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resumo O presente trabalho recupera, para a memória do tesouro da língua, o 
testemunho linguístico e cultural da colectânea de adágios portugueses 
do impressor-livreiro Francisco Rolland, editada em 1780. A obra ocupa 
um espaço privilegiado no âmbito do património paremiológico nacional, 
até ao princípio do século XIX. O corpus recenseado assenta num 
princípio de sistematização lexical, estando os adágios subordinados a 
palavras-lema, que se organizam alfabeticamente. Apresenta-se uma 
lição fundamentada na edição princeps, integrando-se as informações 
relativas às alterações introduzidas na 2ª edição (1841), e acrescenta-se 
um estudo linguístico em que se valoriza a componente lexical. 
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abstract This study seeks to recover the linguistic and cultural testimony provided 
the collection of Portuguese adagia by printer-bookseller Francisco Rolland 
(1780), hence re-inscribing it within the memory of the Portuguese 
language thesaurus. Rolland’s work occupies an outstanding position 
within the paremiological national patrimony up to the beginning of the 19th

century. The corpus under study was defined according to a principle of 
lexical systematization, with the adagia clustered around alphabetically 
organized keywords. Along with a reading that follows the princeps edition, 
information pertaining to the alterations introduced by the second edition 
(1841) is provided, together with a linguistic study in which special 
emphasis is given to the lexical component. 
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INTRODUÇÃO 

No contexto da tradição da literatura paremiológica de língua portuguesa, assume 

particular relevância uma colectânea saída dos prelos da Tipografia Rollandiana, no ano de 

1780, iniciativa editorial que ficaria a dever-se ao impressor e livreiro Francisco Rolland. 

Os Adagios, Proverbios, Rifãos e Anexins da Lingua Portugueza, tirados dos melhores 

authores nacionaes, e recopilados por ordem alphabetica por F.R.I.L.E.L., tornar-se-iam 

presença obrigatória nos catálogos dos livros «impressos á custa de Francisco Rolland», ou 

«dos que se achaõ em grande numero na sua Casa ao Bairro Alto». Volvidas seis décadas, 

o volume seria objecto de cuidada reedição, pela mão do herdeiro responsável pela 

tipografia, que optou por ampliar ligeiramente o corpus anteriormente recenseado. 

O texto de Rolland, sendo embora uma das obras mais significativas entre as que 

documentam o património paremiológico português, não foi ainda considerado como 

objecto de estudo e de retoma crítica, e é hoje praticamente inacessível ao leitor comum. 

Mais de dois séculos decorridos sobre a 1ª edição da obra, em 1780, afigurou-se-nos 

imprescindível resgatá-la do olvido injusto e divulgá-la, atribuindo-lhe, deste modo, o 

merecido lugar de destaque no conjunto das três colectâneas de provérbios em língua 

portuguesa dadas à estampa até ao princípio do século XIX. 

Os Adagios, Proverbios, Rifãos e Anexins da Lingua Portugueza oferecem-se 

como um precioso testemunho linguístico e cultural, continuando a propiciar uma leitura 

gratificante e proveitosa, pelas reminiscências de um popular poético de outrora e talvez 

também pelo subtil humor que nos reconforta na contemplação do passado. 

Apresenta-se agora neste trabalho, com uma leitura crítica, a reedição da obra de 

Rolland, tomando por base o texto da edição princeps. Procede-se a um estudo filológico 

de pesquisa, interpretação e estabelecimento de uma lição rigorosa, bem fundamentada na 

edição original, bem como nas fontes textuais privilegiadas pelo autor e por ele 

reproduzidas ipsis verbis, correspondendo ao carácter tradicional e conservador do 

enunciado proverbial. Fez-se uma colação atenta com a segunda edição e dá-se informação 

sobre as alterações introduzidas. Simultaneamente, esclarecem-se problemas de 

descodificação e de obscuridade linguística, até ao limite do posssível – os textos do 
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rifoneiro acolhem uma certa distorção linguística e sofrem uma inevitável obliteração 

diacrónica, que os vai tornando sucessivamente menos transparentes. 

Num esforço coerente de integração da obra no quadro biobibliográfico do autor 

e da tradição paremiológica, a edição do texto é precedida por uma primeira parte de tipo 

introdutório. Aí, apresenta-se o percurso biográfico e profissional do impressor-livreiro 

Francisco Rolland, cujo destaque ficaria a dever-se à sua intervenção notável na actividade 

tipográfica e na promoção de traduções de francês para português. A empresa seria 

continuada pelo filho com a mesma laboriosa dedicação, mantendo e alargando o sucesso 

da casa que, deste modo, se prolongou ao longo de mais de meio século de laboração. A 

Casa Rolland preencheu e valorizou com os seus livros as últimas duas décadas do século 

XVIII e a primeira metade do século XIX, e teve certamente uma importante repercussão 

na história da cultura e da língua. 

Num outro capítulo, enquadra-se o adagiário de Rolland no panorama da 

paremiologia portuguesa, perspectivando-o também na sua dupla vertente de tradição e de 

inovação. Retoma-se e prossegue-se, nesta síntese histórico-bibliográfica, a investigação 

iniciada no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, sob 

orientação do Professor Doutor Telmo Verdelho, e da qual resultaram já os trabalhos de 

João Henriques Fidalgo Lopes da Silva e de Guilherme Martins Canelha Ribeiro1. Na 

verdade, Francisco Rolland coloca o último elo num percurso clássico de acumulação e de 

retransmissão do texto proverbial português, em que (para além da contribuição difusa e 

fragmentária de autores como Jorge Ferreira de Vasconcelos ou Francisco Manuel de 

Melo) avultam três predecessores: António Delicado, Bento Pereira e sobretudo Bluteau. 

Completa-se o quadro introdutório da edição com uma aproximação ao universo 

temático e ideológico do adagiário e com o estudo de alguns aspectos linguísticos, 

forçosamente parciais, dado o constrangimento de tempo que limita o alcance e a dimensão 

deste trabalho. 

Em anexo, acrescenta-se um conjunto de índices, em que se organiza e identifica, 

de modo exaustivo, o vocabulário dos Adagios. 

                                                
1 Referimo-nos às dissertações de Mestrado em Estudos Portugueses, apresentadas ao Departamento de 
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, em 1999, respectivamente, Dos Principaes Adagios 
Portuguezes, com seu Latim Proverbial Correspondente, de Bento Pereira. Leitura Crítica e Edição, e Uma 
Leitura dos Adágios Portugueses Reduzidos a Lugares-Comuns, de António Delicado, e Edição Crítica. 
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PARTE I 

1. Francisco Rolland Impressor-Livreiro Em Lisboa (F.R.I.L.E.L.) 

«Espere bons sucessos por meios ordinarios; 
nascem dos extraordinarios fatalidades.» (p. 326) 

«Perde a obra o Artifice, que a naõ publíca, ou 
para a admiraçaõ, ou para o ensino.» (p. 315) 

1.1. Uma família de tipógrafos 

Integrando um vasto contingente de franceses que iniciaram e desenvolveram 

profícuos negócios nas principais cidades portuguesas, ao longo do século XVIII, François 

Rolland iria seguir o destino de muitos dos seus conterrâneos naturais de Briançon, em 

França, que vieram para Lisboa expandir actividades ligadas ao comércio do livro2, e que 

em muito contribuíram para a divulgação e circulação em Portugal desse fundamental 

objecto de cultura e veículo de ideias. 

Francisco Rolland chega à capital portuguesa por volta de 1765, com 22 anos de 

idade3. Oriundo de Vallouise, aldeia situada a poucos quilómetros de Monêtier, a sua 

família há muito se havia cruzado com outra, de nome reputado no negócio do livro: a dos 

Bertrand. Portanto, laços de parentesco e ligações familiares entre os livreiros naturais de 

Monêtier de Briançon (Bertrand, Faure, Rey, Borel, Reycend) eram frequentes, advindo 

daí toda uma série de vantagens, nomeadamente o mútuo apoio no exercício da profissão e 

na manutenção dos negócios no seio familiar, ao longo de várias gerações4, evidenciadas, 

                                                
2 Afirma Fernando Guedes que, «Ao todo, são mais de vinte os briançoneses, predominantemente do 
Monêtier, que se vêm instalar como livreiros em Portugal (Lisboa, Coimbra e Porto) durante o século XVIII. 
Os suficientes para (...) terem totalmente nas mãos o comércio de livraria.». Cf Fernando Guedes, Os 
Livreiros Franceses em Portugal no Século XVIII. Tentativa de Compreensão de um Fenómeno Migratório e 
mais Alguma História, Lisboa, Academia Portuguesa para a História, 1998, p. 70. 
3 A provável data de nascimento de Francisco Rolland – 1743 – foi-nos indicada por Manuela D. Domingos, 
investigadora da Biblioteca Nacional (Área de História do Livro e das Bibliotecas), e cujos avisados 
esclarecimentos foram fundamentais para compreender com definitiva acuidade o percurso de Francisco 
Rolland e dos seus herdeiros. 
4 Tanto Fernando Guedes, em O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua História. Séculos 
XVIII-XIX, como Jean-François Labourdette, na sua obra La Nation Française à Lisbonne de 1669 à 1790. 
Entre Colbertisme et Liberalisme, explicitam, a partir de aproximações (por vezes baseadas apenas nos 
apelidos), os laços estabelecidos entre estas famílias de livreiros franceses, a sua origem geográfica, a data 
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por exemplo, no acesso a fornecedores exclusivos fora de Portugal, na rápida recuperação 

de casas comerciais após o terramoto de 1755 ou mesmo depois do conturbado período das 

invasões francesas, no início do século XIX. 

Nesses primeiros anos em Lisboa, Francisco Rolland desenvolve a sua actividade 

profissional em associação com João Francisco Borel, estabelecendo-se como livreiro por 

conta própria em 17705. Em 1771, pagava já, em nome pessoal, o imposto da décima6. A 

partir de 1773 ou 1774, afirmar-se-á a importância da sua actividade como tipógrafo, que 

se prolonga pelo século XIX, através de uma rápida e sustentada expansão do negócio da 

venda do livro no âmbito do mercado nacional, enriquecido com sete anos de importação 

(que cessa em 1777) e com a publicação de traduções de obras francesas, muitas das quais 

da autoria do próprio Rolland7, ao que se acrescenta a expansão dos negócios e a 

exportação para o Brasil8 e mesmo para França, visto que «a própria Biblioteca Real de 

Paris foi sua cliente em 1825»9. O fundador viria a falecer a 29 de Setembro de 1814, pelo 

que seriam os filhos a promover a continuidade da sociedade e das actividades da 

                                                                                                                                                   
em que iniciam a sua actividade comercial em Lisboa como «marchands libraires». Este último, ao analisar o 
modo de vida destes comerciantes oriundos de França na nossa capital, dá notícia das quantias deixadas a 
François Rolland e a Jean José Rolland no testamento de Michel Dupont, que tinha previsto «dans son 
testament la réalisation de toute sa fortune, en attribuant des legs précis à sa famille de France et à ses amis 
de Lisbonne» (p. 550-551). 
5 De acordo com os documentos consulares franceses coevos, analisados por Jean-François Labourdette (op. 
cit., p. 669), a data da criação da casa de comércio de Francisco Rolland, originário do Delfinado, é de 1770. 
Apresenta igualmente um quadro com «Les négociantes français de Lisbonne de 1756 à 1787, d’après les 
listes de la nation française, établis par les consuls» (anos de 1759, 1774, 1781, 1783 e 1787), figurando, no 
ano de 1774, «Rolland, marchand libraire», e também em 1781 e 1783. De acordo com o Regimento da 
Nação Francesa, o autor dá-nos igualmente conhecimento da cotização extraordinária, decidida em 1781, que 
coube a 49 comerciantes franceses desembolsar, sendo a de Rolland de 3$200 réis. Contudo, outros dados 
parecem indicar que a tipografia havia iniciado a sua actividade antes da data fixada nos documentos oficiais, 
dado que, em 1768, já se podia adquirir a tradução da Historia de Teodósio o Grande, de Esprit Flechier, da 
Tipografia Rollandiana. Cf A. A. Gonçalves Rodrigues, A Tradução em Portugal. 1495-1834, Lisboa, 
Imprensa-Nacional Casa da Moeda, 1992, p. 154. 
6 Diogo Ramada Curto; Manuela D. Domingos (coords.), Paula Gonçalves, Dulce Figueiredo, As Gentes do 
Livro: Colectânea Documental, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2005. (no prelo) 
7 Esclarece Manuela D. Domingos que o caso de Francisco Rolland é único, pelo facto de, após iniciar a 
actividade comercial, optar por uma mudança tão acentuada, ao dedicar-se exclusivamente ao trabalho de 
tipógrafo, deixando a gestão da livraria aos filhos. Além disso, desenvolveu intensa actividade de tradutor, da 
qual o filho Julião Rolland foi legatário. Por conseguinte, em 1821, vemo-lo designado como caixa e 
impressor no «Projecto de uma Sociedade Traductora, e Encarregada do Melhoramento da Arte de Imprimir, 
e de Encadernar» (a este propósito, leia-se Jorge Peixoto, “Para a História do Livro em Portugal – Sociedade 
tradutora e encarregada do melhoramento da arte de imprimir e de encadernar – Lisboa, 1821”, separata da 
Revista Portuguesa de História, tomo XIV, Coimbra, 1970, p. 237-246).  
8 «Estabelece loja de livros no Rio de Janeiro em nome do filho [João Francisco Rolland] em 1799.». Cf 
Diogo Ramada Curto; Manuela D. Domingos (coords.), Paula Gonçalves, Dulce Figueiredo, As Gentes do 
Livro: Colectânea Documental, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2005. (no prelo) 
9 Fernando Guedes, O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua História. Séculos XVIII-XIX, 
Lisboa, Editorial Verbo, 1987, p.150. 



8

tipografia. Assim, em 1818, uma segunda associação, desta vez ao primo livreiro de 

Coimbra, Estêvão Semiond, origina a «Rolland & Semiond», não obstante a manutenção 

das designações «Casa de Rolland» e «Typographia Rollandiana», em muitas edições 

posteriores. Deste modo, a Tipografia Rollandiana laborou durante cerca de 70 anos.  

A 4 de Agosto de 1866, falecia Julião Rolland, responsável pela manutenção da 

casa comercial e da tipografia. Somente a terceira geração conduziria à falência, «nas mãos 

de uma neta do fundador, que entregara a gerência a um genro, de nome Rovere»10, o qual, 

inapto para o negócio do livro, condenou à falência a tipografia da família, «vendendo a 

peso aos trapeiros as magníficas obras e muito bem encadernadas»11. 

O local de venda dos «Livros Impressos á custa de Francisco Rolland, Impressor-

Livreiro em Lisboa; ou dos que se achaõ em grande número da sua Casa», situou-se em 

três pontos diferentes da cidade: de acordo com a Gazeta de Lisboa (e com o próprio índice 

de títulos disponíveis, inserido no final do volume dos Adagios, Proverbios, Rifãos, e 

Anexins da Lingua Portugueza, Tirados dos melhores Authores Nacionaes, e recopilados 

por ordem Alfabética por F. R. I. L. E. L. 12), é mencionado entre 1778 e 1790 com oficina 

ao Bairro Alto, na esquina da Rua do Norte (com a Rua Direita do Loreto), e, nos dez anos 

seguintes, no Largo de Nossa Senhora do Loreto, nas casas novas13; posteriormente, de 

acordo com os seus catálogos, em 1801 ainda se encontra no Largo do Loreto, mas, até 

1830, será na «Rua Nova dos Martyres, nº 10, abaixo do Theatro de S. Carlos»14; na 

década de 70, a Rolland & Semiond também surge situada na «3 – Rua Nova dos Mártires 

– 3» 15. Portanto, localiza-se em zonas onde se implantaram muitos livreiros, não obstante 

estes se encontrarem dispersos um pouco por toda a cidade de Lisboa. O testemunho de 

Brito Aranha confirma que a casa comercial do livreiro «tinha tambem adjunta a 

typographia, no edifício onde passado alguns annos e depois de extincta essa casa, veio a 

estabelecer-se com esplendor o Real Gymnasio Club»16. 

                                                
10 Fernando Guedes, ibidem, p. 152. 
11 Sousa Bastos, citado por Fernando Guedes, ibidem, p. 152. 
12 Todas as referências posteriores remetem para a edição de 1780, a partir de agora designada apenas por 
Adagios... . 
13 Maria Isabel Martins Alexandre, Inventário dos Livreiros, Impressores e Mercadores de Livros de Lisboa, 
no Século XVIII, Citados na Gazeta de Lisboa, Trabalho apresentado para o concurso de Bibliotecário 
Assessor do quadro do pessoal da Biblioteca Nacional, Lisboa, 1985, p. 21. 
14 Fernando Guedes, O Livro e a Leitura em Portugal..., p. 149. 
15 Tal como se pode ler na folha de rosto da obra Leituras Populares, Instructivas e Moraes, Colligidas para 
as Escolas Primarias, de Brito Aranha, publicada em 1872 e nos anos seguintes. 
16 Brito Aranha, Factos e Homens do meu Tempo. Memorias de um Jornalista, tomo III, Lisboa, Parceria 
Antonio Maria Pereira, 1908, p. 8. 
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1.2. “Francesismo” tipográfico e cultural 

No panorama da divulgação e transacção do livro em território nacional, 

sobretudo na capital, destacam-se os nomes dos livreiros franceses, alguns já anteriormente 

mencionados. Disponibilizando uma apelativa variedade de títulos em língua francesa, 

conseguida através da manutenção de contactos privilegiados com pontos de venda 

estratégicos, situados em cidades por toda a Europa (com especial destaque para Lyon e 

Genève), «permitiam o acesso a obras editadas fora de Portugal, aos portugueses, mas 

também aos estrangeiros que aqui viviam»17. Davam sobretudo resposta ao interesse por 

textos originais franceses, língua esta certamente bastante lida no final do Antigo Regime, 

o que também pode justificar a procura de dicionários de francês18. 

Obras francesas originais encontram, assim, nestes agentes privilegiados uma 

forma eficaz de entrar nos circuitos do mercado nacional19. Mesmo que entre estas se 

encontrassem arrolados títulos de autores de leitura, venda e circulação proibidas em 

Portugal, conseguiam atravessar a rede de censura oficial e contribuir para a difusão do 

pensamento europeu entre as elites. Mesmo com a proibição, por despacho régio, da 

importação de «livros que entrão de fora do Reino venham encadernados», os livreiros 

estrangeiros nem sempre cumpririam a lei20. 

Os livreiros franceses são, por conseguinte, detentores do exclusivo comercial de 

muitas obras, tornando-se os fornecedores de uma clientela privilegiada21. Quando não 

fosse no original em francês, a edição traduzida seria igualmente da responsabilidade dos 

                                                
17 João Luís Lisboa, Ciência e Política. Ler nos Finais do Antigo Regime, Lisboa, Instituto Nacional de 
Investigação Científica-Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991, p. 67. 
18 «A partir do século XVIII, o espanhol deixa de desempenhar o papel de segunda língua de cultura, que 
passa então a ser exercido pelo francês. Não se trata propriamente de bilinguismo, mas é nos livros franceses 
que os portugueses vão buscar boa parte de sua cultura, e é por intermédio do francês que entram a maioria 
das vezes em contacto com o mundo exterior.». Cf Paul Teyssier, História da Língua Portuguesa, Lisboa, 
Livraria Sá da Costa, 1994, p. 38.
19 O estudo de Maria Adelaide Marques sobre a distribuição geográfica de livros nas bibliotecas, segundo o 
idioma e o assunto, permite constatar a existência, na região da Estremadura, de um amplo elenco de livros 
franceses nas áreas da física, química, agricultura, engenharia e arquitectura, navegação, pintura, mas 
sobretudo com especial destaque nas áreas do comércio e dos dicionários. Cf Maria Adelaide Salvador 
Marques, “A Real Mesa Censória e a Cultura Nacional”, Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 
Vol. XXVI, Coimbra, Coimbra Editora Lda., 1964, p. 100 a 117. 
20 Manuela Domingos, Livreiros de Setecentos, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2000, p. 65. 
21 Marie-Helène Piwnik, “Libraires Français et Espagnols à Lisbonne au XVIIIe Siècle”, Livres et Libraires 
en Espagne et au Portugal: XVI-XVIII Siècles, Actes du Colloque International de Bordeaux (25-27 Avril 
1986), Paris, CNRS – Maison des Pays Ibériques, 1989, p. 87. 
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livreiros franceses com casa comercial em Portugal. Sem margem de exagero, a cultura 

portuguesa tornar-se-ia devedora destes editores, na medida em são responsáveis pelo 

processo de «abertura do País às novas correntes literárias europeias».22

O domínio efectivo do mercado livreiro não seria abalado pelo terramoto de 

1755, visto que estes comerciantes demonstram capacidade para rapidamente recuperarem 

o negócio, mudando tão somente a localização das suas lojas. A inauguração da Tipografia 

Rollandiana, posterior à hecatombe, iria beneficiar do consolidado prestígio dos 

mercadores livreiros briançoneses, conseguindo um papel preponderante e ganhos 

substanciais no comércio do livro, capazes de sustentar edições próprias e um trabalho de 

tradução sistemático, direccionado para um público garantido. 

À semelhança dos seus conterrâneos, também Rolland publicita as obras que tem 

para venda na Gazeta de Lisboa e em catálogos próprios, da sua tipografia, com 

periodicidade regular; além disso, inclui no final das obras que imprime uma listagem de 

títulos de edições disponíveis ou ainda no prelo, estratégia esta não só inovadora, mas 

igualmente eloquente quanto ao seu apurado sentido comercial. Além disso, a qualidade do 

trabalho dos livreiros briançoneses radicados em Lisboa – orientando-se pelo lema «o bom 

livro é o que vende bem» – «poderá percepcionar-se noutro tipo de registos: os “retratos” 

dos livreiros do Delfinado e do Piemonte das primeiras gerações e dinastias, como João 

José Bertrand e Francisco Rolland, e a escrita deles (...), plasmada no perfeito traçado das 

respectivas assinaturas»23. Reproduzem-se, então, ambos os elementos distintivos24 dessa 

notoriedade, explicitamente alusivos a Rolland: 

                                                
22 A. A. Gonçalves Rodrigues, op. cit., p. 30. 
23 Manuela Domingos, Livreiros de Setecentos, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2000, p. 63. 
24 A reprodução, aqui apresentada, teve como base o conteúdo do desdobrável da exposição «Livreiros 
Franceses em Lisboa no Século XVIII», que esteve patente na Biblioteca Nacional em 2000, com 
coordenação científica de Manuela Domingos. 
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No século XIX, o prolongamento do sucesso comercial da Casa de Rolland pode 

igualmente deduzir-se dos catálogos que continua a imprimir, os quais incluem o título, a 

referência à tradução, o formato, bem como o preço de edições que vende, quer sejam 

próprias, quer de outros impressores. As edições próprias vão adquirindo preponderância 

face às outras, não se fazendo sequer essa distinção a partir de 1828, talvez por se tratar 

então de edições da tipografia25. Embora «o seu fundo editorial» seja, «desde os primeiros 

catálogos do século, muito mais ligeiro», torna-se também «muito mais moderno, ou, pelo 

menos, com uma muito maior preocupação, como editor»26, em seleccionar obras recentes, 

de franca procura e aceitação por parte do público leitor, por estarem em voga, sobretudo a 

novela francesa. De facto, na década de 30, os títulos saídos do prelo da Tipografia 

Rollandiana, disponíveis para venda, figuram em vasto número nos gabinetes de leitura da 

capital. Nesta perspectiva, «podemos adiantar que, provavelmente, a casa Rolland 

publicou, até 1843, cerca de metade das edições de ficção estrangeira impressas em 

Portugal»27. 

1.3. Divulgação literária e desenvolvimento do comércio cultural 

O interesse de Francisco Rolland pela literatura portuguesa e a consciência da 

receptividade da obra dos clássicos portugueses, junto do público leitor coetâneo, reflecte- 

-se igualmente na profusa representação destes na sua loja, durante a primeira metade do 

século XIX (por exemplo, Fernão Mendes Pinto, João de Barros, Sá de Miranda, António 

Ferreira, Filinto Elísio, Francisco Manuel de Melo, Nicolau Tolentino, não esquecendo a 

omnipresença de Os Lusíadas, de Luís de Camões). A estes acresce o nome de Bocage (em 

1821, 1824 e 1825). Um dos títulos que permanece disponível é o dos Adagios..., 

primeiramente na edição de 1780, depois em nova edição (1841), já da responsabilidade do 

herdeiro. 

Quanto a autores estrangeiros, aos clássicos Horácio, Ovídio e Cícero, juntam-se 

as traduções de obras dos escritores franceses Alexandre Dumas, La Fontaine, Voltaire, 

                                                
25 Fernando Guedes, O Livro e a Leitura em Portugal..., p. 131.  
26 Idem, ibidem, p. 137. Não esqueçamos que, a partir da década de 20 do Século XIX, as actividades da 
tipografia e da livraria, a que nos referimos, são desenvolvidas pelos herdeiros de Francisco Rolland, seus 
filhos. 
27 Idem, ibidem, p. 147. 
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Victor Hugo, Montesquieu, Ducray e Rousseau, e dos ingleses Walter Scott, Milton ou 

Jonathan Swift, para citar apenas alguns, bem como a primeira tradução portuguesa de D. 

Quixote (1794). 

É decerto pertinente a conclusão de Fernando Guedes, ao referir que, nas 

primeiras décadas do século XIX, Rolland representa «a cultura nascente, ligeira e 

recriante», que apela «às janotas e aos peralvilhos que irão ocupar, com o liberalismo 

nascente, os salões da nova sociedade portuguesa»28. 

A análise da periodicidade dos catálogos dos livreiros franceses é expressiva do 

incontornável impacto que as invasões francesas exerceram no seu trabalho, incluindo no 

de Francisco Rolland, pois obrigam a um período de suspensão da actividade, com a 

inevitável «paragem da vida cultural portuguesa a partir de 1807»29. As dificuldades 

reflectem-se na invasão de lojas e roubo de livros (que aconteceu com João Baptista 

Reycend), na necessidade de abandonar o país (novamente com Reycend), no homízio, na 

perseguição policial a culminar com a detenção (de Pedro e Jorge Rey), suspeitando-se do 

apoio concedido ao invasor francês. Também Francisco Rolland é referido na comunicação 

à Intendência Geral da Polícia de 7 de Setembro de 1810, relativa às «resoluções reais 

sobre o destino dos franceses que deveriam abandonar o reino com destino às Ilhas»30, 

tendo sido efectivamente preso na Fortaleza de Cascais. O requerimento que enviou ao 

Intendente Geral da Polícia a 23 de Abril de 1812, solicitando o «regresso a casa e à 

tipografia dos filhos João Francisco e Julião Rolland», só obteria resposta favorável um 

mês após a sua morte31.  

Se considerarmos os retratos caricaturais e agressivamente disfémicos do francês 

invasor, que circulavam impressos em panfletos de ampla divulgação32, logo nos 

apercebemos da fácil transposição desses traços de carácter para aqueles franceses 

estabelecidos em Portugal, sobre os quais rapidamente incidiria a desconfiança, a 

malquerença, o ódio, ao transformarem-se na personificação desse estereótipo cultural 

                                                
28 Fernando Guedes, O Livro e a Leitura em Portugal..., p. 146. 
29 Idem, ibidem, p. 125. 
30 Diogo Ramada Curto; Manuela D. Domingos (coords.), Paula Gonçalves, Dulce Figueiredo, As Gentes do 
Livro: Colectânea Documental, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2005. (no prelo) 
31 Idem, ibidem. 
32 João Luís Lisboa, op. cit., p. 169 a 173. 
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inculcado. Portanto, a reacção antifrancesa não deixaria Rolland e os seus conterrâneos a 

salvo.33

Uma informação preciosa facultada por Inocêncio da Silva, que conheceu 

pessoalmente o seu herdeiro, revela que «No tempo da invasão franceza em Portugal em 

1808 o livreiro Francisco Rolland fez sahir de seu prelo uma edição do Hyssope em tudo 

conforme á de 1802, unica que então existia; porém sendo os francezes expulsos em 

Setembro d’esse ano, os exemplares, se alguns andavam á venda, foram todos recolhidos, 

porque o poema era prohibido em Portugal»34. 

Para além das considerações que temos vindo a tecer, uma análise dos títulos 

saídos da Tipografia Rollandiana denuncia o investimento comercial deste impressor-

livreiro nas áreas da formação, edificação moral e recreação, com especial destaque para a 

literatura de ficção (traduzida do francês ou do inglês), história, instrução e didactismo 

(aqui se incluem dicionários, gramáticas, manuais e compêndios), em formatos versáteis e 

acessíveis a um público leitor em número gradualmente crescente, interessando-se pelo 

livro como veículo de conhecimento ou de recreação. Como homem de negócios de visão 

atenta e perspicaz, a Francisco Rolland e aos herdeiros não terão sido alheias as propícias 

                                                
33 A comunidade francesa estabelecida em Portugal há muito sofria represálias, após a Revolução Francesa, 
em virtude da suspeita das suas actividades maçónicas e de disseminação das ideias revolucionárias; a 
vigilância e a acção do intendente Pina Manique contra os livreiros franceses far-se-ão sentir entre 1790 e 
1804, estendendo-se a outros negociantes, a oficiais ou a soldados com essa nacionalidade, por vezes 
culminando com a ordem de expulsão do país como única medida eficaz «contre la contagion française». Cf 
Luís A. de Oliveira Ramos, “Le Portugal et la Révolution Française (1777-1834)”, Christian Hermann 
(coord.), Les Révolutions dans le Monde Ibérique (1776-1834), Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 1989, p. 196-197. 

Maria Teresa Payan Martins analisa também as ocorrências advindas das inspecções ordenadas pela 
Real Mesa Censória, no mês de Julho de 1779, «desencadeada sobre os mercadores de livros e os livreiros 
franceses, estabelecidos em Lisboa»; esta fiscalização pontual fora do habitual concentra-se nos dias 8, 9, 10 
e 15 de Julho e na mesma área de comércio. Somente no dia 9, entre os franceses, foram inspeccionadas as 
casas, lojas, oficinas e/ ou armazéns de Francisco Rolland, João Baptista Reycend, Cláudio Dubeux e 
Valentim Lagier. Relativamente a Rolland, o auto indica que entregou voluntariamente «“dois jogos de 
Berruyer, História do Povo de Deus, em castelhano”, cada um em doze volumes». O tipógrafo antecipa-se à 
eventual ordem de prisão, apresentando uma exposição explicativa à Rainha (tal como haviam feito os outros 
livreiros), justificando a presença da obra e queixando-se da actuação das autoridades («“lhe fora assaltada a 
sua casa com tal aparato de justiça que com o maior aperto lhe tomaram portas e devassaram o mais interior 
das casas”, facto que lhe causara profundo desagrado»); entre outros esclarecimentos, alega ainda que 
«“estava fora do negócio de livros vindos de países estrangeiros”». Cf Maria Teresa Payan Martins, 
“Inspecções às Livrarias Lisboetas no Século XVIII”, Revista Portuguesa de História do Livro e da Edição, 
Ano V, nº 10, Lisboa, Quarteto Editora, 2002, p. 59-74. 
34 Inocêncio Francisco da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, Lisboa, Imprensa Nacional, Volume 
I, p. 125. No Volume VII, p. 360, a propósito da raridade da obra Trabalhos de Jesus, de Fr. Tomé de Jesus, 
afirma que Rolland (referindo-se ao filho Julião) «se propõe fazer dos Trabalhos uma nova edição, segundo 
me disse ha tempo.» 
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condições da oferta e da procura, ditadas por um mercado em profunda mutação35. Nesse 

sentido, compreende-se o interesse do impressor pela matéria que enforma os Adagios..., 

editados em 178036.  

Depreende-se que as obras com maior número de reedições correspondem 

àquelas que maior escoamento e procura teriam, junto do público leitor. Por conseguinte, 

em termos gerais37, encontram-se mais de dez edições de Os Lusíadas, de Luís de 

Camões38, ao longo do século XIX; a Imitação de Christo, de Thomaz de Kempis, percorre 

toda a vida editorial da Casa de Rolland (com edições de 1777 a 1866); outro êxito 

considerável é Peregrinaçaõ de hum Christaõ ou Viagem para a Cidade Celeste, Debaixo 

da Allegoria de hum Sonho, de John Bunyan, traduzida da edição francesa pelo próprio 

Rolland (devido à presença da sequência acrográfica F.R.I.L.E.L.), em 1782. Anualmente, 

entre 1778 e 1783, edita a Miscellanea Curioza e Proveitosa. Ou Compilaçaõ Tirada das 

Melhores Obras das Nações Estrangeiras. A colecção O Viajante Universal, editada em 

51 volumes entre 1798 e 1815, traduzida a partir da versão castelhana desta obra de Mr. de 

Laporte, também constitui um investimento editorial de grande responsabilidade. Outra 

colecção literária de marcada expressão, Theatro Estrangeiro, ocupou sete volumes, e com 

                                                
35 De facto, «Foi a reforma pombalina que gerou um público alfabetizado, leitor das traduções dos filósofos e 
enciclopedistas, no fim do século XVIII (mesmo quando se “vendiam às ocultas e debaixo do capote”). Esse 
mesmo público leitor iria produzir e consumir os abundantíssimos jornais publicados no início do século 
XIX, e, por sua vez, recriaria (bem ou mal), com renovada ligação à Europa, o espaço político e literário 
português. (...) E mais ainda do que os políticos vintistas, o público vintista foi um verdadeiro produto da 
reforma da educação do Marquês, sobretudo o público urbano que consumia milhares e milhares de 
periódicos, que forçosamente supõe uma apreciável proporção de alfabetizados.». Cf Telmo Verdelho, 
“Historiografia Linguística e Reforma do Ensino. A Propósito de Três Centenários: Manuel Álvares, Bento 
Pereira e Marquês de Pombal”, Separata de Brigantia, Revista de Cultura, Vol. II, nº 4, Out.-Dez. 1982, p. 
558. 
36 Quando Francisco Gama Caeiro se refere a ambas as edições, recorda que esta obra «aponta para aspectos 
importantes da personalidade e actuação culturais de Rolland: - o seu gosto pelas edições apuradas, 
nomeadamente de textos clássicos, o interesse pelas tradições populares, e empenho em reeditar antigos 
autores e cronistas portugueses, ou o de difundir, mediante cuidadosas traduções, as grandes obras da 
literatura universal». (Cf Francisco Gama Caeiro, “Livros e Livreiros Franceses em Lisboa, nos Finais de 
Setecentos e no Primeiro Quartel do Século XIX”, Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Vol. 
XXXV, 1980, p. 155) Não se furtando à confirmação do inequívoco contributo de (dos) Rolland, também A. 
A. Gonçalves Rodrigues (op. cit., p. 30) afirma que «representa o génio inovador que combateu o isolamento 
arcádico e lançou as primeiras colecções literárias que se publicaram em Portugal». 
37 A pesquisa tem por base o sítio da Biblioteca Nacional (Tipografia Rollandiana), o Diccionario 
Bibliographico Portuguez, de Inocêncio Francisco da Silva e Brito Aranha (em formato CD-Rom), alguns 
catálogos da Tipografia Rollandiana e o desdobrável da exposição de 2000, Livreiros Franceses em Lisboa 
no Século XVIII, coordenada por Manuela D. Domingos. No que diz respeito às traduções publicadas, 
remetemos para o primeiro e segundo volumes d’ A Tradução em Portugal, de A. A. Gonçalves Rodrigues. 
38 Repare-se como o pequeno formato das edições se vai mantendo inalterado (contam 397 páginas); de facto, 
seriam aprazíveis ao leitor não só pelo preço, mas também pela facilidade de manuseamento e de transporte. 
O poema épico de Camões poderia, então, trazer-se no bolso, o que revela uma estratégia fundamental para o 
sucesso da venda do produto, e para a divulgação da própria obra e do seu autor. 
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o ambicioso projecto do Peculio de Recreio propunha a edição de 200 títulos de novelas 

traduzidas. 

De referir ainda que a primeira tradução em português da obra maior de Miguel 

de Cervantes Saavedra, O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de la Mancha, ficou a dever-se 

à iniciativa da Tipografia Rollandiana, em 1794 (6 volumes in 16º). 

Os títulos que apontam para o evidente interesse pela área da História são 

variadíssimos, abrangendo questões de História nacional e estrangeira, por vezes em 

colecções até aos nove volumes; são obras de referência, também orientadas para o 

aprofundamento de conhecimentos. O firme empenho de Francisco Rolland e dos filhos, 

que dão continuidade à linha editorial, direcciona-se para o âmbito da instrução e formação 

didáctica: vários manuais, compêndios, «lições», dicionários, gramáticas destinar-se-iam a 

facilitar a aprendizagem de matérias como a leitura ou ortografia e a língua portuguesa em 

geral, a língua francesa, o latim ou o italiano, redacção de cartas, civilidade e urbanidade, 

química, geografia, anatomia, literatura, doutrina cristã. Nos primeiros catálogos, que 

reúnem os títulos disponíveis para venda na sua loja, inclui o Diccionario da Biblia, 

«traduzido do Francez: Obra utilissima para a intelligencia do Velho, e Novo Testamento, 

e para a Historia da Igreja», edição de 1766 39; em 1808, disponibiliza um Diccionario 

Abreviado das Linguas Portuguezas e Francezas; em 1828, a Gramatica Franceza 

Dividida em Quatro Partes, de G. Hamoniere; na década de 40, destacam-se o Novo 

Diccionario Portátil Portuguez-Francez e Francez-Portuguez, e o Diccionario 

Filosophico da Religiaõ. Duas obras da autoria de Francisco Freire de Carvalho são 

objecto de várias edições: o Secretario Portuguez, ou Methodo de Escrever Cartas, em 

1787 e 179740, e as Lições Elementares de Eloquência Nacional, de 1840 a 1861. Em 

1808, sai do prelo a edição bilingue do manual prático Dialogos Francezes, e Portuguezes; 

contem as expressões as mais usuaes em uma viagem, e nas differentes circunstancias da 

vida 41. Em 1818, são editados os Contos Filosoficos para Instrucçaõ, e Recreio da 

Mocidade Portugueza, de Francisco Luiz Leal, obra que se divide em três volumes, sendo 
                                                
39 Adagios, ..., p. 343. É certamente a edição da tipografia de António Rodrigues Galhardo. Dos prelos da 
Rollandiana sai a 2ª edição em 1794, correcta e aumentada, com o título Diccionario Abbreviado da Bíblia. 
40 Na reedição de 1797, insere-se uma «Advertencia do editor sobre a utilidade desta nova ediçaõ», 
confirmando Rolland tratar-se de uma «Obra que tem tido grandes applausos, e boa aceitaçaõ» por parte do 
público. 
41 Ao conteúdo do capítulo final desta obra não serão alheias as experiências do próprio Francisco Rolland 
com as autoridades e as ordens de prisão que haviam recaído sobre si e seus filhos: o diálogo XLIX trata «De 
hum prezo em paiz estrangeiro. Carta do mesmo prezo ao Governador do Castello, ou ao superintendente da 
cadea.», ao qual se seguem «Segunda carta do mesmo ao mesmo» e «Terceira Carta do mesmo ao mesmo». 
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o terceiro formado por quatro capítulos, que reúnem um total de 400 «Aforismos moraes, e 

instructivos, sentenças, pensamentos, bons ditos & c. Obra util a todo o genero de pessoas, 

aonde se achaõ documentos necessarios para a boa instrucçaõ da vida civil, e recreio 

honesto para toda a qualidade de pessoas». 

Enquanto que, no catálogo de 1783, se destacam, em primeiro lugar, obras de 

teologia, religião, devoção e edificação espiritual, seguidas da filosofia e ciências, da 

poesia, teatro e clássicos42, nos de 1812-14 são repertoriadas sobretudo obras de 

«“Literatura moralista e pedagógica” (a que não era estranho o senso lúdico e o reviver 

dos clássicos), “Tratados e manuais” e também “História e biografia”»43. Efectivamente, 

ao longo do século XIX, sobressaem os vectores orientadores do trabalho da tipografia 

fundada por Francisco Rolland, confirmando-se ainda a herança do seu sentido comercial 

no catálogo geral de Julho de 187044 da firma «Rolland & Semiond – Livreiros Editores 

com loja no nº 3 da Rua Nova dos Martyres, em Lisboa»45 (segundo testemunha Inocêncio 

da Silva, o estabelecimento destes editores entrara «desde alguns annos em liquidação»46), 

cujas páginas finais destacam as «Ultimas Publicações da Casa Rolland & Semiond» e os 

três títulos ainda «No prelo». 

                                                
42 Fernando Guedes, O Livro e a Leitura em Portugal..., p. 84. 
43 Manuela Domingos (coordenação científica), Livreiros Franceses em Lisboa no Século XVIII, Desdobrável 
da Exposição, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2000. 
44 Na Biblioteca Nacional, existe somente a VI Parte deste catálogo de 1870, no seu todo dividido nas 
secções: 
«I. Obras religiosas 
II. Litteratura classica, Jurisprudencia e Sciencias 
III. Historia, Geographia e Chorographia 
IV. Philologia e Livros d’instrucção e recreio 
V. Artes, Agricultura e Conhecimentos Uteis 
VI. Romances, Poesia e Theatro.» 

Em relação a esta última parte, dez páginas destinam-se a títulos de romances «originaes e 
traduzidos», página e meia a poesia, e a última apresenta textos dramáticos. Por conseguinte, a especialização 
do livreiro parece ter-se mantido inalterável, no decurso do século XIX, estando assegurado o êxito da 
vertente literária e a variedade de títulos disponíveis, abrangendo assim públicos diversificados. 
45 Segundo Fernando Guedes, O Livro e a Leitura em Portugal..., p. 152, a década de 60 marcara o 
encerramento da Tipografia, com loja sita no nº 10 da Rua Nova dos Martyres, por motivo de falência; no 
entanto, ter-se-á mantido a designação da sociedade. 
46 Inocêncio Francisco da Silva, op. cit. , Volume XIII, p. 181. 
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1.4. Democratização do livro e criação de um novo espaço de circulação da palavra: o 
“público” 

A orientação editorial que o livreiro Francisco Rolland imprimiu ao seu trabalho 

como tipógrafo encontra-se também patente em alguns prólogos, cujo conteúdo indicia 

serem da sua autoria, como no caso daquele que figura nos Adagios... (e ao qual se 

regressará em momento oportuno). E se, em 1780, nessas páginas iniciais, esclarecia os 

leitores acerca das razões que haviam motivado a presente compilação, de facto comprova- 

-se a existência de um projecto coerente, apostado no sucesso, ao lermos a «Advertencia do 

editor sobre a utilidade» da reedição de 1797 do Secretario Portuguez ou Methodo de 

Escrever Cartas, onde discernia com clareza os objectivos editoriais: «Assim todos os 

meus desvélos porei em dar-lhes [ao público] a lêr aquellas Obras, que a meu vêr forem 

úteis, e agradaveis»47. Na verdade, só o escoamento dos livros permitiria a aquisição de 

meios para sustentação e manutenção de um negócio dinâmico e florescente48. 

Posteriormente, ao lermos o «Aviso do Editor» que acompanha a edição de 1833 

da tradução da Arte Poetica de Q. Horacio Flacco, por Cândido Lusitano, confirma-se que, 

também para o filho de Rolland, obras de utilidade inquestionável, mas raras e de preço 

elevado, portanto, inacessíveis ao público em geral, devem ser reimprimidas. Fora o caso 

do adagiário português coligido por António Delicado49, é o caso desta Arte Poetica de 

Horácio. A «mocidade Portugueza» não pode ser privada do acesso ao livro, pedra de 

toque da formação científica, profissional, espiritual ou cultural de um povo. 

Consequentemente, este é um dever do impressor: «Quanto he util a reimpressaõ de 

livros!», «em volume portatil por preço muito mais accommodado (...), Obras úteis, e 

interessantes, ou ao Estado, ou á Religiaõ, ás Sciencias, e ás Artes, devem ser 

desennoveladas das espessas trevas do esquecimento»50. Aquisição de conhecimentos e 

sabedoria, sólido estudo, cultura, instrução do povo, conduzirão ao enobrecimento e ao 

progresso de Portugal – eis o apelo ao engrandecimento da nação, através desse 

inestimável objecto, o livro, cujo negócio seria enriquecedor para ambas as partes. 

                                                
47 Francisco Freire de Carvalho, Secretario Portuguez, ou Methodo de Escrever Cartas, Lisboa, Typographia 
Rollandiana, 1797, p. iii. 
48 E que «tem subsistido até hoje sem interrupção», confirma Inocêncio da Silva, op. cit., Volume III, p. 50. 
49 No prólogo dos Adagios..., Francisco Rolland refere que «se não póde alcançar a Collecçaõ deste honrado 
Portuguez por ser rarissima», não obstante ser um daqueles «bons Livros (...), que conduzem os Homens a 
fazerem-se bons Christãos, e Sabios» (p. 8 e 3). 
50 Cândido Lusitano, Arte Poetica de Q. Horacio Flacco, Nova Ediçaõ, Lisboa, Typographia Rollandiana, 
1833, p. 3-5 (não numeradas). 



18

Com efeito, da tipografia do «Prestável livreiro-editor Francisco Rolland»51, «tem 

sahido em todos os tempos numerosas edições, entre as quaes se contam muitas obras uteis 

e estimaveis, merecendo particular apreço as reimpressões de varios livros de nossos 

antigos classicos, reproduzidos quasi sempre com escrupulosa fidelidade e correcção»52. 

Nesta perspectiva, Inocêncio da Silva reitera a qualidade do trabalho dos Rolland, não se 

coibindo o bibliófilo de exprimir uma enfática admiração53. 

Também Pedro Wenceslau de Brito Aranha, em 1908, recordava que a casa 

Rolland «lançava no mercado muitas edições apreciaveis, entre as quaes poderia citar 

reproducções de classicos portuguezes, de accôrdo com homens eminentes nas lettras e nas 

sciencias», sendo os seus fundos livreiros importante reservatório das melhores edições 

«da litteratura franceza no começo dos primeiros quarteis do seculo XIX». Porém, no que 

diz respeito às edições da tipografia, considera que «não se notavam por sua belleza 

artistica e pouco demonstravam dos progressos já evidentes nos processos da industria, 

pois as edições, pela maior parte, eram pobres, imperfeitas, o papel empregado nellas era 

do mais inferior»54. Este facto encontra, porventura, justificação nas flutuações do perfil de 

editor, na sua arte e suportes materiais tipográficos, motivados pelos mecanismos 

concorrenciais do mercado livreiro ou mesmo pelos condicionalismos das sucessivas 

invasões francesas. 

Diferente opinião se recolhe do texto do «Projecto de uma Sociedade Traductora, 

e encarregada do melhoramento da arte de imprimir, e de encadernar» (1821), da qual faz 

parte Julião Rolland como caixa e impressor. O texto redigido pelos promotores da 

iniciativa evidencia o prestígio consagrado da Tipografia Rollandiana e das traduções 

levadas a efeito pelo proprietário, após décadas de labor ininterrupto: no ponto 5., pode ler- 

                                                
51 Inocêncio da Silva, op. cit., Volume VI, p. 122. 
52 Ibidem, Volume III, p. 50. 
53 Quando escreve «N’esta edição (correcta, como o são geralmente as d’aquella typographia) (...)», refere-se 
à reedição das Poesias de Paulino Cabral de Vasconcellos, abbade de Jazente, que «o livreiro F. Rolland fez 
por sua conta» em 1837; quanto às Obras de Filinto Elysio nova edição, publicadas entre 1836 e 1840, não 
obstante fosse «mais de estimar que o editor houvesse escolhido um formato menos exiguo e acanhado», «é 
na realidade superior, quanto á correcção typographica». Cf Inocêncio da Silva, op. cit., Vol. VI, p. 359; Vol. 
II, p. 455. 
54 Brito Aranha, Factos e Homens do meu Tempo..., tomo III, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1908, 
p. 8 e 9. 
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-se «A sociedade escolherá um impressor de probidade, intelligente e activo, com fundos e 

estabelecimentos taes, que mereça a confiança pública (...)»55. 

As referências à actividade da Tipografia Rollandiana ficariam incompletas sem a 

indicação dos periódicos que o liberalismo veio promover, tendo alguns títulos saído dos 

seus prelos na década de 20 56. 

Em suma, não poderá deixar de reconhecer-se que Francisco Rolland e os seus 

herdeiros integram o conjunto de livreiros que evidenciaram ser, «para lá de meros 

negociantes, homens de mentalidade desperta e atenta aos valores do Espírito e da 

Cultura»57. A dinâmica que conseguiu imprimir à sua actividade de tipógrafo, em finais do 

século XVIII, e que se prolonga pela primeira metade do século XIX, bem como a 

consequente influência que exerceu na divulgação do livro e da cultura em Portugal 

colocam-no inequivocamente num lugar central da memória da edição portuguesa, num 

período marcada pelo grande desenvolvimento da actividade editorial e pelo início do 

processo de democratização da literatura e da escrita. 

1.5. A publicação dos Adagios por Rolland, impressor-livreiro, editor e autor  

Neste contexto editorial, facilmente se entende o interesse de Francisco Rolland 

na publicação dos Adagios. Para além da sugestão que poderia vir do conhecimento de 

edições de recolhas proverbiais em França, e da ausência de textos do mesmo género em 

Portugal, Rolland procurou corresponder, certamente, ao que julgaria ser uma boa 

perspectiva comercial. A edição seria naturalmente recomendada pelas suas qualidades 

literárias. Como no próprio título se declara: os Adagios eram “Tirados dos melhores 

Authores Nacionaes”. O livrinho promovia a melhor literatura nacional, no quadro de uma 

cultura literária ainda arcádica. Seleccionava os autores, valorizando um critério de cultivo 

da língua clássica. 

                                                
55 Jorge Peixoto, “Para a História do Livro em Portugal – Sociedade tradutora e encarregada do 
melhoramento da arte de imprimir e de encadernar – Lisboa, 1821”, separata da Revista Portuguesa de 
História, tomo XIV, Coimbra, 1970, p. 245. 
56 O Portuguez Constitucional Regenerado, 1821-1822 (70 números); Jornal da Sociedade Litteraria 
Patriotica, 1822 (26 números); O Portuguez Constitucional, 1820 (82 números); Pregoeiro Lusitano, ou 
Jornal Geral de Annuncios, 1822-1823 (20 números); O Campeaõ Portuguez em Lisboa, ou o Amigo do 
Povo e do Rei Constitucional, 1822 (61 números); O Génio Constitucional; etc. 
57 Francisco Gama Caeiro, op. cit., p. 165. 
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Na realidade, esta publicação corresponde sobretudo, como já notámos, a uma 

renovação do comércio livreiro, em que se verifica um crescente alargamento do público 

leitor. Os Adagios são oferecidos ao público como um texto fácil e de empatia popular.  

