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―Outra razon quero contar / que ll‘ ouve pois contada / a Madalena: com‘ estar / vyu a pedr‘ entornada / do sepulcr‘ e guardada / do 

angeo, que lle falar / foy e disse: ‗Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.‘‖ 

IC1079 re- Reiteração resurgir Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +          

-regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

FS 02r 

AVERBAÇÃO: ―Epois de três Anos prometi. eu Jacobo. dir a Jherusalem por fazer mhas orações em aquel sancto logar hu nostro senhor quis resurgir de 

morte auida.‖ 

IC1080 re- Reiteração resurgio ~ 

resurgiu
797

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- + -

regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

OE 03v 

AVERBAÇÃO 1: ―E disse Sam Paulo: Pera tu tolheres toda duuida, eu te escreuerey as palauras, e tu as dy ao cego per tua boca, e e~ esta guisa: Enno 

nome de Jhesu Christo nado da Uirgem, crucifixo, morto, e que resurgio e sobio aos ceeos, uee! E entom disse Dinis ao cego estas palauras, e o cego logo 

uyo, e Dinis logo creeo a ffe de Jhesu Christo, e depois foy martir glorioso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~u~ caualeyro amaua muyto Jhesu Christo, e, co~ muy grande amor que lhe auia, foy-sse a Jherusalem e andou per todolos sanctos 

lugares hu Jhesu Christo naceu, morreu e resurgiu e co~uersou e fez as outras cousas.‖ 

IB639 re- Reiteração ressucitou Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- 

+ -suscĭtāre < sub(s)- +  

-cītāre ‗pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

CSM 21 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
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suscitar (movimento de 

alma, paixão‘) 

AVERBAÇÃO: ―Esta é como Santa Maria ressucitou ao menĩo que o judeu matara porque cantava ‗Gaude Virgo Maria‘.‖ 

IC1081 re- Reiteração ressuzitou ~ 

ressuzites ~ 

ressuzitar ~ 

ressuzitado
798

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- 

+ -suscĭtāre < sub(s)- +  

-cītāre ‗pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, 

suscitar (movimento de 

alma, paixão‘) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

DSG 01r – 

05r 

AVERBAÇÃO 1: ―v. Como libertino ressuzitou hu u  | ¶ morto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Etã | to foy oamor do filho que ouue . | que quando uiu oseruo de deus . tomou | ocaualo em que andaua / pello fr | eeo . e disselhe com 

grande Jura | mento . Tu nõte partiras daquy . | ataa que ressuzites aquj omeu | filho.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eel  | quiseralhe fogir deboame te . mas | nõ pode . Eduujdando em seu | coracom que fazia . Ahumilda | de ocuytaua / que nom 

pedisse | a deus tam gram dom como aquel / | case nõ tynha por tam bóó . que deus | por el / nem hu u  morto deuese | ressuzitar . D‘outra parte piadade . 

e | door que auia da madre . que fazia tan | gram chanto por seu filho . mo | ujao pera pedir anosso senhor / que | socorrese / aaquela molher tam  | 

coytada.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Sam  gregorio respondeo . Amj  | semelha que auirtude de cada | húú destes homéés boõs deque fa | lamos . cõ afe damolher . que 

ofilho | tynha morto . obrarom / perase mo | strar auirtude e opoderyo de deus . e  | aqueste menino que foy ressuzitado.‖ 

IC1082 re- Reiteração resurreycõ ~ 

resurreycom
799

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +          

-regĕre, ‗dirigir, guiar, 

Ressurreição VSMA 81v 
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A primeira forma ocorre 04 vezes; as demais, 01 vez cada.  
799

Cada forma ocorre 01 vez.  
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conduzir‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―Depois desto tres anos fiz eu voto de hir a Iher(usa)l(e)m e visitar e adorar os sant(os) logares da resurreyco~ do Senhor e pidi licenca 

ao sob(re)dito bispo Nono.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Veem(os) a(os) logares sanct(os) e adoram(os) a sancta resurreycom e ho lenho da sancta vera Cruz.‖ 

IC1083 re- Reiteração resurreyçom Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +          

-regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

Ressurreição CGE 01c 

AVERBAÇÃO: ―E per elles outrossi sabemos da morte e paixon e da resurreiçom e da ascensom do Nosso Senhor Jhesu Cristo.‖ 

IB640 re-  Sentido 

opaco 

retar ~ 

retado
800

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Com base no lat. 

rĕpŭtāre, através do fr. 

reter, prov. reptar 

acusar, incriminar CEM 25-26 

AVERBAÇÃO: ―E pois non á quen no poren retar / queira, seerá oi-mais por min retado.‖ 

IC1084 re- Retrocesso, 

retorno 

reteer Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtĭnēre deter, parar, frear LA 05 

AVERBAÇÃO: ―E por esso deve-lhi homen a poer duas peyoos per que possa reteer e reffrear, que nẽ cuyde nẽ deseje aquelas cousas onde lhi pode dano 

nacer.‖ 

IC1085 re- Retrocesso, 

retorno 

reteuesse Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕtĭnēre encaixar-se, deter, 

reter 

DSG 03v 

AVERBAÇÃO: ―Ca húú  | dia caiu húú gram penedo / de cy | ma d‘húú monte . so que estaua o | seu Moesteiro . e uyndo muy tesso pera | destruyr todo 

oMoesteiro . e pera matar quan | tos ally estauam . O sancto home  | dom honrrado abbade do dito moesteiro . | fez osinal dacruz sobre opene | do . e 

chamou onome de ihesu christo . | amuj grandes braados . quelhe socorresse . e logo openedo esteue em | sy . e nom foy mais por diante . | pero que nom 

achou lugar em quese reteuesse. Epera seer omilagre | mais conprido . esta ajnda em | sy /como se semelhasse que quisesse | correr sobre omoesteiro .‖ 
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Cada forma ocorre 01 vez.  
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IB641 re- Retrocesso, 

retorno 

retrayamos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre contar, relatar, narrar CSM 32 

AVERBAÇÃO: ―E log‘ a tormenta quedou essa ora, / e a nav‘ a Acre enton foi tornada; / e com ssa omagen o monge foi fora / e foi-sse a cada da dona 

onrrada. / Ora retrayamos quan grand‘ artéria / fez per antollança; /  mas, como penssamos, / tanto lle valrria / com‘ hũa garvança.‖ 

IC1086 re- Retrocesso, 

retorno 

retrahe ~ 

retrayha
801

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre retrair, tirar, recolher FR 73r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] todo ome q(ue) dos feytos e d(i)tos do p(ri)ncepe ret(ra)he a mal, e´ escomungado e deue au(er) pe~a daquel q(ue) faz sac(ri)legyo 

e iaz en culpa [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] q(ue) nenhuu no~ proue en ne~hua guisa trayço~, nenhuu mao feyto (contra) sa p(essoa) de el rey, outrosy no~ queremos soffrer 

que nenhuu ly diga mal nenno deoste ne~ retrayha mal dele nen de se(us) feytos.‖ 

IB642 re-  Retrocesso, 

retorno 

retraúdo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕtrăhĕre escondido, 

amedrontado, 

retraído 

CEM 50 

AVERBAÇÃO: ―O que da guerra se foi per retraúdo, / macar en Burgos fez pintar escudo, / non vem al maio.‖ 

IB643 re- Retrocesso, 

retorno; ação 

contrária 

reuelare
802

 Verbo Verbo Verbo Do lat. revelāre < lat. 

velāre, ‗cobrir com véu‘ 

revelar FCR 06 

AVERBAÇÃO: ―Qvi danno fezere en lauor alleno, y dé pennos, sellos pidir; e, sellos reuelare, uenga a su casa e prinde con un uizino o con morador. E, si 

pennos le reuelare, peytele .I. mor.‖ 

IB644 re-  Reiteração reuelia Verbo Verbo Subst. Do lat. rebellāre (re- +    

-bellāre), ‗entrar 

novamente em guerra, 

pegar novamente em 

armas‘   

pena em que incorre 

a parte que, 

regularmente citada, 

não comparece em 

juízo dentro do prazo 

legal que tem para 

CS 71 
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Cada forma ocorre 01 vez. 
802

02 ocorrências. 
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defender-se. 

AVERBAÇÃO: ―Custume he que nõ paguẽ custas ao Mayordomo per razom de reuelia.‖ 

IB645 re- Reiteração revender Verbo Verbo Verbo Do PA re- + -vender < 

lat. vendĕre 

tornar a vender, 

revender 

CSM 22 

AVERBAÇÃO: ―A coitada por seu fillo ya muito chorando / e a quantos ela viia, a todos preguntando / se o viran; e un ome lle diss‘: ‗Eu o vi ben quando / 

un judeu o levou sigo, que os panos revende.‘‖ 

IC1087 re- Sentido 

opaco 

reuerença ~ 

reuerẽça
803

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < lat. 

reverĕri < lat. verēri 

veneração, respeito, 

reverência 

OE 05v / 

07r 

AVERBAÇÃO 1: ―Hu~u~ baro~ religioso leixou a esposa e o mu~do por amor de Jhesu Christo. E tanto amor auya ao nome de Jhesu, que, por sua 

reuerença, quando quer que o ouuya nomear, senpre ficaua os geolhos em terra co~ reuerença.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E, quando a molher ouuyu a canpaynha, que tangiam ante o sacerdote, temeu-se e rependeu-se, e logo o diaboo ficou os geolhos em 

terra por reuere~ça do corpo de Jhesu Christo.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Onde aueeo que hu~u~ dia, se~e~do elle estudando, ueeo a elle hu~a molher pera lhe demandar conselho. E ella feze-lhe grande 

reuerença e recontou-lhe seu negocio, mais o sancto home~ tam solamente nom tornou a cousa que lhe ella dissesse nem a oolhou, e a molher partiu-se 

dally con grande tristeza.‖ 

IC1088 re- Retrocesso, 

retorno 

reuogalos Verbo Verbo Verbo Do lat. revocāre revogar VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder de stabeleçer ou sostabeleçer outro ou outros procurador ou procuradores. vogado ou vogados quanto quiser e 

uir que lhy fará mester E pera rreuogalos e depos a reuogaçõ o ofizío da procuraçon en si tomar cada que quiser e uir que lhy fara mester.‖ 

IC1089 re- Retrocesso, 

retorno 

revolva Verbo Verbo Verbo Do lat. revŏlvĕre < lat. 

vŏlvĕre 

revolver, mover de 

um lugar a outro, 

fazer mudar de 

opinião ou propósito, 

agitar 

VSMA 79r 

AVERBAÇÃO: ―Rrogo-te que ajas bo~o~ galardom de Deos e folganca com os sant(os), que nom tardes ne~ negu(e)s saude aa minha alma, nem p(er) 

                                                           
803

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
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ventuyra e~ este spaço ho e~miigo cruel me revolva e faca husar de me(os) maaos feitos que ante husava.‖
 
 

IC1090 re- Retrocesso, 

retorno 

reuolueo Verbo Verbo Verbo Do lat. revŏlvĕre < lat. 

vŏlvĕre 

revolver, mover de 

um lugar a outro, 

fazer mudar de 

localização 

DSG 01r 

AVERBAÇÃO: ―xix De nounosso preposto no moesteiro . no | mõte aque chamam sorachis . como | reuolueo apedra :. // :. // |.‖ 

IC1091 re- Sentido 

opaco 

reza Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕcītāre orar, rezar HGP071 01 

AVERBAÇÃO: ―Et por todo esto q(ue) ma~do ao d(i)to most(e)i(r)o anme de fas(er) as don(n)as [o]fisio de (con)pan(eyr)a na reza & en(n)o cabido´o´ & 

uyren sobr(e) mj~ aa sepult(ura) daq(ue)ll dia q(ue) eu for enterrada a seys doma~as.‖ 

22. sobre- 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo proveniente do antepositivo latino super-, ligado, por sua vez, ao advérbio e preposição de acusativo e ablativo latino 

super, que apresentava os sentidos ‗por cima de, em cima de, sobre‘; ‗a mais‘; ‗além de‘. O prefixo sobre- documenta-se no português em numerosos 

vocábulos semieruditos ou populares, desde o período arcaico da língua, quando apresentava expressiva produtividade (sobrancelha, sobrebico, sobrecéu, 

sobrecopa, sobredito, sobreguarda, sobreguisa etc.). O formante prefixal latino apresenta-se também sob as formas sob-1 e sober-, em alguns poucos 

vocábulos, formados já no latim, mas foneticamente modificados no percurso histórico da formação do português, como sobejo, sobejar, soberba, soberbo, 

soberboso. A essa partícula vernácula (e a seus alomorfes) corresponde o prefixo latino super-, formador de vocábulos eruditos. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: sob-1 ~ sober- ~ sobre- ~ subre- ~ ssobre-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB646 sob-1 Sentido 

opaco 

sobejo Subst.  Subst. Subst. Do lat. *sŭpĕrcŭlus excesso, demasia CA 41 

AVERBAÇÃO: ―E os que esto creud‘ an, / Deus! e que queren mais viver / pois que d‘ali bem non estan  / onde querrian bem prender, / en sobejo fazen 

mal-sen. / Ou, de pran, amor non os ten / en qual coita min faz soffrer.‖ 
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IC1092 sob-1 Sentido 

opaco 

sobeia Subst.  Subst. Adj. Do lat. *sŭpĕrcŭlus supérfluo, inútil, 

demasiado, 

desnecessário 

DSG 03r 

AVERBAÇÃO: ―Na questa uilla mo | raua húú laurador / e auia húú | filho . que auia nome honrrado . | E aqueste des sua menjnice / sem | pre fez grande 

steença . pera auer [f3r-c2] depois . agloria do paraisso . E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome te de obras ma | as e 

desaguissadas . mais ajn | da / depalaura sobeia que nom pre | sta nem empeece ane hu u  . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.‖ 

IC1093 sober- Sentido 

opaco 

soberva Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < 

super- + *bho 

soberba, arrogância VSMA 75v 

AVERBAÇÃO: ―E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e 

rrev(er)ença dos b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo 

pecado, mais o sancto hispo Nono com grande estudo e per espaço de tenpo a (con)tenplava.‖ 

IC1094 sober- Sentido 

opaco 

sobervha ~ 

soberva
804

  

Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < 

super- + *bho 

soberba, arrogância CGE 02a  -

03c 

AVERBAÇÃO 1: ―E achasse outrossy em este livro e~ como os do linhagem destes tres filhos de Noe, que ouvero~ nome Sen, Cam, Jaffech, veero~ [os] 

que co~ grande sobervha edifficaro~ a Torre de Babel que he em Babillonia, a grande, e esto pera quererem saber as cousas do ceeo e pera se escapare~ 

e~ ella doutro deluvyo, se veesse.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Onde he de saber, segundo dizem os [autores] das estorias, que, depois que foron desacordados aqueles que [asy] faziam aquela torre 

de soberva em Babilonya, como ja dissemos, espargeronse pello mundo, buscando terras en que vivessem.‖ 

IC1095 sober- Sentido 

opaco 

sobervho  Verbo Adj. Adj. Do lat. superbus, -a, -um 

< super- + *bho 

soberbo CGE 04a 

AVERBAÇÃO: ―E despois fezeron rey em Roma. E, des o primeiro rey ataa o prestumeiro, o qual ouve nome Tranquineo, o Sobervho, que perdeo o reyno 

por esso e tornousse o poboo a julgar per consules como de primeiro, ouve quatrocentos e dezoyto a~nos, ataa que tornou a aver emperadores em Roma e 

assiinadamente Julio Cesar que reynou despois desta conta quatro a~nos e seis meses.‖ 
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Cada forma ocorre 02 vezes. 
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IC1096 sober- Sentido 

opaco 

soberua  Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < 

super- + *bho 

soberba, arrogância OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe 

o fluxo da luxurya e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.‖ 

IC1097 sober- Sentido 

opaco 

soberua
805

 Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < 

super- + *bho 

soberba, arrogância DSG 04v / 

09r 

AVERBAÇÃO: ―Epor | que diziam polla terra / que no moes | teiro enque moraua este santo home  | libertino . Auia muj grande auer | Entrarõ os 

francesses cõ gran | de soberua . pella egreia / enque | este libertino iazia / fazendo | sua oracom.‖ 

IC1098 sober- Sentido 

opaco 

soberuosso Verbo Adj. Adj. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < 

super- + *bho 

orgulhoso, soberbo DSG 09r 

AVERBAÇÃO: ―Entõ aquel meseieiro que auja nome gyaão . | enuiou seu home  que era tam soberuosso / que el nõ podya com el . que o tro | uuesse 

tam toste / ahuu  manda | deiro do papa que estaua no moestei | ro.‖ 

IB647 sobre- Localização 

acima 

sobre dicto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP152 01 

AVERBAÇÃO: ―& ev St(eua~) Ioh(anes), sob(re) d(i)cto
806

 tab(e)ll(i)o~, a estas coussas p(re)sent(e) foy & este testem[oy]o (con) mha ma´o´ sc(re)uj & 

meu sinal hy pogj e~ testem(oy)o de u(er)dade.‖ 

IB648 sobre- Localização 

acima 

sobredito  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HMC 01 
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03 ocorrências. 
806

Observe-se que, na averbação, o prefixo não aparece justaposto à base, mas sim, dela graficamente independente. Tal separação parece ser um indício de um processo de 

gramaticalização, em que o prefixo é grafado como se fosse o advérbio homônimo. 
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AVERBAÇÃO: ―[...] Eu Johã soarez sobredito Tabellion rogado do dito Johã perez. a este fyto presente fuy. e este estromẽto co mha mááo própria 

escreuy.‖ 

IB649 subre- Localização 

acima 

subredito Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP001 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] dam(os) & offeremos au d(i)to abbade & conuento & a D(eu)s & ad S(an)ta Maria & ad suas uirtudes & a´a´s out(r)as q(ue) sam dus 

outros s(an)tos & s(an)tas eno subred(i)to moesteyro q(u)anta h(e)rdade & uoz & iur & possissom & sinurio nos auem(os) & a´ a´uer d(e)uemos ena igrigia 

de S(an)ta Maria de Cha~tada & som duas septimas d(e) huna noa.‖ 

IB650 ssobre- 

~ 

sobre- 

Localização 

acima 

ssobredito ~ 

sobredita ~ 

sobreditas
807

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP112 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] vendo & p(ar)a todo senp(re) outorgo todo´o´ h(er)dame~to, vjñas & casas, h(er)dades & cha~tadorjas q(ue) nos aujam(os) & de 

derejto venzem(os) eno t(er)mjno de Vjlla Noua de p(ar)te de Johan Ssoares de Vjlla Noua q(ue) ffoj, co~ue~ a ssab(e)r, a t(er)ça p(ar)te de q(u)a(n)to elle 

ouue & sseu ffoj e´e´sse t(er)mjno ssobr(e)d(i)to p(or) p(re)ço numeado (con)ue~ a ssaber, zjnquee~ta s(oldo)s desta mon(eda) bla~ca da g(ue)rra q(ue) ora 

corre (con) rouora & en saiuizo  #V s(oldo)s; todo muj be~ (con)p(r)istes & de todo m‘outorgo p(or) bem pagada; ajades uos & toda uossa voz a d(i)ta 

vend[j]so~ por #Xº a D(eu)s p(ar)a todo senp(re) enp(ar)ada & deffessa p(er) nos & p(er) todas nossas boas.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et sse algue~ ve´e´r da mjña p(ar)te ou da estraña q(ue) a sobr(e)d(i)ta vendjsom quejra passar ou (con)rro~p(er) jra de D(eu)s aja & 

a nossa maldjsom [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Ffejta #iiijº djas andados de Ffeuerejro. E(r)a #Mª #CCCª #XXXª #Ve an(n)os. T(estemoy)as: Ff(er)rna~ P(er)ez, ffillo d(e) P(edr)o 

M(a)r(tin)s das Pedras, Martj~ Johan(e)s de Samoelj, seu ge~rro; Affon(so) M(a)r(tin)s de Ç(er)zejras & out(r)os; & eu P(edr)o Ff(e)rrn(andez), nota(rio) 

scusador no alffoz do Castello de Tebra por Joha~ P(er)ez, publjco nota(rio) j(ura)do de nosso senor elrrej dom Ff(er)rna~do en t(e)rra d(e) Toroño, a rogo 

& p(er) outorgame~to das p(ar)tes sobr(e)d(i)tas i´j´sto p(re)se~te ffuj & esta carta sc(r)iuj & este sjnal semelaujl ao de Jo(ha~) P(er)ez pugj que tal he.‖ 

IB651 sobre- Localização 

acima 

sobreditos ~ 

sobredito
808

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP008 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] pobledes y lauredes & chantedes & ap(ro)ueyt[e]d[es] ben & comp(r)idam(en)te todos esses lugares & esses h(er)dam(en)tos 