Digno de nota é o facto de o tipógrafo ter assumido a iniciativa de elaborar ele 

próprio a colectânea dos textos proverbiais. Francisco Rolland acede ao estatuto de autor, 

e de autor em língua portuguesa. Esse estatuto, discretamente consignado pela abreviatura 

F.R.I.L.E.L., era uma iniciativa prestigiante, já então partilhada por outros raros 

impressores, seus contemporâneos, como Francisco Luís Ameno. Podemos hoje entender 

esse gesto como um indicador da superior qualidade dessas figuras que preencheram com 

a sua actividade o espaço público da circulação da palavra e que estimularam o horizonte 

intelectual e cultural português. Por conseguinte, os impressores e livreiros, incluindo os 

franceses, são figuras preponderantes do nosso percurso histórico moderno.  

Observando e relendo os Adagios de Rolland, retiramos um conjunto de outras 

mensagens, que vão para além da sabedoria proverbial, e que têm por objecto sobretudo a 

formação e a personalidade do seu autor. De facto, não são um simples ajuntamento de 

enunciados moralizantes, foram ordenados obedecendo aos paradigmas de um universo 

cultural, ideológico e moral que deveria caracterizar o seu organizador. Por outro lado, 

revelam um certo conhecimento da língua e do património literário português e permitem- 

-nos ainda concluir que o seu editor francês tinha já um competente conhecimento da 

nossa língua. Além disso, pode ter acontecido que Francisco Rolland tenha tido contacto 

com o texto proverbial no próprio trânsito da aprendizagem da língua portuguesa. 
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2.1. Breve panorama da paremiologia portuguesa 

«Não há cousa Velha, se he dita a propósito.» (p. 302) 

«Quanto mais vivemos, tanto mais Sabemos.» (p. 254)

Prática da literatura universal, componente assídua do universo do quotidiano, 

estrutura rítmica que, de imediato, se inscreve na memória, o adágio desperta o interesse 

dos eruditos há séculos. 

Ao contrário do que tem sido a regra com as memórias literárias europeias, 

completando e enriquecendo, no seu afã de recolha e divulgação sistemáticas de adágios e 

provérbios em língua vernácula, um capítulo fundamental do seu corpus lexical e 

lexicográfico, a literatura paremiológica em Língua Portuguesa conheceu esporádicos 

momentos de edição, não havendo recolhas organizadas anteriores ao trabalho inaugural de 

António Delicado (1651). Poderão, decerto, ter existido colectâneas manuscritas, de que 

acabou por não nos chegar memória. 

 Não pode em todo o caso concluir-se que a matéria paremiológica e gnómica 

tenha interessado pouco os intelectuais portugueses. São conhecidos textos literários e 

paraliterários que, desde a Idade Média, apresentam um alargado testemunho de 

enunciados proverbiais, ou próximos da estrutura do provérbio. Da mesma forma, a 

sentença, o dito sentencioso, o exemplo, de ascendência bíblica ou colhido na autoridade 

dos clássicos, foram amplamente utilizados na literatura de feição pedagógico-didáctica ad 

usum delphini ou vocacionada para a formação das elites nobres. 

Não obstante a ausência de recolhas exaustivas, a importância do enunciado 

proverbial encontra-se sobejamente atestada no texto antigo, não só no respeitante ao 

testemunho literário medieval, mas também humanista, como observa Jean Subirats: «les 

écrivains de ce temps on légué des collections de dictons et proverbes pris dans la trame 

vivante de leurs oeuvres»58, pelo que, sobretudo a partir do séc. XVI, o provérbio parece 

ganhar acrescido prestígio literário59. O registo sentencioso de cunho popularizante 

reveste-se de legítima autoridade pela caução dos eruditos, como reconhece José Leite de 

Vasconcelos:  

                                                
58 Jean Subirats, Jorge Ferreira de Vasconcelos. Visages de son Oeuvre et de son Temps, vol. I, Coimbra, 
Universidade de Coimbra, 1982, p. 142. 
59 Ibidem, vol. II, p. 257. 
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proverbios, ou adagios, que costumaõ andar na boca do vulgo, e este 
darlhe tanta crença, que lhe chamaõ evangelhos pequenos, como querendo dizer 
que abayxo, ou depois, do Evangelho naõ ha cousa mais certa60. 

Não só a força do truísmo e a originalidade conteudística dos adágios se 

encontram reiteradas na sua comparação com «pedras preciosas», como também o cotejo 

do adágio popular com a mais alta autoridade da palavra teologal e dos escritores da 

Antiguidade Clássica consagra, igualmente, o insuperável valor dessas breves, por vezes 

rústicas, mas avisadas parémias. Como relembrava Fr. Aleixo de Santo António: 

Aristoteles chamou aos adagios, reliquias da antiga philosophia, perdida 
pellos varios acontecimentos do tempo; o qual ainda que he muito poderozo pêra 
consumir, & gastar tudo o que alcança, sempre deixa alguas faiscas, que assi 
chamou tambem o mesmo Philosopho aos Proverbios (...). (...) por que a sentença 
que não tem hum só a quem se encoste, fica tendo a todos, que por isso se chama 
vulgar, por que todos & cada hũ dos do povo podẽ tomar pera si a honra de ser o 
primeiro de quem a sentença teve a sua authoridade; & assi todos a podem amar, 
& estimar como cousa sua 61. 

De tal forma a legitimação do adágio se impõe, que equivale a uma autorizada 

sentença, ou não fosse «voz do povo, voz de Deus». Assim, «repetidos con la insistencia 

de un estribillo los sabios proverbios pasan a frases aladas»62, fórmulas que cristalizam 

preceitos morais e cívicos, referendadas pelo seu carácter ancestral, reconhecidas por todos 

aqueles que delas se servem como auctoritates. Síntese mínima, plena de sabedoria e 

verdade consensuais – se bem que remetendo para uma mundividência distante da nossa, 

que de imediato poderá questionar tal consensualidade–, o provérbio difere da linguagem 

comum em virtude da sua inata originalidade engenhosa, próxima do mot d’esprit que lhe 

confere capacidade para persuadir, convencer e deleitar, permitindo ainda efeitos de 

ornamentação discursiva. Serão estas razões suficientes para que  

los varones más ilustres no consideraron el conocimento de los adagios 
como cosa de poca monta, y creo que la prueba de que los autores de mayor 

                                                
60 José Leite de Vasconcelos, Ensaios Etnográficos, vol. I, Esposende, Silva Vieira Ed., 1891-1896, p. 150.  
61 Padre Frei Aleixo de Santo António, Philosophia Moral Tirada de Algũs Proverbios ou Adagios, 
Amplificados com Authoridades da Sagrada Escriptura, e Douctores que Sobre ella Escreveram, Coimbra, 
Tip. Diogo Gomez de Loureiro, 1640 [p. 3]. 
62 É o que afirma Eugenio Asensio, na introdução da Comedia Eufrosina, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, 
editada em 1951 em Madrid, p. XXVII. 
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renombre no estimaron indignos de los adagios, está em la cantidad de volúmenes 
em que diligentemente los editaron. (...) Tampoco es leve argumento que entre los 
buenos autores era más sabio y elocuente el que salpicaba sus libros com el mayor 
número de adagios 63. 

Frequentemente, encontramos a intercalação do adágio no corpo do discurso por 

meio de expressões com função introdutória, através das quais se confirma o prestígio, a 

vertente oral e a popularidade destes ditos. Atentemos em alguns exemplos, retirados de 

textos antigos 64: 

 - nos cantares trovadorescos, encontramos «e por én diz o verv’antigo», «ouç’eu dizer Un 

verv’aguis[a]do», «este verv’antigo [e] verdadeiro»; 

- em Jorge Ferreira de Vasconcelos, entre outros, «como diz o exemplo»; 

- na dramaturgia vicentina, «Cá dizem», «Diz lá o exemplo velho» (ou «da velha»), «Diz o 

exemplo antigo»; 

- nas narrativas de Gonçalo Fernandes Trancoso, «diz bem o rifão», «Todos os refães são 

quasi sentenças, por amor d’aquelle que diz»; 

- em Sá de Miranda, «Bem disse o bom sengo antigo», «Lembra-te de um dito antigo», 

«Nunca eu ouvi um rifão/ Mais sabido e mais usado»;

- em António Prestes, «Dizem lá verbos antigos», «como lá diz o rifão», «um rifão que de 

certo creio»; 

- em António Ribeiro Chiado, «Como diz lá o rifão», «Como dizem», «já sabeis», «diz o 

dito velho», «Bem dizem», «crêde».65

                                                
63 Ramón Puig de la Bellacasa, Erasmo de Rotterdam. Adagios del Poder y de la Guerra y Teoria del Adagio, 
Valencia, coedição Pre-Textos/ Biblioteca Valenciana, 2000, p. 73-74. 
64 Recolhidos das obras de José Ruivinho Brasão, Os provérbios nos Cancioneiros Medievais Galego-
Portugueses. Estudo Paremiológico e Recolha de Textos, Dissertação de Mestrado em Literatura Portuguesa 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1993, p. 42, 44, 72; de Teófilo Braga, 
“Adagiário Português (Coligido das fontes escritas)”, Revista Lusitana, Vol. 17 e 18, Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 1914-1915, p. 51 a  62; e de Sousa Viterbo, “Subsídios para a Formação do Refraneiro ou 
Adagiario Portuguez”, Portugalia. Materiaes para o Estudo do Povo Portuguez, tomo I, fasc. 3, Porto, 
Imprensa Moderna, 1901, p. 12. 
65 Atentos aos esclarecimentos de Ramón Puig de la Bellacasa (op. cit., p. 95), verificamos que, de igual 
modo, já os autores greco-latinos aconselhavam a utilização de fórmulas para introduzir no discurso as 
parémias, para «suavizar los adagios anticipadamente», tais como «“ségun el proverbio”, “como afirman”, 
“a lo que dice”, “como se suele decir”, “como afirma el antiguo dicho”, “como dicen”, “como se dice”, 
“para decirlo con un proverbio”, “como se dice humorísticamente”, “bien se ha dicho”. Los latinos se 
sirven poco más o menos de las mismas fórmulas: (...) “a la manera del viejo proverbio”, “como se dice en 
lenguaje vulgar”, “de la forma en que acostumbra a decir el vulgo”, “para usar una vieja expresión”, “como 
se ha dicho en el adagio”, “em verdad se dice”». A propósito dos exemplos retirados dos autores portugueses, 
atente-se nos adjectivos de valoração positiva, que atribuem ao enunciado proverbial uma autoridade 
incontestável, baseada na certeza da verdade que encerram, na sua longa existência e na aceitação unânime 
(antigo, aguisado, verdadeiro, velho, bom, sabido, usado).
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O que, não obstante, parece incontestado é a validade do adagiário, que 

permanece vivo na memória dos povos, sem que a erosão do tempo desvirtue a verdade 

essencial de grande parte das parémias. 

Procuremos, então, enunciar, em breve cômputo diacrónico, a trajectória do 

adagiário português, anterior à recompilação editada por Francisco Rolland, em 1780. Para 

o fazer, revisitámos os detalhados estudos de José Leite de Vasconcelos, Teófilo Braga, 

Fernando de Castro Pires de Lima e José Mattoso, acrescidos de outros, igualmente 

esclarecedores66, que, em conjunto, permitem evidenciar os antecedentes das recolhas 

fundamentais de António Delicado e Bento Pereira. 

Os Cancioneiros Medievais reúnem os cantares trovadorescos de amigo, de amor, 

de escárnio e maldizer, em cujos versos aparecem reproduzidos alguns adágios. Entre 

outros, os trovadores inserem, nas suas coblas, os seguintes exemplos de «verv’antigo», 

que permanece «aguis[a]do» e «verdadeiro»: «A boi velho non lhi busques abrigo», «Quan 

lonje d’olhos tan lonje de coraçon», «De longas vias, mui longas mentiras» ou «Quen 

pergunta non erra», de modo a ilustrar ou consolidar algumas mensagens de teor satírico 

ou sentimental. Dão igualmente testemunho da importância do texto sentencioso, do 

exemplo (como sinónimo de provérbio67), a Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, e a 

narrativa de edificação – próxima da tradição dos specula – dos príncipes de Avis. 

Inventaria José Mattoso os exemplos «Tu bom e eu bom, quem tangerá o asno?», «Quen 

serve o comum nan serve nenhum», em Fernão Lopes; «Antes de jeito – conselho. E 

depois esforço», «Quem teme a morte, perde o prazer da vida», no Leal Conselheiro, de D. 

Duarte. 

Ao longo do século XVI, no panorama da produção literária e paraliterária, torna- 

-se acrescidamente visível a atenção dedicada aos enunciados paremiológicos e gnómicos. 

A comprová-lo, o extenso manancial que encerram as obras de Gil Vicente e de Jorge 

Ferreira de Vasconcelos. Muito sinteticamente, dos autos e farsas vicentinos podemos 

retirar os conhecidos «Se sempre calares, nunca mentirás», «Quem não mente não vem de 

                                                
66 Os estudos consultados encontram-se referenciados na bibliografia final do presente trabalho. 
Acrescentamos, também, os trabalhos de Aubrey Bell, Landislau Batalha, Valeria Tocco, Nair de Castro 
Soares, B. M. Teensma, e os já citados de Jean Subirats e Eugenio Asensio. 
67 Márcio Ricardo Coelho Muniz, O Leal Conselheiro, de Dom Duarte, e a Tradição dos Espelhos de 
Príncipes, Tese apresentada ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de S. Paulo, S. Paulo, 2003, p. 51. 



25

boa gente», «Quem porcos acha de menos/ Em cada moita lhe roncam», «Em tempo de 

figos/ não há hi nenhuns amigos», «Não se tomam trutas/ a bragas enxutas», ou «Pobreza e 

alegria/ nunca dormem numa cama». Por sua vez, Jorge Ferreira de Vasconcelos idealiza 

três peças (Comédia Eufrosina, que foi objecto de sucessivas reedições e traduções; 

Comédia Olissipo; e, em 1617, Auleografia), cuja popularidade acabaria por concorrer para 

a sólida projecção do texto adagial em Língua Portuguesa, visto que, mormente na 

Comédia Eufrosina, «o diálogo entre as personagens contém tal número de refrões, que 

pode esta excelente comédia figurar sem grande esforço num catálogo paremiológico»68. 

Com estrutura semelhante, Francisco Manuel de Melo criava a sua Feira dos Anexins, 

editada postumamente, em 1875. 

Ainda no século XVI, relembramos os Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, 

de Gonçalo Fernandes Trancoso, os Letreiros Sentenciosos e os Avisos para Guardar, de 

António Ribeiro Chiado, sendo que a Francisco de Sá de Miranda também não foi alheio o 

valor do texto proverbial. Nos Ditos da Freyra, Joana da Gama reuniu alguns ditos e 

sentenças, agrupando-os com base em conceitos-chave. 

A opinião avisada de José Leite de Vasconcelos, convocada por Fernando de 

Castro Pires de Lima, esclarece que «a mais remota colecção de provérbios portugueses se 

acha incluída nos Refranes o Proverbios em Romance», da autoria de «Hernán Nuñez e 

publicada pelo seu discípulo Leon de Castro, já depois do Mestre ter falecido, em 1555»69. 

Acrescentaríamos a esta breve recensão o trabalho de João Vaseu sobre a 

colecção de adágios de Erasmo, Index rerum et verborum copiosissimus ex Des. Erasmi 

Roterodami Chiliadibus (1549), que teve grande projecção enquanto texto didáctico. Mais 

tarde, novamente os quatro mil adágios de Erasmo de Roterdão mobilizam a atenção de 

Jerónimo Cardoso, que os insere, agora em versão portuguesa, no Dicionário Latino 

Português, «dando origem à mais importante interferência do adagiário na lexicografia 

                                                
68 Fernando de Castro Pires de Lima, Adagiário Português (Contribuição para o seu Estudo Sistemático), 
Actas do “Congresso Internacional de Etnografia”, Lisboa, 1965, p. 424. 
    Na edição de 1919 desta comédia, já figurava um anexo que incluía um levantamento de 639 adágios, 
elaborado por Aubrey Bell. 
69 Fernando Castro Pires de Lima, ibidem, p. 418. Também Eugenio Asensio confirma que a obra do 
comendador Hernán Nuñez «es la más caudalosa colección de proverbios portugueses de la época, más 
copiosa que las obras de Gil Vicente y que el Espelho de Casados de J. de Barros». Cf Jorge Ferreira de 
Vasconcelos, Comedia Eufrosina (edição, prólogo e notas de Eugenio Asensio), Madrid, Instituto Miguel de 
Cervantes, 1951, p. XXIX. 
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portuguesa»70. Cerca de quarenta anos depois, Agostinho Barbosa apresenta no seu 

Diccionarium Lusitanico-Latinum uma colecção de adágios, considerada novamente por 

José Leite de Vasconcelos como a primeira efectivamente levada a cabo e publicada em 

Portugal. 

Os enunciados sentenciosos revelaram a sua utilitas retórica e didáctica nos 

tratados vocacionados para a educação dos futuros governantes, para quem se encontra 

reservada uma vida plena de responsabilidades, bem como para a formação dos nobres e 

homens da corte, que estariam em contacto directo com o príncipe71, exaltando os valores 

da lealdade, isenção e altruísmo, da sábia gestão do poder e dos interesses políticos. Na 

tradição da literatura ad usum delphini, incluem-se as Sentenças para a Ensinança e 

Doutrina do Príncipe D. Sebastião, de André Rodrigues de Évora, obra que gozou de 

ampla projecção com as sucessivas edições ao longo de cinquenta anos, aproximadamente, 

em Paris, Lião, Veneza e Colónia; e, no dealbar do século XVII, as Sentenças de Dom 

Francisco de Portugal, Primeiro Conde do Vimioso. Deregidas á Nobreza deste Reyno, 

intituladas também, de acordo com os manuscritos analisados por Valeria Tocco, 

Proverbios do Conde do Vimioso o Velho. 

Em 1640, P.e Fr. Aleixo de Santo António recenseava trinta e um adágios, que 

analisou à luz da Sagrada Escritura, concedendo-lhes uma explicação e amplificação 

exegética de teor religioso: a Philosophia Moral Tirada de Algũs Proverbios ou Adagios, 

Amplificados com Authoridades da Sagrada Escriptura, e Douctores que Sobre ella 

Escreveram vinha, então, a lume em Coimbra. 

Na segunda metade do século XVII, o fundo didáctico de apoio ao ensino dos 

jesuítas e algumas bibliotecas ver-se-iam finalmente enriquecidas – e, inequivocamente, 

também o património literário português – com os trabalhos de recolha e compilação de 

António Delicado e de Bento Pereira, respectivamente, os Adagios Portuguezes Reduzidos 

a Lugares-Comuns, em 1651, e Dos Principaes Adagios Portuguezes, com seu Latim 

Proverbial Correspondente, em 1655 (com posteriores edições inseridas na Prosodia in 

Vocabularium Bilingue Latinum, et Lusitanum). 

                                                
70 Telmo Verdelho, As Origens da Gramatologia e da Lexicografia Latino-Portuguesas, Aveiro, Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1995, p. 297. 
71 Espelho de Cristina, edição portuguesa da obra quatrocentista Proverbes Moraux, de Christine de Pisan, 
actualiza no feminino a literatura especular, tendo como destinatárias rainhas, princesas, grandes senhoras e 
donzelas da corte (mas não descurando burguesas e mulheres do povo). 
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Nos primeiros vinte anos do século XVIII, no seu copioso Vocabulário 

portuguez-latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico ... autorizado com 

exemplos dos melhores escritores portuguezes e latinos, o P.e Rafael Bluteau também 

contempla os adágios e provérbios portugueses, os quais, em 1780, constituiriam a 

principal fonte da colectânea de Francisco Rolland, por este intitulada Adagios, 

Proverbios, Rifãos, e Anexins da Lingua Portugueza, Tirados dos melhores Authores 

Nacionaes, e recopilados por ordem Alfabética por F. R. I. L. E. L., ou seja, pelo próprio 

Francisco Rolland, dado que a sequência acrográfica corresponde precisamente a 

«Francisco Rolland Impressor-Livreiro em Lisboa»72. 

Entre outros títulos reveladores da atenção concedida ao texto proverbial, que 

despertaria um interesse crescente ao longo do século XIX, poderemos destacar a reedição 

revista e aumentada do adagiário compilado por Rolland (em 1841); as várias edições da 

Collecção de Pensamentos, Maximas e Proverbios, do Conselheiro José Joaquim 

Rodrigues de Bastos, a partir de 1845; a edição brasileira de Paulo Perestrelo da Câmara, 

Collecçaõ de Proverbios, Adagios, Rifãos, Anexins, Sentenças Moraes e Idiotismos da 

Lingoa Portugueza, em 1848. Pina Manique, por seu turno, exprimiu o seu interesse pela 

matéria paremiológica no seu Ensaio Phraseologico, ou Collecção de Phrases 

Metaphoricas, Elegâncias, Idiotismos, Sentenças, Proverbios e Annexins da Lingua 

Portugueza, datado de 1856. A estes títulos podemos acrescentar, de autor anónimo, as 

Maximas, Conselhos Moraes, Pensamentos, Memorias, Sentimentos Nobres e Proverbios, 

Collegidos e Recopilados por um alumno do real Collegio de S. José de Macao, no ano de 

1863. Em 1882, a editora David Corazzi integrava a Philosophia Popular em Proverbios

nos títulos da colecção «Bibliotheca do Povo e das Escolas». Rafael Bordalo Pinheiro 

associou a sua perícia de ilustrador e caricaturista a quarenta e uma conhecidas Phrases e 

Anexins da Lingoa Portugueza: Album de Caricaturas (1876). 

O corpus paremiológico em Língua Portuguesa consolida-se inequivocamente 

com os sistemáticos trabalhos de estudo, recolha e divulgação levados a cabo por Teófilo 

Braga, José Leite de Vasconcelos, Sousa Viterbo e Carolina Michaëlis de Vasconcelos, 

que ainda hoje constituem, em grande medida, monumentos de investigação de referência. 

Ao longo do século XX, sucederam-se as publicações de recolhas e 

recompilações de adágios, algumas das quais foram objecto de várias reedições. Também 
                                                
72 O esclarecimento é fornecido por Inocêncio Francisco da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, 
Lisboa, Imprensa Nacional, Volume III, 1862, p. 50.
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ao nível local e regional se tem vindo a proceder a recolhas de provérbios populares, que, 

deste modo, mantêm viva a memória literária e contribuem para o enriquecimento do 

fundo cultural nacional. 

De entre inúmeros títulos, poderão ser destacados os seguintes: Bíblia da Vida: 

Dicionário de Citações e Provérbios, de Moraes Leal; Rifoneiro Português, de Pedro 

Chaves (1928); Dicionário de Máximas, Adágios e Provérbios, de Jaime Rebelo Hespanha 

(1936); Nova Recolha de Provérbios e Outros Lugares Comuns Portugueses, de Fernando 

Ribeiro de Mello (1974, com três edições); os Mil Provérbios Portugueses, de Carolina 

Michaëlis de Vasconcelos (1986); na década de 90, as compilações 1001 Provérbios, 

Adágios e Ditos Populares Portugueses, de A. Ferreira (em 1995), os Provérbios 

Portugueses, de António Moreira (1996, contando já com cinco edições), O Grande Livro 

dos Provérbios, de José Pedro Machado (1996), o Dicionário Universal de Provérbios 

Portugueses (1999). 

Mais recentemente, foram dados à estampa o Dicionário de Provérbios 

Porutugueses, de João J. P. Rato, e os 300=300 Provérbios, de Fernando Pessoa (com 

notas e fixação de texto de Orlando Silva), ambos em 2000; O Livro dos Provérbios 

Portugueses, de José Ricardo Marques da Costa (1999, com edição revista e ampliada em 

2004); O Livro dos Provérbios, reunidos por Salvador Parente (2005). Algumas editoras, 

cujo nome se associa frequentemente à publicação de material didáctico-pedagógico, 

disponibilizam também o Dicionário de Provérbios: Adágios, Ditados, Máximas, 

Aforismos e Frases Feitas (Porto Editora, 2000) e os Provérbios Populares Portugueses

(Texto Editora, com 3ª edição em 2001). 

2.2. A tradição de António Delicado e de Bento Pereira 

Se se considerar o ponto de vista dos três primeiros compiladores a efectivar em 

Portugal a edição do texto proverbial português, nos séculos XVII e XVIII – António 

Delicado, Bento Pereira e Francisco Rolland -, conclui-se que o interesse com que se 

debruçaram sobre esta área da cultura e do saber tradicional corresponde a 

posicionamentos críticos distintos. O cotejo dos textos de carácter prefacial permite extrair 

algumas conclusões nesse sentido. 
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O volume dos Adagios Portugueses Reduzidos a Lugares-Comuns, do padre 

António Delicado, obtém as necessárias licenças de publicação ao longo do ano de 1651. O 

compilador desempenhou funções ligadas ao culto religioso, numa paróquia situada em 

Évora. Portanto, a compilação destinar-se-ia sobretudo a ser lida por mestres e alunos, 

desempenhando finalidades didáctico-formativas e doutrinárias. 

Das palavras que abrem este adagiário em língua portuguesa, explicitamente 

dirigidas «Ao Leitor», destaca-se a confirmação do valor sentencial dos adágios, cujo 

intrínseco carácter doutrinal e moralizante se encontraria validado pela experiência 

humana73. Refere ainda que estas «aprovadas sentenças» foram objecto de registo escrito 

por parte de antigos filósofos, e «sobre todos el-Rei Salomão» (p. V), para que se 

mantivessem na memória dos povos; também vários autores modernos, «sobre todos o 

padre Martim Del Rio», procederam a recolhas. Neste sentido, de igual modo Delicado 

enceta a tarefa de coligir os adágios portugueses, reunindo-os em volume; no entanto, a sua 

profusão ditou a selecção «somente [d]aqueles que para a decência e utilidade publica me 

pareceram mais aprovados», antepondo ao trabalho a sua faculdade judicativa. Portanto, o 

compilador posiciona-se criticamente em relação ao universo paremiológico, filtrando o 

que, no seu entender, mais consentâneo se revela com os objectivos formativo-pedagógicos 

do seu adagiário. No segundo parágrafo deste breve texto introdutório, averbada a 

dificuldade em definir cabalmente o conceito de adágio, em virtude da diversidade da sua 

origem, enuncia os dez princípios «donde os Proverbios nasceram» - os quais serão citados 

por alguns paremiólogos dos séculos subsequentes74. Seguidamente, o padre jesuíta reitera 

a dificuldade em distinguir mesmo «os ditos dos Adagios e sentenças, ou pelo contrario»; 

não obstante, e com o intuito de não inibir a sua recolha, «mais vale meter aqui alguns 

Adagios licenciosamente, que deixar por escrúpulo os que na verdade o são, antepondo o 

proveito publico a rigorosa censura de Marco Anton». Finaliza, então, com a justificação 

da organização dos adágios por lugares-comuns, a qual se perspectiva em função dos 

interesses dos leitores: «com facilidade se acharão sobre qualquer matéria, grande numero 

de conceitos, de conselhos, de doutrina de experiência». A consulta do livro será útil «não 

só para cousas particulares, mas para importantes discursos em pensamentos maiores». 

                                                
73 António Delicado, Adagios Reduzidos a Lugares-Comuns, Lisboa, Officina de Domingos Lopes Rosa, 
1651. 
74 A título exemplificativo, refira-se Jaime Rebelo Hespanha, Dicionário de Máximas, Adágios e Provérbios, 
Lisboa, Procural Editora, 1936. 
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Como sentença revestida de autoridade inequívoca, o adágio é não só factor de 

enriquecimento da língua portuguesa, como estrutura de ornamento do discurso culto, mas 

essencialmente veículo de doutrinação e de ensinamento, de feição moralizante – factores 

que António Delicado insiste em enfatizar no início e no final da sua breve advertência 

«Ao Leitor». Por conseguinte, os adágios veiculam normas de actuação social cristalizadas, 

cuja observância é fundamental para a manutenção da ordem harmoniosa que deve assistir 

ao perfeito funcionamento dos estados. A perspectiva do compilador orienta-se por 

princípios que contemplam a formação intelectual e a formação espiritual, sendo a sua 

recolha um instrumento de grande utilidade para o bem comum.75 Contudo, a sua leitura 

estaria confinada a um reduzido número de letrados, talvez associados ao ensino formal ou 

informal. 

Bento Pereira era um pedagogo e foi também um dos mais importantes dicionaristas 

da memória linguística portuguesa. O enquadramento editorial da sua colecção era 

condicionado por uma finalidade essencialmente pedagógica e lectiva, bem distinta da 

finalidade prosseguida por António Delicado. E quanto aos objectivos, ainda que 

concordes no que respeita ao ideal motivador, orientavam-se para um público e um plano 

de acção bem identificados e muito distantes do horizonte de recepção previsto pelo pároco 

alentejano. Bento Pereira coligiu os textos proverbiais para serem utilizados como recursos 

de exercitação escolar no âmbito da aprendizagem do latim.  

A recolha Dos Principaes Adagios Portuguezes, com o seu Latim Proverbial surge na 

edição de 1655 do Florilégio dos Modos de Fallar, e Adagios da Lingoa Portugueza...; 

uma segunda edição integra-os na Prosódia, em 1661 e, em anos subsequentes, o adagiário 

de Bento Pereira será sempre editado em conjunto com esta obra.76

O corpus seleccionado não beneficiou de uma existência desimpedida, e não pôde ser 

usado numa circulação lectural autónoma como o adagiário de António Delicado. Ficou 

sujeito ao público do dicionário e ao trânsito escolar e circum-escolar. Mas, em 

contrapartida, beneficiou de mais de uma dezena de reedições e, cumprindo a sua missão 

                                                
75 Guilherme Martins Canelha Ribeiro, Uma Leitura dos Adágios Portugueses Reduzidos a Lugares-Comuns,
de António Delicado e Edição Crítica, Dissertação de Mestrado em Estudos Portugueses apresentada ao 
Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Aveiro, 1999, p. 54 a 67. 
76 João Henriques Fidalgo Lopes da Silva, Dos Principaes Adagios Portuguezes, com seu Latim Proverbial 
Correspondente, de Bento Pereira. Leitura Crítica e Edição, Dissertação de Mestrado em Estudos 
Portugueses apresentada ao Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, 1999, p. 23. 
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didáctica77, repercutiu-se num público numeroso e disciplinado. Foi certamente muitas 

vezes objecto de memorização e deve ter-se repercutido na aprendizagem do vocabulário 

de muitos milhares de estudantes e provavelmente também na sua configuração moral e 

mental78. 

Um breve texto dirigido «Ao Curioso Leitor» assume a função de prefácio. Aí, 

Bento Pereira enuncia sinteticamente os motivos justificativos do seu trabalho: em 

primeiro lugar, pretende contribuir para a «mayor gloria de Deos», e só depois contempla 

«o proveito da mocidade & a honra da lingoa Portugueza»79. Como projecto conglobante, 

orientado pela necessidade de criar um instrumento de base para o ensino e para a correcta 

aprendizagem de dois idiomas – o português e o latino -, considera que «o corpo da 

eloquência he a frase». Considera ainda que o latim é um veículo linguístico preferencial 

no processo de aquisição de conhecimentos. Por essa razão, «se o trabalho da Prosodia, & 

Thesouro serve a todos de compor Latim & Portugues certo, este servirá de o comporem 

elegante». 

Ambos os trabalhos que antecedem a colectânea de Francisco Rolland (saída do 

prelo mais de cem anos depois) confinam os adágios a práticas de uso num contexto 

meramente retórico e escolar, circunscrito a um público especializado, que do seu 

conhecimento retirará sobretudo regras para aprimorar a construção sintáctica, em 

trabalhos académicos e, posteriormente, no débito argumentativo sob a forma de sermão 

morigerador. 

Sendo uma das recolhas da autoria de um padre jesuíta, natural se torna que as 

desvantagens para a circulação da mesma se fizessem sentir devido à proibição da 

reprodução e uso do manual didáctico ou de obras com a chancela da Companhia de Jesus, 

                                                
77«Preocupações didácticas terão presidido à organização deste dicionário português-latino. Apresentamos 
três indícios: as palavras cognatas, a derivação prefixal e sufixal e as frases feitas. (...) Os modos de dizer 
próprios de uma comunidade linguística são ferramentas importantes para os aprendizes e utilizadores de 
uma língua, porque as frases feitas, de certo modo clássicas, podem ser apresentadas como modelos à mão de 
semear para a aprendizagem, mecanização e interiorização, por exemplo, das estruturas sintácticas da 
língua». Cf João Henriques Fidalgo Lopes da Silva, op. cit., p. 18. 
78 «E sendo assim uma obra tão divulgada e tão indispensável no municiamento cultural das gerações política 
e culturalmente predominantes, durante a segunda e a primeira metade dos séculos XVII e XVIII, 
respectivamente, é oportuno observar o seu peso informativo e a capacidade de veicular, ainda que de modo 
não ostensivo, uma mensagem doutrinária e de insinuar uma ordem espiritual e política.». Cf Telmo 
Verdelho, “Historiografia Linguística e Reforma do Ensino. A Propósito de Três Centenários: Manuel 
Álvares, Bento Pereira e Marquês de Pombal”, Separata de Brigantia, Revista de Cultura, Vol. II, nº 4, Out.-
Dez. 1982, p. 19. 
79 Bento Pereira, Florilegio dos Modos de Fallar, e Adagios da Lingoa Portuguesa: Dividido em duas 
Partes... Dos Principaes Adagios Portugueses, com seu Latim Proverbial Correspondente, Lisboa, Paulo 
Craesbeeck, 1655. 
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durante o reinado de D. José, consequência da perseguição geral movida aos jesuítas, que 

detinham efectiva autoridade na educação em Portugal: 

O ensino jesuítico disseminado por todo o país e demasiado 
inculcado à escolática, surgia, então, como um obstáculo difícil de ultrapassar. 
(...) A par da propaganda antijesuítica, agenciada diplomática e 
panfletariamente pelo ministério pombalino nas mais importantes capitais 
europeias, o gabinete de D. José I tenta, também, internacionalizar o modelo 
português de educação nacional, (...) arquitectado em função das orientações 
dominantes do ponto de vista filosófico, pedagógico e científico, do Século 
das Luzes.80

2.3. A “recopilação” de Francisco Rolland – tradição e inovação 

«Nada duvída, quem naõ sabe.» (p. 179) 

2.3.1. Objectivos, fontes e critérios 

Embora o texto de Bento Pereira tenha sido reeditado aproximadamente de dez 

em dez anos, até 1750, nunca teve o estatuto de uma verdadeira colectânea de provérbios. 

Era uma lista bilingue de português-latim, organizada por ordem alfabética, sem outra 

disponibilidade lectural que não fosse o exercício escolar. Não teve a recepção nem a 

circulação pública de um livro característico da literatura de provérbios.  

Até 1780, o primeiro e único livro de provérbios, com uma proposta de leitura 

interpretativa e hierarquizada, publicado em Portugal, era o livro de António Delicado. 

Perfazia-se, assim, um vazio editorial de 130 anos, quando Francisco Rolland tirou do 

prelo os seus Adagios.  

Bem consciente de que preenchia uma lacuna editorial, o impressor francês não 

deve ter tido dúvidas sobre o sucesso do seu empreendimento. 

Os propósitos orientadores da edição destes novos Adagios, Proverbios, Rifãos, e 

Anexins da Lingua Portugueza, Tirados dos Melhores Authores Nacionaes, e recopilados 

por ordem Alfabética por F. R. I. L. E. L., encontram-se enunciados num desenvolvido 

«Prologo», e revelam um bom conhecimento da actualidade literária portuguesa, da 

                                                
80 Ana Cristina Araújo, A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas, Lisboa, Livros Horizonte, 
2003, p. 54. 
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tradição do seu rifoneiro e das condições de procura e de recepção de novos leitores e de 

um progrediente mercado livreiro. 

Tal como os seus antecessores, também Francisco Rolland opta preferentemente 

pela designação “adágio”, ao seleccionar este como o primeiro vocábulo que dá nome à 

sua recompilação, embora o extenso título seja revelador da maior abrangência que 

pretende imprimir à recolha, não havendo dúvidas de que se trata de reunir num só volume 

(de fácil manuseamento e consulta) os «Adagios, Proverbios, Rifãos, e Anexins» 

portugueses. Mesmo assim, continua a privilegiar um termo que, pelo uso, se tornara 

correspondente a “provérbio”. Efectivamente, em relação aos seus antecessores Delicado e 

Bento Pereira, o editor parece pretender superar o corpus até aí coligido e publicado. 

Também o espírito que o anima quase o situa nos antípodas da intencionalidade que os 

orientara: são outros os tempos, são outros os prelos tipográficos. 

Sem dúvida que o «prestável editor», «o nosso livreiro-editor o sr. Rolland, que 

n’esta parte bons serviços tem já prestado ás letras»81 portuguesas, desde o início do 

estabelecimento da actividade comercial por conta própria define criteriosamente os 

pressupostos a partir dos quais desenvolveria o trabalho de edição, reedição e de tradução, 

facto que se pode constatar, por exemplo, pela leitura atenta de alguns prefácios. 

Consciente da importância do que havia conseguido ao longo de cerca de vinte 

anos de actividade profissional meritória, em 1797, na «Advertencia do editor...» do 

Secretario Portuguez, ou Methodo de Escrever Cartas, testemunha: «Creio que do Público 

assás conhecidos são os meus sincéros intentos, e a justa, e legitima causa porque assim 

obro. Amo o público: préso muito a Nação Portuguesa, da qual já sou concidadão, por 

gosto, por domicilio, por affeição, e por obrigado. Assim todos os meus desvélos porei em 

dar-lhes a lêr aquellas Obras, que a meu vêr forem uteis, e agradaveis»82. 

Na edição dos Adagios de 1780, que constitui agora objecto de estudo, Rolland 

insere um «Prologo» de sete páginas83. Aí, ocupam-se imediatamente três parágrafos com 

uma delongada reflexão sobre a importância do livro. De facto, o editor considera o livro 
                                                
81 Inocêncio da Silva, op. cit., Vol. VII, p. 360. 
82 Francisco Freire de Carvalho, Secretario Portuguez, ou Methodo de Escrever Cartas, Lisboa, Typographia 
Rollandiana, 1797, p. iii. 
83 Convirá esclarecer que o «Prologo» se encontra escrito na primeira pessoa e apresenta toda uma série de 
marcas que levam a crer ter saído da pena do próprio editor. No entanto, é provável que Francisco Rolland se 
tenha assessorado de outro escritor, que deu ao texto uma redacção adequada aos propósitos pessoais por si 
definidos, procedimento este certamente habitual ou admissível. Com efeito, Inocêncio da Silva não deixa de 
hipoteticamente notar que «o prologo posto á frente d’este livro me parece pelas idéas e phrase ser da penna 
de Antonio Lourenço Caminha». Cf Inocência da Silva, op. cit., Vol. III, p. 50. 
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como artefacto indispensável para o estudo e esclarecimento científico, para a educação e 

formação moral, mas também o encara como objecto lúdico, visto que «Sendo de huma 

indispensavel necessidade a sólida, e verdadeira instrucçaõ em qualquer Estado, segue-se 

que para ella se alcançar se precisaõ Livros puros, e desabusados; onde bebaõ os Homens 

sem susto, ou de liberdade, ou de superstiçaõ doutrinas, ou que eduquem, e aperfeiçoem os 

talentos, ou deleitem, e encantem os animos. Na boa escolha de Livros assenta todo o 

fundamento sólido, e puro das Sciencias» (p. 3). Portanto, é necessário não perder de vista 

a «Europa culta, e civilizada», exemplo a ter em conta nas áreas da edição e tradução, por 

serem muitos os países que «tem dado franca passagem áquelles bons Livros», alguns dos 

quais «conduzem os Homens a fazerem-se bons Christãos, e Sabios» (p. 3). 

O livro reveste-se, pois, de alto valor pedagógico e formativo, permitindo orientar 

os homens moral e religiosamente. «E he por esta causa com justa razaõ que se tem 

frequentado os Livros Santos; se tem traduzido Livros de huma Mystica pura, e 

desabusada; se vulgarizaõ bons e magistraes Cathecismos, para que os Pais cheios destas 

Sciencias, as traspassem a seus filhos; as Amas a seus educados; os mestres a seus 

Discípulos» (p. 4). Enumerando os aspectos nefastos motivados pela ignorância e pela 

superstição, metaforicamente identificadas com as «portas do Inferno», o autor do prólogo 

parece advogar o princípio do acesso facilitado aos «bons Livros», extensivo a todos os 

grupos sociais, porquanto o «Homem de juizo razoado» e a «sciencia solida da Religiaõ», 

conseguem-se através da leitura de «Livros Santos» e outros «de uma Mystica pura, e 

desabusada»; a responsabilidade recai sobre os educadores, «os Pais», «as Amas», «os 

mestres» (p. 4). Estão em causa, nesta perspectiva, o legado, a herança geracional e a 

necessidade de os próprios educadores se cultivarem ou instruírem através da leitura – se é 

inegável o poder do conhecimento empírico transmitido de geração em geração, não menos 

importante será a necessidade da cultura livresca como sustentáculo da formação de um 

povo. 

Se os livros de carácter religioso são pedras angulares da correcta e sólida 

formação de um povo, não menos o serão os que versem as «Sciencias profanas». Nessa 

perspectiva, o perigo é evidente: «A falta de Livros, onde as Sciencias, ou as Artes estejaõ 

tratadas methodica, e encantadoramente, cria ou pedantes, ou ignorantes. Soterraõ-se as 

antigas Composições; esquece-se de ataviar, e tecer outras de novo. Naõ se traduzem na 
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Lingua vulgar84 aquelles Livros, dos quaes os Homens tirem conhecimentos precisos, para 

pulirem os talentos, utilizarem os outros Homens, e formarem os Cidadãos zelosos, e 

amantes da Patria; e juntamente dispertar briosos ciumes de Humanidade, de Religiaõ, e de 

utilidade» (p. 5). Diversas áreas do saber poderiam ficar seriamente afectadas, por isso 

afirma «Perde-se muitas vezes o amor ás Artes liberaes, ás Manufacturas, ao Comercio, e á 

Agricultura por naõ andarem nas mãos de todos ou Livros originaes, ou Traducções; onde 

gostem, e se enamorem os Homens da sua utilidade, e necessidade» (p. 5) 85. 

No parágrafo seguinte, mais breve, menciona o trabalho que tem desenvolvido 

como livreiro e impressor, sempre norteado pelo nobre «desejo de ser util a huma Naçaõ, 

de quem tenho recebido tantos beneficios» (p. 5), indiciando a sua procedência estrangeira. 

Refere, ainda, a orientação editorial, a propósito dos seus trabalhos de reimpressão de 

«Obras antigas; imprimindo outras de novo; mandar traduzir outras; finalmente todas 

aquellas, em que eu tenho achado que pódem alcançar os Homens ou a refórma dos seus 

corruptos costumes, ou das suas mal vigorizadas Sciencias» (p. 6). Conclui que «Taes tem 

sido as minhas Emprezas Typograficas» (p. 6). 

De seguida, concentra-se o autor do prólogo na matéria específica da 

recompilação, os «Proverbios, ou Adagios», destacando o seu valor e «grande utilidade 

para os Homens», pois, efectivamente, «Eles saõ o depósito de toda a Antiguidade», ou 

seja, permitem o conhecimento de usos e costumes passados, numa perspectiva diferente. 

A definição inicial de provérbio é retirada de Cambden, que «lhe chama hum discurso 

conciso, espiritoso, sabio, e fundado n’huma longa experiencia, que ordinariamente contem 

alguma noticia importante, e util» (p. 6), ponto de partida para uma definição mais 

completa: «saõ aquellas Maximas concisas, que encerraõ muito sentido; mas que costumaõ 

ser declarados com hum estilo familiar, e que naõ deixaõ de ter seu lugar na conversaçaõ, e 

                                                
84 Repare-se na importância de que se reveste a Língua Portuguesa, para o editor, consentânea com o 
destaque que sempre atribuiu, no seu trabalho como livreiro, à tradução para o nosso idioma de obras 
francesas e inglesas, com o intuito de vulgarizar títulos de referência, quer fossem imprescindíveis para o 
estudo, quer para a recreação do público. 
85 Sob a égide reformista do Marquês de Pombal, refere Ana Cristina Araújo, que «os catálogos relativos aos 
anos de 1777 a 1797, elaborados por livreiros estabelecidos em Lisboa (J. B. Reycend, F. Rolland, Viúva 
Bertrand e Filhos, Borel e P. Martin), as listas de impressões da Régia Oficina Tipográfica para os anos de 
1798-1799, e a relação das obras à venda na loja da Imprensa Régia, em 1777, confirmam o crescimento da 
oferta de livros de temática filosófico-científica, histórica e literária. (...) A receptividade do público às 
novidades científicas e literárias das Luzes justifica, igualmente, o sucesso editorial que alcançou, na época, 
uma curiosa colecção intitulada Miscellanea curioza e proveitoza ou compillaçaõ tirada das melhores obras 
das Nações estrangeiras, publicada pela tipografia Rollandiana, entre 1779 e 1785.». Cf Ana Ciristina 
Araújo, op. cit., p. 79. 



36

ainda nos Discursos sérios»; acrescenta aspectos relativos a traços estilísticos (o 

«familiar»), a situações de uso («na conversaçaõ, e ainda nos Discursos sérios»), fazendo 

ainda referência à renovada utilidade e valor documental histórico-sociológico destes, 

porque «daõ beleza á oraçaõ, e renovaõ a lembrança dos Seculos affastados de nós, e nos 

mostraõ o que os Póvos têm de mais polido, e grosseiro.». Portanto, os provérbios 

abrangem desde a sublimidade do pensamento à mais fruste expressão popular. 

Pela efectiva associação do adágio à cultura popular, pela constatação do seu 

valor documental e civilizacional, sem dúvida que esta reflexão constitui um longo passo 

em frente em relação à visão, por certo limitadora, enunciada por António Delicado e por 

Bento Pereira. 

A epígrafe em francês, que antecede a dissertação prologal, surge então traduzida, 

tendo sido extraída do Livro da Sabedoria de Cardano. Segundo este, o texto proverbial 

plasma a sabedoria e a prudência de cada nação86; conhecimentos, regras e conselhos para 

bem viver mesclam-se nessas formas sintéticas.  

Por se tratar de uma matéria cuja importância remonta há muitos séculos atrás, o 

autor não poderia deixar de apresentar o elenco dos nomes daqueles que, antes de si, 

revelaram particular interesse pelos adágios e provérbios, estudando-os ou recompilando-

os. Na verdade, tal como Francisco Rolland, grandes homens de ciência e de cultura, 

conscientes da sua utilidade, haviam já concluído «que era justo fazer patentes estes 

mesmos Proverbios a todos; (...) e reduzillos a volume; onde todos podessem facilmente 

alcançar estas noticias. Deste trabalho se naõ envergonháraõ Homens grandes, Filosofos da 

primeira ordem» (p. 7). Indubitavelmente, são afirmações através das quais o editor valida 

com segurança a obra agora publicada pela sua tipografia, não só perante as autoridades, 

como também perante o público leitor e consumidor. 

De entre os historiadores antigos, mencionam-se Plutarco, Crisipo, «Cleantes, 

Theofrasto, Demosthenes agregáraõ os mais usados nos Egypcios, Gregos, e Romanos», e 

ainda «Erasmo, Polidoro, e Virgilio compozeraõ vastos Tratados para nos descubrir os 

segredos, que elles encerraõ.» Do contexto bíblico, são fundamentais Salomão, que «quiz 

encerrar debaixo d’elles toda a Filosofia dos Costumes. (...) S. Paulo se servio dos 

                                                
86 Note-se, por conseguinte, a longa distância percorrida, em termos de orientação editorial: longe do 
objectivo primeiro de glorificar Deus, está agora em causa o bem da nação e do povo português, enfim, do 
leitor comum (não perdendo de vista o necessário lucro da casa editora). 
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Proverbios na Epistola a Tito, Cap. I.: Laercio, diz que Aristoteles formára hum Livro de 

Proverbios» (p. 8). 

Em relação a autores modernos com particular interesse por este assunto, destaca 

José Scaligero, os jesuítas André Schot, Martín Del Rio e o clérigo teatino Luiz Novarino, 

enquanto que, em Portugal, ganha relevo o trabalho de recolha de adágios portugueses do 

«nosso Licenciado Antonio Delicado»; porém, como «se naõ póde alcançar a Collecçaõ 

deste honrado Portuguez por ser raríssima», justifica-se uma nova colecção de adágios, 

dado que está sobretudo em causa «a utilidade da Naçaõ Portugueza». De resto, não se 

deve esquecer que «Em França se tem impresso varias Collecções de Proverbios» (p. 8). 

No que diz respeito às fontes consultadas para compor a presente edição, afirma 

que «a maior parte delles saõ extrahidos do Vocabulario Portuguez de D. Rafael Bluteau, 

Clerigo Regular Theatino» (p. 9). 

Quanto à estrutura do volume, adianta que «Todos vaõ dispostos por ordem 

alfabetica.». Uma nota esclarecedora alerta para certas particularidades lexicais e 

semânticas, pelo facto de o texto conter «algumas Palavras já, ha longos annos, arredadas 

de nós», o que não será de todo condenável, visto que «esta mesma Antiguidade faz 

respeitar, e venerar a singelleza daquelles antigos tempos; e conhece-se tambem qual era o 

modo de fallar vulgar dos Seculos interiores a este» (p. 9). Consequentemente, fica 

salvaguardada qualquer marca diacrónica, que ao leitor mais crítico possa causar 

estranheza. 

O último parágrafo inicia-se com a interrogação «E será desprezado este meu 

trabalho?», à qual se segue a resposta «julgo que naõ». De facto, Rolland reafirma a sua 

situação de livreiro bem sucedido e aplaudido pela Nação, na medida em que «A Naçaõ 

benignamente tem acolhido todas as minhas Impressões» (p. 9), aplauso extensivo à elite 

intelectual, cujos representantes «naõ perdem occasiaõ, em que se não esmerem em 

aligeirar tudo o que concorre a tornar os Homens melhores, e não piores», deste modo 

rematando a dissertação com persuasivos argumentos de confirmação da validade da 

iniciativa editorial da Tipografia Rollandiana. Tal como o talentoso e iluminado «corpo 

dos Sabios, que conduz as Sciencias», pretende o bem comum, incentivando e divulgando, 

junto de todos, os indispensáveis conhecimentos úteis, eis que agora se faz publicar um 
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livro que o editor assume como contributo fundamental para atingir esses objectivos: 

formar os leitores portugueses e «fazerem-os uteis á Religiaõ, e ao Estado» (p. 9) 87. 

Como tivemos oportunidade de evidenciar, a leitura do prólogo permite 

identificar claramente a fonte primária que informou os Adagios..., e de cuja estrutura é 

devedora: o Vocabulario, de Rafael Bluteau. Deste modo, a ordenação alfabetada dos 

adágios portugueses, subordinados a uma palavra-lema, repete as opções de Bluteau, no 

dicionário mencionado, distinguindo definitivamente o adagiário de Rolland de ambas as 

obras de António Delicado e de Bento Pereira, que, antes dele, versaram esta matéria. A 

opção por este reequacionamento do texto proverbial em Língua Portuguesa «subverte o 

agrupamento temático e não orienta o leitor para a interpretação mais comum do adágio, 

pelo que o dicionário não cumpre a função de explicar o sentido»88. A mesma conclusão 

pode ser retirada acerca dos Adagios..., tendo em conta o seu enquadramento de cariz 

dicionarístico, na medida em que 

O Vocabulario propõe uma reordenação deste corpus, em que o 
agrupamento temático ou a seriação estritamente alfabética são substituídos por 
uma indexação que valoriza determinadas palavras-chave dos enunciados. Cada 
um dos adágios citados num artigo representa uma ocorrência efectiva da palavra- 
-lema, pelo que a sua função não é ilustrar um significado ou sentido, mas sim 
documentar o uso de uma unidade lexical. Uma das consequências desta estratégia 
de leitura é o facto de o lexicógrafo poder constituir longas listas de provérbios em 
que o termo-chave é uma palavra de significação linguística, e em que não se 
pretende qualquer espécie de unidade temática entre os exemplos.89

Por outro lado, ao contrário da opção de Bluteau, que insere expressões 

idiomáticas em artigos mais informativos, esclarecedores do seu «significado bem 

delimitado» e de um «determinado contexto comunicativo»90, nesta edição de Francisco 

                                                
87 As ideias-chave que animam o prólogo, com que Rolland faz questão de justificar a oportunidade da sua 
recente edição, enquadram-se nos vectores do Iluminismo, relativos à questão da educação: «Na confluência 
do futuro, a educação que engendra, do ponto de vista intelectual e moral, um homem novo, também civiliza 
os povos e as nações. (...) Como qualquer homem que se revelava igualmente apto a receber os benefícios da 
educação, a sua valorização moral e intelectual dependia da aprendizagem que lhe fosse oferecida, desde a 
mais tenra idade. (...) Em suma: a verdadeira educação, no entendimento de J. Locke, deveria contribuir para 
formar homens livres e cidadãos activos». Cf Ana Cristina Araújo, op. cit., p. 53 e 54. 
88 João Paulo Martins Silvestre, Rafael Bluteau e o Vocabulario Portuguez, e Latino: Teoria 
Metalexicográfica, Fontes e Recepção, Tese de Doutoramento em Linguística Portuguesa apresentada na 
Universidade de Aveiro, 2004, p. 338. 
89 Idem, p. 337. 
90 Idem, p. 338. 
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Rolland elas surgem tão somente integradas no elenco dos adágios, desprovidas de 

qualquer aparato explicativo91. 

                                                
91 Exceptuam-se os pouquíssimos casos em que esse esclarecimento é parcelarmente acrescentado entre 
parênteses, pelo editor. 



40

2.3.2. O “corpus adagiorum” de Rolland 

Ao longo das 341 páginas do volume dos Adagios..., podem ser lidos 7489 adágios. 

A partir de uma ordenação alfabetada, obtém-se a seguinte distribuição: 

Letra do alfabeto Total de adágios 

A 537 1 a 537 

B 384 538 a 921 

C 735 922 a 1656 

D 357 1657 a 2013

E 93 2014 a 2106

F 446 2107 a 2553

G 199 2554 a 2752

H 126 2753 a 2878

I 

J 

62 + 59

(121) 
2879 a 2999

L 154 3000 a 3153

M 801 3154 a 3954

N 184 3955 a 4138

O 193 4139 a 4331

P 796 4332 a 5127

Q 191 5128 a 5318

R 357 5319 a 5675

S 541 5676 a 6216

T 418 6217 a 6634

V 

U 

841+11

(852) 
6635 a 7486

Z 12 7487 a 7498

QUADRO I 
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Os 981 lemas, que agrupam os vários milhares de adágios recolhidos, dividem-se 

consoante os seguintes vocábulos: 

Entrada lexical Nº de 
adágios

Abarcar 1 

Abelha 13 

Abril  19 

Abrolhos 2 

Abster 1 

Acha 2 

Achaque 5 

Accommetter 4 

Açougue 1 

Acquiridos 1 

Acutilados 1 

Affeiçaõ 2 

Affogar 2 

Agoa, ou Agua 51 

Agora 3 

Agosto 15 

Agradecido 2 

Agulha 4 

Ai 1 

Ainda 17 

Al 6 

Albarda 1 

Alcaides 11 

Alcançar 3 

Aldea 8 

Alegria 8 

Alfaces 1 

Alfaia 1 

Alfaiate  3 

Alforges  1 

Algaravia  1 

Alhea, e Alheo 8 

Alhos  7 

Alimpar  1 

Alchimia 1 

Alma 7 

Amador 1 

Amanhar  1 

Amansar  1 

Amar  5 

Ameaçar  5 

Amendoas  1 

Ametade  3 

Amigos  57 

Amo  7 

Amor  24 

Andar  36 

Andeira  1 

Anno  18 

Antes  17 

Aonde  3 

Aparar  1 

Aquella  9 

Aqui  8 

Arar. Arado. Arador 5 

Arca  6 

Arma, e Armar 7 

Arranhar  2 

Arredar  2 

Arrefentar  1 

Arreganhar  1 

Arrepender  2 

Arroido  2 

Arroio 1 

Arteiros 1 

Arvore  1 

Asinha  4 

Asno  30 

Assaz  6 

Assi  14 

Assombrar  2 

Assoprar  3 

Astroso  2 

Atalhos  2 

Atar  1 

Atirar  3 

Avarento  6 

Ave  2 

Avelorios  1 

Aventurar  4 

Avesso  1 

Azeitada  1 

Azeite  7 

Azeitona  3 

Bácoro  8 

Bainhas  2 

Baldaõ  2 

Banhar  1 

Baraço  1 

Baralhar  2 

Barato  5 

Barba  28 

(Barbeiro)* (6) 

Barca, e Barco  7 

Barriga  2 

Barris  2 

Barro  1 

Batalhar  1 

Beber  16 

Beiços  2 

Beira  1 

Bem  53 

Beringelas  1 

Besta  1 

Bezerrinha  2 

Bicho  1 

Bico  1 

Bigorna  1 

Bilha  1 

Boca  26 

Bocado  1 

Bocejo  1 

Boceta  1 

Bochecha  1 

Boda  12 

Bóde  1 

Bófes  1 

Bolonio  1 

Bolsa  10 

QUADRO II 
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Bom, e Boa 108 

Boquitorto  1 

Bordaõ  3 

Borracha  4 

Boys, ou Bois 32 

Braçadas  1 

Braços  5 

Bradar 1 

Bragas  3 

Branco  2 

Bravo  1 

Braza  2 

Bugalhos  1 

Buraco  4 

Burel  1 

Burra, e Burro 8 

Cá  1 

Cãas  1 

Cabaça  4 

Cabeça  24 

Cabeçal  2 

Cabeceira  2 

Cabello  6 

Cabra  12 

Cabrito  3 

Caça  10 

Caçador  4 

Cada  13 

Cada hum 23 

Cada qual 6 

Cal  1 

Calar  11 

Caldeira  1 

Caldeiradas  1 

Caldo  5 

Cama  4 

Caminhar  3 

Caminho  12 

Camisa  7 

Canceira  1 

Candea  10 

Cantar  7 

(Cantaro)* (1) 

Caõ  34 

Capaõ  3 

Capellaõ  1 

Capello  4 

Cara  3 

Carambola  1 

Carapuças  1 

Carga  3 

Carne  14 

Carneiro  11 

Carpinteiro  2 

Carro  5 

Cartas  1 

Carvaõ  3 

Carvoeiro  2 

Casa  35 

Casar  36 

Cascalho  1 

Casco  2 

Castanha  2 

Castigar  10 

Cavallo  31 

Cavalleiro  14 

Cautela 5 

Cea 17 

Cedo  1 

Cegar  11 

Celleiro  6 

Cento  5 

Cepa  8 

Cerejas  2 

Cesto  3 

Cevada  4 

Chave 4 

Chitaõ  4 

Chorar  22 

Chover  9 

Choute 1 

Ciziraõ  1 

Cóbras  1 

Codea  1 

Cogombro  1 

Colmeeiro  1 

Comadres  5 

Comer  65 

Como  22 

Compadre  3 

Companheiro  6 

Companhia  9 

Comprar  14 

Confeitos  1 

Conhecer  2 

Conselho  22 

Contas  4 

Convidar  8 

Coraçaõ  17 

Cordeiro  4 

Coruja 1 

Corvos  1 

Cotovelada  1 

Couces  1 

Crer  3 

Criado  9 

Cu  1 

Cuba  2 

Cuidado  12 

Cuidar  13 

Cuspir  3 

Dar  38 

Debaixo 8 

Dedos  10 

Deitar  4 

Deixar  6 

Delicado  2 

Denodado 1 

Dentes 17 

Dentuça  1 

Deos  47 

Depenna  2 

Depressa  6 

Derradeiro  4 

Desassombrar  1 

Desbarbar  1 

Descornar  1 

Despontar  1 

Destetar  1 

Dever 14 

De vagar 7 

Dia  19 
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Diabo  19 

Dinheiro 40 

Direito  3 

Discreto  4 

Divida  3 

Doente  7 

Donde  14 

Dono  16 

Dôr  7 

Dormir  28 

Doudos  15 

Duro  10 

Duzias  1 

Egoa  5 

Emprestar  11 

Enfadar  4 

Enfermar  8 

Enganar  17 

Engordar  4 

Enxotar  2 

Errar  6 

Erva  4 

Escarmentar  2 

Escornar  1 

Espulgar  2 

Escudeiro 4 

Escudela 3 

Esmola 2 

Esmolou 2 

Espada 6 

Espelho 5 

Espinha 4 

Face 3 

Fadas 5 

Fado 2 

Faisca 2 

Fallar 41 

Falso 1 

Fama 9 

Faminto 4 

Fantasia 1 

Fardel 1 

Farellos 3 

Farinha 8 

Fartar 19 

Favas 4 

Favores 2 

Fazenda 15 

Fazer 26 

Feira 5 

Feitio 2 

Feno 3 

Feio, e Feia 8 
Fermosa, ou 
Formosa 12 
Fermosura, ou 
Formosura 4 

Ferreiro 5 

Ferro 6 

Ferrugem 1 

Festa 7 

Fevereiro 10 

Fiador 2 

Fiandeira 6 

Fiar 24 

Fidalgo 6 

Fiel 3 

Figa 2 

Figos 6 

Figueira 4 

Filha 25 

Filho 50 

Fio 5 

Fitos 2 

Fiusa 1 

Focinhos 6 

Fogo 13 

Fome 15 

Foráõ 2 

Forca 6 

Formiga 8 

Fornada 1 

Forneira 2 

Forno 5 

Fortuna 7 

Frade 4 

Francez 3 

Frio 9 

Fugir 13 

Fumeiro 3 

Furtar 1 

Fuso 3 

Fuzada 1 

Gado 10 

Galgo 11 

Gallegos 3 

Gallinha 27 

Gallo 6 

Ganhar 7 

Ganhadeiro 1 

Gastador 2 

Gastar 11 

Gato 32 

Gaviaõ 4 

Geada 4 

Genro 6 

Geraçaõ 4 

Gorda 10 

Gotta 1 

Graõ 6 

Guardar 37 

Guerra 17 

Hir 10 

Hoje 4 

Homem 51 

Honra 11 

Hora 9 

Horta 7 

Horto 2 
Hospeda, e 
Hospedes 12 

Hum 20 

Já 7 

Janeiro 21 

Janelleira 2 

Jantar 2 

Ida 3 

Jejuar 3 

Jejum 3 

Ignorante 3 

India 15 

Inimigo 11 

Inverno 10 

Jogo, e Jogar 9 
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Irmãos 7 

Isto 13 

Juiz 9 

Junho 9 

Lá 10 

Lãa, ou Lã 7 

Ladraõ 20 

Ladrar 4 

Lamber 5 

Lastimas 1 

Lavar 5 

Lavrar 4 

Lavrador 4 

Lebre 11 

Lei 8 

Leite 8 

Lenha 2 

Lingua 10 

Linho 4 

Lisongeira 1 

Lobo 27 

Louçã 4 

Louco 7 

Louvor 2 

Lua 3 

Maça, ou Massa 2 

Maçãa, ou Maçã 3 

Madrugar 5 

Madura, e Maduras 4 

Magra 5 

Mãi 10 

Mayo, ou Maio 19 

Mais 72 

Mal 46 

Malicia 3 

Mancebo 1 

Mandar 10 

Manhas 1 

Manilha 1 

Máo 87 

Mãos, e Maõ 29 

Mar 11 

Março 10 

Marido 15 

Mata 3 

Mazela 2 

Medicos 8 

Medo 7 

Medra 4 

Mel 18 

Melaõ 2 

Melhor 37 

Melhoria 1 

Menina, e Menino 15 

Mentir 15 

Mentira 13 

Mentirosos 3 

Mercado 1 

Mesa, ou Meza 13 
Mesquinha, e 
Mesquinho 9 

Mestre 2 

Metter 14 

Meu 7 

Miguel 2 

Mingoar 1 

Missa 5 

Moça 20 

Mocidade 1 

Moço 21 

Moeda 2 

Moinho 9 

Molher, ou Mulher 77 

Molle 3 

Mona 1 

Montanhez 1 

Monte 5 

Monturo 4 

Morder 2 

Morrer 22 

Morte 20 

Morto 12 

Mosca 5 

Mostarda 2 

Mosto 5 

Movediça 1 

Mouro 6 

Mudar 6 

Muito, e Muita 47 

Mula 12 

Musgo 1 

Nabal, e Nabo 6 

Nada 20 

Nadar 6 

Natal 4 

Necessidade 3 

Necio, ou Nescio 9 

Negros 5 

Nem 59 

Nenhum 5 

Neve 7 

Ninguem 12 

Ninho 10 

Noiva 3 

Nora 5 

Nunca 30 

Obra 14 

Oculos 1 

Odre 4 

Official 10 

Oficio 11 

Olha 1 

Olhar 39 

(Olho, e Olhos) * (35) 

Ombreiras 1 

Onde 27 

Orar 1 

Orelhas 7 

Ortelaõ, ou Hortelaõ 2 

Osso 6 

Ovelha 23 

Ovo 16 

Ouriço 1 

Ouro 21 

Ousado 1 

Ouvir 7 

Padeira 6 

Pagador 4 

Pagar 19 

Pai 11 

Palanque 1 

Palavras 24 

Palha 5 
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Palreio 5 

Panal 2 

Pandeiro 2 

Panella 9 

Panno 10 

Páo 3 

Paõ 75 

Papagaio 1 

Papas 2 

Papos 11 

Par 1 

Parceiro 4 

Pardaes 3 

Pardo 4 

Parecer 13 

Paredes 4 

Parentes 9 

Parir 1 

Partilha 1 

Partir 1 

Parvo 2 

Pascoa 6 

Passado 1 

Passarinho 6 

Passaro 4 

Passar 15 

Pasto 1 

Pataca 2 

Pato, e Pata 7 

Patria 1 

Pavaõ 1 

Paz 12 

Pé 29 

Peccado 4 

Peccar 2 

Pedaços 6 

Pedir 11 

Pedras 20 

Pedro 11 

Pega 3 

Peixe 17 

Pelle 5 

Pello 5 

Peneira 2 

Penhor 5 

Penna 1 

Pensar 2 

Penso 1 

Penteiar 1 

Pepino 1 

Pequeno 9 

Peras 9 

Perda 1 

Perdaõ 1 

Perder 34 

Perdido 8 

Perdigaõ 2 

Perdigueiro 7 

(Perdiz) * (6) 

Perdoar 4 

Perecer 1 

Perguntar 7 

Perigo 8 

Pernas 6 

Perro 6 

Perseverança 1 

Pescada 1 

Pescado 1 

Pescador 2 

Pescar 2 

Peso, e Pezo 2 

Pevide 1 

Physico, ou Fysico 4 

Pimenta 3 

Pinta 3 

Pintura 1 

Piolho 1 

Pisaõ 1 

Pobre 32 

Pobreza 9 

Poder 10 

Polegar 2 

Poleiro 4 

Pombal 2 

Pombo 1 

Ponte 5 

Ponto 2 

Porca 2 

Porco 19 

Porfia 9 

Porta 14 

Portalegre 1 

Portella 1 

Porto 12 

(Potro) * (11) 

Pouco 19 

Povo 1 

Poupar 2 

Posada 4 

Praça 9 

Prado 6 

Pranto 1 

Prata 5 

Prato 2 

Prazer 5 

Prazo 2 

Prear 1 

Preço 2 

Preguiça 3 
Preguiçoso, ou 
Preguiçosa 8 

Prender 2 

Pressa 3 

Prestes 2 
Presunçosa, ou 
Presumpçosa 1 

Prevenir 1 

Primavera 1 

Primeiro 18 

Principio 4 

Prometter 11 

Propósitos 1 

Provar 3 

Proveito 5 

Prover 1 

Pulga 3 

Puridade 1 

Qual 11 

Quando 46 

Quanto 18 

Quarteiros 1 

Quartilho 1 

Quasiquasi 1 
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Quatro 9 

Quebrantar 3 

Quebrada 1 

Quebrar 10 

Quéda 7 

Queijo 15 

Queimar 7 

Quente 12 

Querer 46 

Quintal 1 

Quinta, ou Quinto 2 

Rabo 18 

Rachas 1 

Rainha 1 

Raio 2 

Raiva 3 

Ralo 2 

Rameira 1 

Ramo 5 

Ranhoso 1 

Rapar 4 

Rapazes 3 

Raposa 9 

Rasto 1 

Rastolho 1 

Rato 8 (+19)

(Razaõ) * (19) 

Realengo 1 

Recado 3 

Recatar 1 

Receber 2 

Recontros 1 

Rede 1 

Refalsado 1 

Regado 1 

Regateira 1 

Rego 2 

Rey, ou Rei 36 

Remar 1 

Remedio 5 

Remendar 3 

Remexer 1 

Remolhada 1 

Remolho 1 

Rendas 3 

Rendeiro 1 

Repartir 2 

Repastar 1 

Repicar 1 

Resposta 2 

Repousar 1 

Requeijaõ 1 

Requentado 1 

Resguardo 1 

Responder 2 

Retalhos 1 

Reter 2 

Retraço 1 

Revelar 1 

Rez 4 

Reza 3 

Rezar 4 

Ribeira 4 

Rica, e Rico 22 

Rinhaõ 1 

Rio 9 

Ripanço 2 

Riqueza 1 

Rir 6 

Riso 2 

Roca 4 

(Roça) * 1 

Rocim 6 

Roedor 1 

Roer 2 

Rogar 12 

Rogo 4 

Roim 36 

Rola 1 

Roma 8 

Romarias 2 

Romeiro 1 

Romper 4 

Roncar 2 

Rosa 2 

Rosalgar 1 

Rosna 1 

Rosto 17 

Rota 6 

Rou, Rou 1 

Roupa 5 

Rouxinol 1 

Rua 2 

Ruga 2 

Ruge 1 

Ruido 3 

Ruim 7 

Ruivo 4 

Rusilho 1 

Sabbado 2 

Sabaõ 1 

Saber 48 

Sabor 8 

Sabujo 1 

Sacavem 1 

Sacco 15 

Sahir 13 

Sal 14 

Salada 2 

Salamanca 1 

Salobre 1 

Salsa 2 

Saltar 3 

Salva 1 

Sandeo 5 

Sanfoninheiro 1 

Sangrar 3 

Sangue 10 

Sanha 1 

Santos 3 

Santo 34 

Saõ 3 
Sapateiro, ou 
Çapateiro 4 

Sapato, ou Çapato 6 

Sapo 2 

Sarar 9 

Sardinha 11 

Saudades 4 

Saudar 3 

Saude 8 

Saveis 3 

Saio 1 
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Se 46 

Sebe 1 

Sebo 1 

Secreto 3 

Segar 2 

Segredo 7 

Seguir 4 

Segura, e Seguro 6 

Sellar 1 

Semear 23 

Sempre 11 

Sendal 1 

Senhor 11 

Senhorio 2 

Sentar 1 

Sentir 2 

Sepultura 3 

Serpe 1 

Serviço 1 

Servir 15 

Setembro 3 

Seu 15 

Seyo, ou Seio 7 

Sim 2 

Signo 1 

Sinal 7 

Sisa 1 

Siso 14 

Sisudo 11 
(Só) * (6) 

Soalhar 2 

Soar 6 

Sob 1 

Sobre 8 

Sobrenome 1 

Soccos 3 

Soffrer 18 

Sogra, e Sogro 10 

Sol 31 

Soldada 1 

Solitarios 1 

Sombreiro 1 

Sombrio 1 

Sonhar 2 

Sono, ou Somno 2 

Sopa 8 

Sorte 3 

Sotrancaõ 1 

Suar 1 

Subida 1 

Sujar, ou Çujar 1 

Surdo 7 
(Suspirar) * (1) 

Tabardo 1 

Tábola 1 

Taboleiro 1 

Taça 1 

Tacha 4 

Tal 23 

Taleigas 3 

Talhada 1 

Talhar 2 

Tambem 2 

Tangedor 1 

Tanger 5 

Tanto 16 

Tardar 5 

Tarde 21 

Tardio 6 

Taverna 3 

Taverneira 1 

Taxar 1 

Tea 5 

Tear 2 

Telhas 3 

Telhado 4 

Temer 4 

Temor 4 

Tempo 30 

Tendeiro 1 

Tento 1 

Ter 11 

Terça 1 

Terra 17 

Terrear 1 

Tesoura 2 

Testamento 2 

Testemunha 1 

Teu 3 

Tições 1 

Tigella 2 

Tinha 5 

Tirar 13 

Titela 1 

Todo, e Toda 8 

Tolo 7 

Tomar 26 

Topete 2 

Tordo 1 

Torga 1 

Tornada 1 

Tornar 6 

Tornavoda 1 

Tortas 2 

Torto, e Torta 10 

Tosquiar 4 

Tosse 1 

Touca 3 

Toucada 2 

Toucinho 5 

Toupeira 1 

Tourinhas 1 

Touro 12 

Trabalhar 15 

Tragar 1 

Traidor 5 

Trampa 1 

Tramposo 1 

Trançado 1 

Trapo 3 

Trasfugeiro 1 

Trasposta 1 

Trefo 1 

Tremer 1 

Tremoço 1 

Trempes 1 

Tres 21 

Trigo 21 

Trinta 1 

Tripas 4 

Trombetas 2 

Tropeçar 1 
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Trovaõ 2 

Trovisco 1 

Truta 5 

Tu 2 

Tudo 17 

Tulha 1 

Vacca 19 

Valente 5 

Valer 23 

Valle 1 

Vao 4 

Vãa, ou Vã 3 

Vaqueiro 1 

Vaquinha 1 

Varaõ 3 

Varrer 4 

Vasia 4 

Vaso 1 

Vassoura 1 

Veado 1 

Vocejaõ 1 

Velar 2 

Velha 12 

Velhaco 3 

Velhice 4 

Velho 57 

Vencelho 1 

Vencer 10 

Venda 1 

Vendeiro 1 

Vender 21 

Vento 16 

Ventre 12 

Ventura 23 

Ventureiro 1 

Ver 27 

Veraõ 11 

Verdade, e Verdades 273 

Vergonha 9 

Vergonhoso 1 

Versas 3 

Vespera 3 

Vestido, ou Vestir 14 

Vesugo 3 

Vez, e Vezes 22 

Vezou 1 

Vicio 1 

Vida 15 

Vidro 4 

Vileza 3 

Villa 9 

Villaõ 18 

Vinagre 4 

Vindima 14 

Vingar 2 

Vinha 21 

Vinho 42 

Virtude, e Virtudes 5 

Visinho, e Visinha 29 

Viver 21 

Viuva 8 

Ungidos 1 

Unhas 11 

Untar 7 

Voar 4 

Volver 1 

Voz, e Vozes 4 

Usar 5 

Uvas 6 

Vulgo 2 

Zelo 4 

Zombaria 3 

Zombar 5 

________________________ 
*Faltam os registos destas palavras- 
-lema, devido a erro tipográfico. 
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De facto, o desmembramento dos «lugares-comuns» de António Delicado, bem 

como a supressão da mera organização alfabetada a partir da primeira palavra do adágio, 

por que optara Bento Pereira, dão agora lugar a um terceiro método de sistematização, que 

se traduz positivamente em vantagens como a acessibilidade, facilidade e rapidez de 

consulta, ao permitir uma imediata localização do adágio no corpus total. Evidencia-se, 

então, como prioritário o sentido prático e funcional com que Rolland pretendeu 

disponibilizar ao público o texto proverbial português. Se, por um lado, esta metodologia 

parece diluir o sentido metafórico ou eufemístico dos adágios, evidenciado pela sua 

arrumação em «lugares-comuns», por outro, parece evitar que se criem ambiguidades 

interpretativas, motivadas pelo carácter polissémico do texto. Note-se ainda que, 

distintamente desses mesmos «lugares-comuns», com base em conceitos predicáveis, as 

palavras-lema do adagiário de Rolland impõem uma orientação no âmbito do quotidiano, 

aproximando-se também do espaço enciclopédico, num quadro sócio-cultural marcado 

pelo início do período da democratização da leitura – conscientemente revelado no 

conteúdo do texto prefacial, já analisado -, ou mesmo da leitura ocupacional, praticada por 

grupos sociais que possuem não só disponibilidade, como também a instrução que permite 

ler e apreciar o livro. 

Uma observação inicial do Quadro II permite destacar algumas particularidades 

relativamente às opções do compilador: 

a) em primeiro lugar, há alguns casos reveladores da preocupação em registar 

duas formas de grafia do mesmo vocábulo, cuja regra seria ainda oscilante («Agoa, ou 

Agua», «Boys, ou Bois», «Fermosa, ou Formosa», «Fermosura, ou Formosura», «Lãa, ou 

Lã», «Maça, ou Massa», «Maçãa, ou Maçã», «Mayo, ou Maio», «Mesa, ou Meza», 

«Molher, ou Mulher», «Necio, ou Nescio», «Ortelaõ, ou Hortelaõ», «Physico, ou Fysico», 

«Presunçosa, ou Presumpçosa», «Rey, ou Rei», «Sapateiro, ou Çapateiro», «Sapato, ou 

Çapato», «Seyo, ou Seio», «Sono, ou Somno», «Sujar, ou Çujar», «Vãa, ou Vã»); 

b) na maior parte dos casos, a segunda forma é aquela que mais se aproxima da 

actual grafia da palavra. A leitura dos respectivos adágios permite demonstrar que o 

impressor opta pela primeira forma que surge registada, e, em duas ocasiões, por ambas as 

formas: «A Agoa o dá, a Agoa o leva.», «Gato escaldado de Agua fria ha medo.»; «A 
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quem coze, e amassa, não furtes a Massa.», «Homem de nossa Maça, com quem nos 

amassamos.»; 

c) encontramos também a junção das formas masculina e feminina, que 

certamente não justificariam a duplicação da entrada lexical, como em «Alhea, e Alheo», 

«Barco, e Barca», «Bom, e Boa», «Burra, e Burro», «Feio, e Feia», «Menino, e Menina», 

«Mesquinho, e Mesquinha», «Muito, e Muita», «Pato, e Pata», «Preguiçoso, ou 

Preguiçosa», «Quinta, ou Quinto», «Rica, e Rico», «Segura, e Seguro», «Sogra, e Sogro», 

«Todo, e Toda», «Torto, e Torta», «Visinho, e Visinha»; 

d) noutros casos, opta pela junção da forma no singular e no plural: «Hospeda, e 

Hospedes», «Madura, e Maduras», «Mãos, e Maõ», «Verdade, e Verdades», «Vez, e 

Vezes», «Virtude, e Virtudes», «Voz, e Vozes». Não obstante, é frequente surgirem plurais 

não assinalados na entrada lexical («Achaques á Sesta feira, pela naõ jejuar.», «Aquelles 

saõ Ricos, que tem amigos.», «A Mortos, e a idos, não ha amigos.», «Tantos morrem de 

carneiros, como de Cordeiros.», entre outros), talvez por o seu número reduzido não o 

justificar. Inversamente, um plural pode corresponder sobretudo a provérbios que 

apresentam os vocábulos destacados no singular, tal como se verifica em «Braços» («Naõ 

dês a todos a torcer teu Braço.», «Dita alcança, que naõ Braço longo.», entre outros); 

e) registam-se ainda outras particularidades: embora distinga «Horta» e «Horto», 

as entradas «Hum» e «Mal» incluem toda uma série de adágios com esse vocábulo no 

feminino; apesar das duas entradas lexicais «Velha» e «Velho», esta segunda também 

inclui formas no feminino, que logicamente pertenceriam à primeira; 

f) verifica-se uma quarta opção aglutinadora, a partir de palavras da mesma 

família (substantivo/ verbo), como em «Arar. Arado. Arador», «Arma, e Armar», «Jogo, e 

Jogar», «Nabal, e Nabo» (dois substantivos), «Vestido, ou Vestir»; 

g) se bem que as entradas lexicais constituídas por formas verbais sejam 

registadas no Infinitivo, exceptuam-se «Depenna», «Embica», «Medra», «Olha», «Rosna» 

e «Bocejaõ», no Presente do Indicativo (terceira pessoa do singular e do plural), e 

«Esmolou», no Pretérito Perfeito do Indicativo; 

h) além disso, «Alimpar» apenas inclui adágios com o substantivo Alimpaduras e 

não a forma verbal; «Assombrar», somente os adjectivos Assombrado/ Assombrada; 

«Tinha» também contempla os adjectivos Tinhoso/ Tinhosa; «Ameaçar» inclui igualmente 

o adjectivo Ameaçador; «Cea», o verbo Cear; em «Enganar» e «Espinha» inserem-se 
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adágios com os substantivos Engano e Espinhos, respectivamente; nos lemas «Olhar» e 

«Trabalhar» acabam por destacar-se sobretudo aqueles com o substantivo Olhos e 

Trabalho; «Faminto» apresenta dois adágios com o vocábulo Farta. 

Adágios seguidos de esclarecimentos 

Verifica-se que, em relação a determinados adágios, o compilador lhes adita uma 

explicação, registada normalmente em itálico e entre parênteses, a qual permite clarificar o 

sentido. Convém relembrar que esta é uma estratégia por que Bluteau igualmente optara, se 

bem que agora Rolland introduza algumas alterações.

Os casos em análise são, então: 

«Affogar-se em pouca agoa, he embararçar-se com qualquer dificuldade»; 

«Alma da padeira, (he aquelle vaõ, ou sovado, que ás vezes se acha no meio do paõ.)»; 

«Naõ corta as Bainhas: diz-se de quem tem pouco saber.» e «Naõ cabe na Bainha: diz-se de 

quem tem muita presumpçaõ.»; 

«O meu dinheiro, que he manso, naõ o quero fazer Bravo, (dizem os Alem-Tejões dos que 

naõ querem emprestar dinheiro.)»; 

«Fulano ha de dar bom Burro ao dizimo, (para nada presta.)»; 

«Caldeira de Pedro Botelho, (toma-se pelo Inferno.)»; 

«Todo se converteo em Carvaõ (fallando de huma cousa que se malogra.)»; 

«Dormir quieto (estando seguro do negocio.)»; 

«Filho das Ervas, (aquelle de quem se desconhecem os Pais.)»; 

«Hir á Fava, (he mandar brincar.)»; 

«De quem corre muito, principalmente se vai fugindo, dizemos, que o naõ alcançará o 

Galgo.»; 

«Já no Mar, Já na Terra, id est, sem consistencia.»; 

«Isto he fallar Portuguez, (claro.)»; 

«Estar a Lua sobre o forno (se diz do doudo com furia em Lua cheia; e aqui se toma o 

forno pela cabeça do Homem, porque entaõ lhe fervem os miolos.)» e «Com os raios da 

Lua, naõ madurecem as uvas. (Diz-se dos que naõ tem poder, ou vontade efficaz no que 

emprehendem.)»; 



52

«Chamar a hum debaixo da Mesa (he quando naõ vindo a horas de comer, lhe comem a 

sua raçaõ.)»; 

«Metter a palha na albarda, (enganar.)» e «Metteo-o nas encospeas, (fazello callar.)»; 

«Em Portugal entra a fome Nadando, (as grandes chuvas saõ causa da esterilidade da 

Terra.)»; 

«Quem gavará a Noiva? (diz-se de quem louva a si, e cousas proprias.)»; 

«Comamos, e bebamos, Nunca mais valhamos. (Este Adagio he para porcos, e Homens 

impios.)»; 

«Boa caixa de Oculos he Fulano. (Diz o vulgo de quem naõ tem prestimo.)»; 

«He fogo de Monturo, ou queima sem fazer lavareda.»; 

«Pagar os altos de vasio, (se diz de quem naõ tem juizo.)»; 

«De Palavra em palavra: (de huma razaõ para outra.)»; 

«Veio a Pello, (a tempo, a proposito.)»; 

«Rir ás paredes. (fóra de tempo.)» e «Rir-se ás paredes. (chularia.)»; 

«Cousa de dar, e Tomar (he a que he de lei.)» e «Tomar as de villa diogo, (he botar a 

fugir.)»; 

«Tudo poem sobre si, isto he: Naõ tem mais que o que veste.»; 

«Hoje se serra a Velha pelo meio; isto é: o dia da ametade da Quaresma.»; 

«Olhe o Vinagre, famoso vinagre he Fulano, (fallando em Homem vil, ou impertinente.)»; 

«Os astros naõ violentaõ as Vontades, (Sapiens dominabitur astri.)»; 

«Unhas de fome, (chama o vulgo ao escaço, mesquinho)», «Fugir, ou escapar a Unha de 

cavallo, (he fugir a redea solta)» e «Tem Unha, id est, he ladraõ.»; 

«Untar o carro, (Diz-se de quem dá, para facilitar o negocio, com que anda.)». 

E ainda, «De quem he fraco, dizemos que he huma Vacca.». 

Registe-se, por último, um curioso esclarecimento, acrescentado em itálico e 

entre parênteses, em «Carambola»: «Viva o Maio Carambola, que elle vai jugando a bola. 

(Anexim pueril.)», e em «Saber»: «O que naõ Sabe o que ha de Saber, he bruto entre os 

Homens; o que Sabe mais do que há mister, he Homem entre brutos; o que Sabe tudo o que 

póde Saber, he Deos entre os Homens. (Estava escrito nas portas da Academia de 

Pythagoras.)». 
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Integração das variantes do adágio 

Dado que alguns adágios permitem pequenas variações estruturais ou 

vocabulares, encontramos dezanove seguidos da respectiva variante, a qual é introduzida 

pela conjunção coordenativa disjuntiva «ou»: 

«Bom Bicho he fulano, ou fulano he grande Bicho.»; 

«Espertar o Caõ, que dorme, ou quem acordar o Caõ dormindo, vende a paz, e compra 

ruido.»; 

«Naõ póde o Corvo ser mais negro, que as azas, ou já o Corvo naõ ha de ter as azas mais 

negras.»; 

«Dizem os sinos de Santo Antaõ, por Dar, Daõ; ou por Dar, Daõ, dizem os sinos de Santo 

Antaõ.»; 

«He Médico, ou Prégador de Duzias.»; 

«Deraõ-lhe nos Focinhos, ou racháraõ-lhe os Focinhos.»; 

«Segue a Formiga, se queres viver sem fadiga, ou como dizem os outros, segue a Formiga, 

vivirás com fadiga.»; 

«Panella de muitos, mal cozida, e bem comida, ou, e pior mexida.»; 

«Graõ, e graõ, ou bago, e bago, enche a gallinha o Papo.»; 

«Não he o Diabo taõ feio, ou não he taõ bravo o leaõ, como o Pintaõ.»; 

«Remar contra agua, ou contra a maré.»; 

«Onde ha muito Riso, ha pouco siso; ou o muito Riso he sinal de pouco siso.»; 

«Naõ ha Romeiro, que diga mal do seu bordaõ; ou máo he o romeiro, que diz mal do seu 

bordaõ.»; 

«Tambem a formiga tem catarro, ou tambem Joaõ Vaz tem besta.», «Tambem tenho duas 

mãos, ou tambem nossa espada córta.»; 

«Aprende alta, e baixa, e como te Tangerem assim dança: ou como me tangerem, assim 

bailarei.»; 

«Cada Terra com seu costume, ou em cada Terra seu uso.»; 

«Versas, que naõ has de comer, naõ as cuides de mexer, ou naõ as queiras remexer.»; 

«Vezou a velha o mel, comello quer, ou vezou os bredos, quer comellos.»; 

«Fugir, ou escapar a Unha de cavallo, (he fugir a redea solta)». 
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Registos em castelhano e em latim 

Longe da influência do latim e alheio já à língua castelhana, a selecção do 

compilador privilegia inequivocamente a língua portuguesa. Deste modo, contam-se 

apenas três adágios em castelhano e um bilingue, com estrutura dialogada. São, então: 

«Onde las dan, las llevan.»; 

«Tanto tienes, quanto vales.»; 

«Quien Todo lo quiere, todo lo pierde.»; 

«Levando em Valhadolid a enforcar hum Homem por ladraõ cortabolsas, disse huma 

velha: Coitado, naõ te fora melhor aprender hum Officio? respondeo elle: Vieja tonta, no 

lo tenia yo bueno, si me dexaran usar del?». 

O latim está pontualmente presente nos casos de «Os astros naõ violentaõ as 

Vontades, (Sapiens dominabitur astri.)», em «Tem Unha, id est, he ladraõ.», e nos 

subtítulos relacionados com «Verdade», e que são «VERITAS ODIUM PARIT, Quanto 

mais tantas verdades juntas?», « A verdade de todas as verdades he Jesus Christo, que 

disse: Ego Sum Veritas.». 

Os séculos que entretanto passaram sobre o corpus compilado por Rolland 

determinaram não só o desaparecimento do latim e do castelhano, mas também de muitos 

dos lemas e de outros vocábulos que integram os adágios, evidenciando o desgaste que o 

tempo invariavelmente exerce sobre o universo lexical e semântico de qualquer sistema 

linguístico. Por outro lado, alguns termos acabariam por ficar arredados para áreas rurais 

ou por integrar o vocabulário dos mais idosos, com o qual as gerações mais novas não se 

identificam já. 

Os adágios e provérbios remetem para um mundo distante, para uma realidade 

muito diferente da contemporânea; contudo, é inegável que parte do seu carácter 

sentencioso, por exemplo, quanto a relações humanas, se mantém pertinente pela 

enunciação de regras ou conselhos (baseados num natural bom-senso) que continuam 

imprescindíveis para a manutenção de alguma sintonia inter-relacional. As parémias que 

têm como universo de referência o mundo rural e agrícola estão de longe ultrapassadas por 

séculos de progressos tecnológico e científico, que substituiram há muito o saber empírico 
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e proverbial. Por conseguinte, permanecem actuais aqueles que enunciam princípios 

relacionados com facetas intemporais e, porque não, imutáveis do carácter humano. 

Apreciações comparativas

a) Manutenção de adágios

O trabalho de colação do corpus proverbial recolhido nas obras de António 

Delicado, de Bento Pereira e de Francisco Rolland permite destacar exemplos 

clarificadores de algumas mudanças operadas nos adágios, que, ao longo do tempo, e nas 

diversas situações de uso, vão reflectindo o continuado processo de evolução da língua. 

Por conseguinte, em finais do século XVIII, o compilador teria certamente conhecimentos 

linguísticos distintos daquelas que haviam orientado as compilações de 1651 e de 1655. 

No entanto, sendo o termo de colação os adágios integrados no Vocabulario do 

Padre D. Rafael Bluteau, as diferenças encontram-se, sobretudo, nas opções ortográficas, 

na medida em que o editor copia fielmente as listagens de adágios que se inserem no final 

ou a meio da entrada lexical. De facto, a organização alfabetada que estrutura os Adagios...

é definitivamente condicionada pela principal fonte da recolha, tal como ficara enunciado 

no prólogo. 

Em termos gerais, nesta edição repercute-se o corpus adagial dos Principaes 

adagios Portugueses, com seu Latim proverbial, de Bento Pereira, mas sobretudo dos 

Adagios Portuguezes Reduzidos a Lugares-Comuns, de Delicado. 

b) Alterações introduzidas

Através do cotejo do corpus reunido pelos três autores, cuja obra se concentra 

especificamente sobre esta matéria, é possível detectar variantes num número considerável 

de adágios. 

Deste modo, verificam-se alterações ao nível da flexão (verbal, nominal, 

pronominal), das partículas de ligação (preposições, conjunções, artigos), dos próprios 

lexemas (a partir de relações de paronímia, de sinonímia e de homofonia), da estrutura 

sintáctica (inversão de sintagmas, adição ou elisão de vocábulos, e inclusão de variantes, 
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pela transposição para um só de dois adágios que existem isoladamente). Em menor 

número, detectam-se variantes contraditórias, conducentes à revisão do paradigma 

ideológico inicial, tal como o enunciam Delicado e Bento Pereira. 

É de notar que, no processo de repetição de adágios, condicionado pela estrutura 

da obra, organizada a partir de palavras-lema, Francisco Rolland regista parémias 

exactamente como os dois autores haviam registado antes, mas a estas por vezes acrescenta 

uma repetição já com alterações, não necessariamente a partir do texto de Bluteau. A título 

exemplificativo92: 

Donde sahio a cabra, entre o cordeiro. (D, Bl) 

Donde sahio a cabra, entre o Cordeiro. 

Donde sahio a Cabra, entra o Cordeiro?

Donde sahio a cabra? entre o cordeiro. 

Porcos com frio, & homens com vinho fazem gram roido. (D) 

Porcos com frio, homens com vinho fazem gram ruido. (BP) 

Porcos com frio, Homens com Vinho, fazem graõ ruido. 

Porcos com frio, e Homens com vinho, fazem grande recivo. 

Quanto mais a vacca se ordenha mayor tem a teta. (D) 

Quanto mais a vacca se ordenha, maior tem a teta. (Bl) 

Quanto mais a Vacca se ordenha, maior he a teta. 

Mais val calar, que mal fallar. (D, Bl) 

Mais val callar, que fallar mal. (BP, Bl) 

Mais val Calar, que mal fallar. 

Mais Val callar, que fallar mal. 

Mais val callar, que Fallar. 

A Quinta roda do carro nam faz senam embaraçar. (Bl) 

A Quinta roda do carro, não faz senaõ embaraço. 
                                                
92 Os exemplos incluem destaques em itálico nossos e a indicação abreviada entre parênteses dos autores 
Bento Pereira (BP), António Delicado (D) e Bluteau (Bl). Outros exemplos reúnem-se em anexo. 
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Guarda, da loba, quando se enoja. (D, Bl) 

Guarda do Lobo, quando se enoja. 

Coraçam sem arte nam cuida maldade. (D, Bl) 

Coraçaõ sem arte naõ tem maldade. 

Mais val vergonha na cara, que magoa no coraçam. (D) 

Mais val vergonha no rosto, que magua no coraçam. (BP) 

Mais Val vergonha no rosto, que mágoa no coraçaõ. 

Mais val vergonha na cara, que mágoa no coraçaõ. 

Melhor he vergonha no rosto, que mágoa no coraçaõ. (como em Bluteau) 

Palaura, & pedrada solta, nam vòlta. (D) 

Palavra, e pedrada solta, naõ volta. (Bl) 

Palavra, e Pedra solta, naõ volta. 

Homem de boa ley, tem palaura como Rey. (D) 

Homem de boa lei tem Palavra, como Rei. (Bl) 

Homem de bem, tem palavra, como Rei. 

Malhar em ferro frio. (BP) 

Malhar no ferro, em quanto está Quente. (Bl) 

Naõ se fará, senaõ se malhar no ferro, quando está Quente. 

Em certos casos, parece tratar-se de simples gralha tipográfica, talvez mesmo 

motivada pela lógica subjacente a um processo de lectio facilior: 

Se queres ser bem disposto, bebe vinho, & nanja mosto. (D) 

Se quizeres ser bem disposto, bebe vinho, & não já mosto. (Bl) 

Se queres ser bem disposto, bebe Vinho, e naõ já mosto. 

Se queres ser bem disposto, bebe vinho, e manja mosto. 
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Tomai lá o que vos vem da boda. (D, Bl) 

Tomai lá o que vos vem da Boda. 

Tomai lá o que vos vem da boca. 

O fidalgo, & o nabo, ralo. (D) 

O Fidalgo, e o nabo, ralo. 

O Fidalgo, e o nabo, raro. 

Casar, & compadrar, cadahum com seu igoal. (D) 

Casar, e comprar, cada hum com seu igual. (como em Bl) 

Dous amigos de huã bolsa, hum canta, & outro chora. (D) 

Dous Amigos de huma bolsa, hum cansa, o outro chora. (como em Bl) 

Deos consente, mas nam sempre. (D) 

Deos consente, mas não sempre. 

Deos contente, mas não Sempre. 

Calar, & obrar, pella terra, & pello mar. (D) 

Calar, cobrar pela Terra, e pelo Már. 

Cada hum diz da feyra, como lhe vai nella. (D, BP) 

Cada hum diz da feira, como lhe vai nella. 

Cada hum falla da festa, como lhe vai nella. 

Sal mago com toucinho, he manjar de homem mesquinho. (D) 

Saramago com Toucinho he manjar de Homem mesquinho. 