                                                           
807

Cada forma ocorre 01 vez. 
808

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 04 vezes. 
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sobr(e)d(i)tos en g(u)isa q(ue) [n]o~ defalesca~ co~ mi~gua de lauor [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] & eu Loppo Rro(drigue)z sobr(e)d(i)to reçebo de uos don abade & conuento sobr(e)d(i)tos estes lugares sobr(e)d(i)tos cu~ todas 

suas p(er)te´e´nças com(m)o sobr(e)d(i)to e´ & o[ut]orgo & p(ro)meto a comp(l)ir & guardar todas estas condiço~es com(m)o sobr(e)d(i)to e´ p(er) mj~ & 

p(er) todas mias bo~as a todo te~po & de mays obligo q(u)anto h(er)dam(en)to ey en Auyancos p(ar)a [c]omp(l)ilo [...].‖ 

IB652 sobre- Localização 

acima 

sobredictas
809

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―E ne~ eu ne~ outri en mha uyda ne~ nenguu~ depos my no~ no deue a uos ou a que~ uos mandardes fillar ne~ enbargar p(er) n(u)lla 

maneyra estas cousas sobred(i)c(t)as ne~ ne~ hu~a delas.‖ 

IB653 sobre- Localização 

acima 

sobredictas
810

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

CA010 02 

AVERBAÇÃO: ―don G(onsal)o garcia. non co~pre ne~ ga´a´ne ren nos Coutos. ne~ nas onrras. ne~ nas maladias. nen nos testame~tos. ne~ nas nat(ur)as 

sobred(i)c(t)as. q(ue) son aaque~ doyro q(ue) foro~ de do~na Tareyia soariz. [...].‖ 

IB654 sobre- Localização 

acima 

sobredicta ~ 

sobredictos
811

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

CA012 01 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e cu~ todo meu ente~dime~to en mha uida. e en mha saude e de mha boa uo´o´ntade. dou e outorgo A uos don. Affonso meu fillo e 

da sobred(i)c(t)a Raya dona Beatriz mha moler. os meus Castelos. e as mhas vilas de Marua~ & de Portalegre. & d‘aRonches cu~ todos seus t(er)my~os 

[...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] os sobred(i)c(t)os Castelos e vilas tornesse A‘lRey de Port(ugal) sen neua (con)tenda e sen ne~uu~ enbargo.‖ 

IB655 sobre- Localização 

acima 

sobredictos
812

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

sobredito, 

supracitado, 

CA020 02-03 

                                                           
809

02 ocorrências. 
810

02 ocorrências. 
811

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez.  
812

03 ocorrências.  
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de dīcĕre supramencionado 

AVERBAÇÃO: ―[...] outorgamos e p(ro)metem(os) todo ate´~e´r saluo q(ue) no~ outorgam(os) ne~ dam(os) aos sobred(i)c(t)os poder de faz(er) nulha re~ 

sobelas doazo~es e sobrelos aleam(en)tos q(ue) o daua~dito Rey don Sancho fez.‖ 

IB656 sobre- Localização 

acima 

sobreditas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

TOX032 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu dito tabalio~ a estas coussas sobreditas pressente ffoy & esta carta ffiz com mja ma~o propria e meu ssinal pux en ella.‖ 

IB657 sobre- Localização 

acima 

sobredicto
813

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

TOX032 01 

AVERBAÇÃO: ―Eu sobre (di)c(t)o
814

 Affonsso rodrigiz por esta canbha lhy dou en nome (di)c(t)o Senor as aldeyas q(ue) am nome [...] ustey & castieyra 

[...].‖ 

IB658 sobre-  Localização 

acima 

sobredicto ~ 

sobreditas
815

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

FG 65/69 

AVERBAÇÃO 1: ―Qui ferir moller ante seu marido. [...] se a ferir que faça negro ou seir sãgui pectarli .viij. maravidis [...] se for outra ferida chus 

pequena. ou de maó posta ou enpellada auer o meyo deste Juyzo sobredicto. e en estas cousas e nas outras escoller senpre o rancuroso.‖   

AVERBAÇÃO 2: ―Et estas cousas sobreditas auemos nos e as otras unde nõ somos certaos sabelloemos unde auemos foro e enuiar uol‘emos dizer.‖   

IC1099 sobre- Localização 

acima 

sobredito
816

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

VPP 02 

AVERBAÇÃO: ―[...] o sobredito Domjgos martjnz per poder da dita procuraçon por si e ẽ nome da dita sa molher fez carta de uendiço e de perdurauel 

firmidõe A Johãe anes [...].‖ 

                                                           
813

02 ocorrências. 
814

Observa-se a separação gráfica entre a partícula prefixal e sua base. 
815

Cada forma ocorre 01 vez. 
816

03 ocorrências. 
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IC1100 sobre- Localização 

acima 

sobredito ~ 

sobreditas ~ 

sobredita ~ 

sobreditos
817

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

SFJ 02 

AVERBAÇÃO: ―E o sobredito priol por ssj E pelo cõuento do dito seu Mostejro cugo procurador era per hũa procuraço que logo mostrou [...].‖ 

IC1101 ssobre- 

~ 

ssobre- 

Localização 

acima 

ssobredito ~ 

ssobre ditas
818

  

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

EDC 01-02 

AVERBAÇÃO 1: ―E eu Aldonça mjgééz nos obrigamos per todos nossos Béés gáánhados e por gáánhar a pagarmos A uos dita rrenda em cada hũu Ano 

como ssobredito he.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Louuamos e outorgamos todalas coussas ssobre ditas
819

 e cada hũa delas E prometemos a téélas e aguardalas como sobredito.‖ 

IC1102 sobre-  Localização 

acima 

sobredictos ~ 

sobredicto
820

  

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

VCRA 01-02 

AVERBAÇÃO: ―Estando no dicto logo Martjm rodriguiz. e vaasco lourẽço e Ruy gonçaluéz vereadores da dicta vílla e Rodrigue anes procurador. do 

Conçelho [...] Vendérom e Rematarõ os sobredictos o dicto CasaL. Ao dicto Martjm rodrigujz.‖ 

IC1103 ssobre-  Localização 

acima 

ssobreditas  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] e nõ na queRendo nos ẽtõ A uẽderdes uos sse quisserdes A taL pessoa que cõpra todalas ditas coussas e nõ sseya das ssobreditas.‖ 

IC1104 sobre-  

~ 

Localização 

acima 

sobredita ~ 

ssobredito ~ 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

sobredito, 

supracitado 

CCBA 01-02 

                                                           
817

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez; a terceira, 02 vezes; e a quarta, 01 vez. 
818

Cada forma ocorre 01 vez. 
819

Observe-se que no mesmo texto ocorre as formas ssobreditas e ssobre ditas, ou seja, com o item ssobre- aglutinado ou não à base. 
820

A forma no plural ocorre 03 vezes; a forma no singular ocorre 02.  
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ssobre- ssobredita ~ 

sobreditas
821

 

de dīcĕre 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] A mj dito Tabelliom parecia. A quaL Contaua. que ffora fecta. tres djas de Junho Era sobredita.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Assy ffezerom ffoj per outoridade e Conssentjmento, doutra carta do ssobredito vjgajro sseellada do sseello pendente da Audjençja do 

dito bispo.‖ 

IC1105 sobre- Localização 

acima 

sobredito Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP030 01 

AVERBAÇÃO: ―Et eu Ferna~ Fer(nande)z, o sobr(e)d(i)to, recibj i~ mj~ o p(r)eyto & #vj as demandas q(ue) facia~ & as razoes q(ue) por si poyna~ & o 

dereyto q(ue) por si auia~ [...].‖ 

IC1106 sobre- Localização 

acima 

sobreditas ~ 

sobreditos
822

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP066 01 

AVERBAÇÃO 1: ―De todas estas coussas sobr(e)d(i)tas me dou & outorgo por ben pagado & todo ficou en Andre Mon(n)iz, meu tutor & meu amo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] dou a uos Costança Fer(nande)z, moll(e)r q(ue) fostes do d(i)to Gil Oarez, meu padre, por liure & por q(u)ita p(ar)a por senp(re) 

ya mays de bo~as q(ue) y ficara~ de p(ar)te de mj~a nana Oraca Aras a tenpo de sua morte q(u)anto he[i] de au(er) mouil ca de todo au(er) mouil resçeby o 

meu q(u)iño~ [i~] p(re)sença dos sobr(e)d(i)tos me(us) tutores [...].‖ 

IC1107 sobre- Localização 

acima 

sobredito ~ 

sobreditas
823

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP012 01 

AVERBAÇÃO: ―Eu Afon(so) Mouro, notario sobr(e)d(i)to co~llas d(i)tas t(estemoya)s chamado & rrogado a estas cousas sobr(e)d(i)tas, p(re)sente foy & 

meu nom(e) & sinal poño et de meu mandado Joh(a)n Fern(ande)s sc(r)iujo.‖ 

IC1108 sobre- Localização 

acima 

sobredita Verbo Verbo Adj. Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

sobredito, 

supracitado 

HGP075 01 

                                                           
821

Cada forma ocorre 01 vez. 
822

Cada forma ocorre 01 vez. 
823

Cada forma ocorre 01 vez. 
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PP de dīcĕre 

AVERBAÇÃO: ―Et eu, o d(i)to F(erna~) Yan(e)s, por mj~ & pola d(i)ta mja moll(e)r, asy outo(r)go esta carta & as (con)diçoes q(ue) em ella som 

esc(r)iptas em todo su a pe~a sobr(e)d(i)ta.‖ 

IC1109 sobre- Localização 

acima 

sobreditos ~ 

sobredito
824

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―E nos, p(r)iol & f(re)yres & raçoeyros sob(re)d(i)tos, ma~damos & outorgamos sse formos (contr)a este p(r)azo en todo ou en pa(r)te 

q(ue) peytemos aos sob(re)d(i)tos ou a cada hu~u deles a q(ue) este enp(r)azam(en)to fazemos cen mrs uelhos de pe~a.‖ 

IC1110 sobre- Localização 

acima 

sobredicto
825

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

TOX034 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] o (di)c(t)o p(ro)curador o d(i)to Steua~ nuniz pedio a mj~ sob(re)(di)c(t)o Tabalio~ q(ue) lhy dese hu~u test(e)m(un)ho eu dei lho 

co~ meu ssinal q(ue) tal he [...].‖ 

IC1111 sobre- Localização 

acima 

sobredictas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

FR 76r 

AVERBAÇÃO: ―[...]a uista d(e) todos e qualquer q(ue) (contra) estas cousas sobredictas ueer e algu~a re~ fez(er), peyte o dyzimo dublado a meyadad(e) 

p(er)a el rey e a out(ra) meadad(e) p(er)a o bispo [...].‖ 

IC1112 sobre- Localização 

acima 

sobredictas ~ 

sobredito
826

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do PA sobre- + -dito < 

do lat. dictus, part. pass. 

de dīcĕre 

sobredito, 

supracitado 

VSMA 79r / 

81v 

AVERBAÇÃO 1: ―E o s(an)c(t)o bispo Nono e~tom aa pressa emviou a my~ pecador seu diacono ao bispo da cidade que lhe disesse e recontasse todas as 

sobred(i)ctas cousas e lhe emviasse hu~m dos se(os) diacon(os).‖
 
 

AVERBAÇÃO 2: ―Depois desto tres anos fiz eu voto de hir a Iher(usa)l(e)m e visitar e adorar os sant(os) logares da resurreyco~ do Senhor e pidi licenca 

                                                           
824

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
825

02 ocorrências. 
826

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes.  
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ao sob(re)dito bispo Nono.‖ 

IC1113 sobre- Excesso sobrepoja ~ 

sobrepojam
827

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *superpŏdiāre ultrapassar, exceder, 

sobrepujar 

VSMA 76v / 

79v 

AVERBAÇÃO 1: ―E logo sse lançou e~ t(e)rra, ferindo sua façe de feridas, e com muitas lagrimas rregando e molhando a terra, dizendo: - O´ muito alto 

Deos, p(er)doa a my~ pecador, que a ponpa e ornamento de hu~a molher do mundo de hu~u~ dia, sob(re)poja e veençe todas as obras de minha vyda.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal 

de nenhu~a obra boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.‖ 

23. sub- 

ETIMOLOGIA: Prefixo latino, advindo da preposição latina de acusativo e ablativo sub, que denotava os valores semântico de ‗sob, embaixo de, por baixo 

de, abaixo de‘; ‗segundo, em consequência de‘; ‗perante, em presença de‘; ‗perto de‘; ‗imediatamente antes de‘; ‗durante, no tempo de‘; ‗para, em direção a‘; 

‗depois de‘. É  morfologicamente conexa pelo indo-europeu com o antepositivo grego hupó (hip(o)-). Em português, documenta-se em vocábulos eruditos 

e/ou semieruditos formados no próprio latim (como subalternus → subalterno, submergĕre → submergir etc.) e em vários outros formados nas línguas 

modernas, como subarrendar, subchefe etc. O < b > da forma prefixal latina é invariavelmente assimilado diante de vocábulos iniciados por < c >, < f >, < g 

> e < p >, como em succēdĕre → suceder, suffīxus → sufixo, suggĕrĕre → sugerir, supplantāre → suplantar. A forma latina subs- reduz-se normalmente a 

sus- diante de < c >, < p> e < t >, como em subscĭtāre → suscitāre → sucitar, subspendēre → suspendēre → suspender, substĭnēre → sustĭnĕre → suster. 

Em português, além dos vocábulos iniciados por sub-, su- e sus-, pelo modelo do latim, documentam-se, ainda, formações em sob- (sobestar) e em so- 

(soerguer), sendo esta última muito frequente no período arcaico da língua. Em vernáculo, denota os seguintes sentidos: (i) ‗soto-posição‘, como em 

subaquático, subaxilar, subcutâneo, subjazer, subsolo, substrato; (ii) ‗ascensão, elevação‘, como em sublevar, sublime; (iii) ‗subordinação, inferioridade‘, 

como em subchefe, subdelegado, submeter, subserviente; (iv) ‗substituição‘, como em substituir, substituto; (v) ‗proximidade, aproximação‘, como em 

sublunar, subsequente, subtropical, subúrbio; (vi) ‗transmissão‘, como em subarrendar, sublocar, substabelecer; (vii) ‗abrandamento, diminuição, 

incompletude‘, como em subarqueado, subdelírio, subglabro, subinflamatório, subluxação; (viii) ‗ação furtiva, oculta‘, como em subornar, sub-reptício. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: s-3 ~ ssu- ~ su- ~ sob-2 ~ so- ~ sof- ~ sos- ~ suc- ~ sus- ~ sso- ~ ssus- ~ 

subb- ~ sub-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

                                                           
827

Cada forma ocorre 01 vez.  



882 

 

DO MLS 

IB659 s-3
 
 Sentido 

opaco 

asunar ~ 

assunar ~ 

asuar
828

 

Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *ad- + -sub- +     

-unāre
829

 

assuar, juntar, reunir TAS 03  

AVERBAÇÃO 1: ―E mãdo ainda que se s‘asunar todos nõ poderem ou nõ quiserẽ [...] ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro. Outrossi mãdo 

daqueles que mia mãda an a departir ou todas aquelias cousas que suso sũ nomeadas que si todos nõ se podere assunar ou nõ quiserem ou descordia for 

entr‘eles ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E mãdo ainda que se s‘asuar nõ poderen ou nõ quiseren [...] ualia aquilo que mãdarẽ os chus muitos per nõbro. Outrissi mãdo daqueles 

que mia mãda an a departir ou todas aquelas cousas que suso sũ nomeadas que se todos nõ se podere asuar ou non quiseren ou descordia for antr‘eles ualia 

aquilo que mãdaren os chus muitos per nõbro.‖ 

IB660 s-3 Sentido 

opaco 

assũada Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *ad- + -sub- +     

-unāre 

reunido, congregado, 

aglomerado 

CSM 05-16 

AVERBAÇÃO: ―E ar quero-vos demostrar / gran lediç‘ aficada / que ouv‘ ela, u vyu alçar / a nuv‘ enlumẽada / seu Fill‘; e poys alçada / foi, viron angeos 

andar / ontr‘ a gent‘ assũada, / muy desaconsellada, / dizend‘: ‗Assi verrá juygar, / est‘ é cousa provada‘‖ 

IC1114 s-3 Sentido 

opaco 

assũãdo Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. *ad- + -sub- +     

-unāre 

 reunido, ajuntado, 

congregado, 

amotinado 

FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Quãdo esto ouuyo ffilemon repẽẽdeusse muy de coraçõ de quanto mal Auia dicto contra oseruo de Deus de guysa que logo se fez fazer 

cristáao. Poys que esto ouue feito foysse logo per Ante o adeãtado hu estaua iulgando. Eante todo opobóo que hj era assũãdo disse Ay juyz erras muy 

malamẽte queos homẽs sanctos e seruos de Deus fazes atormẽtar e matar. Ca os cristáaos nõ preegã mal neno fazẽ. Quando o adeãtado esto ouuyo cuydou 

logo que era algum homẽ da Cidade sandeu equeo dezia entre belho.‖ 

IC1115 s-3 Sentido 

opaco 

assunhadas Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. *ad- + -sub- +     

-unāre 

reunido, juntado, 

agrupado 

HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] enp(r)azamos a uos, St(eua~) Ioha(n)es, e a uossa molh(er), M(ari)a Leda, moradores en Tameal da f(re)gesia de San Juyaa~o de 

                                                           
828

As duas primeiras variantes aparecem cada uma 01 vez, na versão da Mitra de Braga. A terceira variante ocorre 02 vezes, na versão da Catedral de Toledo.
  
Em Cunha (2010) não 

se registra tal verbo. 
829

Informação dada por Prof.ª Rosa Virgínia Mattos e Silva, por ocasião do II Congresso Internacional de Linguística Histórica, na USP, em fevereiro/2012. 
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t(e)rra de Neuha, todalas q(ue)bradas q(ue) o d(i)to mon(esteyro) ha ena d(i)ta f(re)gesia de San Juyaa~o [...]. E trag(er)des essas q(ue)bradas assunhadas 

e no~nas ve~derdes ne~ doardes ne~ apenhorardes ne~ p(ar)te delas a caualeyro ne~ a dona ne~ a cl(er)igo ne~ a escudeyro ne~ a hordj~ seno~ a atal 

pesoa q(ue) seia da uossa co~diço~ & q(ue) de´ ende ao d(i)to mon(esteyro) os d(i)tos q(u)atro mrs & m(eyo) como d(i)to he.‖ 

IB661 ssu- Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

ressucitou Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- 

+ -suscĭtāre < sub(s)- +  

-cītāre ‗pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, 

suscitar (movimento de 

alma, paixão)‘ 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

CSM 21 

AVERBAÇÃO: ―Esta é como Santa Maria ressucitou ao menĩo que o judeu matara porque cantava ‗Gaude Virgo Maria‘.‖ 

IC1116 ssu- Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

ressuzitou ~ 

ressuzites ~ 

ressuzitar ~ 

ressuzitado
830

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- 

+ -suscĭtāre < sub(s)- +  

-cītāre ‗pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, 

suscitar (movimento de 

alma, paixão‘) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

DSG 01r – 

05r 

AVERBAÇÃO 1: ―v. Como libertino ressuzitou hu u  | ¶ morto.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Etã | to foy oamor do filho que ouue . | que quando uiu oseruo de deus . tomou | ocaualo em que andaua / pello fr | eeo . e disselhe com 

grande Jura | mento . Tu nõte partiras daquy . | ataa que ressuzites aquj omeu | filho.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eel  | quiseralhe fogir deboame te . mas | nõ pode . Eduujdando em seu | coracom que fazia . Ahumilda | de ocuytaua / que nom 

pedisse | a deus tam gram dom como aquel / | case nõ tynha por tam bóó . que deus | por el / nem hu u  morto deuese | ressuzitar . D‘outra parte piadade . 

e | door que auia da madre . que fazia tan | gram chanto por seu filho . mo | ujao pera pedir anosso senhor / que | socorrese / aaquela molher tam  | 

coytada.‖ 

                                                           
830

A primeira forma ocorre 04 vezes; as demais, 01 vez cada.  
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AVERBAÇÃO 4: ―Sam  gregorio respondeo . Amj  | semelha que auirtude de cada | húú destes homéés boõs deque fa | lamos . cõ afe damolher . que 

ofilho | tynha morto . obrarom / perase mo | strar auirtude e opoderyo de deus . e  | aqueste menino que foy ressuzitado.‖ 

IB662 su- Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

resurgiu Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- + -

regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

CSM 05 

AVERBAÇÃO: ―Outra razon quero contar / que ll‘ ouve pois contada / a Madalena: com‘ estar / vyu a pedr‘ entornada / do sepulcr‘ e guardada / do 

angeo, que lle falar / foy e disse: ‗Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.‘‖ 