Não obstante, as demais variantes denunciam a tentativa de racionalização do 

texto adagial, bem como o processo natural de evolução diacrónica da própria Língua, 
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revelando-se algumas novas estruturas mais próximas do registo oral e também da actual 

ordem com que os elementos surgem na frase. 
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3. Universo temático e ideológico dos Adagios de Rolland 

A reorientação do conteúdo do Quadro II permitirá um estudo das entradas 

lexicais, a partir da sua disposição por ordem decrescente: 

Entrada lexical Nº de 
adágios

Verdade, e Verdades 273 

Bom, e Boa 108 

Máo 87 

Molher, ou Mulher 77 

Paõ 75 

Mais 72 

Comer  65 

Nem 59 

Amigos  57 

Velho 57 

Bem  53 

Agoa, ou Agua 51 

Homem 51 

Filho 50 

Saber 48 

Deos  47 

Muito, e Muita 47 

Mal 46 

Quando 46 

Querer 46 

Se 46 

Vinho 42 

Fallar 41 

Dinheiro 40 

Olhar 39 

Dar  38 

Guardar 37 

Melhor 37 

Andar  36 

Casar  36 

Rey, ou Rei 36 

Roim 36 

Casa  35 

(Olho, e Olhos)* (35) 

Caõ  34 

Perder 34 

Santo 34 

Boys, ou Bois 32 

Gato 32 

Pobre 32 

Cavallo  31 

Sol 31 

Asno  30 

Nunca 30 

Tempo 30 

Mãos, e Maõ 29 

Pé 29 

Visinho, e Visinha 29 

Dormir  28 

Gallinha 27 

Lobo 27 

Onde 27 

Ver 27 

Boca  26 

Fazer 26 

Tomar 26 

Filha 25 

Amor  24 

Cabeça  24 

Fiar 24 

Palavras 24 

Cada hum 23 

Ovelha 23 

Semear 23 

Tal 23 

Valer 23 

Ventura 23 

Barba  22 

Chorar  22 

Como  22 

Conselho  22 

Morrer 22 

Rica, e Rico 22 

Vez, e Vezes 22 

Janeiro 21 

Moço 21 

Ouro 21 

Tarde 21 

Tres 21 

Trigo 21 

Vender 21 

Vinha 21 

Viver 21 

Hum 20 

Ladraõ 20 

Moça 20 

Morte 20 

Nada 20 

Pedras 20 

Abril  19 

Dia  19 

Diabo  19 

Mayo, ou Maio 19 

Pagar 19 

Porco 19 

Pouco 19 
(Razaõ) * (19) 

Vacca 19 

Anno  18 

Mel 18 

Primeiro 18 

QUADRO III
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Quanto 18 

Rabo 18 

Soffrer 18 

Villaõ 18 

Ainda 17 

Antes  17 

Cea 17 

Coraçaõ  17 

Dentes 17 

Enganar  17 

Fartar 17 

Guerra 17 

Peixe 17 

Rosto 17 

Terra 17 

Tudo 17 

Beber  16 

Dono  16 

Ovo 16 

Tanto 16 

Vento 16 

Agosto 15 

Doudos  15 

Fazenda 15 

Fome 15 

India 15 

Marido 15 

Menina, e Menino 15 

Mentir 15 

Passar 15 

Queijo 15 

Sacco 15 

Servir 15 

Seu 15 

Trabalhar 15 

Vida 15 

Assi  14 

Carne  14 

Cavalleiro  14 

Comprar  14 

Dever 14 

Donde  14 

Metter 14 

Obra 14 

Porta 14 

Sal 14 

Siso 14 

Vestido, ou Vestir 14 

Vindima 14 

Abelha 13 

Cada  13 

Cuidar  13 

Fogo 13 

Fugir 13 

Isto 13 

Mentira 13 

Mesa, ou Meza 13 

Parecer 13 

Sahir 13 

Tirar 13 

Boda  12 

Cabra  12 

Caminho  12 

Cuidado  12 
Fermosa, ou 
Formosa 12 
Hospeda, e 
Hospedes 12 

Morto 12 

Mula 12 

Ninguem 12 

Paz 12 

Quente 12 

Rogar 12 

Touro 12 

Velha 12 

Ventre 12 

Alcaides 11 

Calar  11 

Carneiro  11 

Cegar  11 

Emprestar  11 

Galgo 11 

Gastar 11 

Honra 11 

Inimigo 11 

Lebre 11 

Mar 11 

Oficio 11 

Pai 11 

Papos 11 

Pedir 11 

Pedro 11 

(Potro) * (11) 

Prometter 11 

Qual 11 

Sardinha 11 

Sempre 11 

Senhor 11 

Ter 11 

Veraõ 11 

Unhas 11 

Bolsa  10 

Caça  10 

Candea  10 

Castigar  10 

Dedos  10 

Duro  10 

Fevereiro 10 

Gado 10 

Gorda 10 

Hir 10 

Inverno 10 

Lá 10 

Lingua 10 

Mãi 10 

Mandar 10 

Março 10 

Ninho 10 

Official 10 

Panno 10 

Poder 10 

Quebrar 10 

Sangue 10 

Sogra, e Sogro 10 

Torto, e Torta 10 

Vencer 10 

Aquella  9 

Chover  9 

Companhia  9 

Criado  9 

Fama 9 

Frio 9 
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Hora 9 

Jogo, e Jogar 9 

Juiz 9 

Junho 9 
Mesquinha, e 
Mesquinho 9 

Moinho 9 

Necio, ou Nescio 9 

Panella 9 

Parentes 9 

Pequeno 9 

Peras 9 

Pobreza 9 

Porfia 9 

Praça 9 

Quatro 9 

Raposa 9 

Rio 9 

Sarar 9 

Vergonha 9 

Villa 9 

Aldea 8 

Alegria 8 

Alhea, e Alheo 8 

Aqui  8 

Bácoro  8 

Burra, e Burro 8 

Cepa  8 

Convidar  8 

Debaixo 8 

Enfermar  8 

Farinha 8 

Feio, e Feia 8 

Formiga 8 

Lei 8 

Leite 8 

Medicos 8 

Perdido 8 

Perigo 8 
Preguiçoso, ou 
Preguiçosa 8 

Rato 8 

Roma 8 

Sabor 8 

Saude 8 

Sobre 8 

Sopa 8 

Todo, e Toda 8 

Viuva 8 

Alhos  7 

Alma 7 

Amo  7 

Arma, e Armar 7 

Azeite  7 

Barca, e Barco  7 

Camisa  7 

Cantar  7 

De vagar 7 

Doente  7 

Dôr  7 

Festa 7 

Fortuna 7 

Ganhar 7 

Horta 7 

Já 7 

Irmãos 7 

Lãa, ou Lã 7 

Louco 7 

Medo 7 

Meu 7 

Neve 7 

Orelhas 7 

Ouvir 7 

Pato, e Pata 7 

Perguntar 7 

Quéda 7 

Queimar 7 

Ruim 7 

Segredo 7 

Seyo, ou Seio 7 

Sinal 7 

Tolo 7 

Untar 7 

Al 6 

Arca  6 

Assaz  6 

Avarento  6 

(Barbeiro)* (6) 

Cabello  6 

Cada qual 6 

Celleiro  6 

Companheiro  6 

Deixar  6 

Depressa  6 

Errar  6 

Espada 6 

Faminto 6 

Ferro 6 

Fiandeira 6 

Fidalgo 6 

Figos 6 

Focinhos 6 

Forca 6 

Gallo 6 

Genro 6 

Graõ 6 

Mouro 6 

Mudar 6 

Nabal, e Nabo 6 

Nadar 6 

Osso 6 

Padeira 6 

Pascoa 6 

Passarinho 6 

Pedaços 6 

(Perdiz) * (6) 

Pernas 6 

Perro 6 

Prado 6 

Rir 6 

Rocim 6 

Rota 6 

Sapato, ou Çapato 6 

Segura, e Seguro 6 
(Só) * (6) 

Soar 6 

Surdo 6 

Tardio 6 

Tornar 6 

Uvas 6 

Achaque 5 

Amar  5 

Ameaçar  5 
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Arar. Arado. Arador 5 

Barato  5 

Braços  5 

Caldo  5 

Carro  5 

Cautela 5 

Cento  5 

Comadres  5 

Egoa  5 

Espelho 5 

Fadas 5 

Feira 5 

Ferreiro 5 

Fio 5 

Forno 5 

Lamber 5 

Lavar 5 

Madrugar 5 

Magra 5 

Missa 5 

Monte 5 

Mosca 5 

Mosto 5 

Negros 5 

Nenhum 5 

Nora 5 

Palha 5 

Palreio 5 

Pelle 5 

Pello 5 

Penhor 5 

Ponte 5 

Prata 5 

Prazer 5 

Proveito 5 

Ramo 5 

Remedio 5 

Roupa 5 

Sandeo 5 

Sisudo 5 

Tanger 5 

Tardar 5 

Tea 5 

Tinha 5 

Toucinho 5 

Traidor 5 

Truta 5 

Valente 5 

Virtude, e Virtudes 5 

Usar 5 

Zombar 5 

Accommetter 4 

Agulha 4 

Asinha  4 

Aventurar  4 

Borracha  4 

Buraco  4 

Cabaça  4 

Caçador  4 

Cama  4 

Capello  4 

Cevada  4 

Chave 4 

Chitaõ  4 

Contas  4 

Cordeiro  4 

Deitar  4 

Derradeiro  4 

Discreto  4 

Enfadar  4 

Engordar  4 

Erva  4 

Escudeiro 4 

Espinha 4 

Favas 4 
Fermosura, ou 
Formosura 4 

Figueira 4 

Frade 4 

Gaviaõ 4 

Geada 4 

Geraçaõ 4 

Hoje 4 

Ladrar 4 

Lavrar 4 

Lavrador 4 

Linho 4 

Louçã 4 

Madura, e Maduras 4 

Medra 4 

Monturo 4 

Natal 4 

Odre 4 

Olhar 4 

Pagador 4 

Parceiro 4 

Pardo 4 

Paredes 4 

Passaro 4 

Peccado 4 

Perdoar 4 

Physico, ou Fysico 4 

Poleiro 4 

Posada 4 

Principio 4 

Rapar 4 

Rez 4 

Rezar 4 

Ribeira 4 

Roca 4 

Rogo 4 

Romper 4 

Ruivo 4 
Sapateiro, ou 
Çapateiro 4 

Saudades 4 

Seguir 4 

Tacha 4 

Telhado 4 

Temer 4 

Temor 4 

Tosquiar 4 

Tripas 4 

Vao 4 

Varrer 4 

Vasia 4 

Velhice 4 

Vidro 4 

Vinagre 4 

Voar 4 

Voz, e Vozes 4 

Zelo 4 

Agora 3 

Alcançar 3 
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Alfaiate  3 

Ametade  3 

Aonde  3 

Assoprar  3 

Atirar  3 

Azeitona  3 

Bordaõ  3 

Bragas  3 

Cabrito  3 

Caminhar  3 

Capaõ  3 

Cara  3 

Carga  3 

Carvaõ  3 

Cesto  3 

Compadre  3 

Crer  3 

Cuspir  3 

Direito  3 

Divida  3 

Escudela 3 

Face 3 

Farellos 3 

Feno 3 

Fiel 3 

Francez 3 

Fumeiro 3 

Fuso 3 

Gallegos 3 

Ida 3 

Jejuar 3 

Jejum 3 

Ignorante 3 

Lua 3 

Maçãa, ou Maçã 3 

Malicia 3 

Mata 3 

Mentirosos 3 

Molle 3 

Necessidade 3 

Noiva 3 

Páo 3 

Pardaes 3 

Pega 3 

Pimenta 3 

Pinta 3 

Preguiça 3 

Pressa 3 

Provar 3 

Pulga 3 

Quebrantar 3 

Raiva 3 

Rapazes 3 

Recado 3 

Remendar 3 

Rendas 3 

Reza 3 

Ruido 3 

Saltar 3 

Sangrar 3 

Santos 3 

Saõ 3 

Saudar 3 

Saveis 3 

Secreto 3 

Sepultura 3 

Setembro 3 

Soccos 3 

Sorte 3 

Taleigas 3 

Taverna 3 

Telhas 3 

Teu 3 

Touca 3 

Trapo 3 

Vãa, ou Vã 3 

Varaõ 3 

Velhaco 3 

Versas 3 

Vespera 3 

Vesugo 3 

Vileza 3 

Zombaria 3 

Abrolhos 2 

Acha 2 

Affeiçaõ 2 

Affogar 2 

Agradecido 2 

Arranhar  2 

Arredar  2 

Arrepender  2 

Arroido  2 

Assombrar  2 

Astroso  2 

Atalhos  2 

Ave  2 

Bainhas  2 

Baldaõ  2 

Baralhar  2 

Barriga  2 

Barris  2 

Beiços  2 

Bezerrinha  2 

Branco  2 

Braza  2 

Cabeçal  2 

Cabeceira  2 

Carpinteiro  2 

Carvoeiro  2 

Casco  2 

Castanha  2 

Cerejas  2 

Conhecer  2 

Cuba  2 

Delicado  2 

Depenna  2 

Enxotar  2 

Escarmentar  2 

Espulgar  2 

Esmola 2 

Esmolou 2 

Fado 2 

Faisca 2 

Favores 2 

Feitio 2 

Fiador 2 

Figa 2 

Fitos 2 

Foráõ 2 

Forneira 2 

Gastador 2 

Horto 2 
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Janelleira 2 

Jantar 2 

Lenha 2 

Louvor 2 

Maça, ou Massa 2 

Mazela 2 

Melaõ 2 

Mestre 2 

Miguel 2 

Moeda 2 

Morder 2 

Mostarda 2 

Ortelaõ, ou Hortelaõ 2 

Panal 2 

Pandeiro 2 

Papas 2 

Parvo 2 

Pataca 2 

Peccar 2 

Peneira 2 

Pensar 2 

Perdigaõ 2 

Pescador 2 

Pesacr 2 

Peso, e Pezo 2 

Polegar 2 

Pombal 2 

Ponto 2 

Porca 2 

Poupar 2 

Prato 2 

Prazo 2 

Preço 2 

Prender 2 

Prestes 2 

Quinta, ou Quinto 2 

Raio 2 

Ralo 2 

Receber 2 

Rego 2 

Repartir 2 

Resposta 2 

Responder 2 

Reter 2 

Ripanço 2 

Riso 2 

Roer 2 

Romarias 2 

Roncar 2 

Rosa 2 

Rua 2 

Ruga 2 

Sabbado 2 

Salada 2 

Salsa 2 

Sapo 2 

Segar 2 

Senhorio 2 

Sentir 2 

Sim 2 

Soalhar 2 

Sonhar 2 

Sono, ou Somno 2 

Talhar 2 

Tambem 2 

Tear 2 

Tesoura 2 

Testamento 2 

Tigella 2 

Topete 2 

Tortas 2 

Toucada 2 

Trombetas 2 

Trovaõ 2 

Tu 2 

Velar 2 

Vingar 2 

Vulgo 2 

Abarcar 1 

Abster 1 

Açougue 1 

Acquiridos 1 

Acutilados 1 

Ai 1 

Albarda 1 

Alfaces 1 

Alfaia 1 

Alforges  1 

Algaravia  1 

Alimpar  1 

Alchimia 1 

Amador 1 

Amanhar  1 

Amansar  1 

Amendoas  1 

Andeira  1 

Aparar  1 

Arrefentar  1 

Arreganhar  1 

Arroio 1 

Arteiros 1 

Arvore  1 

Atar  1 

Avelorios  1 

Avesso  1 

Azeitada  1 

Banhar  1 

Baraço  1 

Barro  1 

Batalhar  1 

Beira  1 

Beringelas  1 

Besta  1 

Bicho  1 

Bico  1 

Bigorna  1 

Bilha  1 

Bocado  1 

Bocejo  1 

Boceta  1 

Bochecha  1 

Bóde  1 

Bófes  1 

Bolonio  1 

Boquitorto  1 

Braçadas  1 

Bradar 1 

Bravo  1 

Bugalhos  1 

Burel  1 

Cá  1 

Cãas  1 
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Cal  1 

Caldeira  1 

Caldeiradas  1 

Canceira  1 

(Cantaro)* (1) 

Capellaõ  1 

Carambola  1 

Carapuças  1 

Cartas  1 

Cascalho  1 

Cedo  1 

Choute 1 

Ciziraõ  1 

Cóbras  1 

Codea  1 

Cogombro  1 

Colmeeiro  1 

Confeitos  1 

Coruja 1 

Corvos  1 

Cotovelada  1 

Couces  1 

Cu  1 

Denodado 1 

Dentuça  1 

Desassombrar  1 

Desbarbar  1 

Descornar  1 

Despontar  1 

Destetar  1 

Duzias  1 

Escornar  1 

Falso 1 

Fantasia 1 

Fardel 1 

Ferrugem 1 

Fiusa 1 

Fornada 1 

Furtar 1 

Fuzada 1 

Ganhadeiro 1 

Gotta 1 

Lastimas 1 

Lisongeira 1 

Mancebo 1 

Manhas 1 

Manilha 1 

Melhoria 1 

Mercado 1 

Mingoar 1 

Mocidade 1 

Mona 1 

Montanhez 1 

Movediça 1 

Musgo 1 

Oculos 1 

Olha 1 

Ombreiras 1 

Orar 1 

Ouriço 1 

Ousado 1 

Palanque 1 

Papagaio 1 

Par 1 

Parir 1 

Partilha 1 

Partir 1 

Passado 1 

Pasto 1 

Patria 1 

Pavaõ 1 

Penna 1 

Penso 1 

Penteiar 1 

Pepino 1 

Perda 1 

Perdaõ 1 

Perdigueiro 1 

Perecer 1 

Perseverança 1 

Pescada 1 

Pescado 1 

Pevide 1 

Pintura 1 

Piolho 1 

Pisaõ 1 

Pombo 1 

Portalegre 1 

Portella 1 

Porto 1 

Povo 1 

Pranto 1 

Prear 1 
Presunçosa, ou 
Presumpçosa 1 

Prevenir 1 

Primavera 1 

Propósitos 1 

Prover 1 

Puridade 1 

Quarteiros 1 

Quartilho 1 

Quasiquasi 1 

Quebrada 1 

Quintal 1 

Rachas 1 

Rainha 1 

Rameira 1 

Ranhoso 1 

Rasto 1 

Rastolho 1 

Realengo 1 

Recatar 1 

Recontros 1 

Rede 1 

Refalsado 1 

Regado 1 

Regateira 1 

Remar 1 

Remexer 1 

Remolhada 1 

Remolho 1 

Rendeiro 1 

Repastar 1 

Repicar 1 

Repousar 1 

Requeijaõ 1 

Requentado 1 

Resguardo 1 

Retalhos 1 

Retraço 1 

Revelar 1 

Rinhaõ 1 
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Riqueza 1 

(Roça) * 1 

Roedor 1 

Rola 1 

Romeiro 1 

Rosalgar 1 

Rosna 1 

Rou, Rou 1 

Rouxinol 1 

Ruge 1 

Rusilho 1 

Sabaõ 1 

Sabujo 1 

Sacavem 1 

Salamanca 1 

Salobre 1 

Salva 1 

Sanfoninheiro 1 

Sanha 1 

Saio 1 

Sebe 1 

Sebo 1 

Sellar 1 

Sendal 1 

Sentar 1 

Serpe 1 

Serviço 1 

Signo 1 

Sisa 1 

Sob 1 

Sobrenome 1 

Soldada 1 

Solitarios 1 

Sombreiro 1 

Sombrio 1 

Sotrancaõ 1 

Suar 1 

Subida 1 

Sujar, ou Çujar 1 
(Suspirar) * (1) 

Tabardo 1 

Tábola 1 

Taboleiro 1 

Taça 1 

Talhada 1 

Tangedor 1 

Taverneira 1 

Taxar 1 

Tendeiro 1 

Tento 1 

Terça 1 

Terrear 1 

Testemunha 1 

Tições 1 

Titela 1 

Tordo 1 

Torga 1 

Tornada 1 

Tornavoda 1 

Tosse 1 

Toupeira 1 

Tourinhas 1 

Tragar 1 

Trampa 1 

Tramposo 1 

Trançado 1 

Trasfugeiro 1 

Trasposta 1 

Trefo 1 

Tremer 1 

Tremoço 1 

Trempes 1 

Trinta 1 

Tropeçar 1 

Trovisco 1 

Tulha 1 

Valle 1 

Vaqueiro 1 

Vaquinha 1 

Vaso 1 

Vassoura 1 

Veado 1 

Vocejaõ 1 

Vencelho 1 

Venda 1 

Vendeiro 1 

Ventureiro 1 

Vergonhoso 1 

Vezou 1 

Vicio 1 

Ungidos 1 

Volver 1 

________________________ 
*Faltam os registos destas palavras- 
-lema, devido a erro tipográfico. 
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Pretendemos, agora, elaborar uma análise mais detalhada das parémias, 

considerando as implicações advindas da importância manifestamente concedida a 

algumas palavras-lema. 

3.1. Códigos de ética intemporais 

3.1.1. Verdades 
«A Verdade, ainda que amarga, se traga.» (p. 307) 

«O amigo que falla a Verdade, he espelho saõ, diz o que he.» (p. 308) 

O lema que imediatamente reúne o maior número de sentenças e de adágios é 

«Verdade, e Verdades». Registam-se aí pensamentos sentenciosos que deveriam nortear a 

conduta das elites, em termos éticos, políticos e económicos, acrescidos da enunciação de 

verdades destinadas especificamente a actos governativos dos príncipes. Por conseguinte, 

não se arrolam aqui apenas adágios de feição popularizante, subordinados à palavra-lema, 

enunciam-se princípios, sentenças, regras que formam um sintético tratado moral e 

estratégico-governativo, que não seria de todo irrelevante ser do conhecimento do leitor 

que manuseasse o livro. Na verdade, se esses leitores conhecerem os princípios 

orientadores da boa moral e da boa governação, atinente ao bem comum, mais reflectida e 

conscientemente poderão reivindicar aos responsáveis pelo destino da nação o 

cumprimento escrupuloso de certas práticas. Portanto, a inclusão desta matéria no 

adagiário, embora ultrapassando o âmbito do texto proverbial, assume-se como bom 

contributo para a formação de uma consciência política, numa clara rememoração daqueles 

que haviam sido os bons ensinamentos dos «espelhos de príncipes» da tradição antiga, bem 

como das precendentes recolhas de provérbios ou de sentenças de feição ético-didáctica ad 

usum Delphini, ou destinadas aos nobres que frequentassem a corte, no sentido de os 

preparar para o exercício de funções muito próximas dos centros do poder. 

Tal como em relação aos adágios, também agora o texto que orienta estes 

capítulos é o Vocabulario de Bluteau. Após antecipar e elencar os adágios de «Verdade», 

tal como se encontram no volume VIII desse dicionário (na página 433), Rolland recupera 

o texto original, adequando-o a um subtítulo: «Verdades Ethicas, Politicas, e Economicas, 
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extrahidas de varios Authores Portuguezes. VERITAS ODIUM PARIT, Quanto mais 

tantas verdades juntas?» 

Reiterando o sentido que Bluteau dera à inclusão desta matéria no seu 

Vocabulario, também Rolland deve ter ponderado a adequação da mesma ao seu projecto 

editorial, por servir o propósito de edificação moral e cívica do público leitor, tal como 

enunciara no prólogo. Relembremos a justificação do clérigo teatino: «Muito mais util me 

parece hüa serie de verdades Ethicas, Politicas, & Economicas, tirada de Autores discretos, 

para a instrucção de todo o genero de pessoas. Tudo o que ella tem contra si, he que (como 

todos sabem) Veritas odium parit, quanto mais tantas verdades juntas?».93

Para concluir, Bluteau enuncia igualmente, no seu artigo, as «Verdades para 

Principes», de que Rolland também não prescinde. 

Entretanto, o editor-livreiro dispensara já a extensa parte inicial do artigo, alusiva 

a Deus e marcada por uma profusa quantidade de citações dos Evangelhos, em latim, 

opção que se revela em consonância com um processo de laicização do livro e da cultura. 

Porém, não dispensaria o vasto repertório de «sentenças de sagrados doutores e antigos 

filósofos, doutos varões, que contêm notáveis avisos para a administração de república e 

singulares cuidados para o exercício da guerra que aos principes de seus tempos 

comunicaram e aos que [lhes] haviam de suceder deixaram escritos», os quais acabam «por 

dizerem respeito a mais gente»94. 

Nos Adagios..., o capítulo é iniciado com quatro máximas, que aludem – como no 

original consultado – à omnipresença e omnipotência de Deus («TUDO he vaidade, 

excepto amar, e servir a Deos.», «Amar a Deos he a maior das virtudes, ser amado de 

Deos, he a maior das felicidades.», «A Deos poderás mentir, mas naõ pódes enganar a 

Deos.», «A quem ama a Deos, naõ póde faltar premio, porque o proprio Deos he o premio 

de quem o ama.»95). No entanto, as máximas seguintes destacam o substantivo «Homem», 

ao longo das páginas 308 e 309. A título exemplificativo, «O primeiro bem no Mundo, que 

o Homem ha de procurar, he bom nome; só deste nome temos a propriedade; de todos os 

mais temos o uso.», «O maior mal do Homem he naõ se conhecer a si proprio; tarde 

                                                
93 Padre Rafael Bluteau, Vocabulario Portuguez, e Latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, 
botanico ... autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes e latinos, Lisboa Occidental, 
Officina de Pascoal da Sylva, Impressor de Sua Majestade, 1721, p. 422.
94 André Rodrigues de Évora, Sentenças para a Ensinança e Doutrina da Príncipe D. Sebastião, introdução 
de Luís de Matos, Lisboa, 1983, p. 33. 
95 O próprio substantivo «Deus» é duplamente repetido, sendo utilizado sete vezes nas quatro frases. 
Relembra, claramente, a literatura especular de cariz cristão. 
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procurará emendar-se, quem se naõ conhece.», «Naõ ha Homem sem coraçaõ, nem coração 

sem desejos. Conheça o Homem o que deseja, e conheça-se a si mesmo, por naõ desejar 

cousas fóra da sua esféra.». 

A estrutura sintáctica das «tantas verdades juntas» parece subordinar-se a uma 

organização precisa, que alterna frases longas com frases breves e mais incisivas; os 

enunciados mais lapidares, que ocupam as páginas 310 e 311, sobrelevam conceitos ético- 

-morais, como a vergonha, o ciúme, a afeição, a ingratidão, o perdão e o medo, o 

merecimento, a virtude, entre outros, tornados patentes em «Naõ ha cousa mais cara, que a 

que custa vergonha.», «Ciumes mal fundados, e mal pedidos mais parecem buscados, que 

temídos.», «Facilmente se louva tudo o que se naõ inveja.», «Perdoar he vencer.». 

 Seguem-se sentenças mais desenvolvidas (nas páginas 312 a 315), onde se 

apuram e relembram valores relacionados com a mulher, com a justiça e injustiça, a 

sapiência, a governação, o mundo: «O amor de todas as Mulheres digirir-se-ha com huma 

pillula, e a paixaõ de huma só naõ a desopilará todo o Ruibarbo de Alexandria.», «Assim 

se tempere o rigor da Justiça, que os Ministros mostrem compaixaõ, e naõ vingança; e os 

culpados tenhaõ occasiaõ de emendar as culpas passadas, e naõ vingar a injúria presente.», 

«Cousa he mui commum aos nescios tratar de livros, e aos cobardes blazonar de armas.». 

Nas páginas seguintes, encontram-se novamente justapostas em alternância 

máximas menos e mais extensas, que não deixam de admoestar os homens de carácter 

corrupto, interesseiro, ambicioso, os falsos e os invejosos. Às críticas juntam-se injunções 

de clarividente prudência, como «Naõ deve queixar-se de ser invejado o que tem feito 

obras dignas de inveja, senaõ o que naõ tem feito acções, que mereçaõ ser mordidas da 

inveja.», «O Ministro, que sobe pelos degráos do merecer, adquire o favor do Monarca, e a 

benevolencia do Povo; faz-se Senhor da privança com a prudencia, e da vontade do 

Principe com o merecimento.» ou «Se o Homem for sómente Homem bom, dará occasiaõ a 

que facilmente o enganem; seja elle sagaz o que basta, para naõ ser enganado; porque se a 

sua sagacidade exceder, tambem quererá enganar.». 

O capítulo seguinte enuncia, em cerca de seis páginas, as «Verdades para 

Príncipes», contempladas à luz da suprema verdade, que é «Jesus Christo, que disse: Ego 

Sum Veritas»96. A exemplar conduta, a inteireza de carácter, a integridade e sageza na 

                                                
96 Francisco Rolland, Adagios..., p. 323. 
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tomada de decisões, no governo dos súbditos e da nação, consumam-se modelarmente nas 

figuras do «Mestre Divino», dos doze apóstolos, de Filipe da Macedónia e Salomão. 

A linguagem utilizada denuncia um grau superior de elaboração e de 

complexidade. Jogos de palavras, enumerações, imagens, paralelismos, orações 

subordinadas e coordenadas, exigem do leitor uma maturidade intelectual superior à do 

vulgo, apta a exercitar uma mais exigente capacidade de compreensão. Repare-se nos 

exemplos: 

«Temperança na comida. A Magestade estenda pratos, naõ os receba o estomago. 

Trinta bois, e cem carneiros se matavaõ cada dia, além das aves, para a meza de Salamaõ, 

para grandeza, naõ para sustento. 

(...) Luza sem raios, mas naõ seja Planeta eclipsado. 

Seja hum na dignidade, mas muitos nos cuidados, senaõ tiver mãos, naõ terá para 

tudo maõ. 

Considere-se Pai, terá amor a todos; e terá o amor de todos, se nunca se 

considerar Senhor. 

Tenha-se por pastor para o cuidado, aos subditos por ovelhas para o affecto; será 

Principe de todos, senaõ for escravo de si mesmo. 

(...) Antes que intente, tente, e tentee. O Medico, primeiro que cure, toma o pulso. 

Obre sem arruido. O Principe das abelhas tem menos azas, porque faça menos 

estrondo.» 

A última máxima destinada aos príncipes constitui uma síntese conglobante das 

obrigações do bom governante: «Augmentar a Religiaõ, manter a paz, desterrar a inveja, 

mitigar os odios, honrar a virtude, e o sangue; ensinar o temor de Deos, venerar o Culto, 

mostrar devoçaõ, e piedade, favorecer as Letras, estimar os Sabios, premiar os valerosos, 

amparar os pobres, embargar os insolentes, saõ regras do bom Principe.». 

3.1.2. Bom 
«Ao Bom darás, e do máo te affastarás.» (p. 45) 

«Bom saber he calar, até ser tempo de fallar.» (p. 46) 

A segunda palavra-lema a integrar maior número de adágios é um qualificador 

moral: «Bom, e Boa» comparece em 108 adágios. Dando ênfase ao carácter virtuoso do ser 
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humano, estas asserções demonstram como, a todo o momento, o conceito necessita de ser 

inculcado no seu espírito, para um eficaz endoutrinamento moral. Além disso, facultam 

ensinamentos sobre o que, em termos práticos, na vida quotidiana, também é melhor ou 

pior para o homem. 

Logo de seguida, o antónimo «Máo» reúne 87 parémias, algumas das quais 

repetem as anteriores97, pelo facto de incluírem, na sua formulação, o binómio Bom/ Mau. 

Exemplos dessa duplicação são, entre outros: 

«Do Bom, sem penhor, e do máo, nenhum penhor, nem fiador.»; 

«O Bom soffre, que o máo naõ póde.»; 

«De Bons propositos está o Inferno cheio, e o Ceo de Boas obras.»; 

«Castiga o Bom, melhorará; castiga o máo, peorará.»; 

«O filho do máo, quando sahe Bom, he razoado.». 

Se forem também considerados os adágios dos lemas «Bem» (num total de 57) e 

«Mal» (46), substantivos correspondentes aos conceitos morais supra indicados, mas 

posicionados um pouco mais abaixo na lista de frequência, facilmente se deduz que 

estamos na presença dos qualificadores que definem com exactidão a lição morigeradora 

do texto proverbial. Por esta razão, os qualificadores positivos Bom/ Boa/ Bem ocupam um 

total de 161 adágios, enquanto que os termos inversos Mau/ Mal perfazem 133. Embora o 

lado negativo do ser humano e das vicissitudes do mundo seja objecto de perseverante 

condenação ou atenta vigilância, dado ser ele o responsável pela contaminação nefasta das 

relações interpessoais ou pela ruptura do equilíbrio conducente à felicidade, faz parte 

integrante da natureza humana e dos obstáculos a vencer quotidianamente, devendo mesmo 

ser encarado com naturalidade. Nesta perspectiva, parece haver uma intencionalidade no 

destaque conferido ao lado positivo e virtuoso, através dos qualificadores morais, o qual 

necessariamente deverá ser instilado no coração dos homens.98

Esta dualidade terrena intemporal encontra personificação cabal nos agentes 

espirituais Deus/ Diabo, sendo o Pai Eterno evocado em 47 adágios e o Anjo Rebelde 

                                                
97 Em «Bom, e Boa» (p. 43 a 46) e «Máo» (p. 152 a 155) contam-se 16 adágios repetidos. Os outros, mesmo 
contendo os lemas, não foram objecto de duplicação.
98 A corroborar essa intencionalidade, evidencia-se o destaque que as palavras-lema «Melhor» e «Melhoria» 
adquirem (37 e 1 adágios, respectivamente), em detrimento de termos antinómicos, cuja ausência se faz 
notar.  
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somente em 19 99, demonstrando a omnipresença do Criador na tradição oral e no 

quotidiano das populações, crentes e tementes, perante tantos fenómenos 

incompreensíveis, ou quando confrontadas com a fragilidade da vida, sujeitas aos 

caprichos da natureza e da autoridade hierárquica. 

Apesar disso, antes das 47 parémias evocativas do poder divino, muitas outras se 

destacam com superior recorrência. Assim, logo a seguir a «Máo», surgem então os 

agentes morais propriamente ditos, com especial destaque para a «Molher, ou Mulher» (77 

adágios), «Amigos» e «Velho» (com 57, respectivamente) e só depois o «Homem» (com 

51). 

3.2. Os agentes morais 

3.2.1. Mulher 
«Dizem em Roma, que a Molher fie, e coma.» (p. 171)

«As Molheres, onde estaõ, sobejaõ, e onde naõ estaõ, faltaõ.» (p. 172) 

A importância da figura feminina no adagiário português – quer seja a mulher, 

quer a jovem moça, ou casada ou solteira – tem sido objecto de ampla reflexão. 

Ao sexo feminino são reconhecidas parcas qualidades, porquanto os defeitos 

parecem ser efectivamente os traços mais acentuados, como comprova a experiência da 

sabedoria popular, que assim propala, de geração em geração, uma imagem negativa da 

condição feminina. Por certo, em ancestrais visões do seu comportamento e temperamento, 

mal compreendidos pela incipiência de conhecimentos ao nível da biologia e da psicologia, 

acrescidas do anátema judaico-cristão, a figura da mulher foi drasticamente reduzida a um 

mal necessário, identificada como agente de pecado, contra o qual deve travar-se luta sem 

tréguas.100

                                                
99 O vocábulo «Anjo» surge uma única vez, na expressão «Comer Papos de Anjos» (p. 202); «Christo» é 
evocado quatro vezes (em adágios nas páginas 213, 323 e 325), enquanto que o «demo»/ «demónio» é 
referido com mais acentuada frequência (nas páginas 25, 78, 85, 169, 248, 256, 273 e 279). 
100 Muito tempo terá de decorrer para se assistir a uma mudança de mentalidade. Repare-se como, em 1845, 
na Collecção de Pensamentos, Maximas, e Proverbios, compilada pelo conselheiro José Joaquim Rodrigues 
de Bastos, e organizada também a partir do critério de sistematização lexical, os pensamentos relativos a 
«Mulheres» (nas páginas 64 a 70) entronizam-na como ser superior e perfeito; mesmo os poucos enunciados 
que lhe apontam os defeitos mais comuns não se revestem da linguagem ofensiva ou demeritória, 
característica do saber popular não letrado. 
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Sintomaticamente, apenas oito adágios reconhecem claramente as suas virtudes 

ou a elogiam: «A Molher boa, prata he que muito soa.»; «A Molher do velho reluz como 

espelho.»; «A Molher de bom recato enche a casa até o telhado.»; «A Molher louvada naõ 

tem espada, e se a tem naõ mata.»; «Bem toucada naõ ha Molher feia.»; «Da Molher, e da 

sardinha, a mais pequenina.»; «Digna he de nome, e fama a Molher, que naõ tem fama.»; 

«Naõ ha Molher formosa no dia da voda, senaõ a noiva.». 

Todos os outros destacam as qualidades que permanentemente lhe faltam e os 

defeitos que sobejam: tem de ser controlada ou posta de parte, quando se mostra 

bisbilhoteira, tagarela, vaidosa, pouco recatada, gastadora, desobediente; deve ter-se uma 

atitude prevenida e cauta face à sua maldade, curiosidade, calculismo. Através da 

adjectivação, os adágios denunciam, como defeitos mais comuns deste ser imperfeito, ser 

«douda, ou presumpçosa», «palreira», «perdida», «janeleira», «brava», por vezes «mal 

toucada», «má», «barbada», possui um «coraçaõ negro», mostra a sua preguiça porque 

«não vela» ou «pouco fia»; se for rica, «ella manda, e ella grita». A mulher é instável, 

volúvel, fingida, «asinha se muda», «sára, e adoece, quando quer», queixa-se e enferma 

«quando ella quer». É também vingativa, por isso «Com a Molher, e dinheiro, naõ zombes 

companheiro.». 

A sua reconhecida fragilidade torna-a alvo fácil das mentiras do homem, porque 

«A Molher, que se fia de Homem jurar, o que ganha he chorar.», bem como vítima de 

violência doméstica ou de inferiorização social: «A Molher, e o pedrado, quer-se pisado.», 

«Cresce a Molher com bom Marido, como o ouro bem batido.», «Da laranja, e da Molher, 

o que ella dér.» ou «Dia de Santo André quem naõ tem porco, mata a Molher.». Por vezes, 

assistir-se-ia à inversão desse papel, sendo o homem o violentado, se bem que ela estaria à 

partida condenada: «A Molher, que dá no Homem, na terra do Demo morre.». 

A instabilidade do julgamento feminino deixa o homem deveras confuso, pelo 

que a dificuldade em compreendê-la justifica que lhe seja especificamente destinada uma 

das «Verdades Ethicas, ...»: «Com Mulheres naõ sabe o Homem como se ha de haver; 

senaõ as ama, tem-no por nescio; se as ama, por liviano; se as deixa, por cobarde; se as 

segue, por perdido; se as serve, naõ o estimam; senaõ as serve, o aborrecem; se as quer, 

naõ o querem; senaõ as quer, o perseguem; se as frequenta he mais que louco; se naõ as 

frequenta, he menos que Homem»101. 

                                                
101 Francisco Rolland, Adagios..., p. 320. 
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Um dos atributos femininos prende-se com a beleza física, catalisadora da 

vaidade, encarada como sinónimo de maldição pecaminosa, conducente à perdição e 

destruição. Sem saber muito bem o que fazer com o instigante poder de atracção exercido 

pela beleza, o saber popular transforma-o em anátema: «Molher formosa, ou douda, ou 

presumpçosa.»; «A Molher quanto mais olha a cara, tanto mais destroe a casa.»; «A 

Molher, e a cereja, por seu mal se enfeita.»; «A quem tem Molher formosa, castello em 

fronteira, vinha na carreira, naõ lhe falta canceira.»; «Formosura de Molher, naõ faz rico 

ser.»; «Molher muito louçã, dar-se quer á vida vã.». 

De forma a deixar bem patente essa natureza irreparavelmente defectiva, muitos 

adágios recorrem ao processo de identificação da mulher com vários animais, ou mesmo 

com outras realidades comuns ao quotidiano, conseguindo-se um rebaixamento, pejorativo 

e não raras vezes grotesco, da condição feminina. Vejam-se os casos que a associam a: 

Lobo - «A Molher he lobo no escolher.»; 

Galinha - «A Molher, e a gallinha, com Sol recolhida.»; 

Cachorra - «A Molher, e a cachorra, a que mais calla, he mais boa.»; 

Pega - «A Molher, e a pega, falla o que dizeis na Praça.», «Dá-me pega sem manha, dar-te- 

-hei Molher sem tacha.»; 

Mula - «A mula, e a Molher, com affagos fazem os mandados.», «Mulla que faz him, e 

Molher que falla Latim, raramente ha bom fim.»; 

Sardinha - «Da Molher, e da sardinha, a mais pequenina.»; 

Burra - «A Molher d’outro marido, e a burra com burrinho, nunca se mette a caminho.»; 

Potro - «Nem Molher de outro, nem couce de potro.»;

Porco - «Dia de Santo André quem naõ tem porco, mata a Molher.». 102

E, na outra categoria, nem mesmo a conotação eufórica dos comparantes 

seleccionados ameniza o conteúdo pouco nobilitante do provérbio: 

Seda - «A Molher, e a seda, de noite á candeia.»; 

Vidro - «A Molher, e o vidro, sempre estaõ em perigo.»; 

Vinho, Vinha - «A Molher, e o vinho, tiraõ o Homem de seu juizo.», «A Molher, e a vinha, 

o Homem lhe dá alegria.»; 

Prata - «A Molher boa, prata he que muito soa.»; 

                                                
102 Fazem parte dos adágios organizados pelos lemas «Caõ» e «Mula» outros dois exemplos a acrescentar a 
esta visão disfémica da mulher: «Amor de Mulher, e festa de Caõ, só attentaõ para a maõ.», «Naõ compres 
Mula manca, cuidando que ha de sarar; nem cases com Mulher má, cuidando que se ha de emendar.». 
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Lima - «A Molher, e a lima, a mais lisa.»; 

Pedrado - «A Molher, e o pedrado, quer-se pisado.» 

Cereja - «A Molher, e a cereja, por seu mal se enfeita.»; 

Ouro - «Cresce a Molher com bom Marido, como o ouro bem batido.»; 

Laranja - «Da laranja, e da Molher, o que ella dér.»103. 

Em suma, com o seu ímpeto incontrolável e caprichoso, «A Molher, o fogo, e os 

Mares, saõ tres males.». 

As realidades por que se orienta o comportamento regrado são o casamento e o 

trabalho doméstico em reclusão domiciliária: «A Molher casada no monte he alojada», «A 

Molher, que naõ véla, naõ faz grande teia.», «O Homem na Praça, e a Molher em casa.», 

«Toma casa com lar, e Molher que saiba fiar.»; até «Dizem em Roma, que a Molher fie, e 

coma.». 

Através dos adágios, constata-se o inegável poder no feminino, que por ser 

incómodo tem de ser profilacticamente refreado104. Embora «Do Mar se tir[e] o sal, e da 

Molher muito mal.», ela torna-se uma figura imprescindível, pois, justiça lhes seja feita, 

«As Molheres, onde estaõ, sobejaõ, e onde naõ estaõ, faltaõ.». 

Os 20 adágios relativos a «Moça», categorizados muito mais abaixo, em nada 

diferem destes, enunciando precisamente defeitos coincidentes. Apenas se destaca a 

virginal noviça, destinada à reclusão conventual, essa «Moça virtuosa, Deos a espósa.», e 

permite-se o benefício da dúvida no caso d’ «A Moça que seja boa, e o moço que tenha 

officio, naõ lhe pódes dar melhor beneficio.». 

3.2.2. Amigo 
«De teu Amigo o primeiro conselho.» (p. 22) 

«Mais valem Amigos na Praça, que dinheiro na arca.» (p. 23) 

Depois da Mulher, os «Amigos» e os «Velhos» adquirem destaque, na qualidade 

de agentes morais. 
                                                
103 Diferencia-se da variante, com sentido oposto, registada na Comédia Eufrosina, de Jorge Ferreira de 
Vasconcelos, «Da laranja e da mulher, o que ela quiser». Cf José Mattoso, O Essencial Sobre os Provérbios 
Medievais, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987, p. 44. 
104 «D’une façon générale, ces proverbes sont à l’evidence misogynes (on dirait aujourd’hui sexistes), mais 
ils révèlent bien davantage la peur de l’homme devant les pouvoirs et les mystères de la femme, qu’un 
langage outrancier et parodique essaie maladroitement de conjurer». Cf Alain Rey, et alii, Dictionnaire de 
Proverbes et Expressions, Paris, Le Robert, 1990, p. 523. 
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Sem dúvida que o valor da amizade assume papel de relevo nas interacções sócio- 

-afectivas, como alicerce imprescindível ao equilíbrio pessoal do ser humano. Com o 

propósito de consolidar amizades ou de ultrapassar as vicissitudes que tão frequentemente 

afastam os amigos, aqui se reúnem 57 adágios, moderadores e potenciadores desse valor 

maior intemporal. Talvez por essa razão, a leitura destas máximas continue a parecer actual 

e pertinente, se pensarmos que o processo de manutenção ou de criação de novos laços de 

amizade, de escolha ou afastamento daqueles falsos amigos, continua a obedecer a 

princípios básicos, que o adagiário ainda exprime com tanta sabedoria e bom-senso. 

Perante a complexa arte de gerir as relações interpessoais, o compilador 

seleccionou equilibradamente os adágios favoráveis e desfavoráveis à manutenção da 

amizade, se bem que o primeiro da lista seja uma asserção de validade inquestionável, ao 

declarar que «Naõ se póde viver sem Amigos». 

O adagiário contempla, por conseguinte, aqueles que não têm amigos, aqueles 

que os têm e os vêem transformados em inimigos, alude aos que têm bons ou maus amigos. 

Há, então, uma pluralidade de atributos qualificativos do amigo: «velho», «anojado», 

«quebrado», «bom», «reconciliado», «sem sangue», «baixo», «fingido», mas também os há 

«na Praça», «da Aldea», «de bom tempo», «de chapeo» – «de todos»! 

Condição fundamental para a manutenção da amizade parece ser a partilha e a 

confiança, pois «Ao bom Amigo, com teu paõ, e com teu vinho.», «Aquelle he teu Amigo, 

que te tira do arroido.», «A teu Amigo naõ encubras teu segredo, que darás causa a 

perdello.», «De Amigo que naõ ralha, e de faca, que naõ talha, naõ me dá migalha». 

E estes laços de amizade podem inclusivamente sobrepor-se à família ou ao 

dinheiro, acreditando-se que «Mais val hum bom Amigo, que parente, nem primo.», «Mais 

valem Amigos na Praça, que dinheiro na arca.». Por muitos que sejam aqueles que nos 

rodeiam, sempre um amigo se destaca («Muitos Amigos em geral, e hum em especial.», 

«Muitos saõ os Amigos, e poucos os escolhidos.»), e também aqui a idade avançada 

cauciona o valor da amizade, pois «Amigo velho mais val, que dinheiro.», «Naõ ha melhor 

espelho, que Amigo velho.». 

Os momentos de provação podem contribuir para a consolidação ou para a 

destruição de amizades («Nos trabalhos se vem os Amigos.», «Amigos, que se desavem 

por hum paõ de centeio, ou a fome he muita, ou o amor pequeno.», «Amigo quebrado 

soldará, mas naõ sarará.», «De Amigo reconciliado, e de caldo requentado, nunca bom 
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bocado.», «No jogo se perde o Amigo, e se ganha o inimigo.»), gerando inclusivamente 

sentimentos de desalento, ao acreditar-se que «Amigos, e picheis de vinho, tudo acabaõ.». 

Na verdade, também aos amigos se associa a desconfiança, a falsidade, a mentira, o 

oportunismo, em suma, a temível desilusão, que pode levar a afirmar que «Já os mortos 

naõ saõ nossos, nem os vivos bons Amigos.». Os momentos de desavença são 

fundamentais para que os verdadeiros amigos se revelem, porque se «Aquelle he teu 

Amigo, que te tira do arroido.», também é certo que «O Amigo fingido, conhecello-has no 

arrroido.». Por outro lado, circunstâncias por vezes adversas podem facilitar a inesperada 

aproximação das pessoas («Barca, jogo, e caminho do estranho fazem Amigo.»). 

3.2.3. Velho, Velha 
«Perde-se o Velho por naõ poder, e o moço por naõ saber.» (p. 300) 

«Do Velho, o conselho.» (p. 301) 

Se se juntar aos 57 adágios reunidos na palavra-lema «Velho» os 12 relativos a 

«Velha», e ainda os 4 de «Velhice», facilmente se conclui que o adagiário encara com 

respeitabilidade esta fase da vida humana, autêntica instituição a preservar. 

A palavra-lema é utilizada nos adágios como substantivo e como adjectivo; neste 

caso, qualifica o homem, o pai, bem como animais e demais realidades do quotidiano 

(barco, casa, vinho, contas, cavaleiro, caminhos). A proximidade ditada pelo convívio com 

os animais domésticos (o perro, a burra, a galinha, a mula, a vaca e sobretudo o boi, 

símbolo da sabedoria ditada pela experiência acumulada, por exemplo, em «Boi Velho, 

rego direito.») facilmente encoraja analogias com o comportamento humano. 

Como seria inevitável, alguns adágios assentam na oposição velho/ jovem, que 

distingue ambos nos seus predicados físicos e morais: «Mais quero o Velho, que me honre, 

que o moço, que me assombre.», «O moço por naõ querer, e o Velho por naõ poder, deixaõ 

as cousas perder.», «O moço dormindo sára, e o Velho se acaba.». Por vezes, enfatiza-se a 

importância da conjugação entre o que é velho e o que é novo; também é certo que as 

acções do homem, enquanto jovem, se tornam determinantes na sua velhice, pelo que o 

provérbio aconselha a precaução: «Mocidade ociosa naõ faz Velhice contente.», «Guarda 

moço, acharás Velho.», «O moço de bom juizo quando Velho he adivinho.». 



79

Os adágios relativos à «Velhice» qualificam-na numa perspectiva negativa, dado 

ser «pezada», «engelhada», um «mal desejado». De entre as parémias alusivas a «Velho», 

não obstante ser uma fase da vida em que nem sempre se goza de saúde («Naõ ha moço 

doente, nem Velho saõ.», «O Velho torna a engatinhar.», «Saude de Velhos he mui 

remendada.»), para mantê-la a alimentação torna-se basilar («Quem em Velho engorda, de 

boa mocidade se logra.», «Paõ molle, e uvas as moças poem mudas, e aos Velhos tira as 

rugas.», ou« Come menino, criar-te-has, come Velho vivirás.»), não esquecendo assim que 

«O Velho, que se cura, cem annos dura.» e «Se queres viver saõ, faze-te Velho ante 

tempo.». Além disso, dependendo da conjuntura sociopolítica, torna-se certo que 

«Hajamos paz, morreremos Velhos.». 

A vivacidade dos anciãos – «Velho gaiteiro, velho menino.» – levá-los-ia a 

contrair matrimónio com mulheres mais jovens, circunstância que terá condicionado os 

adágios moralizadores «Ao Velho recem casado rezar-lhe por finado.», «Moça com Velho 

casada, como Velha se trata.», e «Naõ concorda com o Velho a moça.». 

Um número significativo de adágios destaca o prestígio concretizado pela sábia 

acumulação de experiências, que equaciona a velhice como idade de conceituada 

sabedoria. 

Por mais ancestral que seja a voz da razão, por mais antigo que seja o saber, de 

facto «Naõ ha cousa Velha, se he dita a propósito.». 

3.2.4. Homem/ Filho (Pai/ Mãe) 
«Homem de bem, tem palavra, como Rei.» (p. 129) 

«Filhos, dous ou tres, ha prazer; sete ou outo, he fogo.» (p. 114) 
«Onde bem me vai, tenho Pai, e Mãi.» (p. 196) 

No conjunto de lemas com maior número de adágios, aos agentes morais 

anteriormente identificados (mulher, amigos, velho) acrescentam-se agora o «Homem» e o 

«Filho», com 51 e 50 parémias, respectivamente. 

O espaço das relações familiares e a evidência do lugar que os mais jovens 

ocupam na família e na sociedade completar-se-ão com os 25 adágios alusivos a «Filha». 

Da base nuclear da família fazem ainda parte a figura da «Mãi» (10) e do «Pai» (11), 

encarados equitativamente, portanto. 

As parémias que incluem o lema «Homem» apresentam uma estrutura repetitiva, 

que posiciona o substantivo no início da frase, logo seguido do adjectivo qualificativo. Por 
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conseguinte, é através da adjectivação que o homem é avaliado física e moralmente105. Há, 

então, aqueles bem-aventurados, sobretudo em termos de carácter, e outros menos 

afortunados pelo comportamento vicioso; há-os bafejados pela sorte ou desfavorecidos 

pela pobreza. De acordo com a ordenação das parémias, merece destaque o homem 

«honrado», «morto», «vergonhoso», «sem proveito», «grande», «sem abrigo», «atrevido», 

«apercebido», «de bem», «apaixonado», «astroso», «farto», «néscio», «assinalado», 

«pobre» (em quatro exemplos), «necessitado», «folgazão», «magro», «veloso», «provido», 

«ruivo», «maior», «de esforço», «ousado», «ventureiro», «ocupado», «manso» e 

«mesquinho». 

No que diz respeito a traços físicos, o saber popular revela desconfiança quando 

confronta a diferença que não sabe explicar (cientificamente), daí que possa constituir 

factor de exclusão social: «Homem assinalado, ou mui bom, ou mui bravo.», «Homem 

magro, e naõ de fome, guarte delle, como d’outro Homem.», «Homem veloso, ou valente, 

ou luxurioso.», «A Homem ruivo, e Mulher barbuda, de longe os sauda.». 

Contrariamente à mulher, o homem não sofre o anátema da beleza, porquanto não 

encarna o papel de sedutor activo, mas apenas o de seduzido. No plano individual e 

emocional, o sentimento amoroso resume-se unicamente à teimosia dos que amam: 

«Homem apaixonado naõ admite conselho.». Por outro lado, é no campo das relações 

interpessoais que facilmente se definem perfis morais, mas o contacto com os outros por 

vezes pode justificar uma posição mais defensiva: «Ou para Homem, ou para caõ, leva tua 

espada na maõ.», «Guarte de máo visinho, e Homem mesquinho.». Socialmente, os ricos 

encontram-se em vantagem em relação aos pobres. 

Outro núcleo de adágios associa-o ao trabalho, do qual retirará mérito, na medida 

em que «Ao Homem de esforço, a fortuna lhe poem o hombro.», «A Homem ousado a 

fortuna lhe dá a maõ.», sendo também certo que «O Homem occupado naõ cuida cousas 

más, nem as faz.». 

Em alguns casos, os qualificadores morais são enunciados a partir de construções 

metafóricas, como em «Homem sem proveito he o mel no dedo.», «Homem sem abrigo, 

passaro sem ninho.», «Homem atrevido dura como vaso de vidro.», «O Homem he fogo, e 

                                                
105 Uma leitura comparativa destes adágios e daqueles que se referem à «Molher» facilmente permite concluir 
que o conhecimento empírico do sexo masculino assume contornos mais concretamente definidos, pelo que o 
adagiário não recorre a termos analógicos ou comparativos para definir o homem, pois o seu carácter, 
taxativamente delineado – ou, porque não, simplificado – pelo adjectivo, fica assim confirmado. 
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a Mulher estopa, vem o Diabo, assopra.». Este último adágio remete para um outro núcleo 

distinto, que contrapõe o homem à mulher, enfatizando o domínio da figura masculina, 

como é o caso de «Homem, que falla como Mulher, livre-me Deos delle.», «O Homem na 

praça, e a Mulher em casa.», «O Homem ande contento, e a Mulher naõ lhe toque o 

vento.», ou «Trez cousas fazem mudar a natureza do Homem, a Mulher, o estudo, e o 

vinho.». Para corroborar, diz o provérbio, conciliando elucidativamente a metáfora com a 

antítese, que «Homem de palha val mais, que Mulher de ouro.». 

Na célula familiar, muito antes do casal progenitor, é o filho que merece destaque 

acentuado, é no filho e na filha que se concentra a atenção, ou seja, naqueles que hão-de 

constituir a sociedade de amanhã e cuja formação deverá ser sempre acautelada. 

Antes de mais, tanto os filhos como as filhas são um reflexo da educação 

ministrada pelo pai ou pela mãe, não esquecendo que em relação a cada um deles se 

destaca concretamente a influência de um dos progenitores. Portanto, no seio familiar, os 

papéis estão claramente distribuídos: o pai parece ser mais responsável pelo rapaz, 

enquanto que a moça fica ao cuidado da mãe. Assim, confirmam-se situações em que «O 

Filho do bom, passa o máo, e passa o bom.», «O Filho do máo, quando sahe bom, he 

arrazoado.», «De Pai Santo, Filho Diabo.», «Dai-me Mãi acautelada, dar-vos-hei Filha 

guardada.», «Mãi aguçosa, Filha preguiçosa.». 

Facilmente se conclui que a mãe exerce maior ascendente, como bom ou como 

mau exemplo, na formação de suas filhas. A figura materna destaca-se, ainda, nos adágios 

«Bem fiei, pois meu Filho criei.» e «Quem te ensinou a remendar, Filhos pequeninos, 

pouco paõ tem para lhe dar.», que associam à criação da prole o árduo trabalho e a 

permanente luta para enfrentar as dificuldades quotidianas, as quais seriam acrescidas no 

caso de se ser viúva, porque «Filho de viuva, ou mal criado, ou mal costumado.». 

Será necessário saber dosear as repreensões, de modo a obter melhores resultados 

no processo de educar convenientemente: «Filhos, e criados, naõ os amimar, se os queres 

lograr.», «A teu Filho, e a teu amigo, paõ, e castigo.», «Naõ me peza de meu Filho 

enfermar, senaõ pelo costume, que lhe ha de ficar.», «Filho aborrecido, nunca teve bom 

castigo.». Em desvantagem encontram-se os filhos ilegítimos («O Filho bastardo, e mula 

cada dia fazem huma.», «Naõ cures Filho alheio, que naõ sabes qual sahirá.», «Filho 

bastardo, ou muito bom, ou muito velhaco.», «Filho alheio, brada no seio.»), pois «Naõ ha 
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tal Filho, como o nascido.», e para esses o pai dedicado deseja o que de melhor houver: «A 

teu Filho, bom nome, e bom officio.», «Meu Filho Pedro, antes Mestre, que Discipulo.». 

A sabedoria expressa no adagiário parece não sancionar a família muito 

numerosa, por certo causadora do agravamento das já difíceis condições de sobrevivência 

(«Naõ te dê Deos mais mal, que muitos Filhos, e pouco paõ.», «Filhos, dous ou tres, ha 

prazer; sete ou outo, he fogo.»). O vínculo dos filhos à casa paterna não seria desfeito com 

a entrada na idade adulta, que parece prolongar a dependência dos pais: «Meus Filhos 

criados, meus trabalhos dobrados.», «Filhos casados, cuidados dobrados.». 

As boas ou más relações com os outros podem ser definidas pela atenção que é 

dispensada às crianças, dado que «Quem a meu Filho tira o monco, a mim me beija no 

rosto.», e «Quem de mim escarnece, seus Filhos naõ vê.». Na diferenciação entre rapazes e 

raparigas, aqueles estão a priori em posição vantajosa e menos preocupações darão aos 

pais, à medida que forem crescendo, se se atender ao provérbio «Meu Filho virá barbado, 

mas nem parido, nem prenhado.». De facto, os adágios reunidos sob a palavra-lema 

«Filha» reiteram a ancestral importância do casamento no processo de orientação pessoal e 

social das jovens: «Ao peixe fresco, gasta-o cedo, e havendo tua Filha crescido, da-lhe 

Marido.», «Casa o filho quando quizeres, e a Filha quando puderes.», «Mãi, que cousa he 

casar? Filha, fiar, parir, e chorar.», «De bons, e melhores á minha Filha venhaõ.». As 

moças exigem maior vigilância e permanentes cuidados maternos, por estarem mais 

sujeitas a perigos. Consequentemente, por vezes, no seio da família ou da comunidade, o 

nascimento de uma menina talvez nem sequer fosse considerado uma bênção, daí os 

provérbios «Levar má noite, e parir Filha.», «Filha, nem nasça, nem morra.», «A Homem 

ventureiro, a Filha nasce primeiro.». 

De quaquer modo, por muito atribulada que a vida se tornasse, com o nascimento 

e a criação da prole, na verdade esta torna-se-ia companhia imprescindível, visto que a 

sabedoria tradicional, reunida no adagiário, também constata que «Quem naõ tem Filha, 

naõ tem amiga.», «Ganhe meu inimigo, e conserve meu Filho.», ou «Dos Filhos o que 

falta, esse mais se ama.». 

Os mais jovens são ainda mencionados em adágios contendo os lemas «Moço», 

«Moça», «Rapazes», «Menina, e Menino». 

No desempenho das obrigações parentais, muitos traços definidores do «Pai» 

transitam para o filho, por regra reflexo nítido do progenitor. A visão determinista dos 
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provérbios patenteia-se em «Quem quer que he, a seu Pai parece.», «Qual o Pai tal o filho; 

qual o filho tal o Pai.» e «Filho és, e Pai serás, assim como fizeres, assim haverás.», não 

obstante o reconhecimento da excepção «De Pai santo filho Diabo.». A formação dos 

filhos somente se completa com êxito na presença de ambos os progenitores, daí os 

contrastantes «Onde bem me vai, tenho Pai, e Mãi.» / «Pai naõ tiveste, mãi naõ temeste, 

Diabo te fizeste.». 

Por outro lado, no que diz respeito à «Mãi», repetem-se alguns dos adágios 

reunidos em «Filha», já analisados anteriormente, pois é com ela que a mãe interage. De 

igual modo, também a jovem espelha a educação que a sua única conselheira lhe dá: como 

vimos antes, «Mãi aguçosa, filha preguiçosa.», «Mãi, e filha vestem huma camisa.», ou o 

expressivo «Tal he o Demo, como sua Mãi.», em nítido contraste com o adágio que 

desresponsabiliza o pai, quando o filho é endemoninhado, «De Pai santo filho Diabo.». E 

um dos assuntos a resolver seria o do casamento: «Mãi, que cousa he casar? filha, fiar, 

parir, e chorar.», «Mãi, casai-me logo, que se me arruga o rosto.». 

A breve recolha destes 10 adágios encerra com uma máxima de índole 

metaforizante, pela expressiva identificação da mãe e das filhas com três qualidades e três 

defeitos morais, respectivamente, alertando para os perigos da deterioração das mais 

nobres virtudes pelas acções do homem, que inadvertidamente pode transformar os 

melhores princípios nas mais condenáveis imperfeições: «Dizem que tres Mãis boas parem 

tres filhas roins: a verdade pare o odio; a muita conversaçaõ desprezo; a paz ociosidade.». 

Quando a passagem do tempo deixar a sua inscrição no rosto dos pais, os bons 

filhos não devem esquecer que «Mãi velha, e camisa rota, naõ deshonra.» e «Pai velho, 

manga rota naõ he deshonra.», numa clara alusão à insignificância do aspecto físico, 

quando confrontado com as qualidades morais, essas, sim, motivo de vergonha se 

deterioradas. 

Entre irmãos, o convívio sempre atribulado caracteriza-se por momentos de 

profunda união («Tres Irmãos, tres fortalezas.», «Quem naõ tem Irmão, naõ tem pé, nem 

maõ.») e de aguerrida desavença e egoísmo («Partamos como Irmãos, o meu meu, e o teu 

de ambos.»), que inviabilizam a intervenção de terceiros para a resolução dos conflitos, 

pois «Cortaõ-me pés, e mãos, e mettem-me entre meus Irmãos.», «Entre Pai, e Irmãos naõ 

mettas as mãos.», «Ira de Irmãos, ira de Diabos.». 
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Restam os «Parentes», cuja proximidade oscilantemente interesseira não torna o 

convívio aconselhável. 

3.3. Persistências no quotidiano 

3.3.1. Pão 
«Paõ, e vinho, e parte no Paraiso.» (p. 200) 

«Mais val pedaço de Paõ com amor, que gallinha com dôr.» (p. 201) 

O terceiro substantivo que mais adágios reúne é «Paõ», revelando, assim, a 

importância capital deste alimento como base do sustento diário da população. Desde o 

momento em que se lança à terra a semente preciosa («A Terra branca naõ dá bom Paõ.»; 

«Outubro, Novembro, Dezembro, naõ busques o Paõ no Mar, mas torna a teu celleiro, e 

abre teu mialheiro.»; «Semea cedo, colhe tardio, colherás Paõ, e vinho.»), passando pelos 

ingredientes com que se confecciona («Trigo centeoso, Paõ proveitoso.»; «Trigo de 

ciziraõ, pequena massa, grande Paõ.»), consegue o homem colocar o pão na mesa à custa 

do seu próprio trabalho, pelo que desprezá-lo assumirá as proporções de um sacrilégio, 

quer seja «Paõ de quinze dias», quer seja «Paõ duro» ou mesmo «miudo», dado que, como 

base da alimentação, «O Paõ poem força, e não outra cousa» ou «Papas sem Paõ, abaixo se 

vaõ.». 

O adagiário elege-o como elemento central da refeição (metaforicamente 

associado a um imprescindível líder militar em «Nem meza sem Paõ, nem exercito sem 

Capitaõ.»), em suma, como alimento fundamental no próprio equilíbrio familiar ou 

financeiro do lar, pois «Na casa onde naõ ha Paõ, todos gritaõ, e ninguem tem razaõ.» e 

«Seja o Marido caõ, e tenha Paõ.». A sua falta pode ser entendida como um castigo divino 

difícil de suportar: «Naõ te dê Deos mais mal, que muitos filhos, e pouco Paõ.». 

Comummente, o pão encontra-se associado a outros dois elementos-base das 

refeições quotidianas: o vinho e a carne. Assim, «Paõ, e vinho anda caminho, que naõ 

moço garrido.», «Por carne, vinho, e Paõ, deixo quantos manjares saõ.» ou «Paõ de hoje, 

carne de hontem, vinho de outro Veraõ, fazem o Homem saõ.». Com o queijo ou com 

beringelas forma igualmente um bom manjar («Paõ, e queijo, meza posta he.», «Quem terá 

as mãos quedas a Paõ fresco, e beringelas.»). 
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Todos deverão acautelar-se para que nunca falte em casa o aromático pão, pelo 

que «Bom he saber, que Paõ te ha de manter.», «Dos cheiros o Paõ, e dos sabores o sal.». 

Portanto, o saber popular há muito propala essa verdade: «Paõ nascido, nunca perdido». 

3.3.2. Mais 
«Mais quero estar trabalhando, que chorando.» (p. 148) 

«Mais val tarde, que nunca.» (p. 149) 

O compilador recolhe 72 adágios iniciados pela palavra-lema «Mais». Na sua 

maioria, repetem a estrutura sintáctica «Mais val... que...» ou outras semelhantes («Mais 

quero / sabe / come... que...», por exemplo). Estamos perante adágios que aconselham 

opções assentes no bom senso, na ponderação de prós e contras, enunciados claramente no 

próprio adágio, pelo que a primeira parte dita o princípio positivo e a segunda relembra o 

negativo, a evitar, portanto. Desta forma, associam o carácter doutrinal à certeza ditada 

pela experiência, acumulada e sintetizada nestes lúcidos conselhos, que perduram há 

séculos na memória colectiva. Recorde-se que «Mais val hum passaro na maõ, que dous 

que vaõ voando.», «Mais ha quem suje a casa, que quem a varra.»; «Mais val só, que mal 

acompanhado.», «Mais asinha se toma hum mentiroso, que hum coxo.». 

Muitos destes adágios destinam-se a intervir favoravelmente nas relações 

interpessoais, ditando princípios de bom entendimento comum, baseados na honra, justiça, 

lealdade, recato, perseverança ou poupança: «Mais valem amigos na Praça, que dinheiro na 

arca.», «Mais descobre huma hora de jogo, que hum anno de conversaçaõ.», «Mais val 

vergonha na cara, que mágoa no coraçaõ.», «Mais val callar, que mal fallar.», «Mais barato 

he o comprado, que o pedido.». 

Se bem que, pontualmente, a Providência favoreça o ser humano, acreditando-se 

que «Mais val quem Deos ajuda, que quem muito madruga.», a verdade é que somente a 

partir das suas atitudes quotidianas e de uma reflexão ponderada conseguirá encontrar o 

caminho norteador para uma existência minimamente satisfatória, em termos individuais e 

sociais. 
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3.3.3. Comer 
«Fazei-vos mel, Comer-vos-haõ as moscas.» (p.72) 

«Naõ se póde fazer a par, Comer, e soprar.» (p.73) 

O lema seguinte destaca a forma verbal «Comer»106 (65 adágios), acção 

quotidiana amplamente praticada, fulcral para a sobrevivência e para o bem-estar do ser 

humano. Por vezes, o adágio associa o comer a alimentos específicos (tais como caldo, 

pão, papas, carne, pato, favas, queijo, verdura, entre outros; pontualmente, refere-se um 

alimento mais seleccionado, que não integraria a normal dieta quotidiana) ou mesmo ao 

acto de beber, que tão frequentemente o acompanha, uma vez que «Quem bem Come, e 

bebe, faz o que deve.» e «A bom Comer, ou máo Comer, tres vezes beber.». O conselho 

revelador da obrigatória contenção – «Come para viver, pois naõ vives para Comer.» – 

justificaria a parca refeição com que tanta gente teria de remediar-se. De facto, o adagiário 

não faz referência a copiosos banquetes; pelo contrário, identifica os hábitos alimentares de 

feição popular, marcados pela pouca variedade e pouca quantidade dos que efectivamente 

têm algo que comer, não faltando alusões àqueles que carecem de sustento. 

Evidenciam-se também preocupações do âmbito da saúde pública, parecendo ser 

do conhecimento geral que a alimentação representa o alicerce determinante do bem-estar 

do ser humano. Por isso, «Come caldo, vive em alto, anda quente, vivirás longamente.», 

«Esse mal farás, que andes, e naõ Comas.», «No tempo, que se Come, naõ se envelhece.», 

ou «A cabeça com Comer endireita.». 

Poderão ainda destacar-se os adágios que fazem a apologia da moderação e da 

contenção parcimoniosa, relativamente às interacções sociais, metaforicamente 

exemplificadas no acto de comer: «Comerá sapos, e lagartos.», «Comi papas para 

engordar, sahiraõ-me por cea, e por jantar.», «Fazei-vos mel, Comer-vos-haõ as moscas.», 

«Naõ Comas cardos com dentes emprestados.», «Naõ se póde fazer a par, Comer, e 

soprar.», «Quem escudella d’outro espera, fria a Come.». 

                                                
106 Os adágios exemplificam também várias formas do verbo substantivado, tal como em «Bom Comer, traz 
máo Comer.», «A cabeça com Comer endireita.» ou «No Comer, e no fallar he a moça igual.». 
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3.3.4. Nem 
«Nem a todos dar, nem com todos porfiar.» (p. 182) 

«Nem tudo o que luz he ouro.» (p. 183) 

Os adágios reunidos sob a palavra-lema «Nem» iniciam-se, invariavelmente, com 

essa partícula, marcada pelo seu forte poder enunciativo e sentencial. São, portanto, 59 as 

fórmulas proverbiais que insistem nas vantagens da contenção e moderação, que em 

muitos casos adquirem contornos proibitivos. Importa salientar que cada um dos adágios se 

torna duplamente sentencioso, pelo facto de reunir dois conselhos, cuja observância 

evitaria preocupações e danos. Vejam-se, portanto, os exemplos «Nem compreis malhada, 

nem vinha desamparada.», «Nem herva no trigo, nem suspeita no amigo.», «Nem com toda 

a fome ao cesto, nem com toda a sede ao pote.», «Nem tudo o que he verdade, se diz.». 

Pode fazer-se uma leitura destes adágios como se de ordens se tratasse, ordens há 

muito validadas pela prática da vida em comunidade, pelas obrigações inerentes ao 

relacionamento quotidiano, que dita regras de bom e equilibrado viver. De certo modo, os 

dois termos enunciados na estrutura sintáctica bipartida do adágio associam áreas da 

realidade contíguas, permitindo inclusivamente uma melhor descodificação de sentido. 

Repare-se, por exemplo, entre muitos outros: 

Vinha/ trigo – «Nem vinha em baixo, nem trigo em cascalho.»; 

Velha/ moça – «Nem taõ velha, que caia, nem taõ moça, que salte.»; 

Fome/ sede – «Nem com toda a fome ao cesto, nem com toda a sede ao pote.»; 

Inverno/ Verão – «Nem no Inverno sem capa, nem no Veraõ sem cabaça.»; 

Médico/ letrado – «Nem com cada mal ao Medico, nem com cada trampa ao 

Letrado.». 

Se bem que a mensagem dos adágios apresente formulações acessíveis, podem 

destacar-se casos de construções metafóricas elaboradas, nas quais o primeiro termo da 

frase se torna fundamental para a descodificação metafórica do segundo, ao explicitar o seu 

significado, como nos casos de «Nem herva no trigo, nem suspeita no amigo.», «Nem 

Mulher de outro, nem couce de potro.», «Nem meza sem paõ, nem exercito sem Capitaõ.», 

«Nem rio sem váo, nem geração sem máo.», «Nem tudo o que luz he ouro.». 
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3.3.5. Água 
«Naõ posso ter a boca cheia de Agoa, e assoprar no fogo.» (p. 15) 

«Naõ digas desta Agoa naõ beberei, nem deste paõ comerei.» (p. 15) 

O adagiário em estudo consagra a água como um dos elementos fundamentais à 

existência do homem e de toda a natureza viva. Além disso, é um elemento que assume um 

sugestivo valor metafórico, permitindo simbolizar muitas acções humanas. 

Cinquenta e uma parémias comprovam essa riqueza. Encontram-se referências ao 

mar («Na Agoa envolta pesca o Pescador.»), mas é na actividade agrícola que a água das 

chuvas se torna mais determinante, assumindo importância fulcral as várias estações 

naturais da chuva, alternadamente favoráveis ou prejudiciais a quem trabalha a terra (a 

título exemplificativo, registe-se que «Agoa de Janeiro todo o anno tem concerto.», «Agoa 

de Março peor he, que nodoa no fato.», «Agoa de Maio paõ para todo o anno.»), na medida 

em que «Mais vale Agoa do Ceo, que todo o regado.». É necessário o homem estar de 

sobreaviso, para poder antecipar os desaires de uma natureza caprichosa («A Agoa o dá, a 

Agoa o leva.»), devendo saber ler os sinais observados há gerações e plasmados nestas 

formas lapidares do saber popular. Por isso, «Branca geada, mensageira de Agoa.», 

«Grande calma final de Agoa.», «Naõ ha Agoa mais perigosa, que a que naõ soa.». 

Os adágios alusivos à alimentação parecem desmerecer o singelo «pão e água» 

(«Agoa, e paõ comida de caõ.») e alertam para inconvenientes a evitar, tais como «Agoa 

sobre mel sabe bem, e naõ faz bem.», «Agoa fria, sarna cria; Agoa roxa, sarna escoxa.», ou 

«Nem te fies em Villaõ, nem bebas Agoa de charqueiraõ.». 

A polivalência metafórica associada à água, a partir de factos do quotidiano, 

adquire forte representatividade neste conjunto de adágios, evidenciando a incoerência de 

algumas atitudes humanas, através de um elucidativo raciocínio lógico, exemplificado em 

«Agoa molle em pedra dura, tanto dá, até que a fura.», «Buscar Agoa em fonte secca.», 

«Gato escaldado de Agua fria ha medo.», «Fazer bem a velhacos, he lançar Agoa no 

Mar.», «Queimada a casa, acode com Agoa.». 

Destaque-se, para finalizar, a capacidade purificadora e genesíaca associada a 

este elemento, patente em «A Agoa tudo lava.», «Com Agoa, e com Sol, Deos he 

Creador.». 
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3.3.6. Vinho 
«O bom Vinho escusa pregão.» (p. 335) 

«Vinho velho, amigo velho, ouro velho.» (p. 336) 

Expusemos, anteriormente, a importância que o adagiário atribui a «Agoa», se 

bem que a população não a eleja como a bebida mais apreciada. Sendo a bebida 

particularmente dilecta, 42 adágios fazem menção ao «Vinho». Além disso, um 

significativo número de 35 adágios – «Vindima» (14) e «Vinha» (21) – acaba por formar 

uma sugestiva família de palavras. Encontramos todo um universo que demonstra a 

centralidade deste puro néctar, apreciado geração após geração. 

Mais frequente na qualificação do vinho, o adjectivo «bom» é secundado por 

«puro» e «velho»; o «Vinho de Lamego» denuncia a qualidade definida pela região de 

origem. O adagiário associa-lhe alimentos essenciais, os quais, juntamente com o vinho, 

parecem constituir um incentivo na vida dos homens: «Paõ, e Vinho, e parte no Paraiso.», 

«Por carne, Vinho, e paõ, deixo quantos manjares saõ.», «Paõ de hoje, carne de hontem, 

Vinho de outro Veraõ, fazem o Homem saõ.». Portanto, não só é uma bebida fundamental 

à boa condição física, ou de saúde, como é provável fonte de juventude: «Quem se lava 

com Vinho, torna-se menino.» e «O leitaõ com vinho, torna-se Menino.». 

Os alimentos que se reportam ao vinho são a pêra, o azeite, o mel, as favas e os 

alhos. Outras indicações poderão ser úteis para degustar o vinho convenientemente e para 

reconhecer-lhe o prestimoso valor («Azeite de cima, mel do fundo, Vinho do meio.»). 

A continuada experiência de consumo de vinho há muito ensinou que os 

excessos devem ser evitados, na medida em que desvirtuam o tão apreciado néctar, 

transformado assim em inimigo daquele que abusa negligentemente, daí os avisos «De 

Vinho abastado, de razaõ mingoado.», «Quem he amigo de Vinho, de si mesmo he 

inimigo.», «A Mulher, e o Vinho tiraõ o Homem de seu juizo.». A partir deste último 

provérbio transcrito, pode entender-se que a mulher, com o seu poder de sedução, tanto 

física como emocionalmente, consegue turvar o raciocínio do homem, deixando-o incapaz 

de se controlar. A figura feminina é evocada novamente, desta vez como consumidora de 

vinho, e a sua manha consegue ocultar esse consumo: «Nada escapa aos Homens, senaõ o 

Vinho, que bebem as Mulheres.». 

Os efeitos nefastos da ingestão excessiva são condenados numa parémia que 

equipara o bêbado, no seu comportamento desequilibrado e perturbador, a porcos, visto 
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que «Porcos com frio, Homens com Vinho, fazem graõ ruido.». Por outro lado, não deve 

esquecer-se que «Vinho, nem Mouro, naõ he thesouro.». 

Por último, distingue-se um dito sentencioso, a propósito do desconcerto do 

mundo, causador de injustiças e de privações, de actualidade irrefutável: «Neste Mundo 

mesquinho, quando ha para paõ, naõ ha para Vinho.».

Para que a colheita seja proveitosa e permita o fabrico de um bom vinho, o 

agricultor deve empenhar-se nos cuidados que a cultura da vinha exige. Por conseguinte, 

os 21 adágios com a palavra «Vinha» reflectem, no essencial, aqueles saberes atinentes ao 

bom cultivo da terra (localização mais propícia para esse cultivo, época do ano favorável à 

apanha das uvas, necessidade de proteger os terrenos contra as prejudiciais investidas de 

estranhos), ou seja, conselhos práticos para o «vinheiro». 

Outros adágios indiciam a total responsabilidade do proprietário em relação à 

vinha, que exige trabalho e dedicação, podendo mesmo ser parte da herança familiar 

(«Casa de Pai, Vinha de avô.»). De facto, o adagiário estabelece o vínculo da cultura da 

terra às figuras masculinas do pai, do avô e do filho, também referidas em «Oliveira de 

meu avô, e figueira de meu Pai, e a Vinha que eu puzer.». Contudo, a exemplar analogia 

combina a vinha com as figuras femininas: «Menina, e Vinha, peral, e faval, máos saõ de 

guardar.», «A Mulher, e a Vinha, o Homem lhe dá alegria.», «Por casa, nem por Vinha, 

naõ cases com Mulher parida.». 

Através dos adágios, conhecemos outras realidades ligadas a esta actividade 

rural: a horta, o prado, o peral e o faval, a oliveira e a figueira, a casa e o bairro. 

As 14 parémias envolvendo o trabalho da «Vindima» reiteram o carácter 

prático e o resultado de muitos anos de observação das condições atmosféricas mais ou 

menos propícias à obtenção de uma produção vinícola. A título exemplificativo, «Agosto 

madura, Setembro Vindima.», «Quem naõ póda em Março, Vindima no regaço.», «Dia de 

S. Mattheus Vindimaõ os sisudos, semeaõ os sandeus.». 
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3.4. Saber e Querer 
«Mais se Sabe por experiência, que por aprender.» (p. 255) 

«Mais faz quem Quer, que quem póde.» (p. 236) 

Depois de «Comer», as formas verbais mais frequentes na colectânea de 

Francisco Rolland são «Saber» (48 adágios) e «Querer» (46), estando a forma «Fallar» 

também destacada com 41 adágios. 

A importância atribuída às fórmulas onde surge conjugado o verbo saber 

coaduna-se com os pressupostos definidos no texto prefacial, que justificam a edição da 

recompilação. Relembre-se que o trabalho do impressor-livreiro, orientado no sentido de 

fomentar a edição do livro, em Portugal, vincula-se a preocupações de carácter pedagógico 

e cultural, que encontram no livro o objecto de instrução e de transmissão de conhecimento 

por excelência. 

Os primeiros três adágios enunciam uma concepção desfavorável à falta ou aos 

parcos conhecimentos («Quem pouco Sabe, asinha reza.», «Cuidar naõ he Saber.», «Erro 

he igual, naõ sabendo responder, e Sabendo perguntar.»), valorizando outras parémias, por 

oposição, a dúvida e a sabedoria («Nada duvída, quem nada Sabe.», «Quem naõ Sabe, 

pergunta.», «Mais val Saber, que haver.»), pois somente esta poderá colocar o homem no 

bom caminho da acção profícua («Quer lêr, lea para Saber; quem Souber, Saiba para 

obrar.»), norteando a conduta humana no sentido dos valores: «Quem naõ Sabe de mal, 

naõ Sabe de bem.», «Onde há bom Saber, poucas vezes ha reprehender.». 

Na complexa mas perfectível relação com os outros, alguns conselhos adquirem 

importância fulcral. Se bem que «Para seu proveito cada hum Sabe.», o adagiário mostra 

claramente que «Ninguem se metta no que naõ sabe.», «O bom Saber he callar, até o 

tempo de fallar.», «Onde entra beber, sahe o Saber.», «Se queres Saber quanto val hum 

cruzado, busca-o emprestado», «Quem para si naõ Sabe, naõ ponha escola.». 

Corroborando a fundamental experiência de vida na aquisição do saber, com os 

adágios recorda-se que «Quanto mais vivemos, tanto mais Sabemos.», «Quem mais vive, 

mais Sabe.», «Mais se Sabe por experiência, que por aprender.». 

A estes exemplos, junta-se inclusivamente a máxima que se encontrava inscrita 

«nas portas da Academia de Pythagoras», tal como o editor esclarece, certamente com o 
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intuito de reiterar as suas intenções107: «O que naõ Sabe o que ha de Saber, he bruto entre 

os Homens; o que Sabe mais do que há mister, he Homem entre brutos; o que Sabe tudo o 

que póde Saber, he Deos entre os Homens.». Portanto, a procura do conhecimento é 

expressão da incessante busca de aperfeiçoamento inerente à condição humana. 

Também a difícil gestão de desejos e ambições latentes encontra no adagiário 

conselhos normativos esclarecedores, como o conhecido «Quem tudo o Quer, tudo o 

perde», e ainda «Prudencia he naõ Querer, o que se naõ póde haver.», «Quem dinheiro 

tiver, fará o que Quizer.», «O que deve, naõ repousa como Quer.», «Quem faz o que Quer, 

naõ faz o que deve.». 

A vontade divina poderá interferir nos arbítrios do homem, pelo que convém 

não esquecer que «Quando Deos naõ Quer, Santos naõ rogaõ.». Quando direccionada para 

alguns felizes contemplados, a afeição de Deus torna-se clara: «A quem Deos Quer bem, o 

vento lhe apanha a lenha.», «A quem Deos Quiz bem, no rosto lho vem.». 

«Querer» adquire frequentemente o sentido de afeição e estima, de bem-querer 

a alguém, estando por isso muitos adágios direccionados para as interacções sociais: 

«Quem me Quer bem, diz-me o que sabe, e dá-me o que tem.», «Se bem me Quer Joaõ, 

suas obras o diraõ.», «Conselho de quem bem te Quer, ainda que te pareça mal, escreve-

o.», «Onde te Querem, ahi te convidaõ.». 

3.5. Interesses e motivações da vida e do convívio familiar e social  

«Não faltará Rei que nos Mande, nem Papa que nos excommungue.» (p. 152) 

«Quem diz o que quer, Ouve o que naõ quer.» (p. 194) 

3.5.1. Família  

Em capítulo anterior, compulsámos já as parémias que enunciam normativamente 

o papel dos progenitores, a caracterização dos filhos e filhas, a relação entre pais e filhos, 

bem como a criação de laços de parentesco advindos do enlace matrimonial. Na célula 

familiar, o elemento mais valorizado pela colectânea é «Filho», com 50 parémias, e só 

muito depois «Filha» (25), «Pai» (11) e «Mãi» (10), como oportunamente referimos. 

                                                
107 E sobrepondo-se, quase de forma intencionalmente ostensiva, a um outro adágio de matriz conservadora: 
«Ventura te dê Deos, filho, que Saber pouco te basta.». 



93

Embora avô e avó integrem alguns adágios, ficando confirmada a sua presença no núcleo 

familiar, não se identificam como palavras-lema. 

O espectro familiar compreende também os adágios relativos ao «Marido» (15 

adágios), aos «Irmãos» (7) e aos genéricos «Parentes» (9), não esquecendo «Sogra, e 

Sogro» (10), «Genro» (6), «Nora» (5). 

Ao tornar-se dependente do marido, por via do casamento, a esposa rapidamente 

ficaria a conhecer a imprevisibilidade inerente ao relacionamento matrimonial, podendo 

ser «Pelo Marido Rainha, e pelo Marido mesquinha.», «Pelo Marido vassoura, e pelo 

Marido Senhora.». O marido providencia o sustento da casa («Seja o Marido caõ, e tenha 

paõ.»), pelo que é servido («Ao Marido, serve-o como amigo, e guar-te delle como 

inimigo.»). Seria mais conveniente não escolher um marido que já tivesse filhos, com vista 

a prevenir dobradas canseiras («O Marido, antes com hum só olho, que com hum Filho.»). 

Na ausência de marido, devido a falecimento, ver-se-ia a viúva certamente 

desapoiada, a sós com o seu luto («A Viuva com o luto, e a moça com o moço.», «Nem de 

menina te ajuda, nem cases com Viuva.») e, na eventualidade de ter filhos, dificilmente 

seria bem sucedida na tarefa de criá-los, sentenciando o provérbio «Filho de viuva, ou mal 

criado, ou mal costumado.». Se fosse mulher abastada, então «A Viuva rica casada fica.», 

«A Viuva rica, com hum olho chora, e com outro repica.». O corpo social estaria vigilante 

perante o seu comportamento, e, se desviante, apenas a morte poderia depurá-la das 

máculas: «Aquella he boa, e honrada, que está Viuva sepultada.». 

Nas interacções familiares, salientam-se os sogros (10 adágios) e os irmãos (7). 

Com a sogra, a nora e a cunhada, portanto, entre as mulheres, o relacionamento é marcado 

pela evidente (e ancestral) conflituosidade, com origem, por vezes, na inveja e no 

oportunismo que a esposa do filho/ irmão sente («Obra começada, naõ te veja Sogra, nem 

cunhada.», «Nora rogada panella repousada.»). Em conclusão, «Quem naõ tem Sogra, nem 

cunhada, he bem casada.». Curiosamente, se com o sogro parece haver uma relação de 

maior tranquilidade, com o «Genro» não é já assim; de facto, o adagiário apresenta-o como 

um indivíduo oportunista e pouco afectivo: «Amizade de Genro, Sol de Inverno.», «O 

sacco do Genro nunca he cheio.», «O porco, e o Genro, mostra-lhe a casa, e virá cedo.». 

Em suma, no que diz respeito ao convívio entre os vários membros da família, o 

conteúdo dos adágios construiu-se sobretudo com base na conflituosidade, inerente às 

necessárias (se bem que difíceis ou indesejadas) interacções sócio-afectivas, que envolvem 
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o núcleo familiar. Por conseguinte, a sabedoria popular reuniu saberes comuns, 

estrategicamente direccionados para as situações-problema. Quem ignorar ou desconhecer 

as avisadas orientações do texto proverbial, deverá recordar que «O tempo dá Remédio, 

onde falta o conselho.». 

Em termos de relacionamento social, implicado directamente com o convívio que 

a proximidade entre casas propicia aos moradores, distingue-se o «Visinho, e Visinha» (29 

parémias). O texto proverbial equaciona o contacto entre vizinhos de um modo 

desfavorável, visto que mostra a conveniência em manter atitudes de desconfiança, de 

afastamento e de precaução, exemplificadas em «Quem com máo Visinho ha de visinhar, 

com hum olho ha de dormir, e com outro vigiar.», «Guar-te de máo Visinho, e de Homem 

mesquinho.», ou «Por máo Visinho naõ desfaças teu ninho.». 

Quanto menos conhecimento tiverem da nossa vida íntima, menores proporções 

assumirão as desgraças pessoais: «A Perda, que teu Visinho naõ sabe, naõ he perda na 

verdade.» e «No mal, que teu Visinho te naõ sabe, naõ tens parte.». 

Os adágios que exprimem sentimentos de inveja entre vizinhos estão 

invariavelmente no feminino, dando conta que «A cabra de minha Visinha mais leite dá, 

que a minha.», «A má Visinha dá agulha sem linha.», «O que come minha Visinha, naõ 

aproveita á minha tripa.», «Quem quizer mal á sua Visinha, dê-lhe em Maio huma 

sardinha.». 

Verificamos que os adjectivos utilizados para qualificar o vizinho se dividem 

entre «bom» e «máo»; como os primeiros são raros, é o segundo adjectivo mais frequente, 

reiterado por «doudo». A única alusão a um relacionamento íntimo e construtivo refere-se 

ao matrimónio, favorecido pela proximidade entre os nubentes: «Com teu Visinho casarás 

teu filho, e beberás teu vinho.» e «O filho de tua visinha, tira-lhe o ranho, e casa-o com tua 

filha.» (ambos estão incluídos em «Filho»). 

3.5.2. Representações do poder e da hierarquia social 

A compilação de Francisco Rolland distingue o estatuto da figura real num 

cômputo de 36 adágios e, por oposição, na base da escala social, a do «Moço» servidor, 

com 21. Com alguma expressão, menciona o «Vilaõ» (18 adágios), o «Dono» (16), o 

«Cavaleiro» (14), os «Alcaides» (11), a condição de «Senhor» (11) e de «Official» (10). 
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Outras representações dos vários estratos da hierarquia social são constituídas pelos 

«Criado» (9), «Juiz» (9), «Amo» (7), «Fidalgo» (6), «Mouro» (6), «Escudeiro» (4), 

«Gallegos» (3), «Rainha» (1) e «Povo» (1). Os substantivos «Lei» (8) e «Senhorio» (2), os 

verbos «Poder» (10), «Servir» (15) e «Mandar» (10), bem como o adjectivo «Realengo» 

(1) podem igualmente integrar-se neste capítulo. 

Neste caso, a sociedade representa o modelo do Antigo Regime, imóvel e 

vinculativamente regulamentado, nas alusões a camadas sociais pertencentes ao terceiro 

estado, a cargos ligados à administração pública, ao grupo da pequena fidalguia, ao 

genérico Amo/ Dono, ou seja, o proprietário ou aquele que pode ter criadagem, e, no topo 

da hierarquia, o Rei, representando o poder e a lei.108 Como forma de tratamento, «Senhor» 

remete igualmente para um grupo social favorecido. O único título nobiliárquico diz 

respeito a conde, identificado num só adágio. O clero faz-se representar unicamente pelo 

«Frade» e pelo «Capelaõ»; sem o privilégio de figurar como lema, o «Papa» é nomeado em 

quatro adágios e o «abbade» em dois únicos, com sentido pouco indulgente. Os 

desprotegidos encontram-se incluídos nos adágios reunidos em «Pobre» e «Pobreza»; dois 

adágios aludem ainda aos escravos, outros dois especificam «Ainda que somos negros, 

gente somos, e alma temos.» (com a variante «Ainda que Negros, gente somos, e alma 

temos.», incluída em «Negros») e «O mulato sempre parece asno, quer na Cabeça, quer no 

rabo.». Substancialmente desvalorizadas, as patentes militares estão representadas em 

«Soldado» (3), «Capitaõ» (1) e no colectivo «Exercito» (2). 

Admitindo a grafia «Rey, ou Rei», o compilador torna patente a centralidade de 

Sua Majestade no texto proverbial, o seu incontestável poder, representado pela simples 

palavra («Palavra de Rey he escritura.», «Á voz d’ElRey naõ ha cousa fórte.»), muito 

superior ao do Papa («Rey por natureza, Papa por ventura.»), portanto, apenas homólogo 

ao de Deus («A Deos, e a ElRey, naõ errarei.»). Somente um adágio admite a sua 

limitação: «ElRey aonde póde, e naõ aonde quer.». A autoridade régia é extensiva à ordem 

e à lei que o monarca representa, e ao seu poder bélico, equiparado à força incontrolada de 

um «Povo alvoroçado», mas obrigatório para a manutenção do Estado («Naõ tem seguro 

                                                
108 «Les proverbes qui mettent en scène les différents milieux sociaux, le monde des grands et des privilégiés, 
la cour, la hiérarchie en général, sont ceux dont on attend qu’ils reflètent le plus directement la situation 
sociale et l’idéologie de leurs inventeurs et utilisateurs (...). L’évocation craintive et respectueuse du 
seigneur, ou de la figure mythique et lointaine du roi, fait contraste avec l’image violemment parodique et 
décriée du vilain (...).». Cf Alain Rey, et alii, Dictionnaire de Proverbes et Expressions, Paris, Le Robert, 
1990, p. 551. 
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seu Estado Rey desarmado.»). Torna-se evidente o respeito que todos devem ao seu Rei, o 

qual se legitima pelos seus magnânimos gestos de generosidade e pela sua integridade 

moral, porque «Ao Rey pertence usar de franqueza, pois tem por certo, naõ cahir em 

pobreza.». O serviço que os súbditos lhe prestam representa tão somente amor ao torrão 

natal, justificando-se pelo facto de se repercutir positivamente nos interesses individuais, 

acreditando que «Por teu Rey peleijaste, tua casa guardaste.». 

Contudo, o despotismo também pode fazer-se sentir («Este he Rey, que naõ 

conhece Lei.»), sendo este o único adágio com conteúdo ligeiramente desfavorável à figura 

do monarca. 

A palavra-lema «Lei» repete quatro destes adágios, embora contemple outro, 

que poderia figurar entre os 36 de «Rey», e que é «Qual o Rei, tal a Lei; qual a Lei, tal a 

grei» (com a variação «Qual o Rei, Tal a grei.»). Denuncia a responsabilidade do rei na 

definição das leis, que, por sua vez, são responsáveis pela configuração social de um reino, 

ou seja, para o bem e para o mal, a grei é espelho da política régia. Por outro lado, em 

«Mandar», encontra-se o adágio «Não faltará Rei que nos Mande, nem Papa que nos 

excommungue.», através do qual se apresentam como autoritárias e injustas ambas as 

figuras representativas dos poderes terreno e espiritual, logo, pouco favoráveis às causas 

populares. Do mesmo modo, uma das incontornáveis «Verdades» concebe que «Em almas 

não ha Rei que mande.»109. 

Neste conjunto de parémias, as figuras que servem de contraponto ao rei são o 

Papa, o prior, Deus e o senhor. Há apenas um caso em que o compilador utiliza a grafia 

«Rei», distinguindo assim um conceito exclusivo do reino animal, «O Rei das abelhas naõ 

                                                
109 De facto, existem quatro adágios (porém, não computados no lema «Rey») que acabam por trair o 
exclusivo panegírico da figura real, que é naturalmente extenso, encontrando-se noutros pontos da colectânea 
diferentes parémias alusivas ao Rei. Vem a propósito relembrar as atentas observações de Alfredo da Cunha, 
sobre a proibição da obra de António Delicado: «(...) 22 adágios foram apontados neste livro por menos 
ortodoxos em religião e em política, e por isso incursa a obra na sentença de supressão [em 1771]. (...) no 
capítulo referente ao Rei, os censores alargaram[-se] nas marcações. (...) é certo, porém, que o Vocabulario
de Bluteau regista a maior parte, se não todos, os adágios marcados no livro do P.e Delicado (...). O que é 
facto é que, passado o período da intolerância pombalina, logo em 1780 se publicava a colecção atribuída a 
Rolland, em que, à excepção do primeiro, os adágios apontados, a que acima aludo, foram reeditados, com 
licença da Real Meza Censoria». Cf Ditames e Ditérios, Lisboa, Vol. I, Empresa Nacional de Publicidade, 
1929, p. XIII (nota 13). 

Devemos esclarecer que esta conclusão do autor não é totalmente acertada, pelo facto de um dos adágios 
(«Nam ha rey sem privado, nem privado sem idolo») que afirma repetir-se em Rolland não ser exactamente o 
mesmo; aqui, na página 243, pode ler-se «Não ha Rey sem privado; nem privado sem Rey he como o Sol, 
que quanto vê, alenta.», pois erradamente o editor une dois adágios distintos, a saber, «Não há Rei sem 
privado, nem privado sem Rei» e «O Rei é como o sol que, quanto vê, alenta». 
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tem aguilhaõ.». Contudo, em outros pontos da recolha, esta segunda opção gráfica é 

mantida. 

A figura da rainha não adquire qualquer tipo de relevância no adagiário, tal 

como a do «Povo». 

Relativamente a «Servir», as parémias indiciam o erro em não prestar serviço 

em termos de exclusividade, o que parece ser uma preocupação que aflige quem serve e 

quem é servido, justificando a quantidade de variações em torno do mesmo conselho: 

«Quem a dous senhores ha de Servir, a nenhum ha de Servir.», «Quem Serve a dous 

senhores, a algum delles ha de aggravar.», «Ninguem póde Servir dous senhores.», «Quem 

Serve ao commum, serve a nenhum.». 

A palavra-lema «Povo» faz menção a um inócuo «Tambem vosse he Povo.», 

não obstante encontrarem-se em outras páginas da colectânea vários adágios que incluem o 

susbtantivo. De qualquer modo, como exemplos que não deixam antever qualquer tipo de 

consciência de classe, apenas o representam como uma massa informe e potencialmente 

arrasadora: «Guarte do alvoroço do povo, e de travar com Doudo.», «Juiz piedoso faz o 

Povo cruel.», «Nem ante Rei armado, nem ante Povo alvoroçado.», «Em Povo Seguro não 

ha mister muro.». O raro momento em que ao povo se reconhece alguma sabedoria e 

influência é «Voz do Povo, voz de Deos.», se bem que sancionada pela divindade e não 

pelos homens. 

3.5.3. Representações da vida espiritual 

As representações do poder terreno e do poder espiritual, quando cotejadas, 

manifestam claramente a influência do primeiro em relação ao segundo, no quotidiano dos 

homens. Além disso, note-se que, das 89 parémias referentes ao conceito de religiosidade, 

47 distinguem o poder de Deus – no céu – e 42 os seus representantes – na terra -, não 

esquecendo o omnipresente Diabo. De facto, a vida espiritual, representada neste 

adagiário, assenta na trilogia Deus/ Santo/ Diabo. 

Aos substantivos «Deos», «Santo» (34 parémias) / «Santos» (3), e aos agentes 

de culto «Frade» (4) e «Capelaõ» (1), cujo comportamento o adagiário não parece 

considerar exemplar, há que adicionar toda uma série de lemas representativos de práticas 

e de momentos celebrativos de fundo religioso: «Pascoa» (6), «Missa» (5), «Natal» (4), 
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«Rezar» (4), «Reza» (3), «Romarias» (2), «Peccar» (2), «Orar» (1), «Ungidos» (1). 

Contudo, são formas desvalorizadas pouco frequentes, no cômputo geral da colectânea, o 

mesmo acontecendo com os substantivos abstractos «Alma» (7) e «Peccado» (4). A Páscoa 

e o Natal, como simples ponto de referência, destacam práticas do quotidiano atinentes às 

vindimas, às condições atmosféricas, ao momento propício para sair de casa ou nela 

permanecer. Também podem incluir-se aqui as formas «Perdoar» (4) e «Perdaõ» (1), 

embora uma leitura atenta dos provérbios denuncie concepções francamente distantes das 

cristãs paciência e humildade, talvez negadas pela experiência do convívio humano, que 

definiu que «Perdoar ao máo, he dizer-lhe que o seja.», «Ao que erra Perdoa-lhe huma vez, 

e naõ tres.», «Perdoo-te o mal, que me fazes, pelo bem que me sabes.» e «Naõ perdoa o 

vulgo taxa de ninguem.». 

Trinta e quatro parémias recordam como os santos da devoção popular sempre 

têm estado tão presentes e vivos no quotidiano das populações e tão frequentemente 

associados ao cultivo da terra. Os primeiros 10 adágios dizem respeito à figura do «Santo» 

em termos genéricos, tal como os três exemplos reunidos em «Santos» (que não repetem os 

anteriores). O sentimento religioso das gentes condiciona o seu apelo aos santos, enquanto 

dura o momento de aflição («O Rio passado, o Santo naõ lembrado.», «Rogar o Santo até 

passar o barranco.»), pois «Em quanto tem saude, quedos estaõ os Santos.». Afinal, com as 

suas naturais limitações, não serão eles que melhor podem interceder a favor dos homens, 

acreditando-se que é preferível «Deixar fazer a Deos, que he Santo velho.», mas não 

esquecendo que «Quando Deos naõ quer, Santos naõ rogaõ.». Do mesmo modo, o adágio 

«Palavras de Santo, e unhas de gato.» não deixa de revelar uma certa falsidade destas 

figuras. 

Segue-se, então, a vasta listagem dos santos que compõem o calendário 

agrícola, destacando-se a cultura da vinha (10 adágios), da oliveira, do trigo, os pastos e 

sementeiras. Também é importante anotar os momentos do ano em que as horas de Sol 

aumentam («Fevereiro faz dia, e logo Santa Maria.», «De dia de Santa Catharina ao Natal, 

mez igual.» ou «Dia de Santa Luzia cresce hum palmo o dia.»). 

Nos demais adágios da colectânea, referem-se, tangencialmente, outros 

aspectos do culto («Igreja», em sete provérbios, «altar», em dois, «Confessor» e 

«confessado» em um) e dois credos religiosos: «Nunca de bom Mouro bom christaõ.» (em 
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outros provérbios, o mouro é depreciativamente conotado), «A Judeo, nem a porco, naõ 

mettas no teu Horto.». 

Detectam-se ainda alusões a figuras bíblicas, tais como Judas («Cu de Judas.», 

«Por S. Simaõ, e Judas colhidas saõ as uvas.», «Quem mette a Judas com as almas dos 

Pobres?»), Adão e Eva («Todos somos Filhos de Adaõ, e Eva; só a vida nos differença.»). 

Estas parcas alusões permitem discernir os limitados conhecimentos livrescos 

de uma população rural analfabeta, em cujo seio nasceram e circularam muitos adágios. As 

belas imagens dos bons exemplos ou sentenças retirados das Sagradas Escrituras seriam 

exclusiva pertença dos privilegiados com um superior nível de instrução. 

3.5.4. Comportamento e sentimentos, civilidade e urbanidade 

Se «Comer» é o acto de maior influência na sobrevivência do homem, embora 

não o distinguindo das necessidades básicas de todos os seres vivos, «Saber» e «Querer» 

revestem-se de importância fulcral na definição da alteridade do ser humano em relação 

aos restantes animais da Criação. Neste caso, também o acto de «Fallar» é exclusivo do 

homem e fundamental na dinâmica da coesão social, na expressão do «eu», dos seus 

saberes, desejos, vontades, na aproximação ou afastamento do Outro («Quem Fallasse, e 

naõ brigasse.» poderá ser um desabafo sem tempo nem idade...). Falar é, indubitavelmente, 

uma capacidade extraordinária, susceptível de dimensionar a construção ou a destruição do 

mundo, susceptível de religar o homem ao divino («Quem naõ Falla, Deos naõ o ouve.»). 

Em termos gerais, os adágios aconselham a contenção verbal como virtude, 

portanto, sinónimo de profunda humildade, temperança e mesmo sagacidade, em 

contraponto com a expressão oral irreflectida, incontinente, ignorante, acreditando-se que 

«Quem muito Falla, e pouco entende, por roim se vende.», «Fallar sem cuidar, he tirar sem 

apontar.», «Naõ Falles sem ser perguntado, e serás estimado.», «Entende primeiro, e Falla 

derradeiro.». 

Nestes e noutros exemplos, a antítese falar/ calar reitera a necessidade de 

refrear as palavras, sendo esta a atitude mais difícil para o homem, normalmente falador 

em excesso e de uma forma pouco inteligente («Muito Fallar, pouco saber.», «Fallar, Fallar 

naõ enche barriga.»). À antítese acrescem as metáforas, que evidenciam o carácter 

meritório da contenção verbal, identificada com os metais preciosos ouro e prata: «O 
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pouco Fallar he ouro, e o muito he lodo.», «Prata he o bom Fallar, ouro he o bom callar.». 

Por outro lado, quando utilizadas com argúcia e precisão, as palavras transformam-se em 

poderosa arte de persuasão, visto que «Do traidor farás leal com bom Fallar.» e «Quem por 

rodeios Falla, com arte anda.», reconhecendo-se também que «Bem Fallar pouco custa, e 

muito val.». 