IC1117 su- Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

resurgio ~ 

resurgiu
831

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- + -

regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

OE 03v 

AVERBAÇÃO 1: ―E disse Sam Paulo: Pera tu tolheres toda duuida, eu te escreuerey as palauras, e tu as dy ao cego per tua boca, e e~ esta guisa: Enno 

nome de Jhesu Christo nado da Uirgem, crucifixo, morto, e que resurgio e sobio aos ceeos, uee! E entom disse Dinis ao cego estas palauras, e o cego logo 

uyo, e Dinis logo creeo a ffe de Jhesu Christo, e depois foy martir glorioso.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Hu~u~ caualeyro amaua muyto Jhesu Christo, e, co~ muy grande amor que lhe auia, foy-sse a Jherusalem e andou per todolos sanctos 

lugares hu Jhesu Christo naceu, morreu e resurgiu e co~uersou e fez as outras cousas.‖ 

IC1118 su- Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

resurgir Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +          

-regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

FS 02r 

AVERBAÇÃO: ―Epois de três Anos prometi. eu Jacobo. dir a Jherusalem por fazer mhas orações em aquel sancto logar hu nostro senhor quis resurgir de 

morte auida.‖ 

                                                           
831

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC1119 su- Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

resurreycõ ~ 

resurreycom
832

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +          

-regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

Ressurreição VSMA 81v 

AVERBAÇÃO 1: ―Depois desto tres anos fiz eu voto de hir a Iher(usa)l(e)m e visitar e adorar os sant(os) logares da resurreyco~ do Senhor e pidi licenca 

ao sob(re)dito bispo Nono.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Veem(os) a(os) logares sanct(os) e adoram(os) a sancta resurreycom e ho lenho da sancta vera Cruz.‖ 

IC1120 su- Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

resurreyçom Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +          

-regĕre, ‗dirigir, guiar, 

conduzir‘ 

Ressurreição CGE 01c 

AVERBAÇÃO: ―E per elles outrossi sabemos da morte e paixon e da resurreiçom e da ascensom do Nosso Senhor Jhesu Cristo.‖ 

IC1121 sob-2 Movimento 

de baixo para 

cima, 

ascensão, 

elevação 

sobiu Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir DSG 06r 

AVERBAÇÃO: ―Eo mõie se tor | nou pera sua cela / eno tenpo e  | que os mõies iaziam folgando | ao meyo dya . assy como mã | daua sua ordem . Veeo 

oladrã | ao lugar per que soya aentrar . e sobiu | na sebe . e depois que pos hu u pee | no orto . uiu quehu a serpente  | iazia tendida na carreira per | que 

el auia aentrar.‖ 

IC1122 so- Sentido 

opaco 

socorresse ~ 

socorrese
833

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. succurrĕre < lat. 

sub- + -currĕre, ‗correr‘ 

socorrer, ajudar, 

valer, amparar 

DSG 03v -     

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca húú  | dia caiu húú gram penedo / de cy | ma d‘húú monte . so que estaua o | seu Moesteiro . e uyndo muy tesso pera | destruyr todo 

                                                           
832

Cada forma ocorre 01 vez.  
833

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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oMoesteiro . e pera matar quan | tos ally estauam . O sancto home  | dom honrrado abbade do dito moesteiro . | fez osinal dacruz sobre opene | do . e 

chamou onome de ihesu christo . | amuj grandes braados . quelhe socorresse . e logo openedo esteue em | sy . e nom foy mais por diante . | pero que nom 

achou lugar em quese reteuesse.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eel  | quiseralhe fogir deboame te . mas | nõ pode . Eduujdando em seu | coracom que fazia . Ahumilda | de ocuytaua / que nom 

pedisse | a deus tam gram dom como aquel / | case nõ tynha por tam bóó . que deus | por el / nem hu u  morto deuese | ressuzitar . D‘outra parte piadade . 

e | door que auia da madre . que fazia tan | gram chanto por seu filho . mo | ujao pera pedir anosso senhor / que | socorrese / aaquela molher tam  | 

coytada.‖ 

IB663 so-  Sentido 

opaco 

sofredor Verbo Verbo Adj. Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofredor, padecente, 

o que padece 

sofrimentos 

CEM 23 

AVERBAÇÃO: ―U a vós começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son, / ca os pontos del no meu coraçon / se ficaron, de guisa que logu‘ i / 

cuidei morrer, e dix‘ assi: - Senhor, / beeito sejas tu, que sofredor / me fazes deste marteiro par ti!‖ 

IB664 sof-  Sentido 

opaco 

soffrer ~ 

soffressen ~ 

soffro
834

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

aguentar 

CA 16-63 

AVERBAÇÃO 1: ―E quant‘ eu prendo, mia senhor, / de vos, quero vo-lo dizer: / ei mui gran cuita de soffrer / ca non prendo de vos melhor. / E pois mi-

assi de vos aven, / ome seria eu de mal-sen / se non punhass‘ em vus veer.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca se eles ouvessen tal / coita qual og‘ eu ei d‘amor, / ou soffressen tan muito mal  / com‘ eu sofro por mia senhor, / log‘ averian a 

querer / mui mais as morte c‘ atender / de viveren tan sem sabor.‖ 

IB665 so-  Sentido 

opaco 

sofredes ~ sofri 

~ sofro ~ 

sofresti
835

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer CEM 21 / 

24 

AVERBAÇÃO 1: ―E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss‘ en / ca eno rostro trage, e non ten / por dereito de s‘end‘ el encobrir; /  e 

se aquesto sofredes ben lheu, / querran a outr‘ assi furtá-l‘o o seu, / de que pode mui gran dano vĩir.‖ 

                                                           
834

A primeira forma ocorre 13 vezes; a terceira, 04 vezes; a segunda, 01 vez.  
835

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 2: ―Quisera-m‘eu fogir logo dali, / e non vos fora muito sem razon, / con medo de morrer e con al non, / mais non pudi – tan gran coita 

sofri; /  e dixe logu‘ enton: - Deus, meu Senhor, / esta paixon sofro por teu amor, / pola tua, que sofristi por min.‖ 

IB666 so-  Sentido 

opaco 

sofr‘ Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

aguentar 

CAMI 27 

AVERBAÇÃO: ―El, amiga, achei eu andar tal / come morto, ca é descomunal / o mal que sofr’ e a coita mortal, / pero, quando me vio, disse-mi assi:/ 

‗Senhor, rogad‘ a senhor do meu mal / por Deus, que aja mercee de mi.‘‖ 

IB667 sof- ~ 

so- 

Sentido 

opaco 

soffreu ~ 

soffrer ~ 

sofrera ~ 

sofrer ~ 

sofreremos
836

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

aguentar, suportar; 

permitir, tolerar 

CSM 09-27 

AVERBAÇÃO 1: ―Por ela nos perdoou / Deus o pecado d‘ Adam / da maçãa que gostou, / per que soffreu muit‘ affan / e no inferno entrou [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Quenas coitas deste mundo ben quiser soffer, / Santa Maria deve sempr‘ ante si põer.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―A Emperadriz, que non vos era de coraçon rafez, / com‘ aquela que tanto mal sofrera e non hũa vez, / tornou, con coita do mar e de 

fame, negra come pez [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―As monjas, pois entender / foron esto e saber, ouveron esto e saber, / ouveron gran lediça; ca, porque lles non sofrer / queria de mal 

fazer, / avian-lle mayça. / E fórona acusar / ao Bispo do logar, / e el ben de Colonna / chegou y; e pois chamar- / a fez, vẽo sen vagar, / leda e mui risonna.‖ 

AVERBAÇÃO 5: ―O jograr por tod‘ aquesto non deu ren, mas violou / como x‘ ante violava, e a candea pousou / outra vez ena vyola; mas o monge lla 

cuidou / filar, mas disse-ll‘ a gente: ‗Esto vos non sofreremos.‘‖ 

IC1123 so-  Sentido 

opaco 

soffrer
837

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

suportar, aguentar VSMA 77r 

AVERBAÇÃO: ―E disse: vy e~ cabo do altar hu~a po~o~ba de collor negra e chea e çercada de muita çugidade e fedor, o qual fedor e çugidade eu nom 

podia soffrer. Ella voava e estava ante my~, ataa o tenpo que a horaço~ do bispo leyxa estar os cathecumynos, s(cilicet), os que sse q(ue)re~ tornar aa ffe. E 

                                                           
836

A segunda forma ocorre 28 vezes; as demais, 01 vez cada. 
837

Observe-se que podem ser tomados como etimologicamente sinonímicos os verbos sofrer e suportar. O primeiro vem do verbo latino fero, fers, ferre, tuli, latum (‗portar‘, daí 

turiferário, ceroferário etc.), enquanto o segundo vem de portare, sendo sinônimos, portanto. Por essa razão (e também pelo contexto) foi que indicamos como sentido para soffrer o 

verbo suportar. Contudo, com a história da língua, os vocábulos em questão passaram a veicular sentidos distintos, havendo especificação semântica da segunda forma (suportar). 
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q(uan)do o diacono, segundo seu custume, lançou fora os cathecumynos, ella de todo e~ todo nunca mais pareçeo
838

 na ig(re)ja.‖ 

IC1124 so-  Sentido 

opaco 

sofrer ~ sofreu 

~ soffrer
839

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer; 

tolerar, aguentar 

OE 03r / 

04v 

AVERBAÇÃO 1: ―Mais hu~u~ uelho jnnocente e sinpliz no~ quis soffrer a soberua daquelle filosafo e disse-lhe: Oo tu, filosapho, e~no nome de Jhesu 

Christo ouue a ensinança da uerdade!‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esta palaura e uerbo, que nos chamamos Filho de Deus, aue~do misericordia sobre os home~e~s, liurou-[o]s do error e~ que eram e 

soffreu e quis nacer de molher e conuersar com os home~e~s e morrer por elles e vi~i~ra outra uez a julguar a uida de cada hu~u~s.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―E este Sancto Ignacio, antre os muytos torme~tos que lhe fezero~, sempre muyto ameude nomeaua este nome Jhesu, e pella uirtude delle 

tanta forteleza auia em soffrer con paciencia, que pella dulçura do nome de Jhesu no~ sentia os torme~tos.‖ 

IC1125 sof-  Sentido 

opaco 

soffria ~ soffro 

~ soffrerey
840

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

aguentar, suportar 

FS 15v -

01v 

AVERBAÇÃO 1: ―Equandoa deytarõ anteaporta marauilhouse osancto homẽ da coyta que soffria e disselhj. ffilha sey leda estoti deu Deus por ta saúde. e 

nõ por ta morte onde deuemos mais acatar que data saúde ti nõ uenha perigóo.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―[...] nos apareceu oẽmíjgo assi como núu e tíjnha as maãos sobrela cabeça aíuntadas. e daua uozes en esta guysa edezia. Ay que crueza 

e que força soffro deste uelho.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Jamais nõ soffrerey os que sse ati tornarẽ. Maldito seia odia enque tu naçisti por séeres meu contrayro. Ca as tas lagrimas mi 

derribaron e mj destroyrã mha casa. Emha asperança he coffonduda de Rayz.‖ 

IC1126 sof-  Sentido 

opaco 

soffrer ~ 

soffre-as
841

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

aguentar, suportar LA 12 

AVERBAÇÃO: ―E outrossi a ema faz senbrante que pode voar pela pena que trage e nõ pode, ca a pena he pouca e o corpo he grande e pesado e portãto 

tã pouca pena non pode sostẽer no aar tã grande corpo, ca a pena he pouca e rara e passa-a ligeyramẽte o aar e por esso nõ a pode soffrer. Mais as outras 

aves que an a pena muyta e espessa e o aar non a pode passar e an os corpos leves, soffre-as o aar em sy e voam sobr‘ele.‖ 

                                                           
838

Observe-se que a forma pareçeo (sem prefixo) ocorre com o sentido de aparecer, não de parecer. Alternância de lexema com e sem prefixo no PA, mas com mesmo sentido. 
839

Cada forma ocorre 01 vez. 
840

A primeira forma ocorre 02 vezes; as demais, 01 vez cada.  
841

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC1127 so-  Sentido 

opaco 

sofrer ~ 

sofrendo ~ 

sofremos ~ 

sofrem
842

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

aguentar, suportar; 

padecer, sofrer 

DSG 02r – 

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―E porque dom pedro meu amigo | cuydando eu no bem que perdy . e | no mal que ora passo . he me muj | graue de sofrer . oestado em 

que ora | uiuo .‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Aqueste | santo home  libertino . hia ahúú / | lugar pera procurar proueito do seu | moesteiro . e chegando aaquel lugar . | O conde 

dos godos que auia nome  | darido / cõ sua mesnada grande . os | seus home e s / derribarom  oabba | de libertino do caualo em que anda | ua . e 

tomarõlho . Eel sofrendo / ia deboa mente / o dapno do caua | lo . disselhes que tomassem os azorragues que tragia . cõ que fazia | andar ocaualo.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Euee  | do todos . que aquestas bestas | se nõ queriam mouer . disse huu  | dasua conpanha . Este enbargo / e este noio que nos ora 

sofremos . | nunca nos ueeo / senõ pollo tor | to que fezemos ao abbade seruo | de deus.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Entõ disse aaserpente . graças | adeus . catu conpriste oque te eu mã | dey . orate uay . e aserpente logo se | foy . Eo mõie ueeo depois 

ao la | drom . e disselhe . que he aquesto | Jrmááo . deus te medeu . Por que quise | ste fazer tantas uegadas furto | naqueste orto . en que os mõies / | tanto 

trabalho sofrem . e dizendo | esto / tiroulhe o péé / do paao dase | be aque estaua apresso . se  ne  | húú seu dapno . e disselhe / vente | comigo.‖ 

IB668 so-  Movimento 

para dentro 

ou para baixo 

somerger Verbo Verbo Verbo Do lat. submergĕre < lat. 

sub- + -mergĕre, 

‗mergulhar, afundar‘ 

submergir, afogar CSM 18 

AVERBAÇÃO: ―Pois a dona foi ferida mal daquel, peyor que tafur, / e non vĩia quen lla das mãos sacasse de nenllur / senon a Condessa, que lla fillou, 

mas esto muit‘ adur; / ũus dizian: ‗Quéimena!‘ e outros: ‗Moira con segur!‘ / Mais oi-la deron a um marĩeiro de Sur, / que a fezesse mui longe no mar 

somerger.‖ 

IC1128 so-  Movimento 

de baixo para 

cima 

soportar Verbo Verbo Verbo Do do lat. supportāre  suportar, aguentar VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Oo velho maao, q(ua)nta forca me as feyta jamais adeante no~ poderey soportar as tuas obras, feyt(os) e artes.‖ 

                                                           
842

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC1129 so- Movimento 

de baixo para 

cima 

sopricar Verbo Verbo Verbo Do lat. supplĭcāre suplicar, implorar VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―E apelar e sopricar E apelaçõ ou apelações suplicaçõ ou soplicações seguir E pera jurar ẽ mha Alma iuramẽto qual o dereyto demãdar.‖ 

IC1130 su- Movimento 

de baixo para 

cima 

suplicou Verbo Verbo Verbo Do lat. supplĭcāre suplicar, implorar VSMA 80v 

AVERBAÇÃO: ―E ela p(er) sua madre suplicou ao s(an)cto bispo Nono e disse: - Todas estas /||cousas||/ dou e ponho em tuas ma~aos.‖ 

IC1131 su- ~ 

so- 

Movimento 

de baixo para 

cima 

suplicaçõ ~ 

soplicações
843

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. supplicātĭo, -ōnis 

< lat. supplĭcāre 

suplicação VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―E apelar e sopricar E apelaçõ ou apelações suplicaçõ ou soplicações seguir E pera jurar ẽ mha Alma iuramẽto qual o dereyto demãdar.‖ 

IC1132 so- Sentido 

opaco 

soprou Verbo Verbo Verbo Do lat. sufflāre < lat. sub- 

+ -flāre, ‗soprar, exalar‘ 

soprar, assoprar VSMA 80v 

AVERBAÇÃO: ―A s(er)va de Deos q(ua)ndo esto ouvio soprou e cospio o diaboo, e disse: - O diaboo eu ja te renunciey e renu~cio. O meu senhor Jhesu 

Cristo que me livrou do teu poderio e me trouxe ao seu talamo e casa e paaco celestrial, ele me defenda de ty.‖ 

IC1133 so- Sentido 

opaco 

soprou Verbo Verbo Verbo Do lat. sufflāre < lat. sub- 

+ -flāre, ‗soprar, exalar‘ 

soprar, assoprar FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Quãdo esto ouuio aserua de Deus fez ossinal da cruz sobressi. e soproulhi edisselhi. Eẽmíjgo iate negey er negote hora.‖ 

IB669 sos- Sentido 

opaco 

sospeyto ~ 

sospeytos
844

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. suspectus < do 

infinitivo sŭspĕctāre 

suspeito TP 03-06 

AVERBAÇÃO 1: ―E pero se a´ o juyz sospeyto, primeyramente o deve a diz(er) e dout(ra) guisa semelha que (con)sente en el.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Eno tempo das provas devem(os) catar que p(re)sentes seya~ as partes (contra) que~ se aduzen e doutra guysa no~ valle~ as provas, 

                                                           
843

Cada forma ocorre 01 vez. 
844

Cada forma ocorre 01 vez.  
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fora se no~ quiser vijr aquel (contra) que se da~ os testijgoos. E deven seer d(e) boa numeada e no~ sospeytos.‖ 

IB670 sos- Sentido 

opaco 

sospeita Verbo Verbo Subst. Do lat. sŭspĕctāre < 

suspīcĕre < sub- +           

-specĕre, ‗olhar, ver, 

avistar‘ 

receio, 

pressentimento, 

suspeita 

CAMI 26 

AVERBAÇÃO: ―— Ai amiga, eu ando tan coitada / que sol non poss‘ en mi tomar prazer, / cuidand‘ en como se pode fazer / que non é já comigo de 

tornada, / e, par Deus, por que o non vej‘ aqui, / que é morto gran sospeita tom‘i, / e, se mort‘ é, mal dia eu fui nada.‖ 

IB671 sos- Sentido 

opaco 

sospeitada Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. sŭspĕctāre < 

suspīcĕre < sub- +           

-specĕre, ‗olhar, ver, 

avistar‘ 

suspeitar, recear, 

desconfiar, 

pressentir 

CAMI 27 

AVERBAÇÃO: ―— Amiga fremosa e mesurada, / non vos digu‘ eu que non pode seer / voss‘ amigo, pois om‘ é, de morrer, / mais, por Deus, non sejades 

sospeitada / d‘outro mal d‘ el, ca, des quand‘ eu naci, / nunca d‘ outr‘ ome tan leal oí / falar, e quen end‘ al diz non diz nada.‖ 

IC1134 so- Movimento 

de baixo para 

cima 

sospirar Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < lat. 

sub- + -spīrāre, ‗soprar‘ 

suspirar FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Eel er deytou sse engeolhos e começou a sospirar muy fortemẽte e feriu sas culpas enseu peyto e regou de lagrimas oceliço onde era 

uestido.‖ 

IC1135 so- Movimento 

de baixo para 

cima 

sospirando Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < lat. 

sub- + -spīrāre, ‗soprar‘ 

suspirar VSMA 75v 

AVERBAÇÃO: ―E o bispo Nono out(ra) vez tornou sua façe sobre seus giolhos, co~ grande desejo sospirando e chorando ferindo seus pect(os); todo o 

çiliçio de que era vestido de suas lagrimas era molhado, e disse aos bispos outra vez: - Em verdade vos out(r)os na ffremosura desta molher, nom ouvestes 

plazer e dellecto?‖ 

IC1136 so- Movimento 

de baixo para 

sospiros
845

 Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < lat. 

sub- + -spīrāre, ‗soprar‘ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

VSMA 75v / 

79r 

                                                           
845

02 ocorrências. 
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cima mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

AVERBAÇÃO 1: ―E de todo coraçom co~ grandes e lo~guos sospiros disse aos bispos: - Rrogo-vos que me digades se ouvestes algu~u~ prazer e vos 

delectastes na grande fremosura desta molher, ou no~. E elles se callarom.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E ela q(ua)n(d)o esto ouvio outra vez se lancou e~ t(er)ra e com muyta[s] lagrimas e sospiros e grandes vozes disse: - Tu daras razom e 

co~to da mynha alma a Deos, e os meus pecad(os) e maldad(e)s a ty seer[a]m tornad(os) se me nom baptizares.‖ 

IC1137 so- Movimento 

de baixo para 

cima 

sospiros Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < lat. 

sub- + -spīrāre, ‗soprar‘ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

FS 17v 

AVERBAÇÃO: ―Edeu grandes sospiros e muy decoraçõ e tornousse aos Bispos [...].‖ 

IC1138 so- Movimento 

de baixo para 

cima 

sospiro Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < lat. 

sub- + -spīrāre, ‗soprar‘ 

suspirar DSG 02r 

AVERBAÇÃO: ―Came semelha que amjn | ha alma anda per hu u  mar . em | quea muita tenpestade . e as ond | das me deitam d‘hu a parte e da | 

outra . Equando me nenbro / do | stado em que primeirame te uiuy | quando era mõie . semelhame | que estou em magna em riba do | mar . E quando 

mene bro do es | tado em que uiuo . semelhame que | uou per esse mar / pera hu me deus | quiser leuar . Equando torno me tes | em pos my  . ueio 

arriba do mar | de queme party . e sospiro por ella | E quanto amais deseio . tan / | to mais me acho andar per esse | mar . e aposso menos auer.‖ 
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IC1139 so- Sentido 

opaco 

sostabelecer ~ 

sostabeleçudo
846

 

Verbo Verbo Verbo Do PA so(b)- +                

-stabelecer < lat. 

*stabĭlĭscĕre, incoativo 

de stabĭlĭre 

substabelecer, sub-

rogar, passar para 

outrem (encargo ou 

procuração 

recebidos), nomear 

alguém como 

substituto 

VPP 01-02 

AVERBAÇÃO: ―E doulhy comprido poder de stabeleçer ou sostabeleçer outro ou outros procurador ou procuradores. vogado ou vogados quanto quiser e 

uir que lhy fará mester E pera rreuogalos e depos a reuogaçõ o ofizío da procuraçon en si tomar cada que quiser e uir que lhy fara mester.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E qual poder dou ao dito meu marido e meu procurador esse mesmo dou ao seu stabeleçudo ou sostabeleçudo feita a procuraçõ em 

Castel mẽẽdo na praça de san pedro primeyro día de janeyro Era de mil trezẽtos e Çíncoẽta e noue Anos [...].‖ 

IB672 so-  Sentido 

opaco 

sotil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de 

sub- + -tela, ‗tela, teia‘ 

sutil, disfarçado CSM 19 

AVERBAÇÃO: ―[...] Enton a Condessa e el Conde changian a gentil / dona, que perderon por trayçon mui sotil / que ll‘ aquel gaffo traedor fora 

bastecer.‖ 

IC1140 so-  Sentido 

opaco 

sotilmẽte Subst. Adj. Adv. Do PA sutil- + -mente < 

lat. sŭbtīlis, -e, de sub- + 

-tela, ‗tela, teia‘ 

aplicadamente, 

meticulosamente, 

precisamente 

OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E em outro dia, estando Sancto Agostinho dizendo missa, chegou hi aquella molher, e, depois que elle leua~tou o corpo de Jhesu Christo, 

foy ella arreuatada e~ spiritu e uiu-se posta ante a cadeyra da Tri~i~dade e uiu aly estar Sancto Agostinho co~ a face jnclinada, desputando muy 

aficadame~te e muy sotilme~te da gloria da uirtude [...].‖ 

IC1141 so- Sentido 

opaco 

soyecto Verbo  Verbo Subst. Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

sujeito, pessoa, 

indivíduo 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―A hu~a he de tres pessoas da Trindade, e~xertadas em hu~a esencia, asi como em hu~a rayz, a segu~da he de duas naturas, e~xertadas 

e~ hu~u~ soyecto, s. natura de Deus e natureza de home~, e~xertadas em hu~u~ Jhesu Christo, asy como en tronco de aruor.‖ 

                                                           
846

Cada forma ocorre 01 vez. Cunha (2010) aponta 1844 como o ano em que começa a registrar-se em vernáculo o vocábulo substabelecer. Como se pode observar, já ocorre (com 

variação gráfica) no séc. XIV. 
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IC1142 su- ~ 

so- 

Sentido 

opaco 

sujeytos ~ 

sojeytos
847

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

subordinado LA 11/13 

AVERBAÇÃO 1: ―Aquestes nõ demostrã as horas de noyte a sseus sujeytos, assi como faz o galo aaqueles em cuja vila vive, ca nõ acusã os pecados 

daqueles por cujas almas devẽ dar razõ a Nostro Senhor, nẽ se trabalha de saber seus estados e as vidas que fazẽ e se sse maẽfestã e se sse comunga se al nõ 

hũa vez no ano assi como mãda o direito.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca o prelado quanto faz melhor e mais alta vida tãto melhor pode veer e melhor correger a vida dos seus sojeytos.‖ 

IC1143 su- Sequencialida

de 

sucessom
848

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. succēdĕre sucessão, i.e.,  

transmissão de 

direito ou de bens 

operada pelas vias 

legais 

DPAB 01  

AVERBAÇÃO: ―E que ante sa morte guardando
849

a sucessom cõme se ata aqui guardou. noméé em as uída pessõa que seía clerigo mays chegado do 

Linhagẽ pera auer a dita sucessom e pera tragella assy como de suso dito hé.‖ 

IB673 suc-  Sequencialida

de 

successores
850

 Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor CA012 02 

AVERBAÇÃO: ―E esses Castelos e´ e´ e´ssas vilas recebede Moeda de Port(ugal) & fazede guerra e paz por Rey d(e) Port(ugal). uos e todos,, successores, 

uossos se uos Rey de portugal no~ fez(er) mal ou força ou eix(er)dame~to. E sse pela ue~tura uos ele fez(er) mal. ou força. ou eix(er)dam(en)to a´ uos ou a 

uossos successores; dizedelyo~ & fro~tadelyo ou lyo fazede diz(er) e fro~tar p(er) algue~ uos ou uossos successores en sa Corte conuçudame~te ata tres 

uezes q(ue) uos alçe força ou mal ou eyx(er)dame~to q(ue) uos fez(er). E sse o ele q(ui)ser fazer recebede ende o corrigimento ou a enme~da. e guardadely 

todalas (con)diçoes de suso d(i)c(t)as. E sse ele no~ quiser alçar a força ou mal ou o eix(er)dame~to se uolo fez(er) depos tal fro~ta como de sus‘e d(i)c(t)a; 

uos fazede o q(ue) uirdes & entenderdes que deuedes faz(er) sobre tal feyto.‖ 

IB674 suc-  ~ 

sus 

Sequencialida

de 

successores ~ 

suscessores
851

 

Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor CA001 01 

                                                           
847

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 03 vezes. 
848

02 ocorrências. 
849

Pela averbação acima, a forma guardando parece corresponder semanticamente à forma atual aguardando, e não a guardando. Alternância entre lexema com e sem prefixo no PA, 

tendo ambas as formas idêntico sentido. 
850

03 ocorrências. 
851

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez. 
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AVERBAÇÃO 1: ―[...] pague~ a mj cada´ a´no & a meus successores segnos moyos de pan ateygados.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Aiades uos & todos uosos suscessores esta h(er)dade daua~dita. en paz i~ todos tempos. & fazede ende a mi & e a todos me(us) 

successores estes foros dauanditos & no~ mays.‖ 

IC1144 so- Sequencialida

de 

soçesores Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor VCRA 02  

AVERBAÇÃO: ―Aía o dicto Mééstre Johãne e todos seus soçesores que depos elle vierem; o dicto CasaL e ffaçã delle e em elle toda. as ljure vũtade comé 

de seu Auér proprio.‖ 

IC1145 sso- Sequencialida

de 

ssoçessores
852

 Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] pera estas coussas que sse Adeãte ssegẽ damos Aforro deste dja pera todo ssempre A uos Affonso Rodigez morador ẽ carnyde [...] e A 

todos uossos ssoçessores hũa vjnha que nos Auemos no dito logo [...].‖ 

IC1146 ssus- Sequencialida

de 

ssusçesores Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor CCBA 01 

AVERBAÇÃO: ―E disse que o dito. Mosteiro. os ouuesse pera ssenpre eL e sseus. ssusçesores. e fezesem delles sua voõtade cõme de sseu Auer.‖ 

IC1147 su- Sequencialida

de 

sucessores Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor VVAG 01 

AVERBAÇÃO: ―E outorgamos que deste dya em deante Ajades uos a dita vinha. co seu nouo ffirmemẽte pera todo senpre vos E os uossos sucessores que 

despos uos veerem.‖ 

IC1148 su- Sequencialida

de 

suçesores Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ma~dou & outorgou e~ sseu nom(m)e & da d(i)ta ssa molh(e)r ao d(i)to Dura~ St(eu)ez, q(ue) ele & todos seus suçesores aia~ os 

d(i)tos h(er)dam(en)tos & posisoo~es p(ar)a todo senp(re) & faça~ deles o q(ue) lhes ap(ro)uger com(o) de seus p(ro)pios & que~ (con)t(r)a esta c(ar)ta 

ve´e´r q(ue)r da sa p(ar)te q(ue)r da estranha peyte ao d(i)to Dura~ St(eu)ez ou a que~ sa uoz der q(u)inh(ent)os s(oldo)s & a c(ar)ta fiq(ue) e~ sa 

firmido~e..‖ 

                                                           
852

04 ocorrências.  



896 

 

IC1149 su- Sequencialida

de 

sucesores
853

 Verbo  Verbo  Subst. Do lat. successor, -ōris < 

lat. succēdĕre 

sucessor HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse as q(u)is(er)mos ta~to por ta~to, dardelas a nos ou a nosos sucesores.‖ 

IC1150 su- Sequencialida

de 

asuçadera
854

 Verbo Verbo Verbo Do PA a- + -suçader < 

lat. succēdĕre 

suceder HGP156 01 

AVERBAÇÃO: ―E o d(i)to Do(min)go P(er)iz jurou aos S(an)tos Eua~gelhos q(ue) pagara p(or) co~pra das d(i)tas herdades a frey Antoni~ho, guardiam 

de Coy~bra, heroo da d(i)ta dona Beri~gueyra q(ue) lh(e) asuçadera, mil & satee~ta l(i)br(a)s, as q(u)aes l(i)br(a)s o d(i)to Do(m)i~go P(er)iz & sa 

molh(er) co~fess(ar)am q(ue) auia~ reçebudas en paga pelo d(i)to Joha~ de S(an)tarem polas d(i)tas herdades.‖ 

IC1151 subb- Sentido 

opaco 

subbitamente Verbo Verbo Adv. Do PA subitamente < lat. 

subitus, part. pass. de  

subīre, ‗pôr debaixo de‘ 

repentinamente VSMA 78v 

AVERBAÇÃO: ―Os bispos e tod(os) os clerygos que presentes eram(os) fom(os) muyto maravilhados quando vim(os) sua devacom e ela tam subbitamente 

tornada e tantas lagrimas q(ua)ntas nenhuu~ de nos e~ nenhu~a outra pessoa viramos.‖
 
 

IC1152 sub-   Sentido 

opaco 

subitamente Verbo Verbo Adv. Do lat. subitus, part. 

pass. de subīre, ‗pôr 

debaixo de‘ 

repentinamente, 

subitamente 

OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―E, chorando elle e dando uozes muy amargosame~te, ouuyo subitamente hu~a uoz asy como de menino, que lhe dizia muy ameude: Toma 

e lee! Toma e lee!‖ 

IC1153 sub- Sujeição, 

inferioridade 

subjuga Verbo Verbo Verbo Do lat. subjugāre
855

 subjugar, dominar, 

sujeitar 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Outrosy, a uirtude deste nome Jhesu he de grande alteza e de grande excelencia, onde diz Sam Bernardo: O nome do Saluador he nome de 

meu jrma~a~o e da minha carne~ e do meu sangue, nome marauilhoso. Este nome Jhesu subjuga todallas cousas, onde diz o apostolo: E~no nome de Jhesu 

todo geolho se i~cline~ das cousas celestiaes, terreaaes e emfernaaes.‖ 

IB675 su- Reiteração supenorar
856

 Verbo Verbo Verbo Do PA sub- + -penorar < fazer um subpenhor, HGP019 01 

                                                           
853

02 ocorrências. 
854

O prefixo a-, que se adunou a uma palavra já prefixada (su- + ceder) parece ser um expletivo. 
855

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (sub- + -jug(um)- + -are). 
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lat. pĭgnǒrāre penhorar sobre algo 

já penhorado
857

 

AVERBAÇÃO: ―[...] co~ue~ a sab(er) se essa h(er)dade & uoz eu q(u)iser uender ou supenorar a uos & a uossa uoz o deuo a fazer ante ca aut(r)o home 

ne~ ca aut(r)a m(o)l(e)r.‖ 

IC1154 su- Reiteração supinoraredes Verbo  Verbo Verbo Do PA sub- + -pinorar < 

lat. pĭgnǒrāre 

fazer um subpenhor, 

penhorar sobre algo 

já penhorado 

HGP075 01 

AVERBAÇÃO: ―Et estas leyras sobr(e) d(i)tas & casas no~ uendered(e)s ne~ deytared(e)s ne~ supinorared(e)s ne~ dared(e)s a njgum ne~ part(e) dellas 

ne~ tomared(e)s em ellas amadego ne~ senorio (con)t(r)a nosa uo´o´ntade [...].‖ 

IB676 su- Reiteração supenoramento
858

 

Verbo Verbo Subst. Do PA sub- + -penorar < 

lat. pĭgnǒrāre 

subpenhor
 
 HGP019 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] & se p(er) uent(ur)a eu no~ posso me aui´j´r co~uosco ena ue~zo~ ou eno supenoram(en)to, po´e´rm(os) eu un meu amigo & uos 

out(r)o uosso; & como esses amigos ma~dare~ ent(r)e nos eno p(re)zo da ue~zo~ ou eno supenoram(en)to se´e´r firme & stauel ent(r)e nos.‖ 

IB677 so- Movimento 

para dentro; 

soto-posição 

soterró ~ 

soterrara
859

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre
860

     enterrar, soterrar, 

sepultar 

CSM 22-24 

AVERBAÇÃO 1: ―Poi-lo menĩo foi morto, o judeu muit‘ agĩa / soterró-o na adega, u sas cubas tiĩa [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O menĩ‘ enton da fossa, en que o soterrara / o judeu, começou logo en voz alta e clara / a cantar ‗Gaude Maria‘, que nunca tan bem 

cantara, / por prazer da Groriosa, que seus servos defende.‖ 

IC1155 so- Movimento 

para dentro; 

soterar ~ 

soterada
861

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre    enterrar SFJ 02 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
856

Cunha (2010) não registra subpenhorar, mas apenas penhorar e empenhorar. 
857

Dá-se o subpenhor (que pode ser proibido, no contrato) quando, instituído o penhor em favor de um credor, que recebe a posse, este, por sua vez, institui o penhor em favor de 

outrem. 
858

02 ocorrências. Cunha (2010) não registra subpenhoramento, mas apenas penhoramento. 
859

Cada forma ocorre 01 vez. 
860

Parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
861

Cada forma ocorre 01 vez. 
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soto-posição 

AVERBAÇÃO 1: ―Eu mãdo o meu corpo soterar ẽ Sam Migel e ẽ santa Maria de vilarĩnho que rogem. Aquele Padre uerdadejro que sse Amerçéé da mha 

Alma.‖ 

AVERBAÇÃO: ―[...] ssi lhjs os meus filhos lhos derẽ per outro logar bem parados que os per hj o Aíam ẽ tal dia qual eu ffor soterada.‖ 

IB678 so- Movimento 

para dentro; 

soto-posição 

soterrado Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre     sepultar, enterrar CEM 25-26 

AVERBAÇÃO: ―E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / 

ũu soldo pera as alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.‖ 

IC1155 so- Movimento 

para dentro; 

soto-posição 

soterrado Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre    sepultar, enterrar FS 17r 

AVERBAÇÃO: ―Eáa cima fez huũ Moesteiro. antre Bragáa eo Moesteiro de Tomĩho encima duũ pequeno outeyro hu de pois foy soterrado seu corpo.‖ 

IC1156 sos-  Movimento 

de baixo para 

cima 

sostinha Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭstĭnēre suster, sustentar CGE 04d 

AVERBAÇÃO: ―E este tanto foy meestre da arte das estrellas que os sabedores diseron que sostinha em seus ombros os ceeos.‖ 

IC1157 sos- Movimento 

de baixo para 

cima 

sostẽer
862

 Verbo  Verbo Verbo Do lat. sŭstĭnēre segurar para que não 

caia, sustentar, 

suportar, aguentar 

LA 12 

AVERBAÇÃO: ―E outrossi a ema faz senbrante que pode voar pela pena que trage e nõ pode, ca a pena he pouca e o corpo he grande e pesado e portãto 

tã pouca pena non pode sostẽer no aar tã grande corpo, ca a pena he pouca e rara e passa-a ligeyramẽte o aar e por esso nõ a pode soffer. Mais as outras 

aves que an a pena muyta e espessa e o aar non a pode passar e an os corpos leves, sofre-as o aar em sy e voam sobr‘ele.‖ 

24. tra-1 

                                                           
862

02 ocorrências. 
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ETIMOLOGIA: Prefixo latino trans-, que já no latim podia também ocorrer sob a forma tra- — antes de < d >, < l >, < m >, < n > e < i > / < u > sonânticos 

—, em ambos os casos veiculando os sentidos de ‗para além de, além‘; ‗de um lado a outro‘; ‗totalmente‘. Seu terminus a quo é a preposição latina de 

acusativo trans, cujo sentido básico e mais usual era ‗para o outro lado de, além de (com ou sem movimento)‘. O prefixo trans- apresentava expressiva 

produtividade em latim, situação que subsistiu no português. Documenta-se em vocábulos eruditos e/ou semieruditos formados no próprio latim, como 

transcendĕre (→ transcender), transcrĭbĕre (→ transcrever) etc., e em vários outros formados nas línguas românicas, como transatlântico, transepto etc. Na 

derivação em português, o prefixo trans- apresenta-se também sob as formas trans-, tra-, tras- e tres-, revestindo as seguintes acepções: (i) 'situação ou ação 

além de', como em transalpino, transatlântico, transfundir, transgredir etc.; (ii) 'travessia, transposição‘, como em transmigrar, 

transpassar/trapassar/traspassar/trespassar, transportar etc.; (iii) 'transferência, cessão', como em traduzir, transcrever, transferir, transplantar etc.; (iv) 

'mudança, transformação', como em transfigurar, transformar, transmudar etc.; (v) 'negação', como em transcurar. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: tra-1 ~ tras- ~ trass- ~ tre-. 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC1158 tra-1 Através de atravessam Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio *ad- +        

-transvĕrsāre, ‗remexer 

através‘ 

atravessar, transpor CGE 02d 

AVERBAÇÃO: ―Estes montes começansse e~no grande mar Occiano apreto da villa que chama~ Bayona, que jaz acerca desse mar aa parte do aguyo~, e 

atravessam toda a terra ataa o mar Mediterreno e acabansse acerca de hu~a villa que ha nome Taliber.‖ 

IC1159 tra-1 Através de atravessada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tardio *ad- +        

-transvĕrsāre, ‗remexer 

através‘ 

atravessado, 

cruzado, estirado 

DSG 06r 

AVERBAÇÃO: ―E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira.  .‖ 

IC1160 tras-  Além de trascende Verbo Verbo Verbo Do lat. transcendĕre  ser superior, 

sobrepujar, 

ultrapassar, 

transcender 

OE 06v 

AVERBAÇÃO: ―E este luguar fez o Senhor Deus co~ suas ma~a~os e~no Oriente, em [E]dom, que quer dizer em deleitaçom, o qual luguar he mais alto 

que toda a terra, em que he o aar muy dilicado e muy temperado de todo e muy esplandece~te. E em elle ha sempre muytas plantas floridas e he co~prido de 
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bo~o~ odor e de lume e de toda fremusura e de todo prazer, em tal guisa que trascende todo o entendimento [da criatura] sensiuil.‖ 

IB679 tras-  Através de trasladei ~ 

trasladados
863

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. 

de trānsferre 

transladar, i.e., 

produzir cópia de um 

documento por 

transcrição 

FG 72-73 

AVERBAÇÃO 1: ―Eu jhoã ffernãdiz Taballion d‘alcaçar trasladei este foro e estes costumes per mandado do Comendador mayor Don jhoan Reymondo e 

dos juyzes.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Estes son foros e Custumes e vsos e Joyzos d‘evora que nos deron en alcaçar pera os de Garuan. os quaes foro trasladados do liuro que 

tíja Domingos lias.‖ 

IC1161 tras-  Através de traslado Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. 

de transfero 

traduzir LA 01 

AVERBAÇÃO: ―E portãto eu que este livro traslado de latĩ en lenguagẽ nõ curo poer ẽ ele os desvayrados sisos e desvayrados entẽdimentos que os 

doctores de Theolegia poserõ en espoendo as outuridades da Escritura Sancta.‖ 

IC1162 trass- Além de trassmudar Verbo  Verbo  Verbo Do lat. trānsmūtāre transmutar, 

transmudar (i.e., 

fazer passar a 

outrem) 

AVC 01 

AVERBAÇÃO: ―E uos nẽ oss uossos ssoçessores nõ deuedes A dita vjnha de Alhear nẽ trassmudar nẽ vẽder [...].‖ 

IB680 tras- Através de trasnoytare
864

 Subst. Verbo Verbo Do PA tras- + -noyt(e)- 

+ -a- + -re < do lat. nŏx, 

nŏctĭs 

transnoitar, pernoitar FCR 06-13 

AVERBAÇÃO: ―Qvi danno fezere en lauor alleno, y dé pennos, sellos pidir; [...] E, si o ganado en corte touer, denlo sobre pennos; e, sello non dere e ala 

trasnoytare, déo dublado.‖ 

                                                           
863

Cada forma ocorre 01 vez. Sobre o prefixo trans-, Cunha (2010, p.644) aponta algo importante: ―Convém assinalar que nos textos antigos portugueses há grande flutuação no 

emprego do prefixo latino: traladar (séc. XIII)/trasladar (séc. XIII)/treladar (séc. XIV)/terladar (séc. XVI); traspassar (séc. XIII)/trespassar (séc. XV).‖ 
864