Nas frases proverbiais encontramos grande variedade de qualificadores do 

verbo Falar, em alguns casos substantivado: «muito Falla», «bem fallar», «falla pouco, e 

bem», «derradeiro», «sem cuidar», «mal», «máo Fallar», «bom Fallar», «o pouco Fallar», 

«Naõ Falles»; e ainda a referência a dois idiomas, em «Donde veio a Pedro Fallar 

gallego.», «Isto he Fallar Portuguez.». 

Actualmente, a imagem alusiva às dificuldades de comunicação, pela ausência 

de descodificação do referente da mensagem, continua a integrar a expressão de frustração 

ou de impaciência, por parte de um qualquer emissor: «Fallo-lhe em alhos, responde-me 

em bugalhos.». 

Menos numerosos que os adágios referentes a «Fallar», encontram-se os 11 de 

«Calar». Alguns repetem os anteriores, outros possuem valor meramente iterativo, como 

«Ao bom Calar, chamaõ santo.», «Quem Cala, vence.», «A Mulher de bondade, outrem 

falle, e ella cale.». 

No que diz respeito a «Ouvir» (7 adágios), valoriza-se outra qualidade 

imprescindível ao processo de comunicação, mas também entendida como traço de 

carácter meritório: «Quem bem Ouve, bem responde.», «Quem escuta de si ouve.», «Se 

queres ser bom Juiz, ouve o que cada hum diz.», «De grande coraçaõ he soffrer, de grande 

Senhor he Ouvir.». Contrariamente, os mais palradores sujeitam-se, porque «Quem diz o 

que quer, Ouve o que naõ quer.». 

O universo normativo do comportamento humano revela a sua complexidade 

nas muitas formas verbais que constituem lemas desta recompilação. Fazer o bem ao 

próximo, manter a civilidade, ser previdente, orientar a vida quotidiana pela virtude, serão 

alguns dos fins a atingir pelo texto proverbial. Por conseguinte, as formas mais valorizadas 

dão prioridade à comunicação com os outros («Fallar», em 41 adágios já analisados), aos 

gestos caritativos («Dar», 38), à poupança e prevenção («Guardar», 37) e ao seu directo 

contrário («Perder», 34); dão prioridade ao valor do matrimónio, enquanto instituição 
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fundamental na organização social («Casar», 36). Relacionado com o quotidiano, o verbo 

«Andar» encontra-se em 36 parémias. 

O acto de «Dar» é indicador do homem com bom carácter, que não esgota o que 

possui em proveito próprio, mas que compassivamente partilha, sem disso se vangloriar. 

Nas dádivas deverá observar-se alguma contenção, visto que nem todos as merecem, 

havendo sempre abusadores e interesseiros («Nem a todos Dar, nem a todos porfiar.», 

«Naõ Dês o dedo ao villaõ, porque te tomará a maõ.»). Por oposição a dar, o acto de pedir 

não é bem encarado, «Melhor he Dar a ruins, que pedir a bons.», «Dar he honra, e pedir 

deshonra.».  

«Guardar» adquire os significados de manter e de afastar-se de algo nefasto, 

querendo os adágios evidenciar como o homem deve estar prevenido e manter-se sempre 

alerta para o que possa prejudicá-lo. Deve ter em conta a necessidade de poupar, para que 

nada venha a faltar-lhe, e neste caso «Para a parte de Fevereiro Guarda lenha.», «O enxame 

de Maio, quem to pedir, da-lho; e o de Abril, Guarda para ti.», «Guarda moço, acharás 

velho.» e «Guarda na mocidade para a velhice.», «Guarda paõ para Maio, e lenha para 

Abril.». Deve ter o cuidado de proteger-se e afastar-se de companhias prejudiciais, por 

exemplo, «A quem descobriste a cilada, desse te Guarda.», «Come com elle, e Guarda-te 

delle.», «Do Soldado, que naõ tem capa, Guarda a tua na arca.», «Guardar daquelles, que a 

natureza assinalou.», «Guarte de máo visinho, e de Homem mesquinho.». Em 

determinadas circunstâncias, a desconfiança deverá estender-se a outros, por exemplo, 

«Guarte de caõ prezo, e de moço gallego.», «Guarte de moço grunhidor, e de gato 

meador.», «Guarte de alvoroço do Povo, e de travar com doudo.», «As ave de bico 

encurvado, Guarte della como do Diabo.», «Guarte de máo visinho, e de Homem 

mesquinho.». 

Com este conjunto de fórmulas imperativas, os adágios contribuem para 

sancionar um conceito de vida mais tranquilo, que afaste cuidados, facilmente antecipados 

pela sabedoria popular. 

O casamento obriga ao convívio entre duas pessoas, frequentemente 

impreparadas para uma vida a dois (ou mais, pois estende-se a cunhadas, sogros, 

genros,...). Na avisada palavra do provérbio encontrar-se-ão úteis ensinamentos, quando o 

saber, sustentado pela observação das práticas quotidianas, define uma união bem sucedida 

a partir da conjugação de uma série de factores económico-sociais, que dispensam o factor 
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passional, na medida em que deprecia os sentimentos pessoais como essência do 

casamento feliz (claramente, a prudência alerta «Por affeiçaõ te Casastes, a trabalho te 

entregaste.», «Quem Casa por amores, máos dias, e peores noites.»). Consequentemente, 

os provérbios exortam à prudência e à ponderação («Antes que Cases, vê o que fazes, 

porque naõ he nó, que desates.»), mas também não convirá esperar muito tempo, se «Quem 

tarde Casa, mal Casa.». De qualquer modo, numa perspectiva decerto emancipada, convém 

não esquecer que «Para mal Casar, mais val nunca Casar.». Eventualmente, tudo estaria 

nas mãos do acaso, e assim «Cada hum canta, como tem graça, e Casa como tem ventura.». 

Os primeiros adágios do lema «Casar» referem-se ao casamento, em termos 

gerais, como sinónimo de muitos trabalhos e canseiras, anunciando-o como experiência 

difícil e atribulada (em alguns casos possibilitadora de melhoria de vida: «Casar-me quero, 

terei o olho da panella, e assentar-me-hei primeiro.»). Seguidamente, encontramos alusões 

mais específicas, conselhos relativos aos cônjuges/ noivos de quem se esquivar (por 

exemplo, «Com cousa velha, nem te Cases, nem te alfaies.», «Naõ compres mula manca, 

cuidando que ha de sarar, nem cases com má Mulher, cuidando que se ha de emendar.», 

«Nem de Menina te ajuda, nem Cases com Viuva.», «Por casa, nem por vinha naõ Cases 

com Mulher parida.»), relativos a encargos que tornam o casamento dispendioso («Quem 

Casa sua filha, depennado fica.», «A quem faz Casa, ou se casa, a bolsa lhe fica rasa.»), à 

preferência por um noivo ou noiva conhecidos, do mesmo estatuto social, portanto, em 

quem se possa confiar («Com teu visinho Casarás teu filho, e beberás teu vinho.», «Quem 

longe vai Casar, ou vai enganado, ou vai enganar.», «Se queres bem Casar, Casa com teu 

igual.», «O filho de tua visinha, tira-lhe o ranho, e casa-o com tua filha.»). Alerta-se ainda 

para as consequências de um casamento com um velho ou com uma mulher rica e pouco 

atraente («Ao velho recem Casado resar-lhe por finado.», «Quem Casa com mulher rica, e 

fea, tem ruim cama, e boa meza.»), mas também para as más relações entre a esposa e as 

demais mulheres da família. 

Distintas formas verbais enunciam gestos do quotidiano, que explicitam o 

trabalho como actividade permanente e as interacções sociais que adquirem mais relevo110: 

por um lado, 

                                                
110 Em anexo, arrolamos as formas verbais menos valorizadas (Anexo 3). 

Dormir 28 Fiar 24 Trabalhar 15 Tirar 13 
Ver 27 Semear 23 Metter 14 Mandar 10 
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e ainda 

Os espaços que favorecem o convívio com os outros são a «Praça» (9), a 

«Feira» (5), a «Taverna» (3) e a «Boda» (12), a cerimónia com maior impacto social, 

promovendo os contactos interpessoais. 

A experiência de vida e os saberes que o texto proverbial cristaliza derivam da 

atenta observação do mundo dos homens e do mundo natural, pelo que uma vasta gama de 

palavras-lema aponta para elementos definidores do carácter e dos estados de alma e 

sentimentos do ser humano. Comecemos por enunciar os mais abundantes, e, talvez por 

isso, aqueles que patenteiam raízes mais ancestrais: 

- «Roim» (36 parémias), também grafado «Ruim» (com 7 adágios distintos dos 

anteriores), prefazendo 43; 

- «Amor» (24), «Amar» (5) e «Amador» (1), num total de 30 parémias alusivas 

a este sentimento; 

- «Ventura» (23); 

- «Chorar» (22) e «Pranto» (1); 

- «Soffrer» (18). 

À intenção morigeradora do texto proverbial não serão alheios os defeitos do 

homem, distinguindo-se a ruindade como o mais comum ou que mais interfere nas relações 

sociais. Se «O Roim cuida que he industria a maldade.», se «Em ruim villa briga cada 

dia.», então a reacção imediata das pessoas será manter a distância que evite o convívio 

com os maus, que se revelam igualmente abusadores e impertinentes. Outro provérbio 

veicula uma perspicaz imagem depreciativa, «Gente Roim não ha mister chocalho.». Como 

adjectivo, o vocábulo qualifica a terra, o pagador, o gado, o senhor e o servidor, o moço e a 

moça, a ovelha, a festa; o «Ruim ninho» é metáfora do lar. 

Fazer 26 Fartar 17 Cuidar 13 Vencer 10 

Tomar 26 Servir 15 Sahir 13   

Enganar 17 
Mentir 
Mentira 

15 
13 

Parecer 13 Prometer 11 

Beber 16 Fugir 13 Rogar 12 Castigar 10 
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Nestes enunciados, o uso dos advérbios «não» e «nunca» torna-se frequente 

(por exemplo, «A dous Roins, e dous tições, nunca bem lhe compões.», «Por cobiça de 

florim naõ te cases com Roim.», «Nunca Roim por compadre.»), bem como do pronome 

«nada» («Do bom tudo, e do Ruim, nada.»). Contudo, como os gestos caritativos pecam 

pela escassez, o ditado antigo já caucionou que «Melhor he dar a Roins, que pedir a bons.». 

O sentimento amoroso ocupa lugar crucial na definição do ser humano. Porém, 

a vivência do amor não é encarada pacificamente, conquanto a imagem do «Velho 

Amador, Inverno com flor.» exprima, com toda a economia lexical, a beleza delicada e o 

encanto da capacidade de regeneração que a experiência de amar concede ao homem, em 

todas as idades. 

O amor enreda nas suas teias («Guerra, caça, e Amores por hum prazer, cem 

dores.», «Quem em caça, guerra, e Amores se mette, naõ sahirá quando quizer.»), não 

sendo a vontade própria suficiente para conseguir a libertação nem para a manutenção do 

segredo da paixão, cuja vivência de imediato se torna perceptível («Amor, fogo, e tosse a 

seu dono descobre.»). O seu poder incontrolável, por vezes irracional, consubstancia-se 

neste «Amor não tem lei.», justificando, portanto, redobradas cautelas. Por isso mesmo, o 

adagiário enumera os aspectos nefastos deste sentimento, que acarreta sofrimento, desperta 

ódios e vinganças («Amor, Amor, principio máo, e fim peor.», «O Amor a ninguem dá 

honra, e a muitos dá dor.», «Amor com amor se paga.»), embora não deixe de reconhecer 

as facetas construtivas do irreprimível amor («Amor de Pai, que todo o outro he ar.», «As 

sopas, e os Amores, os primeiros saõ os melhores.», «Hum cravo tira outro, hum Amor faz 

esquecer outro.», «Pelos Amores novos, esquecem os velhos.»). 

Os adágios referentes a «Ventura» dão a conhecer a estreita ligação entre o 

efectivo desejo de felicidade e a dificuldade em assegurá-la, o que justifica a descrença que 

se pressente em «A Deus, e á Ventura, botar a nadar.» ou em «Vento, e Ventura, pouco 

dura.», porque «Quanto maior he a Ventura, tanto menos he segura.», «Mais corre a 

Ventura, que cavallo, ou mula.» e «Onde Ventura falta, diligencia he escusada.». Só que, 

como é usual, o saber popular parece encontrar mecanismos de auto-regulação para superar 

o abatimento provocado por tanto desalento, contrapondo aos adágios anteriores os 

optimistas «Vem a Ventura a quem a procura.», «Vem Ventura, e dura.», «A boa Ventura 

de huns ajuda aos outros.», «Bom coração quebranta má Ventura.». 
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De qualquer forma, é um processo indicador da necessidade de manutenção da 

ordem social, pela neutralização da mentalidade contestatária. 

No que respeita a «Chorar», quando o acto é personalizado, os olhos que 

vertem lágrimas são os femininos, como havíamos constatado em momento anterior deste 

trabalho: «Mãi, que cousa he cazar? Filha fiar, parir, e Chorar.», «A Mulher, que se fia de 

Homem jurar, o que ganha, he Chorar.», «Aquella ha que Chorar, que teve bem, e veio a 

mal.». Sinónimo de tristeza e de desgraça, ao choro contrapõem-se o riso e o canto, para o 

bem e para o mal: «Folguemos em quanto podemos, outra hora Choraremos.», «Aprende 

Chorando, e rirás ganhando.». O texto proverbial aconselha a redução ou anulação da 

vivência dos sentimentos que provocam o choro e os lamentos, pela concentração no 

trabalho produtivo («Mais quero estar trabalhando, que Chorando.», «Naõ de olhos, que 

Choraõ, senaõ de mãos, que trabalham.») e pela aceitação da sua condição, fazendo 

acreditar  que «Quem he bom de contentar menos tem, que Chorar.» e, acima de tudo, 

«Donos daõ, e servos Choraõ.». 

Relativamente ao sofrimento, designado pelo verbo «Soffrer», é entendido 

como uma provação, cujo triunfo permite ao homem conhecer o seu real valor (tal como 

surge enunciado nas formas verbais reger, malhar, vencer, valer ou saber). Assim, «Quem 

Soffreo, venceo.», «No Soffrer, e abster, está todo o vencer.», «O bom Soffre, que o máo 

naõ póde.», «Morrer por ter, e Soffrer por valer.».

Outras formas menos abundantes reconduzem a distintos sentimentos e 

particularidades do carácter do homem: 

Honra 11 Medo  7 Saudades 4 Villeza 3 

Mesquinho 9 Rir  6 Temor 4 Zombaria 3 

Vergonha 9 Riso 2 Temer 4 Affeiçaõ 2 

Vergonhoso  1 Prazer 5 Zelo 4 Vingar 2 

Alegria  8 Traidor 5 Malícia 3 Partilha 1 

Dôr  7 
Perdoar 
Perdaõ 

4 
1 

Mentirosos 
Mentira 
Mentir 

3 
13 
15 

Perseverança 1 

Pela análise da frequência dos  lemas, encontramos uma profusa quantidade de 

adjectivos, que possibilitam a individualização de traços físicos e morais caracterizadores 
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do ser humano, de animais domésticos e de outras realidades que povoam o seu mundo. 

Comecemos pelos qualificadores físicos: «Fermosa, ou Formosa» (12), «Pequeno» (9), 

«Gorda» (10), «Duro» (10), «Feio, e Feia» (8), «Surdo» (6), «Magra» (5), «Louçã» (4), 

«Ruivo» (4), «Pardo» (4), «Toucada» (2), «Ranhoso» (1), «Quebrada» (1), «Requentado» 

(1), «Salobre» (1). 

Nas parémias alusivas a «Fermosa, ou Formosa», verifica-se que o compilador 

não reuniu exaustivamente todos os exemplos que, mais uma vez, se encontram 

disseminados pela colectânea, os quais elevariam o total dos adágios apresentados. É o 

caso dos vocábulos grafados com -o: «Nem taõ formosa que mate; nem taõ Feia que 

espante.», «Soffrerei filha formosa, e muito Fea, mas naõ janelleira.», «Hospeda formosa 

damno faz á bolsa.», «A Mulher, que se casa por formosa, espera na velhice ter má vida.», 

«Menino, e moço, antes manso, que formoso.», entre outros. 

Outros adjectivos qualificadores da figura feminina estão presentes em «Feio, e 

Feia», «Louçã» e «Toucada», pelo que parece ser ao aspecto físico das mulheres que mais 

atenção se presta. Unicamente no masculino, registam-se «Surdo», «Ruivo» e «Ranhoso», 

enquanto que «Pequeno» e «Duro» qualificam sobretudo objectos. Os restantes adjectivos 

caracterizam animais e objectos do universo material, que se inscrevem na vida quotidiana. 

Como qualificadores morais e psicológicos, distinguem-se 15 formas, também pouco 

valorizadas na colectânea111. 

3.6. Os trabalhos e os dias 
«Roim he o Officio, que não dá de comer a seu dono.» (p. 188) 

«Quem naõ Anda por frio, e por Sol, naõ faz seu prol.» (p.25) 

Em época de pouca mobilidade geográfica, em consequência da falta de 

transportes de longo ou breve curso, a vida do homem centrar-se-ia no local de residência e 

de trabalho. As deslocações eram efectudas pelo seu próprio pé, de barco, de carroça 

(designada por «Carro») ou, para aqueles que os possuíssem, a cavalo ou em parente 

equídeo menos nobre (asno, mula, burro, rocim). 

Neste contexto, compreende-se a grande quantidade de adágios que incluem a 

forma verbal «Andar», a partir da qual se constroem inclusivamente provérbios e 

                                                
111 Remetemos para o Anexo 3. 
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expressões idiomáticas de forte carga metafórica ou alegórica, entre outros, «Anda o carro 

diante dos bois.», «O ganho, e a lazeira Andaõ de feira em feira.», «Anda o Mundo ás 

avessas.», «Andar para traz, como o carangueijo.», «Anda como Dormedario.», «Andar de 

mal em peor.». Os demais adágios especificam quem anda, onde anda e como anda. 

«Andar» reflecte também o trabalho e as canseiras dos dias: «Andando ganha a 

azenha, e naõ estando queda.», «Quem naõ Anda por frio, e por Sol, naõ faz seu prol.», 

«Alcaide em Andar, moinho em moer, ganhaõ de comer.», «Andar, Andar, corpo a 

enterrar.». 

Nas suas constantes andanças, uma má companhia que pode seguir o homem é a 

do Diabo, pois «Quem Anda em demanda, com o Demo anda.», «Quem com o Demo 

Anda, com elle acaba.». Além disso, aqueles a quem o homem se junta denunciam o tipo 

de pessoa que é, no intemporal «Dize-me com quem Andas, dir-te-hei que manhas has.». 

Na forma substantiva, «andar» elucida o carácter feminino em «No Andar, e no 

beber, conhecerás a mulher.». O adjectivo da mesma família está igualmente relacionado 

com os defeitos da mulher, «A Mulher Andeira diz de todos, e todos dizem della.». 

Expressando as permanentes andanças a que o governo da vida obriga, o verbo 

«Hir» dá conta do trajecto de ida e do necessário regresso, de quem anda num contínuo 

«Vai, e vem», «Vai, e torna», «Vou, e venho». 

O adagiário permite ainda identificar algumas localidades, pelo facto de serem 

mais populares e mais conhecidas, em termos nacionais e além-fronteiras, assumindo-se 

como pontos de referência num percurso do domínio comum: Almada, Sacavém, 

Santarém, Abrantes, Évora, Portalegre e Coimbra, Valença, e a Beira. Localidades 

geograficamente mais distantes remetem para cidades europeias – Sevilha, Castela, 

Salamanca e Roma – e para outro ponto distante do Império ultramarino, identificado pela 

Índia. 

Outros importantes trabalhos quotidianos desenvolver-se-iam na casa e nas suas 

imediações. Assumem particular destaque «Semear» e «Fiar», com 23 e 13 adágios, 

respectivamente, especificando duas actividades do quotidiano da população campesina. 

«Vender» (21) remete para o trabalho rentabilizado, num contexto de produção e de trocas 

comerciais com fins lucrativos. 

O verbo «Semear» conjuga-se em 23 parémias, de teor essencialmente prático, 

enunciando conselhos e regras referendadas pela experiência. Deste modo, encontramos aí 
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referência concreta às épocas do calendário agrícola (identificadas através do mês ou do 

nome do santo) favoráveis e desfavoráveis à sementeira e à consequente boa ou má 

colheita. Explicitam-se também os locais mais adequados ou a preterir («terra boa», por 

oposição ao «caminho», «restolho» ou «arneiros») e os perigos que espreitam o campo 

semeado («Ao Lavrador descuidado, os ratos lhe comem o Semeado.»). Neste trabalho 

agrícola, em que o boi é o braço direito do lavrador («Por Santa Iria toma os bois, e 

Semea.»), a semente mais commumente lançada à terra é o trigo, a partir do qual se produz 

a farinha para o pão. A íntima ligação entre o trigo e o pão permite apreender as 

construções metonímicas «A quem não tem paõ Semeado, de Agosto se lhe faz Maio.» e 

«Semea cedo, colhe tardio, colherás paõ, e vinho.». Também o adágio «Quem abrolhos 

Semea, espinhos colhe.» encerra uma forte carga simbólica. 

O duplo sentido do verbo «Fiar» justifica a inclusão de dois grupos de adágios 

distintos. Por um lado, o autor recolhe 13 parémias, nas quais fiar especifica o acto de 

transformar a matéria-prima em fio e, em seguida, de confeccionar o tecido com esse 

mesmo fio. O adagiário revela ser esta uma actividade de substistência, da competência da 

mulher («A Fiar, e tecer, ganha a Mulher de comer.»; «Bem Fiei, pois meu filho criei.»), a 

partir da qual podem fazer-se camisas e toucas. No fundo, simboliza o trabalho doméstico 

permanente, da responsabilidade das figuras femininas da casa, perpetuado de geração em 

geração, como se evidencia no provérbio dialogado «Mãi, que cousa he casar? Filha, Fiar, 

parir, e chorar.». Os 6 adágios de «Fiandeira» comprovam tratar-se de uma vocação 

feminina, quer seja «boa Fiandeira», quer «Fiandeira preguiçosa». 

Por outro lado, num segundo grupo de 11 parémias, o vocábulo significa 

acreditar, afiançar, confiar. O conselho reiterado é o de se manterem atitudes de 

desconfiança e, de preferência, não se fiar em ninguém. A título exemplificativo, registem- 

-se «Naõ Fies, nem porfies, nem arrendes; vivirás entre as gentes.», «Naõ Fiarei delle hum 

figo podre.», «Naõ se fia, nem da camisa, que traz vestida.» e «Naõ te has de Fiar senaõ 

com quem comeres hum moio de sal.». 

No que diz respeito ao verbo «Vender», os adágios enunciam conselhos para 

optimizar o processo de venda e de compra (nomeadamente a quem e onde fazê-lo), por 

vezes com vista ao lucro. Não obstante, uma parte significativa destas parémias permite 

uma leitura metafórica, com explícita intenção morigeradora, nas alusões ao logro, à 

amizade sem preço, à desconfiança, à ineficácia de argumentos ou ao atrevimento: «Vende 
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gato por lebre.», «O ruim me compre o amigo, que o bom logo he Vendido.», «Quem 

cabritos Vende, e cabras naõ tem, donde lhe vem?», «Vender mel ao colmeeiro.», «Miguel, 

Miguel naõ tens abelhas, e Vendes mel.». 

A colectânea em estudo inscreve poucos adágios respeitantes aos ofícios, sendo 

os mais numerosos «Juiz» (9), «Medicos» (8), «Padeira» e «Fiandeira» (6), «Ferreiro» (5), 

num total de vinte profissões112. Outros mesteres são referidos no corpus da colectânea, se 

bem que não associados a uma palavra-lema, como no caso de barbeiro, onzeneiro, 

albardeiro, vinhateiro. 

Os ofícios indicados colocam em evidência uma realidade ligada à subsistência 

e à prestação de serviços essenciais ao dia-a-dia das populações, incluindo a prática da 

medicina. Algumas das actividades mencionadas desapareceram do universo 

contemporâneo, ou nele subsistem de forma residual, talvez somente com expressão 

meramente artesanal (como no caso do ferreiro, alfaiate, fiandeira, carvoeiro, hortelão), ou 

sob outra designação (tendeiro/ vendeiro). 

A importância do exercício de uma ocupação remunerada confirma-se com os 

adágios referentes ao lema «Officio»: «Quem tem Officio naõ morre de fome.», «Roim he 

o Officio, que naõ dá de comer a seu dono.», «A teu filho bom nome, e bom Officio». Em 

contraste com estes dez adágios, note-se os vinte relativos àqueles que, pontual ou 

sistematicamente, assumem o papel de «Ladraõ» (cuja condenação era a pena de 

enforcamento). 

As tarefas a desempenhar por quem assume o cargo de «Juiz» – aplicação da 

justiça, definida nas leis – são de difícil consecução e a actuação deste magistrado 

denuncia o estado frequente do desconcerto do mundo, pelo que o adagiário não mostra tê- 

-lo em boa conta, revelando, concomitantemente, a preocupação da população civil e o 

debate em relação aos agentes responsáveis pela aplicação da justiça: «Juiz de Aldeia, hum 

anno manda, outro na cadeia.», «O Juiz ladraõ, com os pés na maõ.», «Arrenego da Terra, 

onde o ladraõ leva o Juiz á cadea.», «Máo caminho leva o Juiz, quando vai para a forca.». 

As leis devem ser aplicadas com isenção e pulso de ferro, senão «Juiz piadoso faz o Povo 

cruel.», restando como solução «A Juiz fraco estomentallo.». Afinal, parece que qualquer 

um pode desempenhar o cargo: «Por falta de Homens, fizeraõ a meu Pai Juiz.». 

                                                
112 Remetemos de novo para o Anexo 3. 
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Lá diz o antigo ditado que «De Medico, e de louco, cada hum tem hum 

pouco.». Eventualmente, seria um ofício ainda pouco conceituado, que provocava a 

desconfiança dos doentes («Medicos de Valença, grandes fraldas, pouca Sciencia.», «Os 

erros do Medico a terra os cobre.»). O receio acentua-se com os adágios que fazem 

equivaler o Físico ao Médico: «Quando o enfermo diz, ai, o Medico diz, dai.», «Quando os 

doentes bradaõ, os Physicos ganhaõ.», «Se tens Physico teu amigo, manda-o a casa de teu 

amigo [inimigo].». Mesmo assim, alcançaram um certo prestígio, tendo em conta que «Ao 

Medico, Confessor, e Letrado, naõ os tenhas enganado.». 

A propósito dos ofícios, conclui Alain Rey que  

De tous rôles qui animent la scène judiciaire, celui d’avocat est 
le plus décrié: les proverbes ne voient dans cette fonction qu’un moyen 
habile de s’enrichir aux dépens des autres. Cependant, comme nous le 
remarquions à propos du médecin, pareillement maltraité, ces critiques ne 
traduisent pas tant la realité des mœurs de l’époque (médecine, justice) 
qu’une réaction rancunière de défoulement contre ceux auxquels il faut 
avoir recours pour faire valoir des droits aussi essentiels et naturels que la 
santé du corps et la sécurité des biens. 113

3.7. Animais 
«Triste da casa, onde a Gallinha canta, e o gallo calla.» (p. 121) 

«Quem com farelos se mistura, Porcos o comem.» (p. 222) 
«Fala como Papagaio.» (p. 202) 

Os animais domésticos têm ampla representação no adagiário de Francisco 

Rolland. São o braço direito do homem, nos processos de sobrevivência do quotidiano, em 

termos de consecução do trabalho e de alimentação. Contudo, o universo dos bichos 

enunciados nas palavras-lema ultrapassa em larga escala o conjunto daqueles que coabitam 

harmoniosamente com as comunidades, abrangendo animais selvagens (ou exóticos), aves 

e insectos. 

Em primeiríssimo lugar, com protagonismo na relação de intimidade e de 

dependência, que se estabelece com o ser humano, surgem o cão, o boi, o gato, o cavalo e 

o asno (contam entre 34 e 30 adágios). A proximidade milenar com estes animais permite 

ao homem um conhecimento optimizado dos seus comportamentos, cujas particularidades 

                                                
113 Alain Rey, op. cit., p. 556. 
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não escapam à sabedoria popular inscrita no texto proverbial, servindo eles muitas vezes de 

bom ou de mau exemplo ao próprio homem, mas também funcionando como expressiva 

metáfora das suas virtudes e defeitos, como denotam os exemplos «Deraõ-lhe miolos de 

Asno.», «Mais quero Asno, que me leve, que cavallo que me derrube.», «Mal vai á Corte, 

onde o Boy velho naõ tosse.», «De noite á candea, a Burra parece donzella.», «Amor de 

Mulher, e festa de Caõ, só attentaõ para a maõ.», «Quem com cães se deita, com Pulgas se 

levanta.», «Triste da casa, onde a Gallinha canta, e o gallo calla.», «Unhas de Gato, e 

habito de Beato.», «Quem com farelos se mistura, Porcos o comem.». 

O cão é o animal de guarda por excelência, quer em casa, quer junto do 

rebanho, embora também esteja incumbido de auxiliar o dono durante a caça. Ladra, 

morde, lambe, «bole o rabo». Deste permanente convívio, acabam por se identificar: «Qual 

he o Caõ, tal he o dono.». Onze adágios especificam os atributos da raça do galgo; pela sua 

velocidade, torna-se no aliado ideal para caçar lebres, mas convém que o dono saiba que 

«Galgo, comprallo, e não criallo.». Encontram-se ainda as palavras-lema «Perdigueiro» 

(que repete um adágio de «Galgo») e a forma castelhana «Perro», cujos adágios 

caracterizam o cão negativamente (por exemplo, «Perro com raiva a seu dono morde», ou a 

conhecida imagem «Perro velho naõ aprende lingua.»). Por seu lado, o sabujo (1 adágio) 

caracteriza-se pela sua aparente pacatez e subserviência. 

O parente canídeo não domesticado, o lobo, adquire grande destaque através 

dos 27 adágios que o nomeiam, devido à sua presença no quotidiano da vida rural. É 

encarado como animal sempre faminto, em permanente caçada para matar presas e para se 

alimentar. As parémias mostram-no em interacção – normalmente favorável – com a 

ovelha, o corvo, o cão, o cordeiro, a loba, o asno e o veado. 

Menos próximo que o cão estará o boi, cuja pujança física o circunscreve à 

árdua tarefa de arar a terra a ser semeada. À vaca não é dado o mesmo destaque (19 

adágios, contra 32), embora desempenhe um papel fundamental na alimentação, pois na 

cozinha tudo dela se aproveita. Encontram-se ainda dois adágios referentes a «Bezerrinha» 

e um a «Vaquinha». 

Outro animal de pequeno porte que frequenta a casa é o gato. Sempre pronto a 

dar caça aos ratos, o felino domesticado associa-se sobretudo ao acto de comer com fartura 

(8 adágios confirmam como está sempre pronto a roubar comida e como se regozija 

quando de barriga cheia). O gato representa a ingratidão («Faze bem á Gata, saltar-te-ha na 
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cara.», «Bom amigo he o Gato, se naõ arranhasse.») e também a falsidade («Palavras de 

Santo, e unhas de Gato.», «Unhas de Gato, e habito de Beato.»). Também o sempre 

perseguido «Rato» figura em 8 adágios. 

O cavalo é o animal que maior quantidade e variedade de atributos merece. 

Encontramo-lo qualificado com os adjectivos «corrente», «ruço», «rusilho», «ditoso, ou 

mofino», «alazão», «rifador», «fouveiro», «formoso», «galgaz», «novo», «roedor», 

«bom», «máo», «roim», ou ainda «que voa». Distingue-se também pela força, pela 

velocidade, pelo valor financeiro que representa para o dono, expresso na dedicação que 

lhe concede, sobretudo em termos de alimentação e de treinamento. Pelo contrário, o asno 

é um pouco depreciado pelo adagiário; animal para o trabalho, sacrificado com tarefas 

árduas, recebe do seu dono pouca atenção ou mesmo um tratamento desleixado. Como 

tudo parece ser um desperdício, se destinado ao asno, acaba por representar aqueles por 

quem nenhum esforço ou empenho valerão a pena («Sopa de mel naõ se fez para a boca do 

Asno», «Ensaboar a cabeça do Asno, perda do sabaõ.»). 

À extensa família dos equídeos domesticados somam-se ainda, por vezes 

através da mera repetição de adágios, a mula, o potro, a burra, o rocim e a égua, aos quais 

se associam frequentemente imagens depreciativas. 

A ave doméstica mais apreciada neste adagiário é a galinha (27 parémias). Ou 

poedeira, ou pronta para o tacho, a galinha serve fundamentalmente para a alimentação, 

pelos ovos e pela carne. Como metáfora da condição feminina, denuncia o poder que a 

mulher possui em casa, na presença ou na ausência do marido. O galo e o capão figuram 

igualmente na recompilação, embora se trate de formas muito menos valorizadas, tal como 

«Pato, e Pata», que também faz parte dos hábitos alimentares. 

Ser proprietário de um rebanho de ovelhas representa, em termos sociais, um 

sinal de riqueza preciosa, que não deve desbaratar-se, por isso, «Antes a lã se perca, que a 

Ovelha.». Para além da lã, há que contar com o fabrico de queijo. Do grupo dos caprídeos, 

encontramos adágios referentes a cabra (importante por dar leite), cordeiro, cabrito e bode, 

mas não tão valorizados. 

A importância dos animais domésticos estende-se ainda aos suínos – porco, 

porca, bácoro –, como fonte de alimentação nos meses de Inverno. A carne deste animal 

era já bastante apreciada, pela variedade de sabores das diferentes peças («Hum sabor tem 

cada caça, mas o Porco cento alcança.»). Por outro lado, dois adágios utilizam 
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sugestivamente a imagem do porco como sinónimo de companhia indesejável: «Nem 

moinho por contínuo, nem Porco por visinho.», «A Judeo, nem a Porco naõ mettas no teu 

horto.». 

Os lemas alusivos a animais que convivem com o ser humano esgotam-se com 

as referências ao touro, em 12 adágios que o distinguem pela força, a qual pode conduzir a 

situações de perigo, sintetizadas na expressão «Ter-se visto nos cornos do Touro.». 

Para finalizar, presenças quotidianas de menor porte seriam também os 

parasitas (o adagiário dá-nos notícia da pulga e do piolho) e os insectos (as abelhas, as 

moscas e as formigas), representando essencialmente defeitos humanos. A título 

exemplificativo, registem-se «Fazer de huma Pulga hum Cavalleiro armado.», «Em boca 

cerrada naõ entra Mosca.», «Tambem a Formiga tem catarro.». Ao contrário destes dois 

insectos, a «Abelha» é valorizada nos 13 adágios; juntamente com as ovelhas, é fonte de 

riqueza material para aqueles que as possuem («Quem tem Abelhas, Ovelhas, e moinho 

entrará com ElRei em desafio»). As suas qualidades e o seu proveito tornam-se evidentes 

nos adágios que estabelecem os paralelismos «Vai-se o bem para o bem, e as Abelhas para 

o mel.», «De Deus vem o bem, e das Abelhas o mel.».

Os hábitos alimentares diários contemplam ainda o «Peixe» (17 adágios), sendo 

especial relevo concedido à «Sardinha», que, por ser um peixe conhecido por todos, 

representa o que possa ter pouco valor. Também a «Pescada», a «Truta» e os «Saveis» são 

mencionados. 

A profusa variedade de bichos inerente ao dia-a-dia das pessoas estende-se à 

lebre, à toupeira e às aves, estas últimas em formas menos valorizadas relativas a gavião, 

pega, tordo, perdigão, coruja, corvo, pombo (torcaz), rola, rouxinol e aos pardais, ou 

mesmo aos exóticos papagaio e pavão, metáforas do carácter mais exuberante («Falla 

como Papagaio.», «Todos tem seu pé de Pavaõ.»). 

Para concluir, e em posição pouco valorizada, resta mencionar a cobra, a serpe, 

a toupeira, o veado, o furão e o sapo. 

Embora as palavras-lema que ilustram o vasto reino animal distingam 

concretamente 65 animais, poderemos ainda acrescentar as alusões gerais a «Gado», 

«Peixe», «Passarinho», «Rez», «Passaro», «Besta» e «Bicho». 
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3.8. A Casa 
«Melhor he curar goteira, que Casa inteira.» (p. 62) 

«Fechar as Portas, que soltaõ os touros.» (p. 223) 

A casa constitui o centro da vida familiar, pelo que a valorização do substantivo 

«Casa» é indicada pelos 35 adágios seleccionados pelo compilador. 

A construção da habitação deve ser sólida e bem localizada. É um espaço 

frequentemente associado às refeições, ao armazenamento de comida («Na Casa cheia, 

asinha se faz a cea.», «Naõ mettas em tua Casa, quem dous olhos haja, senaõ trigo, e 

cevada.», «De trigo, e de avea, minha Casa cheia.»), à presença dos animais domésticos. 

Na casa, os papéis desempenhados pelo casal estão delimitados há gerações («O Homem 

na Praça, e a Mulher em Casa.»), se bem que, por vezes, se percepcione um nítido 

contraste com a tradição: «Em Casa de mesquinho, mais póde a Mulher, que o Marido.», 

«Mal vai á Casa, aonde a roca manda á espada.», aqui metaforicamente identificando o 

homem e a mulher com os objectos de trabalho específicos de ambos. 

Como espaço interior favorável ao recolhimento e à segurança, o texto 

proverbial adverte que as visitas podem ser nefastas ao bom nome da pessoa: «Deixa a tua 

Casa, e vem-te à minha, terás negro dia.», «Deita-te em tua cama, e cuida em tua Casa.», 

«Casa hospedada, bem comida, pouco honrada.». No espaço exterior da propriedade, 

localizam-se o «Celeiro» (6 adágios), o «Horto» (2) ou «Horta (7) e o «Quintal» (1). Em 

termos de localização, é manifesta a preferência pela «Villa» (9), em detrimento da 

«Aldea» (8). 

A casa é um bem inestimável, cuja manutenção implica esforço, mas onde o 

homem pode impor-se sem constrangimentos, pois «Em sua Casa, cada qual he Rei.». 

Consequentemente, a casa revela o carácter do dono («Em Casa de sezudo, se faz o paõ 

miudo.», «Qual he elle, tal casa mantem.»). 

Relativamente aos variados objectos e utensílios integrados neste espaço, 

adquirem relevo a «Porta» (14 parémias), «Mesa, ou Meza» (13), «Candea» (10) e 

«Panella» (9). 

De facto, o contacto com o exterior consuma-se por meio da porta, que adquire 

uma função protectora contra as malévolas influências da rua e da vizinhança. Por 

conseguinte, os adágios insistem em aconselhar a redução de contactos com o exterior, 

através da manutenção das portas fechadas. O recolhimento, o recato, a desconfiança 
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permitem conservar a honra, daí que «Naõ me apraz a chave, que em muitas Porta faz.» e 

«Tudo farei, casas de duas Portas naõ guardarei.». O adagiário permite ver claramente uma 

constante atitude de desagrado em relação ao convívio com estranhos ao núcleo familiar, 

dentro de casa, a qual não é, por excelência, um espaço de partilha pela abertura ao Outro. 

No que diz respeito à especificidade da relação com os vizinhos, fizemos anteriormente 

análise detalhada. 

Formas valorizadas, como mesa e panela, permitem constatar a importância das 

refeições no quotidiano. Outras palavras-lema alargam o conhecimento do universo da 

casa, relativamente à sua constituição material (paredes, telhas, telhado, ombreiras) e aos 

objectos que contém (arca, cama, chave, espelho, entre muitas outras114). 

3.9. Frutos da terra, calendário e elementos cósmicos 

«Nem herva no Trigo, nem suspeita no amigo.» (p. 294) 

«Santa Luzia cresce a noite, mingoa o Dia.» (p. 88)

O editor desta recompilação faz sobressair uma extensíssima área vocabular 

concernente à produtividade do campo – culturas agrícolas e hortícolas, criação de gado 

(não esquecendo o sal, a meio caminho entre a terra e o mar) -, pois é da terra, da horta (e 

horto), dos prados onde pasta o gado, que o ser humano retira a variedade de produtos 

vegetais e animais, para sua subsistência. Deste modo, enriquece abundantemente a 

policromia lexical do seu adagiário. 

Para além do vinho (que foi objecto de reflexão em momento anterior deste 

trabalho, bem como a vinha e as uvas,), podemos discernir o «Trigo» (21 adágios), «Mel» 

(18), «Ovo» (16), «Peras» (9), «Alhos», «Figos», «Cevada», «Pepino», «Vinagre», de 

entre uma vastíssima lista115. 

Os meses do ano também reenviam o leitor para um ambiente rural, onde o 

conhecimento da natureza, dos seus caprichos e da sua prodigalidade, dando ao homem a 

capacidade de dominá-la, permitiu igualmente a mobilização de saberes geracionalmente 

vantajosos. 

                                                
114 São apresentadas no Anexo 3. 
115 Apresentamo-la novamente no Anexo 3. 
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O calendário agrícola repercute-se igualmente nos adágios com a palavra-lema 

«Anno» (18), através dos quais denota a carestia a que a população, ao subsistir dos frutos 

da terra, estaria sujeita: «Em Anno bom o graõ he feno, e em o maó a palha he graõ.», 

«Máo Anno has de aguardar, por naõ empeorar.», «Melhor he Anno tardio, que vasio.», 

«Quem se veste de ruim panno, veste-se duas vezes no Anno.». A identificação das épocas 

e dos meses do ano tem como ponto de referência os nomes de santos da devoção popular. 

Ao contrário do «Dia» (19 parémias), a noite não tem representação entre os 

lemas da colectânea. A construção destes adágios acentua ligeiramente a coloração positiva 

do adjectivo «bom» e «melhor», em detrimento dos «máos» dias: «Ao bom Dia abre a 

porta, e ao máo te apparelha.», «Em bons Dias, boas obras.», «Hum Dia melhor, que 

outro.». O calendário pode conhecer-se com exactidão através do ritmado «Trinta Dias tem 

Novembro, Abril, Junho, e Setembro, vinte e oito tem hum, os outros trinta e hum.». 

De entre as estações do ano, adquirem particular significado o «Veraõ» (11) e o 

«Inverno» (10), repetindo-se 5 adágios construídos a partir da dicotomia Verão/ Inverno. 

De facto, como pontos de referência no processo de renovação periódica da natureza, 

ambas as estações definem os períodos de abundância e de escassez, determinando as 

condições de vida do ser humano, como se pode constatar em «No Inverno forneira, e no 

Veraõ Taverneira.» ou «Ao Veraõ taverneira, e ao Inverno padeira.», «Paõ de hoje, carne 

de hontem, vinho de outro Veraõ, fazem o Homem saõ.», «Em Veraõ cada hum lava seu 

panno». 

O principal elemento regulador dos dias e com intervenção directa nos 

trabalhos agrícolas é o «Sol». As trinta e uma parémias relembram a tríade criadora sol-

terra-água («Sol, e boa Terra fazem bom gado, que naõ pastor affamado.», «Com agua, e 

com Sol, Deos he creador.»), bem como os dias mais breves do Inverno e mais longos da 

Primavera («Sol de Janeiro sahe tarde, e poem-se cedo.»), as práticas de pastoreio («Pastor 

descuidado, ao Sol posto busca o gado.»), enfim, os caprichos do tempo («Sol de Março 

péga como pegamaço, e fere como maço.»). Na verdade, estes adágios confirmam o 

permanente trabalho árduo da população («Quem naõ anda por frio, e por Sol naõ faz seu 

prol.», «Se queres boa fama, naõ te tome o Sol na cama.»), que não usufruía de tempos 

livres para descanso, o que talvez pudesse ocorrer após uma vida de cega obediência e 

sacrifício («Faze o que manda o Senhor, assentar-te-hás com elle ao Sol.») ou, mais 
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gratuitamente, aos felizes contemplados com a sorte ditada pelo nascimento («Para quem 

ganhas ganhador? para quem está dormindo ao Sol.»).

De modo inexorável, o «Tempo» (30 adágios) condiciona a vida dos homens na 

terra, pelo que o adagiário relembra que «O Tempo he relogio da vida.», «O Tempo he 

mestre de tudo.». A existência é sempre breve, não havendo qualquer processo para 

controlar o devir temporal («Vai-se o Tempo, como o vento.», «Tempo, e hora naõ se ata 

com soga.»), pelo que devemos aproveitar o que nos é dado. Por outro lado, numa visão 

mais simplista, em alguns casos pode ser benéfico deixá-lo passar: «O Tempo cura o 

enfermo, que naõ o unguento.», «O Tempo dá remedio, onde falta conselho.», «Naõ ha taõ 

máo Tempo, que o tempo naõ allivie seu tormento.», «Ao perigo com lento, ao remedio 

com Tempo.». Um raciocínio mais conclusivo demonstra como a condição de mortal é que 

justifica todas estas reflexões, enquanto que, por oposição à pequenez do ser humano, 

«Naõ poem Deos Tempo em mudar tempo.». 

As formas que se apresentam mais desvalorizadas são «Chover» (9), «Frio» (9), 

«Neve» (7), «Geada» (4), «Lua» (3 adágios, tendo dois valor metafórico) e «Primavera» 

(1). Inversamente aos caprichos do sol e da chuva, a neve encontra representações 

favoráveis, como exemplificam «Boa he a Neve, que em seu tempo vem.», «Anno de 

Neves, muito paõ, e muitas crescentes.» e «Anno de Neves, anno de bens.». 

3.10. Guerra e paz 
«Hajamos Paz, morreremos velhos.» (p. 173) 

«Tanto Morre o Papa, como o que naõ tem capa.» (p. 173) 

No ano em que Francisco Rolland disponibiliza a sua recompilação, os conflitos 

bélicos em território nacional haviam-se tornado menos intensos, se bem que a experiência 

da guerra que se manifesta no texto proverbial, como testemunho da memória colectiva, 

permaneça viva. De qualquer modo, em confronto com os 17 adágios de «Guerra», os 12 

de «Paz» quase equilibram os conceitos. Andar na guerra, «hir a ella», é encarado como 

uma situação nefasta para todos, pois não só mobiliza bastantes homens, como também se 

traduz em mortes, incertezas, insegurança. Entre as outras 12 parémias, cinco repetem-se 

devido à construção assente no binómio guerra/ paz (por exemplo, «Boa guerra faz boa 

Paz.», «Veste-te em guerra, e arma-te em Paz.»). As restantes são favoráveis à paz, 
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situação política desejada, garante de longevidade: «Pouco, e em Paz, muito se me faz.», 

«Hajamos Paz, morreremos velhos.». 

Os incontornáveis desentendimentos entre as pessoas tornam-se claros através 

das sugestivas imagens «Naõ ha Paz entre gente, nem entre as tripas do ventre.» e «Quem 

acorda o caõ dormindo, vende a Paz, e compra ruido.», encarando-se como inimigos os 

familiares ou vizinhos, ou seja, aqueles com quem se mantêm interacções diárias. 

Não obstante, o conceito de guerra parece ser ainda actuante, enfaticamente 

assinalado com os lemas «Inimigo» (11 adágios), «Arma, e Armar» (7) e «Espada» (6), 

subsistindo no texto proverbial a marca dos conturbados tempos belicistas, em que a posse 

de uma arma era garantia de sobrevivência. Outras palavras-lema alusivas a este conceito 

são «Ameaçar» (5), «Traidor» (5), «Temer» (4) e «Temor» (4), «Vencer» (10) e «Vingar» 

(2). 

Tendo em conta a longevidade dos adágios, estas e outras vicissitudes do 

quotidiano das populações justificam a especial valorização e presentificação do conceito 

de morte, por oposição ao de vida, sendo o número de adágios elucidativo: «Morrer» (22), 

«Morte» (20), «Morto» (12), «Sepultura» (3), «Doente» (7),  e «Enfermar» (8), «Viver» 

(21), «Vida» (15), «Sarar» (9), «Saõ» (3), «Saude» (8). 

Nos adágios que incluem os vocábulos «Morrer» e «Morte», torna-se 

perceptível a familiaridade com a derradeira etapa da frágil vida humana, condicionada por 

guerras, doenças, velhice, e outros males de difícil superação. Perante a inevitabilidade da 

morte, reforça-se a ideia de que todos são indistintamente visitados por ela, não havendo 

como escapar-lhe, pelo que «Tanto Morre o Papa, como o que naõ tem capa.», «Na Morte 

ninguem finge, nem he pobre.», «Quem ganha sem despender, naõ lhe lembra que ha de 

Morrer, nem que herdeiros ha de ter.», «Á Morte naõ ha casa forte.». Assim, «Hoje em 

nossa figura, e á manhã na Sepultura.». Talvez reste ao homem encará-la com dignidade, 

acreditando que «A Morte com honra desassombra.». 

No breve hiato temporal que define a existência do ser humano, afadigado na 

complexa arte de sobreviver, que contraria a nobreza do receituário sentenciado em «Para 

prospera Vida, arte, ordem, e medida.», nem sempre a vida corre bem. 

A despeito da consciência de que a morte nivela os homens, também a imagem 

bíblica «Todos somos filhos de Adaõ, só a Vida nos differença.» confirma que, à nascença, 

todos são iguais. Contudo, expulso sem redenção do espaço edénico, que não consegue 
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reconstruir, o ser humano vê-se imediatamente – e, para muitos, injustamente – 

discriminado pelas circunstâncias aleatórias do seu nascimento. 

3.11. Relações com o capital 
«Não ha mal, taõ lastimeiro, como não ter Dinheiro.» (p. 91)  

«Aquelles saõ Ricos, que tem amigos.» (p. 247) 

No cômputo das formas mais valorizadas, de acordo com o Quadro III, avulta o 

substantivo «Dinheiro» (40 parémias), elemento-chave no quotidiano das interacções 

sócio-económicas. A leitura deste vasto conjunto indicia uma relação perspicaz e 

sistemática com o precioso metal, que o adagiário não desmerece. Vejamos, então, o que a 

sabedoria proverbial afirma: o dinheiro é moeda de troca na obtenção de favores e 

influência («Mais abranda o Dinheiro, que palavras de Cavalleiro.», «Tudo póde o 

Dinheiro.», «Quem Dinheiro tiver, fará o que quizer.») e na manutenção ou aquisição de 

estatuto social («Bons costumes, e muito Dinheiro, faráõ a meu filho Cavalleiro.»); sendo 

um bem a preservar, torna aquele que o possui numa pessoa desconfiada («De quem do seu 

foi máo dispenseiro, naõ fies o teu Dinheiro.») que rapidamente compreende a difícil 

resolução de casos de dívidas («Quem Dinheiro quer cobrar, muitas voltas ha de dar.», 

«Dinheiro emprestaste, inimigo ganhaste.»). Através do dinheiro, denunciam-se as relações 

oportunistas («Mais val a velha com Dinheiro, que moça com cabello.», «Em quanto ha 

Dinheiro, ha amigos.», «Sobre o Dinheiro naõ ha companheiro.»); é ainda importante nas 

transacções comerciais, salientando-se, no que diz respeito a ofícios que envolvem 

pagamentos, o vendeiro, o carvoeiro, albardeiro, onzeneiro, carniceiro, ferreiro, rameira e 

estalajadeiro. 