05 ocorências. 
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IB681 tras-  Através de traspassadas Verbo Verbo Verbo Do ant. fr. trespasser vertidas, transpostas, 

transmudadas 

CA012 01 

AVERBAÇÃO: ―Porq(ue) os ome´e´s sum mortaes e a rene~bra~ça dos feytos que faze~ no~ pode~ semp(r)e durar nos coroaçoes dos ome´e´s q(ue) 

depoys nace~. Por e~de foy achada a sc(ri)pt(ur)a. q(ue) as cousas traspassadas p(er) f(ir)midoe da esc(ri)pt(ur)a seiam sempre p(re)sentes.‖ 

IC1163 tras- Expletivo traspaçado ~ 

traspaçados
865

 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do ant. fr. trespasser passado, ido SFJ 02  

AVERBAÇÃO: ―E os ditos testamẽtejros disserõ que Al os prazia mujto de sseer comprido o testamẽto da dita sa madre e A ssa vontade ẽ esto. E que lhj 

Abriam máoo da dita herdade e que ouuessem per hj o que lhj A dita ssancha gil mãdara e o Al que era traspaçado E os ditos Jujzes veendo o que As ditas 

partes diziã sobre esto Julgado per sentença mãdarom que o dito Priol e cõuento penhorẽ e costrengã na dita herdade por. doze maravedis de sseys. Anos 

que ssom traspaçados.‖ 

IB682 tras-  Através de trastenpo ~ 

trastẽpo
866

 

Subst. Subst. Subst. Do PA tras- + -tenpo < 

lat. tĕmpus, -ŏris 

tempo decorrido,  

prescrição de um 

direito 

FG 68-79 

AVERBAÇÃO 1: ―De trasTenpo.‖  

AVERBAÇÃO 2: ―Todo auer d‘auoengo ou de patrimônio. e erẽcia d‘erẽcia nõ separe trastẽpo. e se a achar ẽalleada saya per seu dereito.‖ 

IB683 tras- Além de trastornadas Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do PA tras- + -tornar < 

lat. tornāre 

atirado de baixo para 

cima (para além) dos 

ombros; revolvido, 

enrolado, envolvido 

CEM 40 

AVERBAÇÃO: ―Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los 

vẽe coitar; / nen se as cuidan per i d‘ enganar / que sejan deles poren namoradas.‖ 

IC1164 tre- Através de trelado Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus traslado, i.e., cópia 

fiel que o tabelião 

extrai do 

instrumento lavrado 

TOX038 01 

                                                           
865

Cada forma ocorre 01 vez. 
866

A primeira forma ocorre 01 vez; a segunda, 02 vezes. 
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em seu livro de notas 

AVERBAÇÃO: ―[...] a q(ua)l c(ar)ta p(er)liuda os ditos p(ri)ol & L(ourenç)o go~çaluiz pidiro~ a mj~ dito Tabalio~ hu´~u´ t(re)lado ffeito foy no dyto 

mosteiro de villa Bo~a dez dias de S(e)te~bro Era de mil & t(re)çe~tos & q(u)are~ta & ouito anos [...].‖ 

25. tra-2 

ETIMOLOGIA: Forma vernácula do antepositivo latino trī- (< trēs,trĭa, 'três, três vezes, três partes') e/ou do grego tri- (< treis, ‗três‘), que apresenta 

alcance panromânico. Documenta-se  em derivados formados no próprio grego (como tríade) ou no latim (como triângulo), e em muitos outros introduzidos, 

a partir do séc. XIX na linguagem erudita (como triedro, trifásico, trilhão, entre outros). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC1165 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalhassem ~ 

trabalharõ
867

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

esforçar-se, aplicar-

se, empenhar-se 

CGE 01c / 

02c 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] e escrevero~ outrossy as estorias dos principes, assy dos que bem fezerom como dos que fezerom o contrayro, por que os que 

despois veessen trabalhassem de fazer ben per exemplo dos bo~o~s e que pello dos maaos se castigassem.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Estes outros linhage~e~s, des que ouvero~ partidas as terras, como dissemos, no~ se tevero~ por contentes do que avyam e 

trabalharo~ por tyrar as terras hu~u~s aos outros, por a qual razon ouve antr'eles muytas e grandes contendas e lides e mortes.‖ 

IC1166 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalhei-me ~ 

trabalhar
868

 

Subst. Subst. Verbo Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

esforçar-se, aplicar-

se, trabalhar 

OE 01v / 

03v 

                                                           
867

Cada forma ocorre 01 vez.  
868

Cada forma ocorre 01 vez. 



903 

 

três paus‘ 

AVERBAÇÃO 1: ―E pore~ no~ te quise escreuer liuro sinpliz daquellas cousas que tu dema~daste, mais trabalhei-me fazer este liuro das cousas 

co~teudas e~nas Escripturas Sanctas e dos dizeres e autoridades dos doutores catholicos e de outros sabedores e das façanhas e dos exenplos dos sanctos 

home~e~s.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Pois, no~ queyras mais trabalhar en va~a~o pera destroir esto que auemos por fe, ne~ queyras emquerer a maneyra per que podem 

seer estas cousas ou no~ seer.‖ 

IC1167 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalho ~ 

trabalha ~ 

trabalhan-se
869

 

Subst.  Subst. Verbo Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

esforçar-se, aplicar-

se, empenhar-se 

LA 01-17 

AVERBAÇÃO 1: ―En aqueste libro mais me trabalho eu de prazer aos simplezes e aos rudes ca de dar e d‘acrecentar sabença aaqueles que letrados e 

doctores son [...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Aquestes nõ demostrã as horas de noyte a sseus sujeytos, assi como faz o galo aaqueles em cuja vila vive, ca nõ acusã os pecados 

daqueles por cujas almas devẽ dar razõ a Nostro Senhor, nẽ se trabalha de saber seus estados e as vidas que fazẽ e se sse maẽfestã e se sse comunga se al 

nõ hũa vez no ano assi como mãda o direito.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―[...] aquestes luxuriosos que sse entendẽ pelo mioto trabalhan-se d‘enganar per paravoas doces e mansas os que achã simplezes e 

bavecas [...].‖ 

IC1168 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalhauã ~ 

trabalhando ~ 

trabalhaua ~ 

trabalhate
870

 

Subst.  Subst. Verbo Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

esforçar-se
871

 FS 18v / 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] ca nũca en al se trabalhauã se nõ enos castigar e ensinar os eyxẽplos de nostro senhor. perque podessem uíjr áauida perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Esan Panuço o preguntou e disselhi. Auy alma preciosa e amiga de Deus. que fazes que te andas trabalhando das terreares cousas. 

                                                           
869

Cada forma ocorre 01 vez.  
870

Cada forma ocorre 01 vez. 
871

É o sentido também cogitado por Machado Filho, em seu Glossário do Flos Sanctorum (no prelo, p.483). 
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Mais ta alma he no çéeo. Leyxa estas cousas aos que da terra cuydam.‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Huũ dia Aueo que osancto homen se trabalhaua dir de Seuilha. áa Jnssoa de Cadiz que iaz no mar. Guaditaneo Ea este nome o mar da 

Jnssoa.‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―[...] edissemj. Jrmaão Jacobo. quando amostro senhor prougher que tu chegues a Jherusalem e ouueres feytas tas orações pelos logares 

sanctos pregũta e demãda muy decoraçõ por hũũ monge que a nome Páayo que primeiramẽte fez vida dermitã. iazendo enserrado ensa cela. e trabalhate 

deo uéeres ca bẽ sabhas que seruo he de Deus [...].‖ 

IC1169 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalhar Subst.  Subst. Verbo Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

dar-se ao trabalho, 

ocupar-se, tentar 

DSG 09r 

AVERBAÇÃO: ―Entom respondeo osancto abbade | senos oie nom formos . cras nõ | nos poderemos hir . Eem outro | dya  ante que quebrasse aaluor . | 

veeo huu  caualeiro / em cyma | d‘húú caualo . ao mandadeiro | do papa . com sua carta . En quelhe mã | daua quese nom trabalhase . de | fazer uyr 

oseruo dedeus . mais queo lej | xasse folgar em seu moesteiro.‖ 

IB684 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalha
872

 Subst.  Subst. Verbo Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

esforçar-se, 

empenhar-se 

CAMI 15 

AVERBAÇÃO: ―Amiga, sei eu ben d‘ ũa molher / que se trabalha de vosco buscar / mal a voss‘ amigo, po-lo matar, / mais tod‘ aquest‘, amiga, ela quer, / 

porque nunca con el pôde poer / que o podesse por amig‘ aver.‖ 

IC1170 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalho Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

atividade, esforço, 

trabalho 

PP 02a 

                                                           
872

02 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO: ―E a isto nos moueu assinaadame~t(e) tres cousas: & a p(ri)meira q(ue) o muy nobre e be~ aue~turado rrey do~ Fernando nosso padre 

q(ue) era (con)p(ri)do de justiça e de dereito o q(ui)s(er)a faz(er) sse mais viuera e mandou a nos q(ue) o fezessemos. & A #IIª por dar ajuda e esforço aos 

q(ue) depos nos ueessem rreinar p(er) q(ue) podessem sofrer a g(ra)m lazeira e o trabalho q(ue) ha en manteer os rreynos aos q(ue) o be~ q(ui)s(er)em 

faz(er).‖ 

IC1171 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalho Subst.  Subst. Subst. Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

atividade, esforço, 

trabalho 

CGE 01a 

AVERBAÇÃO: ―Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ 

perder malamente o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo; e outrossi polla preguiça que he e~miiga do saber e faz aos home~e~s que non 

cheguem a elle nem busquem as carreiras per que o conheçam.‖ 

IC1172 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalho
873

 Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

múnus, cargo, ofício, 

ocupação, afazeres; 

trabalho, esforço
874

 

DSG 01v – 

09v 

AVERBAÇÃO 1: ―Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas . | em que nom auia 

prazer . da uida que | fazia ora . quando era papa . e que er po | desse chorar todos aquelles pla | zeres . e todos aqueles plazeres  . e | todos aquelles 

confortos que soya a | uer . quando era mõie . de que ora | ia nõ ey nem hu a coussa . per | razom do trabalho que ey em este | estado em que ora som.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Entõ disse aaserpente . graças | adeus . catu conpriste oque te eu mã | dey . orate uay . e aserpente logo se | foy . Eo mõie ueeo depois 

ao la | drom . e disselhe . que he aquesto | Jrmááo . deus te medeu . Por que quise | ste fazer tantas uegadas furto | naqueste orto . en que os mõies / | tanto 

trabalho sofrem . e dizendo | esto / tiroulhe o péé / do paao dase | be aque estaua apresso . se  ne  | húú seu dapno . e disselhe / vente | comigo .‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Eo mandadeiro | do papa lhe mandou dizer que pollo gram trabalho que ouuera / nõse po | dya sayr aquel dya do moesteiro.‖ 

                                                           
873

03 ocorrências. 
874

Na segunda averbação o substantivo parece ter o sentido de ‗desgaste‘, ‗lida‘, ‗esforço‘. 
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IC1173 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalho
875

 Subst.  Subst. Subst. Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

atividade, esforço
876

 FS 18v / 

15r 

AVERBAÇÃO 1: ―Epois fezemos nossa oraçõ fomosnos cõ eles pera hũa casa. e lauarõnos os pées por folgarmos do trabalho da carreyra.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ecastigaua os frades que se alguũ affã oúuessẽ ou algũũ trabalho polos ẽmíjgos quecomessẽ pouco ebeuessẽ pouca dagua. ca se muyta 

agua beuessẽ que dariã ensi móor logar ao ẽmíjgo e áas tẽptações.‖ 

IC1174 tra-2 Sentido 

opaco 

trabalhos ~ 

trabalho
877

 

Subst.  Verbo Subst. Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

‗torturar‘, derivado de 

trĭpālĭum, ‗instrumento 

de tortura composto de 

três paus‘ 

labor, atividade, 

esforço, trabalho 

OE 01r / 

03v 

AVERBAÇÃO 1: ―[...] me rogaste muytas uezes que te fezesse em [li]nguagem hu~u~ liuro dos fectos [ant]ygos e das façanhas dos no[bres baro~ees] e 

das cousas marauilh[osas] do mu~do e das propiedades das [animal]ias, pera leeres e tomares [espaço] e solaz e~nos dias en que te [co~uem] cessar dos 

trabalhos corpo[raees].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras deste nome Jhesu? Certo sy. O, qual he a cousa que asy e~grossa a alma e 

a me~te daquelle que cuyda em este nome Jhesu? O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que 

asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?‖ 

 

 

 

 

                                                           
875

02 ocorrências. 
876

Segundo Machado Filho, em seu Glossário do Flos Sanctorum (no prelo, p.483). 
877

Cada forma ocorre 01 vez. 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

PARTE II – PREFIXÓIDES OU SEMIPREFIXOS 

01. bem- 

ETIMOLOGIA: Prefixoide vernáculo advindo do antepositivo latino bene-, ligado, por sua vez, ao advérbio latino bĕne, ‗bem‘. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: be- ~ bẽ- ~ bem- ~ ben- ~ bene- ~ beni- 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB685 be- bem beenzõ Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis 

< lat. bĕnĕdīcĕre 

benção, i.e., ato de 

benzer ou abençoar 

TOR  01  

AVERBAÇÃO: ―[...] e dou béézõ aus filos e aas filas que o outorgarẽ a sseer mea mãda cõprida. e os que o nõ outurgarẽ segã malditos.‖  

IB686 be- bem beençon Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis 

< lat. bĕnĕdīcĕre 

benção, i.e., ato de 

benzer ou abençoar 

CAMI 13 

AVERBAÇÃO: ―Ca de vos el amar de coraçon / non vej‘ eu ren que vós i perçades, / sem i mais aver, mais guaanhades, / e por esto, pola mia beençon, / 

que vos non pes de vos el ben querer, / mais non vos mand‘ i, filha, mais fazer.‖ 

IB687 bẽ- bem, de 

modo bom 

bẽfeyturia Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, i.e., 

obra, modificação ou 

conserto útil em 

propriedade móvel 

ou imóvel 

EVOMC 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] logo damus A uicente criado das inparedeadas de scam vicẽte ho tal nosso canpu com seu holiuar [...] e se ele per uentura esta uinda 

nõ fur chanthada e holiuar bẽ nõ for a cabo de três anos que ho lagar e hoo bẽ bẽfeyturia que hey for que se tornẽ ho mostero [...].‖ 
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IB688 bẽ-  bem, de 

modo bom 

bẽfeitorias Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, i.e., 

obra, modificação ou 

conserto útil em 

propriedade móvel 

ou imóvel 

IDD 69 

AVERBAÇÃO: ―Eygreioo deuẽ as uida a Rodrigo Affonso e acrecentou en essas casas e Rodrigo Affonso e cobriuas de telha e fez y uĩha cõ outras 

bẽfeitorias e o mosteiro de Vilar de Frades a y dous casaes.‖ 

IC1175 bẽ- bem, de 

modo bom 

bẽffeytorías Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, 

benefício 

EDC 01 

AVERBAÇÃO: ―E a Morrte de uos Anbas e duas as ditas Cassas deuem ffycar a mj cõ todas ssas bẽffeytorías ssem cõtenda nẽhũa.‖ 

IC1176 bẽ- bem, de 

modo bom 

bẽfejtoria ~ 

bẽfeitoria
878

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, 

benefício 

EVOSL 01 

AVERBAÇÃO: ―E sse as eu Meestre Gonçalo nõ der ao dito tẽpo ou os meus erees daly adeãte uos deuedes filhar o dito Logar cõ ssa bẽfejtoria.‖ 

IC1177 bẽ- bem, de 

modo bom 

bẽfeytorya
879

 Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, i.e., 

obra, modificação ou 

conserto útil em 

propriedade móvel 

ou imóvel 

HGP144 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] eu f(re)y M(a)r(tin), p(r)iol do moesteyro de S(an)ta Maria de Aguas S(an)tas do Bispado do Porto, enssenb(r)a conos f(re)yres & 

rraçoeyros desse moesteyro, enp(r)azamos a uos, St(eua~) Ioha(n)es, e a uossa molh(er), M(ari)a Leda, moradores en Tameal da f(re)gesia de San Juyaa~o 

de t(e)rra de Neuha, todalas q(ue)bradas q(ue) o d(i)to mon(esteyro) ha ena d(i)ta f(re)gesia de San Juyaa~o so tal p(re)yto & sso tal co~diço~ q(ue) uos 

anb(os) as aiades & pusuyades en todo te~po de uosas uydas & façades hi be~feyt(or)ya & dedes ende cada hu~u ano ao d(i)to mon(esteyro) q(u)atro mrs 

& m(eyo) en dia de Pascoa & no~ mays.‖ 

IC1178 bẽ- ~ 

bem- 

bem, de 

modo bom 

bẽfeytorya ~ 

bem 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, 

benefício 

PP 03b 

                                                           
878

Cada forma ocorre 01 vez. 
879

03 ocorrências. 
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feytorya
880

 

AVERBAÇÃO 1: ―E da be~ feytorya q(ue) os meores rreçebe~ dos mayores. $ E out(ro)ssy por s(er)uiço q(ue) rreçebe~ os maior(e)s dos outros.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Ca esta bem feytorya out(ro)ssy he con a g(ra)m bondade do q(ue) o be~ faz e nacelhy ende do(us) be~e~s q(ue) som muy nobres: $ [o] 

hu~u~ he de g(ra)ndeza, $ o outro he poderyo.‖ 

IB689 be-  bem beeito Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. benedictus < lat. 

bĕnĕdīcĕre 

bendito, santificado CEM 23 

AVERBAÇÃO: ―U a vós começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son, / ca os pontos del no meu coraçon / se ficaron, de guisa que logu‘ i / 

cuidei morrer, e dix‘ assi: - Senhor, / beeito sejas tu, que sofredor / me fazes deste marteiro par ti!‖ 

IB690 bẽ- bem bẽeyta ~ 

bẽeitos
881

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. benedictus < lat. 

bĕnĕdīcĕre 

bendito, santificado CSM 04 / 

19 

AVERBAÇÃO 1: ―Des oge mais quer1 eu trobar / pola Sennor onrrada, / en que Deus quis carne filar / bẽeyta e sagrada, / por nos dar gran soldada / no 

seu reyno e nos er dar / por seus de as masnada / de vida perlongada, / sem avermos pois a passar / per mort‘ outra vegada.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―A santa dona, pois que ss‘ espertou, non sentiu null‘ afan / nen fame, come se senpr‘ ouvesse comudo carn‘ e pan; / e a erva achou so as 

cabeça e disse de pran: / ‗Madre de Deus, bẽeitos son os que en ti fyuza na, / ca na ta gran mercee nunca falecerán / enquanto a souberen guardar e 

gradecer
882

.‖ 

IC1179 bẽ- bem bẽẽzelo Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, consagrar, 

benzer 

FS 16v 

AVERBAÇÃO: ―Ecõ Jurou osancto homen quelhi nõ leuasse nẽguũ quecomesse se el nõ. eesto fosse áa meya noyte e bẽẽzelo el ante consa mão.‖ 

IC1180 be- bem beẽzesse Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer DSG 05v 

AVERBAÇÃO: ―Eporque em outro dya / a uia de parecer ante oJuiz . sobre | fecto do moesteiro . despois que di | sse sas matinas . veeosse pera | olecto do 

abbade . Epediulhe | com grande omildade / queo bee zesse . ca queria hir desenbargar | algu as coussas que eram proueito do moesteiro.‖ 

                                                           
880

Cada forma ocorre 01 vez. 
881

Cada forma ocorre 01 vez. 
882

Alternância de lexemas com e sem prefixo no PA (ocorre no corpus a forma agradecer), apresentando ambas o mesmo sentido. 
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IB691 ben- bem, muito, 

bastante 

ben 

aventurada 

Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do PA ben- +                  

-aventurado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

CSM 04 

AVERBAÇÃO: ―E poren quero começar / como foy saudada / de Gabriel, u lle chamar / foy: ‗Ben aventurada / Virgen, de Deus amada, / do que o mund‘ 

á de salvar / ficas ora prennada; / e demais ta cunnada / Elisabeth, que foi dultar, / é end‘ envergonnada.‖ 

IC1181 bem- bem, muito, 

bastante 

bem 

aventurado 

Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do PA bem- +                 

-aventurado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

VSMA 75r 

AVERBAÇÃO: ―Junctados asy os dictos bispos, o bispo da çidade mandou que tomasse~ e ouvessem hospicio e pousada na ig(re)ja do bem aventurado 

m(ar)tir Sam Gia~a~o.‖ 

IC1182 bem- bem, muito, 

bastante 

bemauẽturados 

~ 

bemauẽturada
883

 

Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do PA bem- +                 

-auẽturado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

bendito, bem-

aventurado, feliz 

OE 02v / 

06v 

AVERBAÇÃO 1: ―E logo Theofilo começou a braadar: Bemaue~turados som aquelles que creem em Jhesu Christo, e aquelle que da a elle a sua fe, he 

uerdadeyro sabedor.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E diz Joha~m Damace~no que, porque o Senhor Deus auia de criar ho ome~ de creatura uisibil, s. do corpo, e de creatura que se no~ 

pode ueer, s. da alma, segundo a sua ymage~ e simildom, asy como o principe e rey de toda a terra e de todallas cousas que em ella som, pore~m fez o 

Senhor Deus ante elle hu~u~ regnado, em que o home~ uiuesse vida bemaue~turada.‖ 

                                                           
883

Cada forma ocorre 01 vez. 
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IC1183 bẽ- bem, muito, 

bastante 

bẽ 

auenturadamẽt

e
 884

 

Adj. Adj. Adv. Do PA bẽ- +                    

-aventurado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

santamente, de 

maneira bem-

aventurada 

FS 17r 

AVERBAÇÃO: ―Effoy assi que todo oque começou cõ aiuda de Deus acabou e deulhj cima bẽ auenturadamẽte.‖ 

IC1184 bene-  bem, de 

modo bom 

benefiçios Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕfĭcĭum < lat. 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, vantagem PP 01 

AVERBAÇÃO: ―Titolo #XIX dos benefiçios dos cl(er)igos en que ha #XIX leis.‖ 

IC1185 beni-  bem, de 

modo bom 

benigno Verbo Adj. Adj. Do lat. benignus < bene- 

+ raiz gen- 

benfazejo, bondoso, 

benigno 

OE 03v 

AVERBAÇÃO: ―Jhesu he mel e~na boca e doce soo[m] e~na orelha e alegria spiritual e~no coraço~, nome manso, benigno, misericordioso.‖ 

02. contra-1 

ETIMOLOGIA: Prefixoide que apresenta a mesma estrutura gráfica do prefixo latino que lhe deu origem (contra-), documentado em vocábulos eruditos 

formados no próprio latim, como contradizer (contradicĕre), contrapor (contrapŏnere) etc. Esse prefixo advém da preposição de acusativo e advérbio latino 

cŏntra, originalmente, ‗em frente de; em oposição a; contrariamente a; para com, a respeito de; em frente, defronte; contra; de outro lado; ao contrário, pelo 

contrário‘. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB692 contra-1  contrário contradita
885

 Verbo Verbo Subst. Do lat. contradictus, part. contradita, objeção TAS 03  

                                                           
884

Observe-se que, conforme a edição paleográfica utilizada, a de Machado Filho (2003), o prefixo não aparece graficamente ligado à sua base. 
885

02 ocorrências, uma em cada versão. 
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(de), oposto 

(de), 

contrariedade 

pass. de contradīcĕre 

AVERBAÇÃO: ―E a raina e meus uassalos e o abade sen demorãcia e sen contradita lis den toda mia meiadade e todas as dezimas e as outras cousas que 

teiuerẽ, assi como suso e dito.‖ 

IB693 contra-1 contrário 

(de), oposto 

(de), 

contrariedade 

contradiga Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, opor-se TDAA 01  

AVERBAÇÃO: ―Si aliquis uenerit que meã mãda cõtradiga ou nõ outorge sit maledictus ĩ totus tẽpus [...].‖ 

IC1186 contra-1    contrário 

(de), oposto 

(de), 

contrariedade 

contradeziã ~ 

contradezia
886

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, opor-se HGP012 01 

AVERBAÇÃO 1: ―Et ento~ esse Loppo Pays, q(ue)rendo assy reçeber o d(i)to casal, Va´a´sco Marino, fillo de Mayor P(er)es do Ca~po & seu home Ruy 

F(e)rn(ande)s, q(ue) y p(re)sentes estauam, diss(er)om q(ue) ell(e)s, en nome da d(i)ta M(ai)or P(er)es, anp(ar)aua~ & defendia~ & (con)t(r)adezia~ o 

d(i)to reçebem(en)to & o d(i)to casal q(ue) dezia q(ue) era da d(i)ta Mayor P(er)es & q(ue) o teuera & ti´j´na & husaua p(er) sy & p(er) out(r)os por ella 

p(er) espaço de dez an(n)os & de vi´j´nte an(n)os era~ passados.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Et o d(i)to Va´a´sco Marino disso q(ue) sse no~ q(ue)ria agora en fiar co~ el, mays q(ue) (con)tradezia & defendia o d(i)to 

reçebeme~to et o d(i)to p(r)ior disso com(m)o de suso.‖ 

IC1187 contra-1 contrário 

(de), oposto 

(de), 

contrariedade 

contradizer Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, 

contestar 

VPP 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ou perdãte seu sobrejuiz ou sobrejuyzes pera demãdar e defender e respõder pidír negar conhoçer auíjr compoer contradizer 

Eyseicõ ou eyseicões poer E pera ouuir sẽtẽça ou sẽtẽças assy definitiuas como antrelecutorias [...].‖ 

                                                           
886

Cada forma ocorre 01 vez. 
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03. mal-1 

ETIMOLOGIA: Prefixoide vernáculo advindo do advérbio latino măle, ‗mal‘, ocorrendo em vocábulos em curso desde as origens da língua: malandança, 

mal-aventurado, maldição, maldito, maldizente, maldizer, malfeitoria, malferido, maltreito, malvado (vocábulos documentados desde os sécs. XII-XIII). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB694 mal-1 mal, de modo 

danoso, de  

modo 

maléfico 

malandança Subst. Subst. Subst. Do PA mal- + -andança 

< provavelmente do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‗dar voltas, 

rodear‘ < ambi- + -īre
887

 

desgraça, infortúnio, 

malefício 

CSM 31 

AVERBAÇÃO: ―Quand‘ est‘ ouve dito, quis en el dar salto, / dizendo: ‗Matemo-lo ora, irmãos.‘ / Mas a voz do ceo lles disse mui d‘ alto: / ‗Maos, non 

ponnades en ele as mãos; / ca nos lo guardamos / de malfeitoria / e de malandança, / e ben vos mostramos / que Deus prenderia / de vos gran vingança.‖ 

IC1188 mal-1 mal, de  

modo 

maléfico 

mal 

auenturado 

Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do PA mal- +                  

-aventurado < PA 

aventur(a)- + -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. 

advenīre 

ruim, maligno FS 13v 

AVERBAÇÃO: ―Quando o adeãtado esto ouuyo cuydou logo que era algum homẽ da Cidade sandeu equeo dezia entre belho. Mais quando uyo queo dezia 

muyto afficadamẽte ecõgram cordura disselhy. ffillemon de mal auenturado coraçom e sandeu es affeyto.‖ 

IB695 mal-1 mal maldiçõ Verbo  Verbo  Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis 

< maledicěre 

maldição, 

imprecação 

CA012 02 

                                                           
887

Outra hipótese é de que seja oriundo do verbo latino ambŭlo, -as, -āvi, -ātum, -āre, ‗ir, vir, passear, caminhar‘. 
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AVERBAÇÃO: ―& (con)tra esta mha carta quiser ou q(ui)sere~ ui´j´r ou enbargar. ou q(ue)bra~tar en ne~hu~a maneyra no~no possa. ne~ possam fazer. 

ne~ ly seia stauil q(ue) q(ue)r q(ue) (con)t(ra) esto faça ou faça~. ou q(ue)yra ou q(ue)yra~ faz(er). e sob(r)e tod‘esto aia & aia~ a mha maldiço~ e a de 

d(eu)s padre poderoso.‖ 

IC1189 mal-1 mal maldiçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis 

< maledicěre 

maldição, 

imprecação 

HGP071 01 

AVERBAÇÃO: ―Et ma~do q(ue) q(ue)n (con)t(r)a ella passar aia a mjña maldiço~ & a de D(eu)s Padre poderosso [...].‖ 

IC1190 mal-1 mal maldiçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis 

< maledicěre  

maldição, 

imprecação 

TOX015 01 

AVERBAÇÃO: ― [...] e Mandamus q(ue) ne~ [hu~] do nosso liage~ ne~ do estra~io q(ue) Contra esta doaço~ q(ui)sser vi~jr q(ue) aga a maldiço~ de 

deus e de sca~ta Maria sa Madre e a nossa p(er)a Todo senp(re) [...].‖ 

IC1191 mal-1 mal maldiçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis 

< maledicĕre 

maldição, desgraça, 

infortúnio 

VSMA 76v 

AVERBAÇÃO: ―Maldiço~ veo a my~ pecador, nom digno, nem m(er)çedor de s(er)vir no teu santo altar e mi(ni)stro e s(er)vo em el, nom alinpando a 

mente dos pecad(os) e maldades, nem a garneço e affecto de orname~t(os) spirituaaes segundo a tua voontade.‖ 

IB696 mal-1 mal maldjsom Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis 

< maledicěre 

maldição, 

imprecação 

HGP112 01 

AVERBAÇÃO: ―Et sse algue~ ve´e´r da mjña p(ar)te ou da estraña q(ue) a sobr(e)d(i)ta vendjsom quejra passar ou (con)rro~p(er) jra de D(eu)s aja & a 

nossa maldjsom [...].‖ 

IB697 mal-1 mal maldito ~ 

maldita
888

 

Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, 

amaldiçoado 

HGP019 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] esto fazo por mi~ & por mia uoz; & que~ a esto q(u)iser passar se´a maldito & maldita & peyte a´ a´ut(r)a p(ar)te #C s(o)l(do)s & 

d(e) mays todo se´a firme & stauel como d(e) susu diz.‖ 

IB698 mal-1 mal maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, 

amaldiçoado 

CA005 02 

                                                           
888

Cada forma ocorre 01 vez. 
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AVERBAÇÃO: ―E se eu ou alguu~ de mha p(ro)re ou doutra (contra) este meu feyto quisesse ueir no~ lly seia outorgado. e de mays seia maldito e 

escumu~gado. e co~ Judas o trahedor nos enfernos co~da~pnado.‖ 

IB699 mal-1 mal malditos  Verbo Verbo Adj.  

PP  

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, 

amaldiçoado 

TOR  01  

AVERBAÇÃO: ―[...] e dou beenzõ aus filos e aas filas que o outorgarẽ a sseer mea mãda cõprida. e os que o nõ outurgarẽ segã malditos.‖ 

IB700 mal-1 mal maldito ~ 

malditos
889

 

Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, 

amaldiçoado 

CEM 44-50 

AVERBAÇÃO 1: ―O que foi passar a serra / e non quis servir a terra, / é ora, entrant‘ a guerra, / que faroneja? / Pois el agora tan muito erra, / maldito 

seja!‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―O que ar roubou os mouros malditos / e a sa terra foi roubar cabritos, / non ven al maio.‖ 

IB701 mal-1 mal maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, 

amaldiçoado 

CSM 30 

AVERBAÇÃO: ―Des quando o monge do leon foi quito, / que, macar se fora, non perdera medo / del‘ a pouca d‘ora um ladron maldito / que romeus 

roubava, diss‘ aos seus quedo: / ‗Porquê non matamos / este, pois desvia? / Dar-ll-ei con mia lança, / e o seu partamos / logo sen perfia / todos per 

iguança.‘‖ 

IB702 mal-1 mal malditu Verbo Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, 

amaldiçoado 

NMMG 01  

AVERBAÇÃO: ―qi mi façã tudu meu diritu nĩ filu nĩ fila nõ siia pudirusu du meu filar nim poucu nĩ mutu. mius distu sijr pagadu. filu ou fila qi ista mãda 

qera brita siia malditu e cũfuso.‖ 

IC1192 mal-1 mal maldicto Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, 

amaldiçoado 

VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Oo velho maao, q(ua)nta forca me as feyta jamais adeante no~ poderey soportar as tuas obras, feyt(os) e artes. Mald(i)cto seja aq(ue)l 

dia e~ que naciste que asy es a my~ contrayro.‖ 

                                                           
889

A primeira forma ocorre 04 vezes; a segunda, 01 vez. 
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IC1193 mal-1 mal maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, 

amaldiçoado 

FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Jamais nõ soffrerey os que sse ati tornarẽ. Maldito seia odia enque tu naçisti por séeres meu contrayro. Ca as tas lagrimas mi derribaron 

e mj destroyrã mha casa. Emha asperança he coffonduda de Rayz.‖ 

IC1194 mal-1 mal maldizentes Verbo Verbo Subst. Do lat. maledicens,          

-entis, part. pres. de 

maledicĕre 

maldizente, 

maledicente, 

difamador 

FR 73r 

AVERBAÇÃO: ―[...] tollamos razon dos maldizentes do mal que no~ q(ue)re~ entender ca~ g(ra)n pe~a deu D(eu)s a Lucif(er) e a todos os dyaboos 

porq(ue) mormuraro~ (contra) seu poder e (contra) se(us) feytos [...].‖ 

IC1195 mal-1 mal maldizera Verbo Verbo Verbo Do lat. maledicěre maldizer, amaldiçoar FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Quãdo esto ouuio aserua de Deus fez ossinal da cruz sobressi. e soproulhi edisselhi. Eẽmíjgo iate negey er negote hora. Ca omeu senhor 

ihesu Christo que me liurou do meyogoo da ta gargãta e me leuou ao seu celestial táamo. el te maldizera.‖ 

IB703 mal-1 mal, ruim malestança Subst. Subst. Subst. Do PA mal- + -estança < 

lat. stāre  

incoveniência CSM 31 

AVERBAÇÃO: ―Pois na Majestade viu tan gran virtude, / o mong‘ enton disse: ‗Como quer que seja, / bõa será esta, asse Deus m‘ajude, / em 

Constantinoble na nossa eigreija; / ca, se a levamos / allur, bavequia / e gran malestança / será, non erramos.‘ / E ao mar s‘ ya / con tal acordança.‖ 

IB704 mal-1 mal malfeitores ~ 

malfeytores
890

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris 

< malefacĕre 

malfeitor, i.e., aquele 

que comete crimes 

ou ações 

condenáveis  

FG 71-72 

AVERBAÇÃO: ―E se na terra ouuer malfeitores meter y o senor da terra co nus juyzes gardadores que guardem e que ffillen os malfeytores e sayan per 

seu dereyto como uír o sennor da terra co nos juyzes por dereyto.‖ 

IC1196 mal-1 mal mal feitores Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris 

< malefacĕre 

malfeitor, i.e., aquele 

que comete crimes 

ou ações 

DSG 07r 

                                                           
890

Cada forma ocorre 01 vez. 
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condenáveis 

AVERBAÇÃO: ―Contou  sam gregorio / e disse . | Naquel tenpo emque esta cidade | derroma os mal feitores que sabe  de | encantar . os home es . 

com aaJuda e | poderio dos em mijgos . Forõ co | nhocidos e pressos . Bassilio que | antre elles foy o mayor . fugiu | a acidade de ualleria . em auito | de 

mõie.‖ 

IB705 mal-1 mal malfeitoria Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris 

< malefacĕre 

mal, malefício, dano, 

ação prejudicial,  

malfeitoria 

CSM 30 

AVERBAÇÃO: ―Quand‘ est‘ ouve dito, quis en el dar salto, / dizendo: ‗Matemo-lo ora, irmãos.‘ / Mas a voz do ceo lles disse mui d‘ alto: / ‗Maos, non 

ponnades en ele as mãos; / ca nos lo guardamos / de malfeitoria / e de malandança, / e ben vos mostramos / que Deus prenderia / de vos gran vingança.‖ 

IC1197 mal-1 mal mal feitorya Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris 

< malefacĕre 

mal, malefício, dano, 

ação prejudicial,  

malfeitoria 

DSG 06r 

AVERBAÇÃO: ―E andã | do assy cercando todoo orto / Achou acarreira per hu oladram | soya auy r / e andando catando | mais pello orto . se acharia a 

| lgu a mal feitorya mayor que | aquela que achara . Achou hu a ser | pente andar pello orto . e ma | ndoulhe quese ueesse cõ el. Ede | pois veeo ao lugar 

per hu oladrõ | soya aentrar . e disse aaserpente | Eute mando em nome deihesu | christo . que guardes esta entrada . | e nõ leixes aco entrar home  ne  | 

huu  .‖ 

IC1198 mal-1 mal, que não 

é bom 

maligno Verbo Adj. Adj. Do lat. malignus < male- 

+ -gnus < genĕre < 

gignĕre (< genĕre, com 

redobro), ‗gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo‘ 

maléfico, maligno, 

diabólico, 

demoníaco 

DSG 01r 

AVERBAÇÃO: ―xv . Como ospiritu maligno . tomou os lonbardos . e liurou | os mõies . por honrra deste equicio |‖ 

IC1199 mal-1 mal, que não 

é bom 

malignos Verbo Adj. Adj. Do lat. malignus < male- 

+ -gnus < genĕre < 

gignĕre (< genĕre, com 

redobro), ‗gerar, dar à 

maléfico, maligno, 

diabólico, 

demoníaco 

OE 06r 
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luz, deitar ao mundo‘ 

AVERBAÇÃO: ―E noso Senhor orde~nou sobre este muro defensom de angios bo~o~s pera nom leyxar hy chegar os maaos spiritus, por tal que a chama 

do fogo defenda a entrada aos home~e~s e os angios defendam a entrada aos spiritus malignos, en tal guisa que no~ possa entrar e~ elle nehu~u~ maao 

spiritu ne~ carne~ peccador.‖ 

IC1200 mal-1 mal malquerença Verbo Verbo Subst. Do PA mal- + -querer < 

lat. quaerĕre 

animadversão, 

malquerença, 

inimizade 

OE 04r 

AVERBAÇÃO: ―Hu~u~u~ home~ auia grande odio mortal a outro por hu~u~ erro que lhe fezera, e aueo assy que este home~, que asy auia esta 

malquerença, veeo a e~fermar, e, estando em ponto de morte, rogaro~-no muytos que lhe perdoasse pollo amor de Deus, e elle no~ lhe quis perdoar per 

nehu~a maneyra.‖ 

IC1201 mal-1 mal maltreyta
891

 Adj. 