Afigura-se do conhecimento geral que o dinheiro, representando a posse de 

bens materiais, excede os bens espirituais ou morais – e o adagiário regista-o sem 

ressentimentos nem pudor. Longe dos princípios da mensagem cristã, a realidade tem 

contornos distintos: o dinheiro é útil, faz demasiada falta e permite uma vida folgada. Entre 

outros, confirmam-no «Amor faz muito, o Dinheiro tudo.», «Naõ ha mal, taõ lastimeiro, 

como naõ ter Dinheiro.», «Dinheiro he a medida de todas as cousas.», «Do Dinheiro, e da 

verdade, a metade da metade.», «Quem naõ tem Dinheiro, naõ tem graça.», «Traz trabalho 
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vem Dinheiro com descanso.». Somente dois valores o excedem, por serem desejados 

incondicionalmente por tantos homens: «Paz, e saude, Dinheiro a quem o quizer.». 

Haverá uma ancestral incompatibilidade entre ser rico e ser bafejado pelo amor 

ou pela amizade, o que justifica o apelo «Querei-me pelo que vos quero, naõ me falleis em 

Dinheiro.». 

A quantidade de dinheiro ou de bens que se possui determina os níveis de 

riqueza e de pobreza. De acordo com o adagiário, sobressai a condição daqueles que são 

sócio-economicamente desfavorecidos, em constante desvantagem face aos revezes da 

fortuna. Na verdade, os adágios reunidos em «Pobre» (substantivo e adjectivo) exibem 

sobretudo as circunstâncias marcadas pela falta de alimentos («Na casa do Homem Pobre, 

todos peleijaõ, e naõ sabem de que; e he porque naõ tem que comer.», «O Homem Pobre a 

dobrado custo come.», ou «Na boda dos Pobres tudo saõ vozes.»), pela ausência de meios 

de subsistência ou de bens («Assaz he Pobre, e delgado, quem conta seu gado.», «O 

testamento do Pobre na unha se escreve.»), que condicionam uma vida marcada pela 

tristeza e prostração. Por tudo isso, a sabedoria popular impôs-lhes os defeitos do 

oportunismo e da vileza, da preguiça e da criminalidade, consequência directa da sua 

pobreza, tal como enunciam «A vergonha no Pobre, fa-lo mais podre.», «De traz da porta 

do Pobre, toda a vileza se esconde.», «O preguiçoso sempre he Pobre.», «A Quaresma, e a 

cadeia para Pobres he feita.». 

Estes conceitos são reiterados pelos nove provérbios com o substantivo 

«Pobreza»: «Quem diz que Pobreza naõ he vileza, naõ tem siso na cabeça.», «Á casta a 

pobreza lhe faz fazer vileza.», «A Pobreza obriga a vilezas.», entre outros. Como única 

redenção para esta visão determinista, talvez sirva a mensagem cristã que relembra a 

inevitabilidade da morte, que a todos nivela, «Na morte ninguem finge, nem he Pobre.», 

«Naõ ha casamento Pobre, nem mortalha rica.». Na sequência directa de tanta carestia, 

encontram-se os adágios compulsados em «Fóme» (15), «Faminto» (4), «Esmola» (2) e 

«Esmolou» (2), bem como «Divida» (3). 

As desigualdades ao nível financeiro acentuam-se pela confrontação entre estas 

67 parémias, alusivas aos mais desfavorecidos, e as 48 referentes aos que vivem em 

abundância: «Rica, e Rico» (22), «Riqueza» (1), «Fartar» (19), «Avarento» (6). Conquanto 

a existência do homem rico esteja facilitada no comer, no vestir e no casamento, 

imediatamente garantidos («Quem casa com Mulher Rica, e feia, tem ruim cama, e boa 
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meza.», «Se queres ser Rico, calça de vacca, e veste de fino.», «O Homem Rico, a fama 

casa seu filho.»), este «corre mais perigo», pelo que tem de se isolar para afastar os 

oportunistas. Por conseguinte, também são generalizados os defeitos da soberba, da 

avareza e mesmo da cobiça, apanágio dos ricos. 

O verbo «Fartar», o substantivo e o adjectivo da mesma família aludem ao acto 

de comer ou de armazenar mantimentos, isto é, enunciam necessidades primárias de 

subsistência, bem garantidas aos que têm dinheiro. 

Outros vocábulos contribuem para a formação de um quadro elucidativo de 

práticas alusivas ao equilíbrio ou às transacções financeiras: 

Perder 34 Emprestar 11 Penhor 5 Preço 2 

Ganhar 7 Pedir 11 Proveito 4 Fiador 2 

Pagar 
Pagador 

19 
4 

Gastar 
Gastador 

11 
2 

Contas 4 Moeda 2 

Comprar 14 Bolsa 10 Divida 3 Real 2 

Elemento importante nesta estrutura, o «Ouro» (21) e a «Prata» (5) são 

indicadores de diversos tipos de fortuna. 

Por oposição ao acto de guardar ou de ganhar, nos provérbios recordam-se as 

circunstâncias que levam o homem a «Perder». As perdas tanto podem ocorrer em termos 

materiais como morais, sendo estas as mais penosas socialmente, se considerarmos que 

«Mais val Perder-se o Homem, que o nome, se elle he bom.», «Perca-se tudo, e fique a boa 

fama.». Perdem-se o «siso», a «capa», a «venda», os «barrís», as «graças», o «bem», «lã», 

«tempo», «carne», «raçaõ de Paço», «sopa», o «mês», «cavalo», «honor», «paõ», «sabor», 

«amigo». Testemunham, assim, as dificuldades do quotidiano, que condenam o homem a 

perder, a pedir, a gastar, a contrair dívidas, a abrir os cordões à bolsa para saldar contas, 

com as poucas moedas que conseguiria arrecadar. 
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3.12. O universo do corpo humano 
«Conheço-o, como as minhas Mãos.» (p. 156) 

«Quem pedra para cima deita, cahe-lhe na Cabeça.» (p. 51) 

A uma vida inteira de convívio com o corpo não podia ser alheio o interesse e a 

observação atenta do mesmo, pelo que o texto proverbial acabou por encontrar nas 

diferentes partes do corpo físico do ser humano frequente matéria de reflexão e de 

aconselhamento, denunciando os seus aspectos característicos, o seu processo de 

funcionamento, as suas fraquezas e potencialidades, por vezes com expressivo conteúdo 

figurativo. 

Neste caso, o editor igualmente reuniu um significativo número de lemas 

concernentes ao corpo e a alguns órgãos internos116. 

As partes do corpo mais valorizadas são aquelas cuja funcionalidade e 

capacidade específicas permitem distinguir o homem dos restantes animais da criação: 

«Mãos, e Maõ» (29), «Pé» (29), «Boca» (26), «Cabeça» (24) e «Barba» (22). Também se 

concentram na parte superior do corpo 13 dos substantivos arrolados 117.  

Os adágios relativos às mãos encerram um juízo morigerador, ao representarem 

toda uma série de gestos de virtude e, sobretudo, de defeitos humanos. Nesse sentido, dão a 

conhecer a falsidade, a avareza, a crueldade, a ganância e o abuso. A imagem da «Maõ 

lavada» indicia os princípios da honra, do carácter imaculado e virtuoso; outras qualidades 

são a generosidade, o recato e a contenção, a solidadriedade. A título exemplificativo, 

poderão destacar-se «Ao villaõ daõ-lhe o pé, e toma a Maõ.», «Naõ passes o pé além da 

Maõ.», «Mais val hum passarinho na Maõ, que dous que vaõ voando.», «Naõ mettas a Maõ 

em prato, onde te fiquem as unhas.», «Quem quizer olho saõ, ate a Maõ.». 

Em relação ao «Pé», entre as parémias distinguem-se conhecidas expressões 

idiomáticas da Língua Portuguesa: «Bem sabe por onde poem os Pés.», «Cahe-lhe o 

coração aos Pés.», «Naõ tem Pés, nem cabeça.», entre outras. Também esta parte do corpo 

se adequa às parémias com forte intenção moralizadora, reiterando manifestamente os 

valores da aceitação, contenção, humildade, solidariedade, a capacidade de resistência e a 

cautela, por oposição às condenáveis impertinência e indolência. O único traço físico que 

se torna patente pode ler-se em «Grande Pé, e grande orelha, sinal he de grande besta.», e a 

                                                
116 Ver Anexo 3. 
117 Ver Anexo 3. 
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desproporção encontra relação directa com a falta de inteligência ou de delicadeza. Aos 

conceitos morais de mentira e de verdade ligam-se também os pés, que facilmente 

permitem que a mentira seja descoberta e a verdade por vezes escape, por isso «A mentira 

naõ tem Pés.» e «A verdade naõ tem Pés, e anda.». 

No adagiário, a barba é qualificada pelos adjectivos «cã», «branca», «partida», 

símbolos de velhice e de juventude, respectivamente. Se for «ruiva», encobre um homem 

falso, embora outros traços peculiares tornem evidente o carácter, tais como expressam os 

adágios «Homem astroso, Barba até o olho.», «Barba de tres cores, Barba de traidores.», 

«Comer á custa da Barba longa.», e «Queixadas sem Barbas, naõ merecem ser honradas.». 

Para contrabalançar o valor absoluto destas asserções, a sabedoria popular 

também reconhece que «Mais honra ha, que a Barba.» e «Mais val migalha, que pello de 

Barba.». Facilmente se identifica o valor metafórico que o substantivo adquire no adágio 

«Mal vai o fuso, quando a Barba naõ anda em cima.».

A boca – «má», «grande», «de praga» – quer-se cerrada e fechada, pois a 

discrição é a atitude mais louvada, contrariamente à inconsequência das palavras do 

indiscreto, à falsidade e maledicência dos tagarelas. Enquanto que «Boca que diz sim, diz 

naõ.», «Pela Boca morre o peixe.», «O mal, que de tua Boca sahe, em teu seio cahe.» ou 

«Quem má Boca tem, má bostella faz.», melhor será viver de forma circunspecta, e então 

«Na Boca do discreto, o público he secreto.», «Boca fechada, tira-me de baralha.». O bom 

senso do texto proverbial reconhece o assisado uso da palavra, visto que «Quem tem Boca, 

vai a Roma.» e «Quem tem Boca naõ diga ao outro, assopra.». 

Perante as atribulações do dia-a-dia, a cabeça está sujeita a quebrar com 

frequência. Através desta parte do corpo humano, representam-se essencialmente 

comportamentos e valores: as preocupações do dia-a-dia («A dor de Cabeça minha, e as 

vaccas nossas.», «Naõ nos doa a Cabeça até lá.»), as decepções («Nunca lavei Cabeça, que 

me naõ sahisse tinhosa.», «A quem tem Cabeça, naõ lhe falta carapuça.»), a vaidade («Boa 

he a fazenda, quando naõ sóbe á Cabeça.»), a disparidade de opiniões («Quantas Cabeças, 

tantas carapuças.»), a irresponsabilidade («Quem naõ tem Cabeça, naõ ha mister 

carapuça.», «Quem em pedra duas vezes tropeça, naõ he muito quebrar a Cabeça.»), as 

atitudes previdentes e imprevidentes («Ditoso de quem experimenta em Cabeça alheia.», 

«Naõ te mettas em contenda, naõ te quebraraõ a Cabeça.», ou «Quem pedra para cima 

deita, cahe-lhe na Cabeça.», «Se queres enfermar, lava a Cabeça, e vai-te deitar.»). 
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4. Aspectos Linguísticos 

4.1. Ortografia 

Duzentos e vinte e cinco anos separam-nos da edição dos Adagios... de Francisco 

Rolland. No entanto, as diferenças observadas ao nível linguístico ou semântico não 

impedem a compreensão do corpus proverbial reunido na colectânea, cuja leitura se revela 

bastante acessível. 

O processo de evolução da língua ditou mudanças em termos ortográficos e 

lexicais, bem como no que se refere à pontuação. Facilmente as detectamos em colectâneas 

editadas recentemente, que confirmam a permanência na memória colectiva de centenas de 

adágios, igualmente inscritos no trabalho de Rolland.  

Uma leitura atenta das entradas lexicais, que estruturam o corpus adagial 

coligido, denuncia as flutuações em termos de registo ortográfico, confirmadas pelas 

palavras-lema, nos casos em que explicitamente consentem duas grafias distintas, as quais 

são de facto utilizadas nos adágios que vão sendo repetidos ao longo das páginas da obra. 

Estas e outras notações passamos agora a enunciar. 

4.1.1. Grafemas vocálicos118

A. a

Adquire o valor de vogal oral pretónica em sílaba medial de «piadoso» (uma 

única ocorrência). 

B. e

Forma o plural do substantivo, do adjectivo ou do pronome, terminados em –al no 

singular: «nacionaes», «arraiaes» (uma ocorrência), «pardaes», «taes», «iguaes». 

Encontra-se como vogal oral pretónica na primeira sílaba de «meador» (uma 

ocorrência). 

Em ditongos orais decrescentes, registam-se alternadamente as grafias «pentea»/ 

«penteia», «aldea»/ «aldeia», «candea»/ «candeia», «ceas»/ «ceias». 
                                                
118 A classificação dos sons linguísticos vocálicos e consonânticos orienta-se pelo trabalho de Celso Cunha e 
Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1988, p. 
32 a 53. 
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Com o valor de i, ocorre em «serodeo» (uma vez), «Creador» e «creatura» (duas 

vezes), «sesudo» (dez ocorrências, pois a forma predominante é «sisudo», com 21). 

A dupla grafia apresenta-se em casos de vocábulos que alternam o e com o o/a, 

exemplificados nos lemas «Fermosa, ou Formosa», «Fermosura, ou Formosura», em 

«resgadura»/ «rasgadura». 

C. i, y

Como vogal pretónica, alterna com o e na primeira sílaba do substantivo 

«pineira»/ «peneira» (respectivamente, uma e quatro ocorrências) e da forma verbal 

«vivirás»/ «viverás» (a segunda forma surge apenas num adágio da página 266, « Segue a 

formiga, viverás sem fadiga.»). Registam-se ainda as formas «liviandade», «livianos» e 

«liviano», mas também uma ocorrência de «leviano». 

Forma ditongo no adjectivo «peior»/ «peiores» e no verbo «peiorará» (somente 

uma ocorrência), se bem que também ocorram as formas «peor»/ «peores»/ «empeorar»/ 

«peorará», e, no final do texto prefacial, «piores». Coexistem igualmente «alheio» e 

«alheo», «aldea» e «aldeia», «tea» e «teia» (com uma só ocorrência). 

Como grafema na realização nasal, é usado na sílaba inicial de «invidar», 

ocorrendo também a forma mais actual «envidar» na repetição do adágio, na página 276 

(«A má Sórte envidar forte»). 

O y surge com o valor de semivogal com alguma frequência, alternando com o i. 

As próprias palavras-lema admitem a dupla grafia de «Seyo, ou Seio», «Mayo, ou Maio», 

«Boys, ou Bois», «Rey, ou Rei», o mesmo não acontecendo já com «Lei» e «Grei». 

Com o valor actual do i, encontra-se nos vocábulos «Typografia» e 

«typograficas» (uma ocorrência), «Mystica» (duas ocorrências), «Egypcios» (uma), «Ay» 

(embora a forma mais frequente seja «Ai»), «Fysico» e «Fysica» (também no plural), 

«Pythagoras», «lynce», «Hypocrita» e «tyrannia» (uma ocorrência) e «Mysterio» (duas 

ocorrências). 

D. o

Correspondendo ao actual u, o grafema ocorre num vasto conjunto de lexemas, 

que contêm ditongos orais decrescentes, como em «máo», «páo», «váo», «chapeo» (uma 

ocorrência), «Deos», «Ceo», «Judeo», «sandeo», em «bozina», «bofarinheiro», 
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«mingoante», e nas formas verbais da 2ª Conjugação, no Pretérito Perfeito do Indicativo, 

terceira pessoa do singular, como «metteo», «perdeo», «morreo», «comeo», «converteo», 

«recebeo», «ardeo», «encheo», «lambeo», «respondeo», entre outras; o mesmo se verifica 

com as formas verbais 1ª e da 3ª Conjugações, tais como «deo» (mas em três ocorrências 

regista «deu»), «permittio», «servio», «unio», «cahio», «sahio». «Agoa» coocorre com 

«agua», tal como especifica a palavra-lema, «Agoa, ou Agua». 

Os lemas «Roim» e «Ruim» comportam as duas formas, se bem que distintos, ao 

contrário dos exemplos enunciados anteriormente. 

Um último exemplo diz respeito ao adjectivo «goloso», que se encontra em três 

parémias. 

E. u

Como vogal oral pretónica, ocorre uma única vez em «cubiça», sendo a forma 

mais comum «cobiça», mas também nas formas do verbo cobrir e descobrir («cubrir», 

«descubrir», «descuberto»), coexistindo com a grafia com o. 

F. ãa

No corpus em estudo, verifica-se a existência de lexemas que comportam ãa, 

com o til sempre no primeiro a. Não obstante, a dupla grafia é recorrente, sendo mais uma 

vez destacada nas palavras-lema: «Lãa, ou Lã», «Maçãa, ou Maçã», «Vãa, ou Vã». O 

adjectivo «sã» apenas admite esta grafia, nos três adágios em que é utilizado. Pelo 

contrário, a entrada lexical «Cãas» parece esquecer a efectiva dupla ocorrência posterior de 

«cã». Outro substantivo que admite duas grafias é «rãa» e «rãs», em duas ocorrências 

únicas, respectivamente. 

As formas em destaque resultam da evolução da língua, a partir do fenómeno 

fonético de síncope do n intervocálico, do étimo latino destas formas de substantivos ou de 

adjectivos no género feminino. Em alguns casos, evidenciam-se claramente os dois 

momentos deste processo de evolução, devido à opção do editor por formas 

correspondentes ao Português actual, em detrimento de outras, que gradualmente vão 

entrando em desuso. 
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G. aõ/ ãos, ãi 

Os ditongos nasais decrescentes correspondem às grafias aõ, ãos e ãi. No caso 

dos advérbios e dos substantivos, podem exemplificar-se, respectivamente, com «naõ», 

«entaõ», «senaõ», e «aguilhaõ», «paõ», «razaõ», «Affeiçaõ», «Joaõ», «falcaõ», «Christaõ» 

ou «maõ». O plural dos dois últimos assinala-se, no entanto, com o til no a, «Christãos» e 

«mãos», tal como «Irmãos» e «grãos», «vãos» e «saõs». 

Distingue-se dos anteriores o singular «rabão», com til no a. 

As formas verbais na terceira pessoa do plural, no Presente e no Pretérito Perfeito 

do Indicativo, terminam sistematicamente em aõ: «faltaõ», «ganhaõ», «vieraõ», «deraõ», 

«sahiraõ-me», «crescêraõ», «embaláraõ», entre muitas outras. 

Um segundo ditongo nasal decrescente é grafado com i, neste caso, «mãi». 

4.1.2. Grafemas consonânticos 

A. b e bb 

O fonema oclusivo bilabial sonoro corresponde às grafias b e bb, mas a 

duplicação da consoante surge unicamente no interior dos vocábulos «Sabbado» e 

«Abbade». 

B. c, q, cc, ch

Estes grafemas remetem para o fonema oclusivo velar surdo /k/. 

O corpus não contempla nenhum vocábulo com a grafia do k. 

O primeiro é usado antes das vogais a, o e u: «calma», «costado», «Acutilado», 

«bocado», entre muitos outros. O segundo, o dígrafo qu, encontra-se numa pluralidade de 

vocábulos, como «aqui», «quizer», «quinta», «tosquiar», «qualquer», «quando», «quatro», 

ou ainda «quem», «queima», «fraqueza», «esquece». 

O duplo cc regista-se em formas que, por vezes, admitem variantes: «bocca»/ 

«boca» (sendo esta segunda a palavra-lema), «secca»/ «seca» (aqui com uma só 

ocorrência) e «seccura»/ «secura» (também uma só),  «accrescenta», «accommetter», 

«deseccado», «vacca», «soccos», «sacco», «occupado», «occasiaõ», «accommodar» e, 

para finalizar, «peccado»/ «peccar»/ «peccador». 
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Por outro lado, o duplo cc representa também o fonema fricativo linguodental 

surdo /s/, nos três exemplos de «accender», «succede» e «successos». 

Em relação ao grupo consonântico ch, com valor do som /k/, vêmo-lo apenas nas 

ocorrências de «Christo», «Chistaõ»/ «Christãos» e de «Alchimia». 

C.  f, ff , ph

Para representar a fricativa labiodental surda /f/, encontramos em interior de 

forma um extenso conjunto de vocábulos com a dupla consoante, por exemplo, «official»/ 

«officio», «soffrer», «affeiçaõ», «affogar», «offender», «Affonso», «effeito», «affiada», 

num total de dezoito. 

O ph repete-se unicamente nos quatro adágios com o substantivo «Physico», se 

bem que a palavra-lema acuse a dupla grafia «Physico, ou Fysico». No prólogo da 

colectânea, o impressor escreve «filosofos». 

D. h

A letra h encontra-se no início dos vocábulos cujo étimo também a possui, mas 

igualmente em alguns de que não fazia parte etimologicamente. 

Tal como no Português actual, registam-se os vocábulos «habilidade», 

«harmonia», «homem», «hospede»/ «hospedar», «herdeiro»/«herdade»/ «herda», «honra»/ 

«honrar», «habito», «hora», «hoje», «horta» e «horto», bem como as várias formas do 

verbo Haver, em variados tempos e modos («ha», «has», «haõ», «hei», «haveis», «haja», 

«hajas», «hajamos», «haverei», «havido», «houve», «houvera», entre outras; surgem 

igualmente grafadas as formas acentuadas – «há», «há-as» – em dez adágios da 

compilação). Outros vocábulos menos frequentes (uma e três ocorrências) são a 

onomatopeia «him», «Historia», «Historicos» e «humanidade», no prólogo, «humana», 

«humilde», «humilhado», «Hypocrita», «honor». 

Com o pronome mesoclítico, as formas verbais no Futuro do Indicativo grafam-se 

com «hei»/ «ha»/ «haõ», por exemplo, «dar-vo-lo-hei», «dir-te-hei», «assentar-me-hei», 

«dar-vos-hei», «far-te-hei», «ver-lhe-heis», «pôr-te-ha», «tirar-te-ha», «comer-vos-haõ», 

ou «Dar-vo-lo-hemos» (o hífen está ausente, certamente devido a gralha tipográfica, em 

«picar te-hei», «dar-vos hei», «farte-hei»). 
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Três formas mantêm o h após o prefixo: «deshonra», «inhumanidades» e 

«exhortaõ». 

Em posição interior, encontra-se em «extrahidos» e nos dígrafos ch, nh e lh; 

menos comuns são as formas com th, que ocorrem essencialmente no prólogo («authores», 

«enthusiasmados», «Cathecismos», «methodica», «Theatino»), para além dos nomes 

próprios «S. Bartholomeu», «Martha», «Catharina», «Mattheus», «Mathias», 

«Pythagoras», e em «Ethicas», «thesoura», «author».

De entre as palavras sem o h no étimo latino, contam-se o determinante artigo 

indefinido «hum»/ «huma»/ «huns»/ «humas», as formas dos verbos Ser e Ir, 

respectivamente, «he», «hir» e «hís» (não obstante, contam-se dezasseis adágios com a 

grafia «ir»), o advérbio de tempo «hontem»/ «honte» e o susbtantivo «hombro». As duas 

ocorrências de «hombreiras» contrastam com a palavra-lema «Ombreiras», relativas ao 

mesmo adágio; «herva» é a forma recorrente do substantivo em dez adágios, se bem que a 

palavra-lema seja «Erva» e aqui se reúnam apenas três parémias e a expressão idiomática 

«Filho das Ervas, (aquelle de quem se desconhecem os Pais.)». Outro caso de dupla grafia 

encontra-se especificado no lema «Ortelaõ, ou Hortelaõ». Poder-se-á ainda acrescentar a 

forma do advérbio de lugar «hi», que surge duas vezes. 

Em posição interior, está presente entre grafemas vocálicos que não formam 

ditongo: advérbio «ahi», «dahi», formas dos verbos «cahir» e «sahir» («cahi», «cahio», 

«cahido», «cahindo»; «sahio», «sahirá», «sahiraõ-me», «sahisse», «sahistes», «sahi»), 

«extrahidos», «sohia» e  «prohibe»/ «prohibia» (com uma ocorrência). 

E. l e ll

O fonema lateral alveolar sonoro /l/ é representado alternadamente pelo l ou pelo 

duplo ll. Mais uma vez, localizam-se casos de dupla grafia (que poderá explicar-se como 

sendo gralha tipográfica, quando uma das formas ocorre com menor frequência): 

«cutellos»/ «cutelos», «farellos»/ «farelos», «orello»/ «ourelo», «mulla» (duas 

ocorrências)/ «mula», «panella»/ «panela» (três), «callar»/ «calar» (sendo «Calar» a 

palavra-lema, é utilizada com menos frequência), «fallar»/ «falar» (uma). 

O conjunto de vocábulos com ll em interior de forma é extenso. A título 

exemplificativo, poderemos indicar «cabello», «molle», «cavalleiro», «grillos», 

«donzella», «collar», «allegar», «capello», «fallecem», «gallinha». Encontram-se dois 
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exemplos da grafia «mulla», mas a palavra-lema é «Mula»; «fulano» regista-se em onze 

adágios e «fullano» apenas em um. Pelo contrário, «Panella» é a forma frequente, contando 

com duas excepções grafadas com um l. Em termos quase equivalentes, registam-se as 

formas «valle» e «vale». 

Actualmente, o pronome pessoal o/ a liga-se ao verbo por hífen, adquirindo em 

certos casos as formas «lo»/ «la». Contudo, na colectânea em estudo, encontra-se sempre 

aglutinado com a forma verbal, duplicando-se o l: «perdello», «buscallo», «cegalla», 

carpillas», «vedella», «dizellas», «Sabellas-heis», «buscalla-hia», «tello», «dallo», 

«deixalla», entre muitas outras. 

Este duplo grafema caracteriza a grafia dos pronomes pessoais «elle»/ «ella»/ 

«elles»/ «ellas», dos pronomes demonstrativos «aquelle»/ «aquella»/ «aquelles»/ 

«aquellas», do advérbio de lugar «alli» (três ocorrências), e das contracções de preposição 

com pronome «daquelle», «nelle», «delle» (também no feminino e/ ou no plural). A 

contracção da preposição com o artigo – «pelo»/ «pela» – não se confunde com os 

substantivos «pello» e «pella», como em «Naõ hajas medo, que prezo vai pelo Pello.», 

«Bem joga o da pella, mas perde a ella.»/ «Pela Boca morre o peixe.». 

F. m e mm

O fonema oclusivo bilabial sonoro nasal /m/ encontra-se em vocábulos, tais como 

«Miguel», «amor», «morde», «dorme» ou «calma». Registam-se várias ocorrências de 

grafia de vocábulos com duplo mm: «recommenda» (no prólogo), «Accommetter», 

«mamma», «commette», «ammimar», «encommendar», «chamminé», «commum», 

«excommungue», «emmagrece-lhe», «Accommodar». 

G. n e nn 

São estas as representações do fonema oclusivo alveolar sonoro nasal /n/. A 

segunda é frequentemente utilizada: «penna», «empenna», «anno», «Avicenna» (uma 

ocorrência, por oposição às três de «Avicena»), «panno», «depennados», «innocente», 

«Pedreannes», «annel» e «tyrannia» são os nove exemplos retirados do texto proverbial. 

No entanto, como sinónimo de sentença judicial, escreve-se «pena». 
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O encontro consonantal mn caiu, entretanto, em desuso, nos vocábulos «damno», 

«damna», «condemnados», «somnorento», «solemnidade», sendo já antecipado na própria 

palavra-lema «Sono, ou Somno», se bem que a segunda seja a predominante no corpus. 

H. p e pp

O fonema oclusivo bilabial surdo /p/ é representado por vocábulos grafados com 

p e também com pp, como é o caso das formas dos verbos «apparelhar» e «apparecer», e 

de «apparentes». No capítulo das «Verdades Ethicas, Politicas, e Economicas...», 

registam-se «apparelho», «apparencias», «appetite», «oppostos», «applique»/ «applicava», 

«supponha-se», «opprimidos», «Fillippe», «applauso», «approva»; no prólogo, 

«Crysippo». 

Através do processo natural de evolução da língua, caiu em desuso nos lexemas 

«presumpçaõ» e «presumpçosa» (a palavra-lema aponta novamente para a dupla grafia do 

adjectivo, apenas usado no feminino, «Presunçosa, ou Presumpçosa»). 

I. s, ss, c, cc, sc e ç

Todos estes grafemas representam o fonema fricativo linguodental surdo /s/. 

A análise do texto permite concluir que, actualmente, a maior parte das formas se 

mantém sem alteração, nas várias realizações ortográficas («sofre», «passa», 

«dissimulado», «principio», «couces», «coraçaõ», «pescoço», ...). 

Referimos já os exemplos «accender», «succede» e «successos»; a forma 

«sucede» ocorre uma vez, em «Tudo vos sucede a pedir de Boca.», mas a repetição do 

adágio regista «Tudo vos succede a pedir por boca.». 

Em início de forma, alguns substantivos registam a grafia sc e ç: «Sciencia» e 

«Sceptro» (também no plural), «Çapateiro», «çapato», «Çamora», «çujar». No entanto, a 

palavra-lema admite a dupla grafia «Sapateiro, ou Çapateiro», «Sapato, ou Çapato» (em 

ambos os casos, predomina a forma com ç) e «Sujar, ou Çujar» (com predomínio da 

primeira), mantendo-se a prática que dita o uso da primeira variante nos adágios 

enunciados no lema. Verifica-se uma só ocorrência de «bolça». Também em meio de 

forma, regista-se «pegamaço», agora grafado com ss. 

Outras formas que mantêm o c mudo antes de ç são «instrucções», «Traducções», 

«Collecções» e «acções». 
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J. t, tt e th

São estas as representações do fonema oclusivo linguodental surdo /t/. A segunda, 

o duplo tt, surge apenas nos doze vocábulos que passamos a enunciar: formas dos verbos 

«Accommetter», «Metter», «Prometter», «Cometter», «admittir», «permittir», e ainda 

«attentaõ», «attenta» e «attentado», «gotta» (três ocorrências e uma de «gota»), 

«Mattheus». Por outro lado, regista-se uma única ocorrência da forma «secretto», sendo 

«secreto» a mais comum. 

Encontra-se a grafia th tanto em início como em meio de forma. Assim, 

evidencia-se nos antropónimos «Theofrasto», «Demosthenes» (no texto prefacial), «S. 

Bartholomeu», «Santa Catharina», «S. Mattheus», «S. Mathias», «Martha» (havendo uma 

ocorrência da forma «Marta») e «Pythagoras». No subtítulo, regista-se «Authores» e, 

novamente no prólogo, «enthusiasmados», «Cathecismos», «methodica», «theatino». Nos 

adágios, encontramos ainda as formas «thesoura» (uma ocorrência, sendo a palavra-lema e 

as restantes formas «tesoura»), «author» e «thesouro» (duas).  

L. v e u

O fonema fricativo labiodental sonoro /v/ corresponde, no adagiário, ao grafema v

e em nenhum caso se faz corresponder ao u. 

Na colectânea, as palavras-lema iniciadas por v são registadas alternadamente 

com aquelas iniciadas por u; tratando-se de letras ramistas, estão organizadas 

alfabeticamente, sem que haja distinção entre o primeiro grafema V ou U, a não ser na 

própria grafia, que não as confunde. 

Actualmente, grafam-se com b os vocábulos «vesugo», «sovereiro» e «cebo». 

M. z

A derradeira letra do alfabeto corresponde ao fonema fricativo linguodental 

sonoro /z/, que se regista em início e em meio de forma. Alguns vocábulos correspondem à 

grafia actual, como no caso de «tristeza», «azeite», «cozer», «cozinha», «razaõ», 

«razoado», «prazo», «cruzado», «zombar», «zombaria» ou «zelo», e, no prólogo, 

«civilizada», «desprezando», «vigorizadas», «singelleza». 
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Outros vocábulos admitem duas grafias diferentes – com z e s –, como 

especificam as palavras-lema «Mesa, ou Meza» e «Peso, ou Pezo», ou mesmo não 

especificando, como nos casos de «Siso»/ «sizo» (apenas 6 ocorrências), «Casar» e as 5 

ocorrências «cazada»/ «cazarás», «Asinha»/ «azinha» (duas), «Riso»/ «rizo» (duas), 

«Fuso» e «fuzo» (uma ocorência). A análise do corpus permite igualmente detectar outros 

casos de dupla grafia: «prezo»/ «preso», «sezudo»/ «sisudo» (sendo esta a mais 

comummente usada), «perigozo» (uma ocorrência)/ «perigoso», «demazia»/ «demasiado», 

«vezo»/ «Vezou»/ «aveza», «veso»/ «avesou». 

A manutenção do e na grafia de algumas formas verbais – «faze», «traze», 

«dize», que coexistem com «faz», «traz» e «diz» – permite igualmente identificar o 

fonema fricativo linguodental sonoro /z/. 

Para além dos exemplos mencionados, identifica-se um vasto conjunto de 

vocábulos grafados com z, substituído no Português actual pelo s, mas mantendo igual 

valor fonético: «defezas», «quizer», «braza», «trazeira», «Emprezas», «pezar», 

«Portugueza», «mezes», «Francezes», «puzerem», «fuzada», entre outros. O mesmo 

aconteceu com o grafema z correspondente ao fonema fricativo palatal surdo /∫/, em 

«mez», «Francez», «Portuguez», mantendo a sua actualidade inúmeras formas, como 

«capaz», «Vaz», «raiz», «assaz», «perdiz», «traz», «rez», «luz» ou «paz». 
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4.2. Morfologia 

4.2.1. Artigos definidos 

Nos adágios que compõem a colectânea de Francisco Rolland, os artigos 

definidos correspondem aos actuais o, a, os, as. 

Se bem que o artigo o anteceda normalmente o substantivo «Rei», em alguns 

casos é substituído pelo artigo arcaico el, em posição de contracção: «ElRei» ou 

«d’ElRei». 

4.2.2. Artigos indefinidos 

Os artigos indefinidos ainda mantêm o h inicial, como vimos anteriormente: 

«hum», «huma», «huns», «humas». São muito mais numerosos no número singular; 

«huns» regista-se 11 vezes e «humas», apenas 4. 

Ocorre uma vez a forma apostrofada «n’uma» (na expressão idiomática «Ter 

alguem n’uma Boceta.»). 

Não se encontram contraídos com as preposições de ou em, surgindo então as 

formas no singular «em hum» e «em huma». 

4.2.3. Substantivos e adjectivos 

4.2.3.1. Flexão em género 

Verifica-se uma total correspondência entre o género masculino e feminino dos 

substantivos e dos adjectivos presentes na colectânea e no Português actual. No conjunto 

dos adágios, não se registam flutuações de género, sendo uma forma sempre masculina ou 

feminina, uniforme ou biforme, nos vários contextos que especificam o seu uso. 

A formação do feminino corresponde igualmente aos processos consignados na 

gramática: 
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- o/ a: «burro»/ «burra», «filho»/ «filha», «moço»/ «moça»,  «porco»/ «porca», 

«raposo»/ «raposa», «lobo»/ «loba»; «velho»/ «velha», «pequeno»/ «pequena», «cheio»/ 

«cheia»; 

- radical parcial ou totalmente diferente: «compadre»/ «comadre», «gallo»/ 

«gallinha», «perdigaõ»/ «perdiz», «rei»/ «rainha», «genro»/ «nora», «pai»/ «mãi», «boy»/ 

«vacca»; «vaõ»/ «vã», «saõ»/ «sã». 

4.2.3.2. Flexão em número 

A formação do plural obedece às mesmas regras que, actualmente, são ditadas 

pela gramática. Por conseguinte: 

a) os substantivos e adjectivos terminados em vogal formam o plural 

acrescentando-se -s ao singular: «gallinhas», «cousas», «pedras», «amigos», «ovos», 

«visinhos», «bois», «bens»; os adjectivos «velhos», «pequenos», «fechadas», entre muitos 

outros; 

b) quando terminados em consoante -z ou -r,  formam-no em -es: «senhores», 

«traidores», «dores», «amores», «vozes», «mezes», «rapazes», «Francezes», 

«Portuguezes», e «melhores», «peores», «maiores»; 

c) quando terminam no singular em -al, -el ou -ol, o plural é -aes («arraiaes», 

«pardaes», «sinaes», «iguaes», «finaes»), -eis («cascaveis», «saveis») ou -oes (na única 

ocorrência de «Soes»); 

d) os substantivos que terminam em -m fazem o plural em -ns: «homens», 

«bens»; 

e) por último, nos substantivos com o singular em -aõ, encontram-se no plural as 

formas (com a particularidade de o til transitar para o a) que terminam com -ãos (como o 

frequentíssimo «mãos», «irmãos», «grãos», «ouregãos», «Rabãos», «sãos»), com -ões

(«ladrões», «tições», «Razões», «grilhões», «perdões», «villões», «corações»), e com -ães

(«capitães», «Cães», «Pães», portanto, um reduzido número). 
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4.2.3.3. Flexão em grau 

A significação do substantivo pode ser exagerada ou atenuada, intensificada 

afectiva ou disformemente, consoante o grau de flexão. No adagiário em estudo, 

identificamos exemplos de gradação sintética do substantivo, pelo  uso  dos  sufixos -inha/ 

-inho, nos diminutivos «palhinhas», «Bezerrinha», «Cebolinha», «Vaquinha», 

«Passarinho», «Bacorinho», «porquinho», «baracinho», «cabellinho», «bolsinho», 

«macebinho», «Ladraõsinho», «cachorrinho», «burrinho», «perdigotinhos», «cantarinho» e 

«cordinha»; a estes poderemos acrescentar «cavalete», «Barqueta», «agulheta», «Portella» 

e «cabrito». Há também exemplos do grau aumentativo sintético, pelo processo de 

derivação sufixal nominal: «dentuça», «charqueiraõ», «Março Marcegaõ» e «negrigura». 

Contudo, os mais frequentes são o aumentativo analítico («Joaõ Grande», «Grande pé, e 

grande orelha, sinal de grande Besta.», «Homem grande», «Boca grande», «graõ Mazella», 

entre muitos outros) e o diminutivo analítico («pequena maça», «pequeno Mal», «pequeno 

corpo», «Pequenos graõs», entre outros).

No que diz respeito aos adjectivos, as parémias expressam fundamentalmente 

dois graus, no sentido de reiterar a feição moralizante da mensagem veiculada: 

a) o comparativo de superioridade: «A Gallinha de minha visinha he mais gorda, 

que a minha.», «Quem filhos naõ tem, mais duro he que as Pedras.», «He mais velho que a 

Serpe.», «Quem a Tolo conselho pede, mais tolo he que elle.», «Ninguem he mais Velho, 

que o tempo.»; 

b) o comparativo de igualdade: «Taõ bom he Pedro como seu Amo.», «Taõ Duro 

he ao doudo calar como ao sesudo fallar.», «Taõ Surdo he aquelle que ouve, e naõ entende, 

como aquelle que naõ ouve»; 

c) o superlativo relativo de superioridade: «Azeite, vinho, e amigo o mais 

antigo.», «As mais feas, que todas, humas a outras fazem as Bodas.», «A Molher, e a lima, 

a mais lisa.», «Da Molher, e da sardinha, a mais pequenina.», «A mais ruim Ovelha do fato 

suja o tarro.», «O mais ruim do Lugar Porfia mais por fallar.»; nas sentenças, «Para chegar 

á gloria o mais breve caminho he o da virtude...», «Naõ he maior entre os Doutos o mais 

nobre, senaõ o mais sciente.», entre outros; 
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d) o superlativo absoluto analítico: «Filho bastardo, ou muito Bom, ou muito 

velhaco.», «Soffrerei filha golosa, e muito feia, mas naõ janelleira.», «Galgo, ou muito 

velhaco, ou muito mofino.», «Molher muito Louçã, dar-se quer á vida vã.». 

Detectam-se igualmente comparativos e superlativos dos adjectivos «bom», 

«mau», «grande» e de «pequeno», como «melhor», «peor»/ «peior», «o melhor» e «o 

peior», «maior» e «menor». 

4.2.3.4. Substantivos próprios 

a) Toponímia 

O adagiário permite identificar algumas localidades, pelo facto de serem mais 

populares e mais conhecidas, em termos nacionais, assumindo-se como pontos de 

referência de um percurso do domínio comum. Por conseguinte, esses adágios 

testemunham o saber popular e os lugares-comuns criados em torno de uma região, vila ou 

cidade (num total de dez), essencialmente localizadas na proximidade da capital Lisboa 

(Almada, Sacavém, Santarém, Abrantes); para além de Évora-Monte, Portalegre e 

Coimbra, de Valença e de Lamego, no norte, e do Alentejo, não há registo de outras 

regiões destacadas pelo texto proverbial. O interesse pelo levantamento sistemático, registo 

e divulgação de provérbios locais e regionais teria de esperar pelos séculos XIX e XX. 

Nesta colectânea, registam-se, então, os seguintes adágios que identificam vilas e 

cidade portuguesas: 

«Ei-lo Vai, ei-lo vem de Lisboa a Santarem.»,  

«Partilha de Lisboa com Almada, huma leva tudo, outra nada.», 

«Vede-la Vai, e vede-la vem, como barco de Santarem.», 

«Quem Tolo vai a Santarem, tolo vem.», 

«Vede-la vai, vede-la vem, como Barco de Sacavem.» («Sacavem» constitui 

palavra-lema, e o adágio é repetido três vezes), 

«Antes que jantes, naõ passes de Abrantes.», 

«Aonde hís? a Evora Monte, fazer Barris.», 

«Aldeã he a Gallinha, e come-a o de Coimbra.», 
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«Consciencia do gato de Portalegre, que ficou com o dinheiro, e tornou a pelle.» 

(«Portalegre» é palavra-lema), 

«O Queijo do Alentejo, o vinho de Lamego.» (com a repetição «O queijo do 

Alem-Tejo, e o Vinho de Lamego.»; encontra-se ainda uma referência aos alentejanos no 

esclarecimento «dizem os Alem-Tejões dos que naõ querem emprestar dinheiro.»), 

«Medicos de Valença, grandes fraldas, pouca Sciencia.». 

O editor inclui ainda uma construção que não se identifica com a estrutura do 

provérbio, mas que recuperou do dicionário do P.e Rafael Bluteau, na qual se referem 

festas religiosas celebradas em diferentes localidades: «Corpo de Deos de Lisboa, Santo 

Espirito de Alenquer, Ladainhas de Coimbra, Trindade de Evora, Surreiçaõ de Béja, 

Ramos D’Alhos Vedros, saõ Festas, que em Portugal se celebraõ com singular 

solemnidade.». 

Algumas circunstâncias adversas relacionam-se com a especificidade nacional: 

«O máo Anno em Portugal entra nadando.», «Ribeiras de Portugal, poucas, e Más de 

passar.», «Em Portugal entra a fome Nadando, (as grandes chuvas saõ causa da 

esterilidade da Terra.)». 

Outras localidades geograficamente mais distantes remetem para duas cidades 

europeias e para outro ponto distante do Império ultramarino, identificado pela Índia. No 

que diz respeito ao país vizinho, Espanha, três cidades enunciadas não são representadas de 

modo particularmente auspicioso: 

«Quem he Máo na sua Villa, peor será em Sevilha.», 

«Muito paõ tem Castella, mas quem o naõ tem lazera.»119, 

«Salamanca a huns sára, a outros manca.» («Salamanca» constitui palavra-lema), 

«Em huma Hora naõ se ganhou Çamora.» 

Representando o papado e a Igreja, Roma figura nos oito adágios da palavra-

lema: «Naõ irei pela pedencia a Roma.», «Aonde está o Papa, ahi he Roma.», «Roma naõ 

se fez n’hum dia.», «Caminho de Roma, nem mula manca, nem bolsa vasia.», «Bem está S. 

Pedro em Roma.», «Huma figa ha em Roma, para quem lhe daõ, e naõ toma.», «Dizem em 

Roma, que a Mulher fie, e coma.» e «Quem tem boca vai a Roma.». 

                                                
119 Foi omitido o provérbio «De Castella, nem vento, nem casamento.», que Delicado registara. 
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Fazem parte de topoi bíblicos o «Paraiso» e o «Inferno», referidos em cinco 

parémias. 

Embora conhecendo os topónimos, a partir do uso comum dos adágios que os 

enunciam, a maioria da população não teria visitado as localidades estrangeiras evocadas 

pelo texto proverbial. Por outro lado, da passagem pelas longínquas paragens do Império 

não faltariam testemunhos orais daqueles que haviam embarcado (e regressado ou 

mandado notícia) e os registos da literatura de cordel sobre relatos de naufrágios. Como a 

sorte não favorecia estes viajantes, cujos sonhos tantas vezes naufragavam, sabia-se que 

«Fazenda da India naõ luz.». Algumas ideias relativas à Índia encontram-se enunciadas 

nesse conjunto de afirmações que «Os Portuguezes praticos e experimentados disseraõ 

(...)» sobre estas paragens. 

b) Antroponímia 

Alguns nomes masculinos e femininos passaram a integrar o conhecimento geral, 

por terem ficado intemporalmente associados ao adagiário português, adquirindo um valor 

representativo – por conseguinte, metonímico – dos indivíduos com determinado traço de 

carácter, com determinada atitude, definidor do homem ou da mulher. Por esta razão, «o 

nome próprio não veicula qualquer conteúdo descritivo, sendo assim intencionalmente 

nulo ou vazio e cumprindo apenas a função de referir um objecto singular» ou «a 

identificação de um referente único»120. 

Na colectânea de Francisco Rolland, são mencionados os nomes portugueses 

«Ambrósio», «Miguel», «Pedro», «Joaõ Grande», «Diogo», «Joaõ Vaz», «Joaõ Affonso», 

«Vicente», «Paio», «Pedro Botelho», «Gaspar», «Gonçalo», «Joaõ Gomes», «Joaõ 

Topete», «Ambrosio», «Martinho», «Pedreannes», «Paio», «Braz»; no feminino, são 

apenas «Martha», «Maria», «Magdalena», «Tareja» e «Maria parda». 

Não fazendo parte dos antropónimos portugueses, encontramos «Avicena» e 

«Galeno». 

A estes nomes há que acrescentar os numerosos santos e santas da devoção 

popular, evocados no quotidiano como pontos de referência do calendário. A título 

                                                
120 Ana Cristina Macário Lopes, Texto Proverbial Português. Elementos para uma Análise Semântica e 
Pragmática, Dissertação de Doutoramento em Linguística Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1992, p. 121 e 122. 
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exemplificativo, relembramos «S. Joaõ», «S. Vicente», «S. Miguel», «S. Martinho», «S. 

Matheus», «Santa Catharina», «Santa Luzia», «Santa Marinha», «S. Serejo», «S. Nicolau». 

Outras figuras bíblicas mencionadas são «Adaõ» e «Eva» (duas e uma 

ocorrências, respectivamente), «Christo», «Sansaõ» e «Judas»; regista-se ainda um adágio 

que evoca «Mafoma» («Disse de vós o que naõ disse Mafoma do Toucinho.»). No capítulo 

onde são enunciadas as «Verdades Ethicas, Politicas, e Economicas, extrahidas de varios 

Authores Portuguezes», bem como nas sentenças dirigidas aos príncipes, responsáveis pela 

governação do reino (nas páginas 308 a 327 da obra), faz-se menção a «Filippe de 

Macedonia», «Salamaõ», «Pilatos», «Absalaõ», «Josué», «Jehu» e «Jesabel». 

4.2.4. Pronomes 

4.2.4.1. Pronomes pessoais 

Os pronomes pessoais forma de sujeito e de complemento, tal como são 

apresentados na colectânea, correspondem com exactidão aos pronomes actualmente em 

uso. Tão somente se regista com duplo ll a forma de sujeito, na terceira pessoa do singular 

e do plural: «elle», «ella», «elles», «ellas». O texto proverbial contempla todas as formas 

de pronomes pessoais oblíquos, excepto as formas contigo, connosco e convosco. 

Os pronomes enclíticos e mesoclíticos ligam-se ao verbo por hífen, tal como nos 

exemplos «responde-me», «Arma-te», «torna-se», «vamo-nos», «Fazei-vos», «queime-a», 

«mette-o», «deixa-os», «estuda-as», «ganha-lhe» e «diga-lhes», no caso dos primeiros; em 

relação aos mesoclíticos, destacamos «deixar-me-has», «pôr-te-ha», «dar-lhe-haõ», 

«Comer-vos-haõ», «Dar-nos-ha». Como referimos anteriormente, apenas as formas «lo» e 

«la» surgem contraídas com o verbo (por exemplo, «conhecello-has» ou «buscalla-hia»). 

4.2.4.2. Pronomes possessivos 

Nos adágios em que, como pronomes adjectivos, indicam a noção de posse, estes 

pronomes nem sempre são antecedidos do artigo definido ou da contracção deste com as 

preposições a, de, por ou em, tal como o uso actual da língua convenciona. Alguns 

exemplos comprovam, então, a permanência no corpus proverbial destas estruturas fixas: 
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«Em minha alma o deixais, meu he o Asno.», «Do paõ de meu Compadre, grande pedaço a 

meu afilhado.», «Oliveira de meu Avô, e Figueira de meu Pai, e a vinha que eu puzer.», «A 

Gallinha de minha visinha he mais gorda, que a minha.», «Cada Ovelha com sua parelha.», 

«Homem de nossa Maça, com quem nos amassamos.», «Tem-te em teus pés, Comerás por 

tres.», «Por teu Coraçaõ julgamos o de teu irmaõ.», «Naõ percas o siso pelo doudo de teu 

Visinho.», «Cada Carneiro por seu pé pende.», «Naõ Erra, quem a seus semelha.». 