PP 

Adj. Adj. Do lat. male- + -tractus, 

part. pass. de trahĕre 

maltratado, maltreito OE 05r 

AVERBAÇÃO: ―O emperador Diocleciano rogou a Sancto Ciriaco que desse saude a hu~a sua filha, que era muy maltreyta do diaboo, e Sancto Ciriaco 

entrou hu estaua a filha do enperador e disse: Em nome de nosso Senhor Jhesu ma~do a ty, demo~, que sayas do corpo desta moça.‖ 

IB706 mal-1 mal malvazes ~ 

malvaz
892

 

Subst. Adj. Adj. Do lat. malifatius, ‗que 

tem mau fado ou má 

sorte , desgraçado‘, pelo 

provençal antigo malfat-, 

-ada, ‗maligno, corrupto‘ 

malvado, feroz, 

perverso, maligno 

CEM 38 / 

43 

AVERBAÇÃO 1: ―Vi coteifes azes / con infanções malvazes / mui peores ca rapazes; / e ouveron tal pavor, / que os seus panos d‘arrazes / tornaron doutra 

color.‖ 
 

AVERBAÇÃO 2: ―E mais vos contarei de seu saber, / que cõnos livros que el tem i faz: / manda-os ante si todos trager, / e pois que fode per eles assaz, / se 

molher acha que o demo tem, / assi a fode per arte e per sen, / que saca dela o demo malvaz.‖ 

                                                           
891

02 ocorrências.  
892

Cada forma ocorre 01 vez.  
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04. nõ- 

ETIMOLOGIA: Prefixoide vernáculo originário do advérbio vernáculo homônimo não, proveniente do advérbio latino non, ‗não‘. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC1202 nõ- negação, 

privação 

nõ digno Adj. Adj. Adj. Do PA nõ- + -digno < do 

lat. dignus 

indigno, não-digno VSMA 79r 

AVERBAÇÃO: ―Sabem(os) que palav(ra) he dita p(er) Deos que nos amoesta e diz: Se fezeres do pecador e no~ digno digno e s(an)c(t)o e boom, a 

palav(ra) dita per my~ s(er)a feita e conprida p(er) ty.‖ 

IC1203 nõ- negação nõ mortal Adj. Adj. Adj. Do PA nõ- + -mortal < 

do lat. mortālis 

imortal, não-mortal FS 14r 

AVERBAÇÃO: ―Mais nos que auemos padre perdurauil nos céus que há adurar sempre. e amigo nõ mortal que da aos queo seruẽ riquezas perdurauiis. 

táaes que olhos nõ uirõ nẽ orelhas nõ ouuirõ nẽ coraçõ domẽ nõ poderia pensar que Deus tẽ aos queo Aman.‖ 

IC1204 nõ- negação, 

privação 

nõ mouil Adj. Adj. Adj. Do PA nõ- + -mouil < do 

lat. mobĭlis 

imóvel, não-móvel FR 74v 

AVERBAÇÃO: ―Onde stabelecem(os) q(ue) logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, 

receba todo dante seu cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya. E todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e 

p(ri)uilegios e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya demandar as cousas que 

fore~ da eygreya p(er)o aquelle sc(ri)pto q(ue) for feyto p(er) todos, e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen 

dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou [...].‖ 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

PARTE III – PREFIXOS QUE SE COMPORTAM COMO BASES DA DERIVAÇÃO 

01. contra-2 

ETIMOLOGIA: Prefixoide que apresenta a mesma estrutura gráfica do prefixo latino que lhe deu origem (contra-), documentado em vocábulos eruditos 

formados no próprio latim, como contradizer (contradicĕre), contrapor (contrapŏnere) etc. Esse prefixo advém da preposição de acusativo e advérbio latino 

cŏntra, originalmente, ‗em frente de; em oposição a; contrariamente a; para com, a respeito de; em frente, defronte; contra; de outro lado; ao contrário, pelo 

contrário‘. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB707 contra-2 em oposição 

a  

contraryas Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

TP 07 

AVERBAÇÃO: ―Ou que son (contr)aryas antre sy ou q(ue) se non acorda~ en out(ra)s cousas muytas que se pode~ diz(er) de dereyto;‖ 

IC1205 contra-2 em oposição 

a 

contrayro Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus  contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

VSMA 80r 

AVERBAÇÃO: ―Oo velho maao, q(ua)nta forca me as feyta jamais adeante no~ poderey soportar as tuas obras, feyt(os) e artes. Mald(i)cto seja aq(ue)l 

dia e~ que naciste que asy es a my~ contrayro. Porque as tuas lag(ri)mas som muy grandes ri´i´os e reguatos que dam e enpuxam e derribam a mynha casa 

e de todo o fundamento a destruem.‖ 

IC1206 contra-2 em oposição 

a 

contrayro Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus  contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

CGE 01c 
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AVERBAÇÃO: ―[...] e escrevero~ outrossy as estorias dos principes, assy dos que bem fezerom como dos que fezerom o contrayro, por que os que despois 

veessen trabalhassem de fazer ben per exemplo dos bo~o~s e que pello dos maaos se castigassem.‖ 

IC1207 contra-2 em oposição 

a 

contrayro Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

FS 01v 

AVERBAÇÃO: ―Jamais nõ soffrerey os que sse ati tornarẽ. Maldito seia odia enque tu naçisti por séeres meu contrayro. Ca as tas lagrimas mi derribaron 

e mj destroyrã mha casa. Emha asperança he coffonduda de Rayz.‖ 

02. entr-1 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo originado da preposição de acusativo e advérbio latino intrā, ‗no meio de; no interior de‘, que não se documenta como 

elemento prefixal no latim clássico, mas que já ocorre como tal no latim tardio. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB708 entr-1 para o 

interior de  

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada FCR 06 

AVERBAÇÃO: ―Qvi danno fezere en lino, porla entrada peyte .I. soldo; e, quanto dano fezere, aprecienno assi como sano e peyte outro tanto. E, se dixer: 

‗nego‘, aprecienno e, qual fore o dano, assi se salue.‖ 

IB709  entr-1 para o 

interior de 

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada CSM 04 

AVERBAÇÃO: ―E demais quero-ll‘ enmentar / como chegou canssada / a Belleem e foy pousar / no portal da entrada, / u paryu sem tardada / Jesu-Crist‘, 

e foy-o deytar, / como moller menguada, / u deytan a cevada, / no presev‘, e apousentar / ontre bestias d‘arada.‖  

IC1208 entr-1 para o 

interior de 

entrada
893

 Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada OE 06r 

                                                           
893

03 ocorrências. 
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AVERBAÇÃO: ―A entrada deste parayso, depois do peccado de Adam, sempre foy çarrada e uedada a toda a geeraço~ humanal, ca he todo cercado e~ 

rredor de muro de fogo, em tal guisa que aquel fogo se ju~ta pouco meos co~ o ceeo. E noso Senhor orde~nou sobre este muro defensom de angios bo~o~s 

pera nom leyxar hy chegar os maaos spiritus [...].‖ 

IC1209 entr-1 para o 

interior de 

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada DSG 08v 

AVERBAÇÃO: ―Ede | pois veeo ao lugar per hu oladrõ | soya aentrar . e disse aaserpente | Eute mando em nome deihesu | christo . que guardes esta 

entrada . | e nõ leixes aco entrar home  ne  | huu  . E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira .‖ 

IB710 entr-1  para o 

interior de 

entrare ~  

entraren
894

 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

FCR 02-15 

AVERBAÇÃO 1: ―E acotamos estos terminos que ninguna cabana de ganado que entrare em estos terminos sin mandado de concello, que uizino non 

fuere, peyte la cabana de lãs uacas. II.
as 

[...].‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―E, las calonas que foren feytas em uma alcalderia, si nola demandaren essos alcaldes de esse ano, hos outros alcaldes que entraren nos 

las demanden mays; mas demande o quereloso seu dereyto.‖ 

IC1210 entr-1 para o 

interior de 

entraua ~ 

entrassem ~ 

entrarẽ ~ 

entrar ~ 

entrou
895

 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar FS 18r-

16r 

AVERBAÇÃO 1: ―Uymos outro santo homen en Thebayda que auya nome Dyoscoro abbade que auia enseu Moesteiro. bẽ cẽ mõges e quando queria 

cantar missa entraua aela cõtã grande homildade que era hũa gram marauilha e pregaua aos frades que nõ entrassem Aela cõ uóontade magoada [...].‖ 

AVERBAÇÃO 4: ―Epor que nõ ousou aentrar no Moesteiro. ca bẽ sabia que nõ era custume de molheres entrarẽ em Moesteiro. de mõges. ficou preto 

daly en hũa mouta quehj auia e enuyou dizer assan ffruytoso queliurasse da boca do lobo hũa ouelha que andaua errada. equelhi mostrasse a carreyra da 

saúde e a enderençasse hj e que ensinasse ad disciplinas espiritais aalma que demãda Deus equea recebesse assi come homen que perdeu ouelha Equandoa 

achou posea enseus onbros.‖ 

                                                           
894

A primeira forma ocorre 02 vezes; a segunda, 01 vez.. 
895

Cada forma ocorre 01 vez, exceto a quarta e a quinta, que ocorrem 02 vezes cada. 
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AVERBAÇÃO 2: ―Eueo huũ homẽ que queria entrar na ordẽ por saluar sa alma [...].‖ 

AVERBAÇÃO 3: ―Ueo aele hũa uez huũ erege dũa Eresia que auia nome Jerecinto so da prouincia de Luzitania e a prouĩcia de Betica e fazia muy grandes 

jnuernos egrandes tẽpestades e os Ryos crecerõ pelas grandes chuuas. Eaueo que huũ seu moço que leuaua seus liuros enhuũ Caualo. esforçousse e entrou 

no Ryo por passar [...].‖ 

IC1211 entr-1  para o 

interior de 

entrar
896

 Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

OE 05r / 

06r 

AVERBAÇÃO: ―E o demo~ respondeu: Se queres que eu saya, da-me uaso em que entre! E dise-lhe Sancto Ciriaco: Se tu podes, ex o meu corpo, entra e~ 

elle! Respondeu o demo: Eu no~ posso entrar e~no teu uaso, porque he çarrado e asinado de cada parte.‖ 

IC1212 entr-1 para o 

interior de 

entrar ~ 

entrarõ
897

 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

DSG 08v-

07v 

AVERBAÇÃO 1: ―Ede | pois veeo ao lugar per hu oladrõ | soya aentrar . e disse aaserpente | Eute mando em nome deihesu | christo . que guardes esta 

entrada . | e nõ leixes aco entrar home  ne  | huu  . E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira .‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Epor | que diziam polla terra / que no moes | teiro enque moraua este santo home  | libertino . Auia muj grande auer | Entrarõ os 

francesses cõ gran | de soberua . pella egreia / enque | este libertino iazia / fazendo | sua oracom.‖ 

03. entr-2 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo originado do prefixo latino inter-, advindo, por sua vez, da preposição latina de acusativo ĭnter, ‗entre; no meio de‘. O 

prefixo inter- se documenta no latim na formação de verbos (interdīcĕre), substantivos (intercolumnium) e adjetivos (intercalāris) e que, em português, ora se 

manteve inalterado (interdizer, intercolúnio, intercalar), ora evoluiu para a forma romanceada e popular entr(e)- (entrar, entreabrir, entremeio, enfrefino). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

                                                           
896

02 ocorrências.  
897

A primeira forma ocorre 06 vezes; a segunda, 01 vez. 
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IC1213 entr-2 no interior de entranhas Prep. Subst. Subst. Do lat. ĭnterānĕa, plural 

de ĭnterānĕus < inter- 

ventre, entranhas, 

tripas 

FS 15v 

AVERBAÇÃO: ―Outra uez trouuerõlhi hũa mãceba aque apodrecerõ as entranhas assi queo mais auia ende perdudo. ca todo se sse saya en uermẽẽs 

[...].‖
 
 

04. estr- 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo originado do prefixo latino extra-, advindo, por sua vez, da preposição de acusativo e advérbio latino extrā, ‗fora; além 

de‘, derivado de exter ‗externo‘ (oposto de intrā, ‗interno‘). O prefixo extra- se documenta em vocábulos formados já no próprio latim (extramundánus), já 

no vernáculo à feição erudita ou semierudita (extraordinário, extrapolação, extrajudicial, extraviar etc.), já sob influxo de outra língua (extravagância < fr. 

extravagance). Vale notar a ocorrência deste prefixo em formações populares como superlativizante, tal como em extra-agudo, extracurioso, extradoce, 

extraleve, extrapuro. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: estr- ~ str 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB711 estr- fora de, no 

exterior de 

estraña Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio HGP112 01 

AVERBAÇÃO: ―Et sse algue~ ve´e´r da mjña p(ar)te ou da estraña q(ue) a sobr(e)d(i)ta vendjsom quejra passar ou (con)rro~p(er) jra de D(eu)s aja & a 

nossa maldjsom [...].‖ 

IB712 estr- fora de, no 

exterior de 

estraỹo Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranhos, alheios FG 66 

AVERBAÇÃO: ―Et quẽ for vozeyro de homẽ estraỹo cõtra seu vizino ergo se for outurgado dos Juyzes pectelj .X. soldos. aquel que destorua e elle de a 

.vijª. a paaço.‖    



927 

 

IB713 estr- fora de, no 

exterior de 

estranna ~ 

estrãyo
898

 

Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio CSM 05 / 

08 

AVERBAÇÃO 1: ―E non ar quero obridar / com‘ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‗paz en terra dada‘; / nen como a contrada / aos tres Reis 

em Ultramar / ouv‘ a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Porque o a Gloriosa / achou muy fort‘ e sen medo / en loar sa preciosa / virgĩindad‘ en Toledo, / deu-lle porend‘ hũa alva, / que nas sas 

festas vestisse, / a Virgen santa e salva / e, en dando-lla, lle disse: / ‗meu Fillo esto ch‘ envia.‘ // Pois ll‘ este don tan estrãyo / ouve dad‘ e tan fremoso, / 

disse: ―Par Deus, muit‘ eãyo / seria e orgulloso / quen ss‘ en esta ta cadeira, / se tu non es, s‘ assentasse, / nen que per nulla maneira / est‘ alva vestir 

provasse, / ca Deus del se vingaria.‖ 

IC1214 estr- fora de, no 

exterior de 

estranha Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio HGP155 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] ma~dou & outorgou e~ sseu nom(m)e & da d(i)ta ssa molh(e)r ao d(i)to Dura~ St(eu)ez, q(ue) ele & todos seus suçesores aia~ os 

d(i)tos h(er)dam(en)tos & posisoo~es p(ar)a todo senp(re) & faça~ deles o q(ue) lhes ap(ro)uger com(o) de seus p(ro)pios & que~ (con)t(r)a esta c(ar)ta 

ve´e´r q(ue)r da sa p(ar)te q(ue)r da estranha peyte ao d(i)to Dura~ St(eu)ez ou a que~ sa uoz der q(u)inh(ent)os s(oldo)s & a c(ar)ta fiq(ue) e~ sa 

firmido~e..‖ 

IB714 str- fora de, no 

exterior de 

stranhos Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio TOX006 01 

AVERBAÇÃO: ―[...] des este dia adea~t ayades uos e toda uossa [...] rason a dita caza [e se] assj ve~er dos nossos p(ro)[p]incos come dos st(ra)nhos 

q(uem) este nosso ffeyto te~tar ou britar quizer no~ lhis ceya outo(r)gado [...].‖ 

IC1215 str- fora de, no 

exterior de 

stranhos Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranhos, alheios PP 03c 

AVERBAÇÃO: ―E ena sesta dos testame~tos q(ue~) nos pode faz(er) e como deue~ seer feitos e en q(ue) man(eyr)a pode~ h(er)dar en elles os padres os 

filhos e os ffilhos os padres e os out(ro)s seus pare~tes e ai~da os stra~hos.‖ 

05. infer- 

ETIMOLOGIA: Prefixo advindo da preposição de acusativo e advérbio latino infra, ‗abaixo, embaixo, em posição inferior‘. Sua divulgação efetiva na 

                                                           
898

Cada forma ocorre 01 vez. 
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língua portuguesa se dá no século XIX em diante. Antes disso se registrava em pouquíssimos vocábulos. 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: enfer- ~ emfer- ~ infer- ~ jnfer- 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IB715 enfer- abaixo de, em 

posição 

inferior a 

enfernos Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra 

< infĕrus, -a, -um 

inferno CA005 02 

AVERBAÇÃO: ―E se eu ou alguu~ de mha p(ro)re ou doutra (contra) este meu feyto quisesse ueir no~ lly seia outorgado. e de mays seia maldito e 

escumu~gado. e co~ Judas o trahedor nos enfernos co~da~pnado.‖ 

IC1216 emfer- abaixo de, em 

posição 

inferior a 

emfernaaes Prep. / 

Adv. 

Subst. Adj. Do lat. infernālis < lat. 

infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

infernal, i.e., 

pertencente ou 

relativo ao inferno 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―Outrosy, a uirtude deste nome Jhesu he de grande alteza e de grande excelencia, onde diz Sam Bernardo: O nome do Saluador he nome 

de meu jrma~a~o e da minha carne~ e do meu sangue, nome marauilhoso. Este nome Jhesu subjuga todallas cousas, onde diz o apostolo: E~no nome de 

Jhesu todo geolho se i~cline~ das cousas celestiaes, terreaaes e emfernaaes.‖ 

IB716 infer- abaixo de, em 

posição 

inferior a 

inferno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra 

< infĕrus, -a, -um 

inferno CSM 09 

AVERBAÇÃO: ―Por ela nos perdoou / Deus o pecado d‘ Adam / da maçãa que gostou, / per que soffreu muit‘ affan / e no inferno entrou [...].‖ 

IC1217 infer- abaixo de, em 

posição 

inferior a 

inferno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra 

< infĕrus, -a, -um 

inferno LA 10 

AVERBAÇÃO: ―... do dia do Juyzo come das pẽas do inferno como dezia quãdo preegava aaqueles que em desvayrados pecados mortaes viviam.‖ 

IB717 jnfer- abaixo de, em 

posição 

infernal Prep. / 

Adv. 

Verbo Adj. Do lat. infernālis < lat. 

infernus, de infra < 

infernal, i.e., 

pertencente ou 

CEM 29 
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inferior a infĕrus, -a, -um relativo ao inferno 

AVERBAÇÃO: ―Pero da Ponte, parou-se-vos mal: / per ante o Demo do fogo infernal, / por que con Deus, o padre spiritual, / minguar quisestes, mal per 

descreestes? / E ben vej‘ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.‖ 

IC1218 jnfer- abaixo de, em 

posição 

inferior a 

jnferno ~ 

jnfernos
899

 

Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra 

< infĕrus, -a, -um 

inferno OE 01r - 

06r 

AVERBAÇÃO 1: ―Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ 

aquelles que descende[m] e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Lançados som fora do mu~do e descendero~ aos jnfernos e outros se leua~taro~ e~ seu logo.‖ 

IC1219 jnfer- abaixo de, em 

posição 

inferior a 

jnfernaaes
900

 Prep. / 

Adv. 

Subst. Adj. Do lat. infernālis < lat. 

infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

infernal, i.e., 

pertencente ou 

relativo ao inferno 

OE 05v 

AVERBAÇÃO: ―E, estando asy, passou per aly hu~u~ sacerdote co~ o corpo de Jhesu Christo, e, quando o diaboo sintyu a presença do sacrame~to, ficou 

os geolhos em terra. E, quando esto uio o escolar, disse: Hora no~ creeo que este he demo, ca se o fosse, no~ ficarya os geolhos ao corpo de Jhesu Christo. 

E disse o demo: Non sabes que escripto he: E~no nome de Jhesu Christo todo geolho seia e~clinado das cousas celestiaaes e terreaaes e jnfernaaes?‖ 

06. mal-2 

ETIMOLOGIA: Prefixoide vernáculo advindo do advérbio latino măle, ‗mal‘, ocorrendo em vocábulos em curso desde as origens da língua: malandança, 

mal-aventurado, maldição, maldito, maldizente, maldizer, malfeitoria, malferido, maltreito, malvado (vocábulos documentados desde os sécs. XII-XIII). 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

                                                           
899

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
900

Observe-se que no mesmo fólio, e mais ainda, na narração de um mesmo exemplum, aparecem o par formal em variação emfernaaes  ~ jnfernaaes, o que só faz corroborar o quão 

producente e viva era a variação gráfica na primeira fase do PA. Essa questão é importante, pois afeta também os prefixos, mostrando como conviviam (ou concorriam?) os itens 

prefixais etimológicos (latinos) com suas respectivas atualizações vernaculares/romanceadas. 
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DO MLS 

IB718 mal-2 de modo 

negativo, de 

modo ruim 

maldade Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, malícia CEM 48 

AVERBAÇÃO: ―O que da guerra se foi con maldade / e a sa terra foi comprar erdade, / non ven al maio.‖ 

IC1220 mal-2 de modo 

negativo, de 

modo ruim 

maldades Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, pecado 

OE 07r 

AVERBAÇÃO: ―No~ te ne~bres das minhas maldades antygas!‖ 

IC1221 mal-2 de modo 

negativo, de 

modo ruim 

maldade ~ 

maldades
901

 

Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, pecado 

FS 14v - 

02r 

AVERBAÇÃO 1: ―Ca eu sóo Páaya. péego de maldade eondas de pecados.‖ 

AVERBAÇÃO 2: ―Mais eu creo en Deus queel pela as misericordia me liurara de todas mhas maldades [...].‖ 

IC1222 mal-2 de modo 

negativo, de 

modo ruim 

maldades ~ 

maldade
902

 

Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, pecado 

DSG 07v 

AVERBAÇÃO: ―Eaque | ste bassilio / mõie falso . despois | acabo delongo tenpo foy quey mado naquesta cidade deroma . | pollas maldades que fazia 

cõtra | afe de ihesu christo. Ca oamor que | os chrisptááos aujam aihesu christo nõ | pode sofrer / queo nom queymase  | polla maldade grande que em / | 

el auja.‖ 

 

 

 

                                                           
901

A primeira forma ocorre 03 vezes; a segunda, 01 vez. 
902

Cada forma ocorre 01 vez. 
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VOCÁBULOS CUJO EMPREGO MAIS ANTIGO FOI ATESTADO 

PELA PRESENTE PESQUISA 

PORTUGUÊS 

ARCAICO 

PORTUGUÊS 

CONTEMPORÂNEO 

EMPREGO MAIS ANTIGO 

Lopes 

(2013) 

Cunha 

(2010) 

Houaiss & 

Villar (2009) 

abastossamente (IC007) 
abastosamente, 

abundantemente 
séc. XIV ____ ____

903
 

acoten (IB029) cotar séc. XIII ____
904

 ____
905

 

acotamento (IB031) cotação, cota séc. XIII ____ ____
906

 

acovadadas (IB032) encovado séc. XIII ____
907

 ____
908

 

acuydar (IC067) cuidar séc. XIV ____
909

 ____
910

 

alonganças (IC132) distância, longitude séc. XIV ____
911

 ____
912

 

aluzecẽdo (IC138) amanhecer
913

, alvorecer séc. XIV ____ ____ 

amerceador (IC146) amerceador séc. XIV séc. XV séc. XV 

apascoadejros (IC174) pasto, pastagem séc. XIV ____ ____ 

aplazamento (IB078) 
aprazamento, 

convocação 
séc. XIII 

____
914

 ____
915

 

aplazar (IB079) aprazar, convocar séc. XIII ____
916

 ____
917

 

                                                           
903

Houaiss & Villar (2009) registram apenas o adjetivo participial abastoso, datando-o de 1278. 
904

Cunha (2010), não registra a forma acotar; aponta que este verbo, sem prefixo (cotar), só aparece registrado 

em port. no séc. XVII. 
905

Houaiss & Villar (2009) registram o vocábulo acotamento, mas não apontam seu emprego mais antigo. 
906

Houaiss & Villar (2009) registram o verbo, sem prefixo (cotar), mas não apontam seu emprego mais antigo. 
907

Cunha (2010, p.185), registra a forma encovado, apontando o séc. XVII como o do seu primeiro emprego. 
908

Houaiss & Villar (2009) registram apenas o verbo encovar, apontando o séc. XIX (1899) como o do seu 

primeiro emprego. 
909

Cunha (2010) não registra a forma acuydar; aponta que este verbo, sem prefixo (cuidar), é registrado em port. 

a partir do séc. XIII. 
910

Houaiss & Villar (2009) não registram a forma acuydar; apontam que este verbo, sem prefixo (cuidar), é 

registrado em port. a partir do séc. XIII. 
911

Cunha (2010) registra o verbo alongar e o substantivo alongamento (ambos como do séc. XIII), mas não o 

substantivo alongança. 
912

Houaiss & Villar (2009) registram o verbo alongar e o substantivo alongamento (ambos como do séc. XIII), 

mas não o substantivo alongança. 
913

Verbo. 
914

Cunha (2010) registra apenas a forma aprazamento (datando-a do século XIII), mas não a sua variante com     

< l >. 
915

Houaiss & Villar (2009) registram apenas a forma aprazamento (datando-a do século XIII), mas não a sua 

variante com < l >. 
916

Cunha (2010) registra apenas as formas aprazar (datando-a do século XIII) e enplazar/emprazar (datando-as 

do século XIII), mas não a variante aplazar. 
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aplazado (IB080, IB081, 

IB082) 
aprazado, convocado séc. XIII 

____ ____
918

 

apostamẽto (IC187) esplendor, formosura séc. XIV ____ ____ 

apousentar (IB088) 
pousar; ter ou fazer 

pousada; instalar-se 
séc. XIII 

____ ____ 

a proveer (IB099) prover séc. XIII ____ ____ 

 

arraygamento (IC206) 

enraizamento, 

arraigamento, 

aprofundamento 

 

séc. XIV 

 

____ 

 

____ 

arrigadas (IC207) 
arrancado, extraído ou 

retirado do solo 
séc. XIV ____ ____ 

aredrado (IB103) redrado séc. XIII ____ ____ 

arreite (IB106) falo ereto, enrijecido séc. XIII ____ ____ 

aronpẽ (IB109) irromper séc. XIII ____ ____ 

arroteas (IB110) arrotear séc. XIII séc. XVI 1632 

arrotos (IC215) arroteado séc. XIV ____ ____ 

assessegamento ~ 

assessegamẽto (IB114) 
sossego, assossego séc. XIII 

____ ____ 

asouar (IB116) sovar séc. XIII ____ ____ 

asuçadera (IC239) suceder séc. XIV ____ ____ 

ateygados (IB119) medido com teiga séc. XIII ____ ____ 

adueniencia (IB25) avença séc. XIII ____ ____ 

 

avessadre (IB25) 

correia / tira de couro 

com que se prendia a 

ave de caça à alcândora 

séc. XIII 
____ ____ 

avondamẽto (IC286) abundância séc. XIV ____ ____ 

almoedar (IC299) leiloar séc. XIV ____ 1562 

almonedeyro (IB154) leiloeiro, pregoeiro séc. XIII ____ ____ 

ampar (IB164; IB165); 

anpar (IB169) 
amparar, defender séc. XIII 

____ ____ 

                                                                                                                                                                                     
917

Houaiss & Villar (2009) registram apenas as formas aprazar (datando-a do século XIII) e enplazar/emprazar 

(datando-as do século XIII), mas não a variante aplazar. 
918

Houaiss & Villar (2009) registram apenas a forma emprazado (datando-a do século XIII), mas não a variante 

aplazado. 
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amparamento (IB166) amparo séc. XIII ____ ____ 

amparança (IB167) amparo séc. XIII ____ ____ 

antollança (IB170) desejo, ânsia séc. XIII ____ ____ 

anteparãças  (IC313) 
ardil, engano, artifício, 

trapaça 
séc. XIV 

____ ____ 

entenado (IB172); 

hẽntenada (IB173) 
enteado séc. XIII 

____ ____ 

acomendar (IB204) encomendar séc. XIII ____ ____ 

confreires (IB225) confrade; confrei séc. XIII ____ ____ 

cõfria (IB226); cõfraria 

(IB227) 
confraria séc. XIII séc. XIV séc. XIV 

cũfuso (IB231) confuso séc. XIII séc. XIV séc. XIV 

cõcanbha (IB234) permuta, câmbio, troca,  séc. XIII ____ ____ 

contristey (IC464) contristar séc. XIV séc. XV ____ 

cõuẽẽças (IC471) convenção, acordo séc. XIV ____ séc. XV 

conuinidores (IB271) 
juiz investido pelo 

poder das partes 
séc. XIII 

____ ____ 

acorreger (IB276) corrigir séc. XIII ____ ____ 

declaraçõ (IB285) declaração séc. XIII séc. XIV séc. XIV 

defesado (IB293) defeso, privado séc. XIII ____ ____ 

deleitosamente (IC539) deleitosamente séc. XIV ____ ____ 

delivrança (IB302) libertação séc. XIII ____ ____
919

 

demandança (IB326) demanda séc. XIII ____ ____ 

demediado (IB328) dimidiado séc. XIII ____ séc. XVII 

demorancia (IB330) ~ 

demorança (IB331) 
demora séc. XIII 

____ ____ 

demostrança (IB334)  demonstração séc. XIII séc. XIV ____ 

derõper (IB339) ~ 

derronper (IB339) 

destroçar, arrasar, 

arruinar, destruir 
séc. XIII 

____ ____ 

detardãça (IC597) ~ 

detardança (IC597) 
tardança séc. XIV 

____ ____ 

                                                           
919

Houaiss & Villar (2009) registram o vocábulo delivrança, mas não apontam seu emprego mais antigo. 
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determiar (IC600) determinar séc. XIV ____ ____ 

deuedado (IB341) vedado, vetado séc. XIII ____ ____ 

descanbho (IC624) câmbio, troca séc. XIV ____ ____ 

descomungado (IB364) excomungado séc. XIII ____ ____ 

desempeçados (IB370) desimpedido séc. XIII ____ ____ 

desguiar (IB371) 

desviar, afastar, 

desencaminhar; ir 

embora, partir    

séc. XIII 
____ ____

920
 

despagou (IC647) descontentar séc. XIV ____ ____ 

desprizil (IC662) desprezível séc. XIV ____ ____ 

desputaçõ  (IC663) ~ 

desputaçom (IC663) 
disputa séc. XIV 

____ ____ 

desronperen (IB386) 
romper, violar, 

desrespeitar 
séc. XIII 

____ ____ 

desvenecida (IB389) desvencilhado séc. XIII ____ ____ 

diligentemente (IC672) diligentemente séc. XIV ____ ____ 

embaratado (IB393) desbaratado, esbanjado séc. XIII ____ ____ 

emcardeceo (IC673) inflamar, ficar roxo séc. XIV ____ ____ 

emçuiado  (IC674) ~ 

ẽçuyada (IC674) 

sujo, contaminado, 

conspurcado, impuro 
séc. XIV 

____ ____ 

enallear (IB400) ~  

enalehar (IB401) ~ 

ẽaleados (IB402) ~  

ẽalleada (IB403) 

alienar, alhear, 

transferir para outrem o 

domínio ou a 

propriedade 

 

séc. XIV 

 

____ 

 

____ 

enartar (IB406) 
enganar por meio de 

artes 
séc. XIII 

____ ____ 

encouto (IB423) 
encouto, i.e. multa ou 

pena pecuniária  
séc. XIII 

____ ____ 

 

encoutar (IB424) 

apreender, tomar, 

multar (coisa cujo uso é 

defeso por lei) 

séc. XIII 
____ ____ 

ẽcravelhadas (IC724) atado, encravelhado séc. XIV ____ ____ 

                                                           
920

Houaiss & Villar (2009) registram o vocábulo desguiar, mas não apontam seu emprego mais antigo. 
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entença (IC770) intenção séc. XIV ____ ____ 

ẽxertaçõões (IC806) enxerto séc. XIV ____ ____ 

emtrepetar (IB813) interpretar séc. XIII séc. XIV séc. XIV 

eixerdamẽto (IB483) ~ 

eyxerdamẽto (IB483)   

deserdação, exerdação, 

deserdamento 
séc. XIII 

____ ____ 

esfraldadas (IB496) desfraldado, repuxado séc. XIII ____ ____ 

esmalhada (IB497) despir, tirar a malha séc. XIII ____ ____ 

estremados (IB509) extremo séc. XIII séc. XIV séc. XIV 

exeyçõees (IB511) isenção séc. XIII séc. XIV séc. XIV 

enfinta (IB513)  ostentação, gabo, elogio séc. XIII ____ ____ 

ocuytaua (IC896) ocultar séc. XIV séc. XVI séc. XV 

perescrições (IB540) prescrição séc. XIII séc. XV séc. XV 

perliuda (IC928) ~ 

perleuda (IC927) 

ler por completo, ler 

integralmente 
séc. XIV 

____ ____ 

pernominatas (IA007) nomeado, citado séc. XII ____ ____ 

enprestou (IA008) emprestar séc. XII séc. XIII séc. XIII 

recobrar (IB612) recobrar, recuperar séc. XIII séc. XIV séc. XIV 

recodyu (IB613) responder séc. XIII ____ ____ 

regateiros (IB616) regateiro, regateador séc. XIII ____ séc. XIX 

remaece (IA009) remanescer séc. XII séc. XIII séc. XIII 

remijmento (IB621) remissão séc. XIII ____ ____ 

renũçiaçõ (IC1059) renunciação, renúncia séc. XIV séc. XV séc. XV 

rescrito  (IB628) ~ 

rescripto (IB628) 
rescrito séc. XIII séc. XV séc. XV 

supenorar (IB675)  fazer um subpenhor séc. XIII ____ ____ 

supenoramento (IB676) subpenhor séc. XIII ____ ____ 

trastenpo (IB682) ~ 

trastẽpo (IB682) 

tempo decorrido,  

prescrição de um direito 
séc. XIII 

____ ____ 

ben aventurada (IB691) bem-aventurada séc. XIII ____
921

 séc. XIV 

bẽ auenturadamẽte 

(IC1183) 
bem-aventuradamente séc. XIV 

____ ____ 

                                                           
921

Cunha (2010) registra o vocábulo bem-aventurado, mas não aponta seu emprego mais antigo. 



937 

 

malestança (IB691) incoveniência séc. XIII ____ ____ 

malvazes (IB706) ~ 

malvaz (IB706) 
malvado séc. XIII 

____ ____ 

nõ digno (IC1202) indigno, não-digno séc. XIV ____ ____ 

nõ mortal (IC1203) imortal, não-mortal séc. XIV ____ ____ 

nõ mouil (IC1203) imóvel, não-móvel séc. XIV ____ ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



938 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III 
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VOCÁBULOS COLETADOS DO PORTUGUÊS ARCAICO QUE 

CAÍRAM EM DESUSO AO LONGO DA HISTÓRIA DA LÍNGUA E 

FORAM SUBSTITUÍDOS POR NOVAS FORMAS 

PORTUGUÊS ARCAICO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO 

alonganças (IC132) distância; latitude; alongamento 

alumear (IC136)
922

 iluminar 

aluzecẽdo (IC138) amanhecer
923

; alvorecer  

amoesto (IC148) admoestar 

amoestamntos (IC149) admoestação 

amoestados (IC150) admoestado 

apascoadejros (IC174) pasto; pastagem 

apenhorar (IC178) penhorar 

apenhoramẽto (IC180) penhor; penhora 

aplazamento (IB078) aprazamento; convocação 

aplazar (IB079) aprazar; emprazar 

aplazado (IB080, IB081, IB082) aprazado; emprazado 

apodrentaria (IC184) apodrecer 

apostamẽto (IC187) esplendor; formosura 

apostura (IC188) compostura 

aportelados (IB087) juiz pedâneo 

apousentar (IB088) pousar; ter ou fazer pousada; instalar-se 

apresso (IC199) preso; enganchado 

a proveer (IB099) prover 

acaecer (IC205) acontecer, ocorrer 

arrigadas (IC207) arrancado 

aredrado (IB103) redrado 

arreferir (IC208) censurar, repreender, expor 

arreite (IB106) falo ereto, enrijecido 
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Em determinados setores diastráticos, diatópicos ou diageracionais do português contemporâneo ainda se utiliza 

a forma com o prefixo a- em vez da forma com o prefixo i-. 
923

Verbo. 
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aronpẽ (IB109); arromper (IC214) irromper 

arrotos (IC215) arroteado 

assessegamento ~ assessegamẽto (IB114) sossego, assossego 

assenhoravam (IC223) ~ assenhorã (IC224)  assenhorear, senhorear 

assinaadamẽte ~ assynaadamẽte (IC236) assinaladamente, principalmente 

asouar (IB116) sovar 

asuçadera (IC239) suceder 

ateygados (IB119) medido com teiga 

adueniencia (IB125) avença 

abscondera (IB137); asconder (IC267) esconder 

ascõdudos (IB138); ascondidos (IC269)  escondido 

ascondudamẽte (IC274) escondidamente 

asolueu (IB139) absolver 

asteença (IC276); estẽẽça (IC278); steença 

(IC279) 
abstinência 

auõde (IB140); avondava (IC281) abundar 

auondoso (IB142) abundante 

avondança (IB143); auondãça (IC285) abundância 

avondamẽto (IC286) abundância 

avorrecer (IB144); auorresco (IC289) aborrecer 

alacran (IB147) ~ alacrães (IB147) lacraia, lacrau 

alcalderia (IB148) alcaidaria 

alcândara (IC296) alcândora 

alfaça (IC297) alface 

almocoúuar (IB153) 
soldado (homem do campo que, formando 

tropa, peleava em terra de inimigos) 

almoedar (IC299) leiloar 

almonedeyro (IB154) leiloeiro, pregoeiro 

almotaçaria (IB155) 
tributo incidente sobre a transação de alguns 

bens 

aluazíjs (IB157) aguazil 

ampar (IB164; IB165); anpar (IB169) amparar, defender 

amparamento (IB166) amparo 
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amparança (IB167) amparo 

antollança (IB170) desejo, ânsia 

anteparãças  (IC313) ardil, engano, artifício, trapaça 

enparardes (IC316) amparar 

entenado (IB172); hẽntenada (IB173) enteado 

arçadiagóó (IB177) arcediago 

archangos ~ archangeos (IC332) arcanjo 

archipelligo (IC332) arquipélago 

acomendar (IB204) encomendar 

cõfria (IB226) confraria 

cõcanbha (IB234) permuta, câmbio, troca,  

cõquererõ (IC403) conquistar, subjugar 

cõuẽẽças (IC471) convenção, acordo 

conveniavel (IB269) convinhável 

conuinidores (IB271) juiz investido pelo poder das partes 

acorreger (IB276) corrigir 

defesado (IB293) defeso, privado 

difindemẽto ~ defendemẽnto (IB297) defesa 

deleitaçom (IC535) deleite 

delivrar (IB301) livrar, libertar, soltar 

delivrança (IB302) libertação 

demandança (IB326) demanda 

demorancia (IB330) ~ demorança (IC565) demora 

demostrança (IB334) ~ demostrãça (IC569) demonstração 

derõper (IB339) ~ derronper (IB339) destroçar, arrasar, arruinar, destruir 

destroymẽto  (IC595)  destruição 

detardãça (IC597) ~ detardança (IC597) tardança 

deuedado (IB341) vedado, vetado 

deostar (IB345) doestar 

doitear (IB347) doestar 

deostadores (IC613) doestadores 

descanbho (IC624) câmbio, troca 

descomungado (IB364) excomungado 
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desempeçados (IB370) desimpedido 

despagou (IC647) descontentar 

desprizil (IC662) desprezível 

desputaçõ  (IC663) ~ desputaçom (IC663) disputa 

desronperen (IB386) romper, violar, desrespeitar 

destorvar (IB364) estorvar 

desvenecida (IB389) desvencilhado 

embaratado (IB393) desbaratado, esbanjado 

emcardeceo (IC673) inflamar, ficar roxo, arroxear, escurecer 

enallear (IB400) ~  enalehar (IB401) ~ 

ẽaleados (IB402) ~  ẽalleada (IB403) 

alienar, alhear, transferir para outrem o 

domínio ou a propriedade 

emperadriz (IB405) imperatriz 

enartar (IB406) enganar por meio de artes 

endoado (IC729) desgostoso, triste, condoído 

endurados (IC730) endurecido 

enfinger (IB429) fazer ostentação, gabo, elogio 

enpareo (IB437) emparedar, encarcerar 

enpeecer (IC743) impedir, prejudicar, pôr entraves 

enprestidos (IC751) empréstimo 

enquerer (IC754) inquirir 

ensignança (IC770) ensinamento, ensino 

entença (IC770) intenção 

ẽxertaçõões (IC806) enxerto 

antrelecutorias (IC811) interlocutório 

antrelĩhada (IC812) entrelinhado 

emtrepetar (IB813) interpretar 

eixerdamẽto (IB483) ~ eyxerdamẽto (IB483)   deserdação, exerdação, deserdamento 

escaecer (IB485)   esquecer 

escaentassen (IB486)   esquentar 

escolheyto (IC826) ~ escolheyta (IC827) escolhido 

espedyu (IB504) despedir 

exeyçõees (IB511) isenção 

enfinta (IB513)  ostentação, gabo, elogio 
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én migo (IB514) inimigo 

obridar (IB520) olvidar 

offereu (IB521) oferecer 

olvidança (IC903) olvidamento 

perfia (IB541) porfia 

perfiado (IB542) porfiado 

perfyosos (IC926) porfioso 

perliuda (IC928) ~ perleuda (IC927) ler por completo, ler integralmente 

pernominatas (IA007) nomeado, citado 

posfaçã (IC949) injuriar, caluniar 

prestumeiro (IC950) postumeiro, postimeiro 

perlongado (IC974) prolongado 

perlongares (IC975) prolongar 

precisson (IB575) procissão 

promjssoes (IC1000) promessa 

prouĩco (IB594) propínquo 

recadar (IB597) arrecadar 

recodyu (IB613) ~ recodyr (IC1026) responder 

recontamento (IC1030) recontagem 

remaece (IA009) remanescer 

remijmento (IB621) ~ rremeymẽto (IC622) remissão 

rependeu-se (IC1061) arrepender 

repeendimẽto (IC1063) arrependimento 

somerger (IB668) submergir 

sostabelecer (IC1139) substabelecer 

supenorar (IB675) ~ supinoraredes (IC1154) fazer um subpenhor 

supenoramento (IB676) subpenhor 

trastenpo (IB682) ~ trastẽpo (IB682) tempo decorrido,  prescrição de um direito 

trelado (IC1164) traslado, translado 

malestança (IB691) incoveniência 

malvazes (IB706) ~ malvaz (IB706) malvado 
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ERRATA 

 

No Morfemário (Tomo II), na página 783, para as entradas IB513 e IC880, em vez de: 

 

IB513 en-3  Negação, 

privação 

enfinta
924

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. 

*infinctus, 

por 

infictus, 

part. de 

ĭnfĭngĕre 

ostentação, 

alardo, 

gabo, elogio 

CA

MI 

12 

AVERBAÇÃO: ―Vós, que vos en vossos cantares meu / amigo chamades, creede ben / que non dou 

eu por tal enfinta ren, / e por aquesto, senhor, vos mand‘ eu / que, ben quanto quiserdes des aqui / 

fazer, façades enfinta de mi.‖ 

IC880 in-2 Negação, 

privação 

infinta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. 

*infinctus, 

por 

infictus, 

part. de 

ĭnfĭngĕre 

fingido, 

enganoso, 

falacioso 

LA 11 

AVERBAÇÃO: ―E portãto peyores sõ que os galos, ca os galos fazẽ seu officio cõ verdade e estes cõ 

infinta falsidade.‖ 

 

Leia-se: 

 

IB513 en-2  Sentido 

opaco 

enfinta
925

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. 

*infinctus, 

por 

infictus, 

part. de 

ĭnfĭngĕre 

ostentação, 

alardo, 

gabo, elogio 

CA

MI 

12 

AVERBAÇÃO: ―Vós, que vos en vossos cantares meu / amigo chamades, creede ben / que non dou 

eu por tal enfinta ren, / e por aquesto, senhor, vos mand‘ eu / que, ben quanto quiserdes des aqui / 

fazer, façades enfinta de mi.‖ 

IC880 in-1 Sentido 

opaco 

infinta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. 

*infinctus, 

por 

infictus, 

part. de 

ĭnfĭngĕre 

fingido, 

enganoso, 

falacioso 

LA 11 

AVERBAÇÃO: ―E portãto peyores sõ que os galos, ca os galos fazẽ seu officio cõ verdade e estes cõ 

infinta falsidade.‖ 
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05 ocorrências. 
925

05 ocorrências. 

 