Por vezes, pequenas variantes detectadas na repetição dos adágios parecem 

revelar o processo de evolução da língua e uma aproximação a um registo mais actual, ao 

qual não seriam alheias as próprias opções do tipógrafo-editor, como se pode evidenciar 

nos exemplos121 «Bem parece o rego entre mim, e meu companheiro.»/ «Bem parece o 

dinheiro entre mim, e o meu companheiro.», «A cabra da minha visinha mais Leite dá que 

a minha.»/ «A cabra de minha Visinha mais leite dá, que a minha.», «Quando vires arder as 

barbas de teu visinho, deita as tuas em Remolho.»/ «Quando vires arder as Barbas do teu

visinho, deita as tuas em remolho.», «Mette a maõ no teu seio, naõ dirás do Fado alheio.»/ 

«Mette a maõ em o teu Seyo, naõ dirás do fado alheio.», «A cada Bacorinho vem seu S. 

Martinho.»/ «A cada bacorinho vem o Seu S. Martinho.», «Muito póde o Gallo em seu 

poleiro.»/ «Muito póde o gallo no seu poleiro.». Ou ainda nos adágios «Remenda o teu

panno, chegar-te-ha ao anno.», «Abre a tua Bolsa, abrirei a minha boca.». 

4.2.4.3. Pronomes demonstrativos 

Nas parémias compiladas por Rolland, esta subclasse de pronomes apresenta-se 

em situações de uso semelhantes às de hoje. Encontramo-los num vasto número de 

adágios, nas suas mais diversas formas: «este» (13 ocorrências), «esta» (10), «estas» (uma 

ocorrência); «esse» (10) e «essa» (3), mas não no plural; «aquelle» e «aquelles» (20 e duas 

ocorrências, respectivamente), «aquella» (11 ocorrências e mais uma como palavra-lema); 

o pronome demonstrativo, invariável, «isto» ocorre 29 vezes, sendo também palavra-lema, 

«isso» conta com 9 ocorrências, e «aquillo» é utilizado uma única vez numa sentença. 

Desempenham igualmente a função de pronomes demonstrativos «tal», «mesmo» 

e «proprio». «Tal» é palavra-lema e, para além dos 23 adágios aí enunciados, ocorre 

dezenas de vezes no corpus reunido; no plural – «taes» – contam-se 18 ocorrências. Em 

                                                
121 Com destaque a negrito nosso. 
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relação ao segundo, apenas se encontra a forma no feminino, por exemplo, «Ha sujeitos, 

que a mesma fortuna lhe vai Assoprando as palhinhas.», «Paguei-lhe na mesma Moeda.». 

No que diz respeito a «proprio», é mais frequente a forma no feminino «propria» (5 

ocorrências). 

Por outro lado, as formas contraídas com as preposições de e em não se revelam 

tão profícuas: «Naõ digas desta Agoa naõ beberei, nem deste paõ comerei.», «A quem 

descobriste a cilada, desse te Guarda.», «Dessa mezinha ponde vós nessa Tinha.», «Destes, 

e dos ungidos escapaõ Poucos.». 

4.2.4.4. Pronomes relativos 

Seguindo a lição de Celso Cunha e de Lindley Cintra, que orienta o nosso estudo, 

as formas dos pronomes relativos, profusamente utilizadas no adagiário, desempenham a 

função sintáctica de sujeito e de complemento. No conjunto das parémias, encontra maior 

fortuna o pronome relativo «que». Por seu lado, «quem» ocorre algumas centenas de vezes, 

frequentemente antecedido de preposição: «Chega-se o Bem para o Bem, e o mal para 

quem o tem.», «Dize-me com quem vás, dir-te-hei o que Farás.», «Na casa de quem Joga, 

alegria pouca móra.», «Já Morreo, por quem tangiaõ.». 

Os pronomes «cujo», «cuja» e «cujas» são utilizados num reduzido número de 

adágios, como evidenciam os exemplos «Bem sabe o Demo, cujo fragalho rompe.», «Bem 

sabe o fogo, cuja casa queima.», «Bem sabe o gato, cujas Barbas lambe.» ou «Bem sabe o 

asno, em cuja cara rosna.». 

Os pronomes relativos «Qual» e «Onde» constituem inclusivamente, por opção 

do editor, palavras-lema: «Qual», em início ou no meio da frase, é utilizado em pouco mais 

de meia centena de parémias; no plural, encontramo-lo no adágio «Quaes palavras te 

dizem, tal Coraçaõ te fazem.», bem como no texto prefacial e nas sentenças alusivas às 

Verdades. O pronome relativo «Onde» reúne 27 adágios, se bem que a sua presença na 

colectânea ascenda à centena e meia. São igualmente palavras-lema «Donde» (com  cerca 

de três dezenas de ocorrências) e «Aonde» (23 ocorrências). Em alguns casos, o pronome é 

antecedido das preposições «até» e «por»; encontramos ainda a forma «adonde» no adágio 

«Em Abril, vai adonde hás de Hir, e torna a teu covil.». 
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4.2.4.5. Pronomes interrogativos 

Nos 48 adágios da colectânea que constituem perguntas directas, normalmente 

com a enunciação da resposta, simulando uma situação dialogal, detectamos seis pronomes 

interrogativos, que podem ser exemplificados através desta breve selecção de adágios: 

«Aonde hís? a Evora Monte, fazer barrís.», «Arranhado, quem te Arranhou? outro 

Arranhado, como eu.», «Mãi, que cousa he cazar? Filha fiar, parir, e Chorar.», «Donde 

vindes aranha? de casa de minha cunhada.», «Quantas vezes te ardeo tua casa? quantas 

casei Filha.», «Quem he teu Inimigo? official de teu officio.», «Sapato, quanto duras? 

quanto me untas.», «Que Horas, para colher amoras?». 

4.2.4.6. Pronomes indefinidos 

Alguns pronomes indefinidos surgem com especial destaque como lemas: «Al» 

(6 adágios), «Cada» (13 adágios), «Nada» (20), «Nenhum» (5), «Ninguém» (12), «Pouco» 

(19), «Todo, e Toda» (8) e «Tudo» (17). A estes acrescentam-se as locuções pronominais 

indefinidas «Cada hum» (23 adágios) e «Cada qual» (6). Não obstante, no adagiário em 

questão, a frequência dos pronomes indefinidos supera amplamente estas ocorrências. 

Destacamos algumas observações acerca do uso dos pronomes indefinidos: 

a) algum: para além da utilização corrente, sempre no singular, este pronome 

surge com o valor de alguém no provérbio «Pôr algum a paõ de Padeira.»; 

b) nenhum: também é utilizado no adagiário com o valor de ninguém: «Amigo de 

todos, e de nenhum, todo he hum.», «Na Casa, aonde naõ ha paõ, todos peleijaõ, nenhum 

tem razaõ», «Quem deve Cento, e tem Cento e hum, naõ teme a nenhum.», «Quem a todos 

Crê, erra; e quem a nenhum, naõ acerta.», «O Ventre em Jejum, naõ ouve a nenhum.», 

«Onde muitos mandaõ, e nenhum obedece, tudo fenece.», «Quem Serve a moço, e a 

Mulher, e a commum, naõ serve a nenhum.»; 

c) todo, toda, todos, todas: quando colocados antes do substantivo, são seguidos 

de artigo definido, tornando o registo muito mais próximo do português actual; a única 

excepção que mantém uma estrutura diferente é «A Moça em se enfeitar, e a velha em 

beber, gastaõ todo seu haver.». O pronome surge colocado após o substantivo em «De 

noite os Gatos todos saõ pardos.» e em «Ás Romarias, e ás vodas vaõ as loucas todas.»; 
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d) tudo: mantém-se a forma arcaizante todo, com o valor de tudo, unicamente em 

dois adágios («Naõ he todo Trigo.», «Amigo de todos, e de nenhum, todo he hum.»); por 

conseguinte, as demais formas ilustram um emprego igual ao que é actualmente comum no 

português padrão; 

e) al: como sinónimo de algo, de outra coisa, o texto adagial preserva este 

pronome em sete adágios: «Como vires a Primavera, assim pelo Al espera.», «Como vires 

o faval, assim espera pelo Al.», «Debaixo do saial, ha Al.», «As mãos no pandeiro, e em Al 

o pensamento.», «O Official tem officio, e Al.», «O amor de Deos vence, todo o Al 

perece.» e «O que naõ póde al ser, deves Soffrer.».

4.2.5. Verbos 

No conjunto dos adágios arrolados nesta edição da tipografia Rollandiana, as 

formas verbais no Presente do Indicativo são as mais recorrentes, permitindo concluir que, 

de facto, a frequência destes tempo e modo verbais está em consonância com a validade e 

verdade intemporais que a mensagem do texto proverbial para si reclama. O carácter 

moralizante e pedagógico das parémias é igualmente caucionado pela expressividade de 

formas no Futuro do Indicativo («Casarás, e amançarás.», «Naõ serás amado, se de ti só 

tens Cuidado.»). Os modos Infinitivo e Imperativo conseguem o mesmo propósito. 

Embora estas sejam conjugações verbais modernas, há algumas particularidades a 

destacar: 

a) os verbos das 1ª, 2ª e 3ª Conjugações formam invariavelmente a terceira pessoa 

do plural em -aõ, quando conjugados no Presente e no Pretérito Perfeito do Indicativo 

(neste caso, acrescidos também de acento agudo ou circunflexo na penúltima sílaba), ou no 

Presente do Conjuntivo: 

 no Presente do Indicativo, «faltaõ», «lançaõ», «entraõ», «pisaõ», 

«chegaõ», «remataõ», «criaõ», «chamaõ», «Bradaõ», «contaõ», «amargaõ», «levantaõ», 

«venhaõ», «Sáraõ», «sobejaõ», «exhortaõ», «quebraõ», «mijaõ», «roncaõ», entre muitos 

outros; 

 no Pretérito Perfeito do Indicativo, «vieraõ», «deraõ-lhe», 

«Despontáraõ», «tiráraõ-me», «racháraõ-lhe», «embaláraõ», «queimáraõ», «matáraõ», 

«agradáraõ», «faltáraõ», «morrêraõ», «crescêraõ», «recrescêraõ», «eraõ», entre outros; 
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 no Presente do Conjuntivo, e em menor número, «comaõ», «tenhaõ», 

«morraõ», «digaõ», «venhaõ» e «estejaõ»; 

 no Condicional, «teriaõ»; 

b) a terceira pessoa do plural do Futuro do Indicativo é acrescida de acento agudo 

na vogal do ditongo nasal final: «diráõ», «faráõ», «daráõ», «pagaráõ», «comeráõ» e 

«poráõ»; 

c) o Pretérito Perfeito do Indicativo dos verbos da 1ª e da 2ª Conjugações, na 

terceira pessoa do singular, termina em -eo: «deo» (detectam-se duas ocorrências da forma 

«deu»), «perdeo», «recebeo», «lambeo», «metteo», «vio-se», «morreo», «comeo», 

«converteo», «recebeo», «ardeo», «encheo», «lambeo», «respondeo», entre outras; nos 

verbos da 3ª Conjugação, termina em -io: «cahio», «sahio», «servio», «pedio»; 

d) também o Presente do Conjuntivo, segunda pessoa do singular, termina em      

-eas: «leas» («lêas») e «creas»; 

e) o verbo pôr e os compostos dispor e propor fazem a terceira pessoa do singular 

do Presente do Indicativo em -oem: «Andar a paõ emprestado, fome poem.», «Rainha he a 

gallinha, que poem Ovos na vindima.», «Homem propoem, e Deos dispoem.», «O Paõ 

poem força, e naõ outra cousa.» ou «Ao Homem de esforço a Fortuna lhe poem o 

hombro.»; por conseguinte, não se faz a distinção da terceira pessoa do plural, como em 

«Donde tiraõ, e naõ poem, Cedo chegaõ ao fundo.»; 

f) regista-se a ocorrência da forma verbal «tem» com o valor da terceira pessoa 

do plural têm, mas sem acento circunflexo (no texto do prólogo e nos adágios «Jurado tem 

as Agoas, das negras naõ fazerem alvas.», «Aquelles saõ ricos, que tem amigos.», «Casas 

na Praça, as hombreiras tem de prata.», entre outros). 

A conjugação perifrástica constrói-se sobretudo com o verbo auxiliar Haver, 

seguido da preposição de e do verbo principal no Infinitivo. Esta construção enuncia a 

ideia de certeza na consecução de algo no futuro, podendo ser exemplificada com os 

adágios «Versas, que has de Comer, naõ as cures de mexer.», «A quem has de Rogar, naõ 

has de aggravar.», «Neste Principio me fundo, por mais que eu faça, naõ hei de emendar o 

Mundo.», «Bom he saber, que paõ te ha de manter.» ou «Quem Cea, e se vai deitar, má 

noite ha de passar.». Outros exemplos evidenciam as construções: 
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a) «Ir + Gerúndio» – «Ha sujeitos, que a mesma fortuna lhe vai Assoprando as 

palhinhas.», «Viva o Maio Carambola, que elle vai jugando a bola.», «Genro pelo papo me 

vai tangendo.», «De quem corre muito, principalmente se vai fugindo, dizemos, que o naõ 

alcançará o Galgo.», «Mais val hum passarinho na Maõ, que dous que vaõ voando.»; 

b) «Estar + Gerúndio» – «Mais quero estar trabalhando, que Chorando.», 

«Fiandeira, fiai manso, que me estrovais, que estou rezando.», «Está tremendo como varas 

Verdes.», «Para quem ganhas, ganhador? para quem está Dormindo ao Sol.»; 

c) «Ir + Infinitivo» - «Em Janeiro seca a ovelha suas madeixas no fumeiro, e em 

Março no prado, e em Abril, os vai ordir.», «Frio de Abril nas pedras vai ferir.», «Se 

queres enfermar, lava a Cabeça, e vai-te deitar.», «Naõ sabe, em que mato vá fazer 

Lenha.», «Frio em Abril, Pedras vá ferir.», «Vai buscar pé de Boy.». 

Alguns adágios revelam a sobrevivência de formas verbais arcaizantes: «Naõ ha 

máo Anno por pedra, mas guai de quem acerta.», «De amigo sem sangue, guarte naõ te 

Engane.», «Assi como Fai, Fai.»», «Manda, e faze-o, tirar-te-ha cuidado.»; «Bem sei o que 

digo, quando paõ pido.» e «De mim digaõ, e a mim Pidaõ.» (no lema «Pedir»), ou «Pão 

Comesto, companhia desfeita.», «De mim digam e a mim Pidam.». Desta forma, mantém- 

-se inalterado o efeito da rima. 

4.2.6. Numerais, preposições, advérbios e onomatopeias 

Os numerais ordinais são presença assídua no adagiário, embora alguns sejam 

usados com parcimónia e outros nem sequer pareçam ser do agrado das contagens 

enunciadas no texto proverbial. Nesta colectânea, identificamos os numerais «hum», 

«dous», «tres» (que é lema, havendo duas ocorrências com o acento circunflexo, «três»), 

«quatro» (também lema), «cinco» (em apenas um adágio), «seis» (três exemplos), «sete», 

«oito», e também números mais extensos, como «doze», «quinze», «vinte», «vinte e oito», 

«Trinta», «trinta e hum», «quarenta», «cincoenta», «setenta e dous». O «cem» e o «mil» 

são particularmente produtivos no imaginário popular. Por vezes, é substituído pela forma 

alargada «cento», também palavra-lema («O Avarento por hum real perde cento.», «Cento 

de vida, Cento de renda, e cem legoas de parentes.», entre outros). Há ainda esse imenso 

«Ser como sete mil Ouros.». 
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Os cardinais referem-se sempre a contagens de reduzido número («Primeiro»,  

«segunda», «terceira», «Quinta, ou Quinto»). Os exemplos de numerais fraccionados são 

«meio», «meia», «metade» e «ametade»; finalmente, regista-se um último exemplo em 

«Fidalgo de quarto de Tigella.». 

Relativamente à classe morfológica das preposições, «para» sobrepõe-se à forma 

«pera» (uma ocorrência), entretanto em desuso. 

Quanto aos advérbios, as formas encontradas não diferem das actuais, excepto as 

arcaizantes «Asinha»/ «azinha» e «mui » (14 ocorrências); também os advérbios de modo 

devagar e amanhã se escrevem «de vagar» e «á manhã». 

A partir dos lemas, identifica-se a interjeição «Ai» (que se repete quatro vezes). 

Quatro adágios exemplificam a classe das onomatopeias: «Á Perro velho naõ digas Buz 

Buz.» (repetido depois sem maiúscula), «Do Ruge ruge se fazem os cascaveis», «Mula que 

faz him, e Mulher que falla Latim, raramente ha bom fim.» e «Fevereiro couveiro, faz a 

Perdiz ao poleiro; Março tres, ou quatro; Abril cheio está o covil; Maio pio, pio pelo 

mato.». 

4.2.7. Afixação 

Os processos de formação de palavras por derivação prefixal, sufixal e, com 

menos frequência, parassintética, pela conjugação simultânea de prefixo e sufixo, 

facilmente se detectam no vocabulário que enforma o texto proverbial, sendo, por 

conseguinte, bastante produtivos. Não obstante, o continuado processo de complexificação 

da língua não se evidencia com tanta acuidade, pelo facto de se tratar de uma recolha de 

estruturas léxico-sintácticas fixas, que assim foram herdadas de corpus paremiológicos 

anteriores, os quais serviram de base à presente compilação. Convirá ainda relembrar que, 

pelo seu conteúdo mais elaborado, em virtude de os destinatários pertencerem a grupos 

sociais distintos, o texto de carácter sentencioso, integrado na sequência dos adágios, 

reunido sob os títulos de «Verdades», inclui vocábulos eruditos que não são comuns ao 

registo característico do texto proverbial. 
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4.2.7.1. Derivação prefixal 

Os prefixos que se destacam são, efectivamente, des-, in-, e re-. Os demais casos 

apontados revelam-se menos produtivos. 

Passamos, então, a enunciar alguns exemplos: 

a) des-  e de-: sobretudo na formação de verbos e de adjectivos, transmite a noção 

de separação, de acção contrária ou de negação: «desprezes», «Desfaço», «Desleal», 

«desemparasse» e «desamparada», «Desbarbar», «destetar», «desconhecem», 

«despovoado», «desiguaes», «descuidado», «descoser», «destemperado», «desinchar», 

«desarmado», «desculpa», «descarrega», «desconfiam», «desregrada», etc. Na formação de 

substantivos, detectámos as formas «deshonra», «desigualdade», «desatinos» e 

«descortezia». Registam-se ainda as formas dos verbos «defender», «depennar» e 

«Demandar», «delambe-se», «depennado»; 

b) in-: o sentido aponta novamente para negação e privação; à excepção de 

«inimigo», são substantivos e adjectivos que normalmente registam pouco mais de uma 

ocorrência, nos textos prefacial e sentencioso: «indispensavel», «incontestavel», 

«infinitos», «infelice», «indignos», «Ingratidaõ», «inhabil», «infelicidade», «injustiça», 

«inflexivel», «inhumanidades», etc.; 

c) re-: entra na composição de vocábulos, como «recrescêraõ», «recoveiro», 

«Remexer», «Renego», «reconciliado», «renovaõ», «Repicar»; 

d) em-/ en-: forma os verbos «empeorar», «empobrecer», «enfadar», 

«engatinhar», «Engordar», «enterrar», «Ensaboar» e «enriquece»; 

e) es-: pressupõe a noção de movimento para fora: «escornar», «esfolar», 

«esfaimado», «Espulgar», «estende», «escapar»; regista-se ainda «esfarrapada»; 

f) per-: este prefixo, também de origem latina, entra na formação dos verbos 

«Perseguir», «perguntar» e «perseverar»; 

g) com-: a ideia de contiguidade ou companhia é reforçada: «confiança», 

«comadre», «companheiro», «comsigo», «consente», «comigo»; 

h) a-, ab-, ar-: o seu sentido aponta para a ideia de aproximação ou afastamento: 

«Abarcar», «abraça», «Accommodar», «acertar», «acompanhar», «Abaixaõ-se», «Abster», 

«arriba»; 
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i) sobre-: transmite o sentido de posição em cima: «sobresaltos», «sobrecarga», 

«sobrenome» e «sobrescrito»; 

j) Outros prefixos – contra-, so-, tras-: regista-se uma ocorrência das formas 

«contrafazer» e «Contraprofetas», «Soterraõ-se» e «traspassem». 

4.2.7.2. Derivação sufixal 

Em momento anterior, fizemos o levantamento dos sufixos nominais que entram 

na formação dos graus diminutivo e aumentativo sintético dos substantivos. 

Passamos a enunciar outros sufixos nominais bastante produtivos: 

a) -dade: forma nomes abstractos, a partir de adjectivos; das mais de três dezenas 

de ocorrências, destacamos «dificuldade», «santidade», «mocidade», «liberdade», 

«esterilidade», «prosperidade», «parcialidades», «ruindade», «sagacidade», 

«mesmeidade», «inhumanidades»; 

b) -ura: entra igualmente na composição de nomes abstractos e concretos: 

«Fermosura», «doçura», «Alimpaduras», «mordedura», «secura», «verdura», «rasgadura», 

«gordura»; 

c) -ado / -ada: entra na formação de substantivos, adjectivos e do particípio 

passado: «costado», «telhado», «enforcado», «afilhado», «letrado», «cruzado», «pedrado», 

«trançado», «Pescado», «esposado», «Advogado», «encruzilhada», «casada», «cerrada», 

«namorada», «Azeitada», «Alvoradas», «pescada», «Cotovelada», «acautelada», entre 

muitos outros; 

d) -oso, -osa: forma essencialmente adjectivos, transmitindo o sentido de provido 

ou cheio: «zeloso», «maravilhosos», «preguiçoso», «formoso», «cobiçoso», «tinhoso», 

«nevoso», «molinhoso», «mentiroso», «poderoso», «Tramposo», «ditosa», «proveitosa», 

«aguçosa», «Presunçosa», entre outros; 

e) -al: «faval», «cabeçal», «Quintal», «liberal», «Racional», «nabal», «nogal», 

«peral», são alguns exemplos; 

f) -eiro e -eira: este sufixo forma substantivos que apresentam vários sentidos, 

entre os quais ofício ou ocupação, ideia de intensidade, objecto de uso, ou tipo de árvore: 

«caldeira», «pineira», «cevadeira», «pandeiro», «onzeneiro», «Estalajadeiro», 
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«Pregoeiras», «padeira», «Andeira», «Bésteiro», «comedeira», «forneira», «nogueira», 

«goteira», «grosseiro», «palreiro», «Fiandeira», «taverneira», entre muitos outros; 

g) -mento: forma substantivos a partir de verbos, como se pode verificar nos 

exemplos «pensamento», «Entendimento», «Agradecimento», «instrumento», 

«contentamento», «casamento», «mandamento», «encarecimento», «atrevimento», 

«enfadamento», «augmento» ou «merecimento»; 

h) -eza: novamente se destacam, com este sufixo, os nomes abstractos «belleza», 

«singelleza», «Tristeza», «gentileza», «fraqueza», «pobreza», «fortalezas», «inteireza», 

«rudeza», «limpeza», «nobreza», «vileza», «franqueza», «firmeza», «grandeza»; 

i) -çaõ: encontra-se na formação de nomes abstractos, ou exprimindo acção ou o 

resultado dela: «Naçaõ», «geraçaõ», «nomeaçaõ», «dissimulaçaõ», «admiraçaõ», 

«estimaçaõ», «ostentaçaõ», «inclinaçaõ», «execuçaõ», num total de 23 exemplos; 

j) -(d)or, -(t)or, -(s)or: com este sufixo transmite-se a noção de agente e de 

instrumento da acção: «Caçador», «Pescador», «Arador», «Lavrador», «fiador», 

«pedidor», «dizidor», «Pregador», «Comendador», «Tangedor», «dançador», 

«roubadores», «cantor», «pastor», «feitor», «Confessor»; «traidor», «roedor», «comedor», 

«gastador», «grunhidor», «zombador» (note-se que, no caso dos adjectivos, evidencia-se 

frequentemente o sentido negativo); 

l) -ario: «centenario», «temerarios», «cossario»; 

m) -avel, -ivel: forma os adjectivos «indispensavel», «incontestavel», «notavel», 

«amavel», «louvavel», «toleravel», «soffrivel», «flexivel» e «inflexivel»; 

n) -ança, -ancia, -ença: «lembranças», «perseverança», «vingança», «esperança», 

«tardança», «mudança», «privança», «bonança», «bemaventurança», «confiança», 

«temperança»; «ignorancia», «extravagancias», «dissonancias», «abundancia», 

«constancia», «observancia»; «differença»; 

o) outros sufixos menos produtivos: -ismo: encontra-se apenas, no prólogo, 

«Cathecismos»; -ice: «meninices», «meninice», «velhice»; -ista: «Legista», «Canonista»;  

-ante, -ente, -inte: «caminhante», «mingoante», «meante», «diligente», «pedinte»; -engo: 

«realengo», -udo(a): «barbudo», «barbuda», «sisudo», «cornuda», «barriguda», -alho(a): 

«frangalho», «cascalho», «mortalha»; -edo: «olivedo». 

O sufixo adverbial -mente permite formar advérbios de modo, sendo bastante 

produtivo no adagiário em estudo: no prólogo contam-se 11 exemplos 
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(«encantadoramente», «desveladamente», «benignamente»,...); nos adágios e nas 

sentenças, 15 («largamente», «principalmente», «raramente», «dobradamente», 

«miudamente», «verdadeiramente», entre outros). 

No que diz respeito aos sufixos verbais, destacam-se alguns casos significativos: 

a) -ecer: permite formar verbos de aspecto incoativo e durativo: «prevaleceriaõ» 

(prevalecer), «conhecer», «aborrecer», «obedecer», «adoecer», «amanhecerás» 

(amanhecer), «adormecer», «branquecer», «envelhecer», «favorecer», «apparecem» 

(aparecer), «empobrece» (empobrecer), «fenece» (fenecer), «engrandece» (engrandecer), 

«Perecer»; 

b) -ear: «marear», «prear», «pernear», «cacarear», «Terrear», «verdear»; 

c) com uma ou duas ocorrências, acrescentamos os sufixos verbais -entar: 

«arrefentar», «atormentar»; -(i)ficar: «terrificar»; -icar: «repicar»; -inhar: «visinhar», 

«engatinhar». 

4.2.8. Composição 

No adagiário em estudo, detectam-se poucas palavras formadas por justaposição e 

por aglutinação. Enunciamos, portanto, os casos de «passatempo», «boquitorto», 

«fidalgo», «embora», «bemaventurado» e «bemaventurança», «vinagre», «semrazaõ»/ 

«senrazaõ», «Agricultura» e «Omnipotente» (ambas no prólogo). 

4.3. Sintaxe 

4.3.1. Concordância sujeito-predicado 

No corpus em análise, é possível localizar adágios cuja estrutura sintáctica não 

obedece à necessária concordância em número entre o sujeito e o predicado, sobretudo 

quando o sujeito é composto (normalmente por uma enumeração de dois ou mais 

substantivos). Por conseguinte, o predicado associa-se a um dos substantivos do sujeito 

composto, e não ao bloco. Vemo-lo claramente nos adágios «Amor, fogo, e tosse a seu 

dono descobre.», «Amor, dinheiro, e cuidado, naõ está dissimulado.», «Amor, e reino naõ 
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quer parceiro.», «Paõ, e vinho anda Caminho, que naõ moço garrido.», «Mãi velha, e 

Camisa rota naõ deshonra.», «O Marido, e o linho naõ he escolhido.», «Molher, vento, e 

ventura, asinha se muda», «A Molher, e o pedrado, quer-se pisado», «O Nabo, e o peixe, 

debaixo da geada cresce.», «O escravo, e a besta muar se ha de Poupar.», «Hospede, e o 

peixe, aos Tres dias fede.», «Bolsa vasia, e casa acabada, faz o Homem sezudo, mas 

tarde.», «Na boca do sacco está a regra, e o Resguardo.». 

4.3.2. Orações elípticas 

Também ocorrem com frequência orações elípticas, com ausência de predicado, 

sobressaindo as estruturas enumerativas e paralelísticas, por vezes de conteúdo antitético: 

«Amor de menino, agua em cestinho.», «Perdigaõ Gordo, passara magra.», «Longo, e 

estreiro como o Anno máo.», «Antes moreira, que amendoeira.», «A Azeitona, e a fortuna, 

ás vezes muita, e ás vezes nenhuma.», «Homem astroso, Barba até o olho.», «Desejo de 

doente, vista de Barbeiro, serviço de mulher.», «Homem grande, Besta de páo.», «Bilha de 

leite por Bilha de azeite.», «Bocejo longo, fome, ou somno.», «Do Bom, tudo, do ruim, 

nada.», «Bacoro fiado, Bom Inverno, e mao Veraõ.», «A Bom dizidor, Bom ouvidor.», 

«Cama de chaõ, cama de caõ.», «O Caõ no osso, a cadella no lombo.», «O cabedal de teu 

Inimigo, ou em dinheiro, ou em vinho.», «Ao Veraõ taverneira, e ao Inverno padeira.», 

«De má Mata, nunca boa caça.», «O Homem na Praça, e a Molher em casa.», entre muitos 

outros adágios. 

4.3.3. Orações infinitivas e expressões idiomáticas

No que diz respeito a expressões idiomáticas, são normalmente enunciadas a 

partir de formas verbais no Infinitivo, necessitando de um contexto específico, ao nível da 

oralidade ou do registo escrito. De um extenso número distribuído pelas dezenas de 

palavras-lema, citaremos apenas algumas, de entre as quais é possível reconhecer de 

imediato as que resistiram à erosão do tempo, permanecendo vivas no uso quotidiano da 

língua, enquanto que o sentido de outras é hoje completamente estranho aos falantes; 

refira-se que, em casos pontuais, uma explicação acrescentada entre parêntesis contribui 

para uma eficaz compreensão do significado de algumas destas expressões: «Andar como 



153

gato por brazas.», «Andar como sapo por alqueves.», «Andar com o tempo.», «Banhar-se 

em agua de flor.», «Comer á custa da Barba longa.», «Tirar Barro á parede.», «Pôr a 

alguem o mel pelos Beiços.», «Chegar a Braza á sua sardinha.», «Escarmentar em Cabeça 

alheia.», «Demandar sete pés ao Carneiro.», «Andar no Cavallo dos Frades.», «Fazer das 

tripas Coraçaõ.», «Fugir á vela, e remo.», «Fugir da volta do touro.», «Fugir do fumo, e 

cahir no fogo.», «Ir por Lãa, e vir tosquiado.», «Fazer do Ladraõ fiel.», «Vender gato por 

Lebre.», «Levar as lampas.», «Levar a negra.», «Levar agua ao Mar.», «Dar com a Lingua 

nos dentes.», «Estar a Lua sobre o forno (se diz do doudo com furia em Lua cheia; e aqui 

se toma o forno pela cabeça do Homem, porque entaõ lhe fervem os miolos.», «Dar com a 

Maõ na testa de rizo.», «Vencer ás Mãos lavadas.», «Vender Mel ao colmeeiro.», «Chamar 

a hum debaixo da Mesa (he quando naõ vindo a horas de comer, lhe comem a sua 

raçaõ.)», «Metter a palha na albarda, (enganar.)», «Metter a papa na boca.», «Ir seu Molle 

molle.», «Servir como hum Mouro.», «Mudar fato, e cabana.», «Comprar Nabos em 

sacco.», «Torcer a Orelha.», «Ter fama de bom Pagador.», «Pagar na mesma moeda.», 

«Ver os touros de Palanque.», «Dar o Panal ao companheiro.», «Comer Papos de Anjos.», 

«Naõ caber na Pelle de contentamento.», «Conhecer pela Pinta.», «Rir ás paredes. (fóra de 

tempo.)», «Sahir das conchas.», «Quebrar Telhas.», entre outras. 

Noutras expressões idiomáticas, é apenas utilizado o verbo Ser, conjugado no 

Presente do Indicativo, terceira pessoa do singular, seguido dos elementos qualificativos – 

– por vezes com valor metafórico -, entendidos como expressão fixa na caracterização de 

uma pessoa: «He fallar com huma arca encourada.», «He hum Bolonio.», «He má Carne.», 

«He Diabo para os ratos.», «He Médico, ou Prégador de Duzias.», «He Raio.», «He falso, 

como manta de Retalhos.», «He Sacco roto.», «He mais velho que a Serpe.». 

Ainda a propósito de idiomatismos, verifica-se que, num outro grupo de 

construções frásicas, o indivíduo é simplesmente identificado pelo substantivo «Fulano», 

como em «Fulano he huma Gallinha.», «Bom Bicho he fulano, ou fulano he grande 

Bicho.», «Fulano ha de dar bom Burro ao dizimo, (para nada presta.)», «Fulano he hum 

Codea.», «Boa caixa de Oculos he Fulano. (Diz o vulgo de quem naõ tem prestimo.», «Má 

Pelle he Fulano.», «Fulano tem muita Pulga.», «Triste Rez he Fulano.», «Olhe o Vinagre, 

famoso vinagre he Fulano, (fallando em Homem vil, ou impertinente.)». 

Associadas a estas expressões fixas da língua, encontramos ainda «Metteo-o nas 

encospeas, (fazello callar.)», «Paguei-lhe na mesma Moeda.», «Nada lhe escapa.», «Quem 
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gavará a Noiva? (diz-se de quem louva a si, e cousas proprias.)», «Tem olhos de 

toupeira.», «Falla como Papagaio.», «Poem seu Pé seguro.», «Estou como o Peixe na 

agua.», «A Pimenta aquenta.», «Disse-lhe Raios.», «Faz officio de Ripanço.», bem como 

exemplos de não-frase: «Lá, para dia de S. Serejo.», «Lingua de praga.», «Mel pelos 

beiços.», «Missa de caçador.», «Ninho de Guincho.», «De Palavra em palavra: (de huma 

razaõ para outra.)», «O Passado passado», «Rez por rez.», «Roupa de Francez.», «Salsa 

de S. Bernardo.», «Sim sim, naõ naõ.», «Fidalgo de meia Tigella.», «A Torto, e a direito.», 

«Lingua de Trapos.», «Valente de dente.», «Velho centenario.», «Ouro velho», «Unhas de 

fome, (chama o vulgo ao escaço, mesquinho)». 

4.4. Acentuação 

A utilização de acentos é bastante frequente e não se detectam variações 

significativas, pelo que é evidente a preocupação pelo escrupuloso cumprimento da norma. 

Encontramos os quatro acentos da Língua Portuguesa, não somente em vocábulos oxítonos 

e proparoxítonos, mas também nos paroxítonos, os quais actualmente não comportam 

acento gráfico. 

Fizemos já alusão ao til em -aõ, que marca a terminação de muitas formas verbais 

e também de substantivos (como «sacristaõ», «charqueiraõ», «Joaõ», carvaõ», «coraçaõ»). 

Cumpre, então, destacar outros exemplos. Deste modo: 

a) o acento grave ocorrer apenas em três casos («à», «Mào» e «Mà»), não 

parecendo, então, ser entendido como integrando a regra (no prólogo, lê-se «áquelles»); 

b) as formas «á» e «ás» comportam acentos diferentes dos que as regras 

gramaticais actualmente exigem; 

c) actualmente, não se acentuam os vocábulos oxítonos nem os paroxítonos 

«máo», «náo», «quéda», «sêr», «vêr», «lêr», «jóga», «móra», «sóbe», «córta», «sára», 

«mórtos», «canéla», «véla», «sésta», «fórte», «barrís», «Bésteiro», «dólos», «fóme», 

«dôr», «côr», «compôr», «Prégador», «sómente», «rógos», «nú», «sórte», «queimáraõ», 

«mélhora», «esféra», «déssem», «crescêraõ», «avêa», «fugí», «provído», «duvída», 

«córvos», entre outros. Nestes exemplos, a pronúncia dos fonemas vocálicos tónicos orais 

(quer sejam abertos, fechados, semi-abertos ou semi-fechados) é especificada pelo acento; 
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d) por outro lado, muitos vocábulos hoje acentuados não o eram, em via de regra, 

ao tempo do trabalho tipográfico de Rolland: «nodoa», «Medico» (também acentuado), 

«principio», «agua»/ «agoa», «negocio», «Dormedario», «detem», «mantem», «Ninguem» 

(juntamente com a forma «ninguém»), «Arvore», «remedio», «Demonio», «lingua», 

«Clerigo», «ciume», «Duzias», «propria», «saude», «Seculos», «rusticas»; 

e) não obstante, mantêm-se actuais, por exemplo, «entrará», «soldará», «haverá», 

«fará», «guardarás» e as demais formas no Futuro do Indicativo, sempre com acento 

agudo; «crê», «há» (que ocorre 11 vezes, sendo mais comummente grafada sem acento 

agudo), «bácoro», «até», «cá», «pó», «mágoa», «está», «vás», «além», «fé», «chamminé», 

«maré», «crédito», «experiência», «dívida», «contínuo», «avós», «só», «injúria», «açúcar» 

(conta uma ocorrência, bem como «açucar»), «República». 

4.5. Pontuação – Sinais pausais e sinais melódicos 

O ponto final e a vírgula são os sinais de pontuação que mais abundantemente se 

utilizam no texto proverbial, marcando, respectivamente, pausas no final de orações 

declarativas e pausas interiores de pequena duração. 

O uso da vírgula corresponde às situações em que é utilizada no Português actual, 

embora em alguns adágios a pausa seja introduzida nomeadamente para marcar o ritmo 

binário, mas não coincidente com a regra de sintaxe: 

a) quando a conjunção coordenativa copulativa «e» forma sujeito composto: 

«Huma Agoa de Maio, e tres de Abril valem por mil.», «De bons, e melhores á minha 

Filha venhaõ.», «Mãi, e Filha vestem huma camisa.», «Fome, e Frio mette a pessoa com 

seu inimigo.»; 

b) entre o sujeito e o predicado, ou outro elemento da oração: «Para hospedes a 

melhor iguaria, he a Alegria.», «Bom comer, traz máo comer.», «O Bom ganhar, faz o 

Bom gastar.», «O filho do Bom, passa o máo, e passa o Bom.», «Bom Caõ de caça, até á 

morte dá ao rabo.», «Meu ventre cheio, se quer de Feno.», «A branca com frio, naõ val 

hum Figo.», «Filho tardio, fica orfaõ cedo.», «O Ventre em Jejum, naõ ouve a nenhum.», 

«Dizem em Roma, que a Mulher Fie, e coma.», «De Máo ninho naõ crieis, passarinho.», 

«O leitaõ com vinho, torna-se Menino.», «A Molher, e o vidro, sempre estaõ em perigo.», 
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«Pedra Movediça, nunca cria bolor.», «Borracha Vasia, naõ tira seccura.», «Cada hum Faz, 

como quem he.»; 

c) está ausente na separação do vocativo: «Ide comadre á feira, e vereis como vai 

nella.», «Descançai Mulheres, que cahio o Forno.», «Moça em cabello, naõ ma louves 

companheiro.», «Folgar gallinhas, que o gallo he em Vindimas.». 

Nos demais adágios, o uso da vírgula coincide com o que a gramática actual 

sanciona. 

O ponto-e-vírgula é um sinal de pausa comummente utilizado: 

a) separa o adágio do esclarecimento, como em «Hoje se serra a Velha pelo meio; 

isto he: o dia da ametade da Quaresma.»; 

b) separa igualmente orações com uma certa extensão, que apresentam uma 

estrutura simétrica, ligadas ou não por coordenação: «Agoa fria, sarna cria; Agoa roxa, 

sarna escoxa.», «Agora dá paõ, e mel; depois dará paõ, e fel.», «Castiga o Bom, melhorará; 

castiga o máo, peorará.», «Quanto chupa a Abelha, mel torna; e quanto a aranha, 

peçonha.», «Em Abril queijos mil; e em Maio tres, ou quatro.», «Em Abril vai onde has de 

hir; e torna ao teu covil.», «Quem a todos Crê, erra; e quem a nenhum, naõ acerta.», «Qual 

o Rei, tal a Lei; qual a Lei, tal a grei.»; 

c) separa igualmente enunciados enumerativos: «Tres cousas destroem ao Homem, 

muito fallar, e pouco saber; e muito Gastar, e pouco ter; muito presumir, e pouco valer.», 

«Quem muito tem, muito Gasta; quem pouco tem, pouco lhe basta; quem nada tem, Deos o 

mantem; quem Gasta menos do que tem, he prudente; quem Gasta o que tem, he Christaõ; 

quem Gasta o que naõ tem, he ladraõ.», «Da India melhor fora a nomeaçaõ, que o 

Senhorio; melhor a propriedade que o uso; melhores as parias que as rendas, pois tanto 

valem mais os empregos, que os retornos.», «Menina, e vinha; peral, e faval máos, saõ de 

guardar.», «Fevereiro couveiro, faz a Perdiz ao poleiro; Março tres, ou quatro; Abril cheio 

está o covil; Maio pio, pio pelo mato»; 

d) substitui a vírgula antes das conjunções coordenativas adversativas: «Luar de 

Janeiro naõ tem parceiro; mas lá vem o de Agosto, que lhe dá de rosto.», «Culpa fea he 

Mentir; mas muito mais mentindo ao verdadeiro.», «Muito sabe o rato; mas mais sabe o 

gato.», «Pescador de cana mais come do que ganha; mas quando a dita corre, mais ganha 

do que come.»; 
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e) separa uma variante do adágio enunciado: «Onde ha muito Riso, ha pouco siso; 

ou o muito Riso he sinal de pouco siso.», «Naõ ha Romeiro, que diga mal do seu bordaõ; 

ou máo he o romeiro, que diz mal do seu bordaõ.», «Hoje se serra a Velha pelo meio; isto 

he: o dia da ametade da Quaresma.». 

Para marcar sobretudo a melodia da frase, registam-se os dois pontos, o ponto de 

interrogação e o ponto de exclamação: 

a) a entoação exclamativa caracteriza unicamente o adágio «Ó Mar, quem se vira 

casado!»; 

b) o ponto de interrogação marca a pergunta de retórica, enunciando espanto ou 

desconfiança, face a determinada circunstância: «Aonde hirá o boi, que naõ lavre, pois que 

sabe?», «Para que Apara a maçã, quem lhe ha de comer a casca?», «Donde sahio a Cabra, 

entra o Cordeiro?» (com a variante «Donde sahio a cabra? entre o cordeiro.»), «Que Horas, 

para colher amoras?», «Quem mette a Judas com as almas dos Pobres?», «Se no Valle 

neva, que fará na serra?», «Quem cabritos Vende, e cabras naõ tem, donde lhe vem?», 

«Assim fedemos, que será se Peixe vendermos?»; 

c) a interrogação caracteriza também construções de feição dialogal, que 

pressupõem a presença do interlocutor, pela utilização do vocativo, ou que incluem a 

resposta deste: «Alcaide? Busca-me aqui alguem.», «Miguel, Miguel, naõ tens abelhas, e 

vendes Mel?», «Aonde hís? a Evora Monte, fazer barrís.», «Donde es Homem? Donde he 

minha Mulher.», «Çapateiro, porque Choras? Porque naõ tenho sólas.», «Sapato, quanto 

duras? quanto me untas.», «Mãi, que cousa he casar? Filha, Fiar, parir, e chorar.», «Donde 

vindes aranha? de casa de minha cunhada.», «Para quem ganhas, ganhador? para quem está 

Dormindo ao Sol.», «Como creastes tantos filhos? Querendo mais aos mais pequeninos.», 

«Levando em Valhadolid a enforcar hum Homem por ladraõ cortabolsas, disse huma 

velha: Coitado, naõ te fora melhor aprender hum Officio? respondeo elle: Vieja tonta, no 

lo tenia yo bueno, si me dexaran usar del?»; 

d) os dois pontos introduzem breves esclarecimentos sobre o sentido de 

determinada expressão («Naõ corta as Bainhas: diz-se de quem tem pouco saber.», «Naõ 

cabe na Bainha: diz-se de quem tem muita presumpçaõ.», «De Palavra em palavra: (de 

huma razaõ para outra.)»), uma enumeração explicativa («Dizem que tres Mãis boas 

parem tres filhas roins: a verdade pare o odio; a muita conversaçaõ desprezo; a paz 

ociosidade.», «Tudo poem sobre si, isto he: Naõ tem mais que o que veste.») ou indicam o 
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início da fala no discurso directo («Levando em Valhadolid a enforcar hum Homem por 

ladraõ cortabolsas, disse huma velha: Coitado, naõ te fora melhor aprender hum Officio? 

respondeo elle: Vieja tonta, no lo tenia yo bueno, si me dexaran usar del?); 

e) os parênteses são utilizados para acrescentar, no final de um adágio, uma 

indicação acessória, neste caso, uma explicação sobre o significado da expressão: entre 

outros exemplos, «Alma da padeira, (he aquelle vaõ, ou sovado, que ás vezes se acha no 

meio do paõ.)», «O meu dinheiro, que he manso, naõ o quero fazer Bravo, (dizem os Alem-

Tejões dos que naõ querem emprestar dinheiro.)», «Fulano ha de dar bom Burro ao 

dizimo, (para nada presta.)», «Caldeira de Pedro Botelho, (toma-se pelo Inferno.», «Todo 

se converteo em Carvaõ (fallando de huma cousa que se malogra.)», «Chamar a hum 

debaixo da Mesa (he quando naõ vindo a horas de comer, lhe comem a sua raçaõ.)», 

«Veio a Pello, (a tempo, a proposito.)», «Unhas de fome, (chama o vulgo ao escaço, 

mesquinho)». 
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5. Conclusão 

Com o estudo que agora damos por concluído, julgamos ter dado um contributo 

para recuperar a memória literária de um texto, cuja leitura – renovadamente cativante –

urgia retomar, de modo a inscrevê-lo na tradição paremiológica portuguesa, sobretudo por 

se tratar de uma das obras instituidoras dessa mesma tradição. Além disso, pudemos ainda 

valorizar na obra em análise, pela primeira vez, o contributo de Rafael Bluteau, na medida 

em que foi o seu monumental projecto lexicográfico que (mesmo sem possuir as 

características de um compêndio de provérbios) constituiu a fonte primeira dos Adagios de 

Francisco Rolland, um débito por ele confessado no prólogo. 

A edição princeps, de 1780, é de acessibilidade limitada, encontrando-se raros 

exemplares disponíveis em bibliotecas públicas. Contudo, tivemos a boa fortuna de poder 

manusear (sem qualquer constrangimento) um exemplar em excelente estado de 

conservação, pertencente a uma biblioteca particular. Em relação à segunda edição, de 

1841, pelo contrário, o único exemplar de que tivemos conhecimento, e a que foi possível 

aceder, encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa. 

Na sequência dos compêndios de provérbios de António Delicado e de Bento 

Pereira, a obra de Francisco Rolland introduz inovações dignas de nota, como fomos 

salientando. A esta circunstância não terá sido alheio o facto de o impressor francês ser 

conhecedor da especificidade do mercado livreiro nacional, estando, portanto, consciente 

da importância do livro como veículo privilegiado de instrução e de enriquecimento 

cultural, garantes do sucesso da sua estratégia editorial. Como Francisco Gama Caeiro, que 

oportunamente citámos, faz notar, «para lá de meros negociantes», os Rolland incluem-se 

naquele grupo de «homens de mentalidade desperta e atenta aos valores do Espírito e da 

Cultura». Desta consolidada relação demos largo testemunho na Primeira Parte. 

A edição e o estudo do texto proverbial revelou-se, desde o início, fonte de uma 

efectiva e crescente satisfação. Os adágios e provérbios são, indubitavelmente, terreno 

fértil para reflexões de teor linguístico, social e cultural. Na sua luminosa e lapidar 

simplicidade, estas unidades frásicas, encerrando uma perceptível lógica de julgamento, de 

aconselhamento, de acção e de moral, mantêm ainda a sua vitalidade e a sua eficácia 

retórica, conquanto, em muitos casos, se tenham tornado ininteligíveis, dissolvido o 
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vínculo cultural com os falantes, em consequência da distância temporal, que haveria de 

impor diferentes usos lexicais e diferentes vivências do e no mundo. Mudadas as 

realidades, mudaria, sem dúvida, a veracidade de certas asserções. 

Por conseguinte, a fixação do texto requereu demorada atenção. Se, por um lado, 

os provérbios suscitam problemas filológicos específicos, por acumularem e repercutirem a 

memória linguística de estruturas arcaicas, bem como por reenviarem para circunstâncias 

sócio-culturais delas coevas, por outro, é inegável a multiplicidade de leituras que o 

provérbio continua a possibilitar, nas reutilizações permanentes que o mantêm vivo na 

memória colectiva. 

Como esperamos ter demonstrado – e como a leitura dos Adagios não deixará de 

revelar –, desta tradição e desta memória colectiva ofereceu ímpar testemunho a obra de 

Francisco Rolland. 
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PARTE II 

1. Quadro filológico 

1.1. A edição princeps (1780) e a 2ª edição (1841) 

No ano de 1780, Francisco Rolland coloca à venda a recompilação que intitulou

Adagios, Proverbios, Rifãos, e Anexins da Lingua Portugueza, Tirados dos melhores 

Authores Nacionaes, num sóbrio volume encadernado a pele, de tamanho in oitavo, 

paginado de 1 a 341, contendo as três páginas finais, não numeradas, o «Catalogo dos 

livros impressos á custa de Francisco Rolland, impressor-livreiro em Lisboa; ou dos que se 

achaõ em grande número na sua Casa ao Bairro Alto, na esquina da Rua do Norte»1. 

Utiliza caracteres romanos, por vezes em negrito ou em itálico. Em cada página apresenta 

um cabeçalho, com indicação do título abreviado da obra. Na portada, figuram o título 

completo, a sequência acrográfica que identifica o autor da compilação, uma vinheta de 

fundo negro com as letras F e R a branco, entrelaçadas, o local, a identificação da 

tipografia, seguida da data e da referência «Com Licença da Real Meza Censoria» (em 

itálico). No recto da portada, regista-se uma epígrafe em francês, sem autor identificado: 

«La Sagesse, & la Prudence de chaque Nation consiste en ses Proverbes.» (também em 

itálico). 

A colectânea abre com um «Prologo» e termina com a palavra «FIM», na página 

341, à qual se segue o «Catalogo...». No corpo do texto prefacial, utiliza caracteres 

romanos redondos, de tamanho superior ao que serve o registo dos adágios. Para além 

destes elementos, a edição não contempla quaisquer auxiliares de leitura (índice, notas ou 

explicações). Podemos considerar a edição bastante legível e rigorosa, logo, de qualidade 

evidente, apresentando pouquíssimas gralhas tipográficas2. As imagens a seguir 

reproduzidas permitem comprová-lo: 

                                                
1 O catálogo é constituído por quarenta e uma obras, que apresentam os títulos por ordem alfabética. 
Ocasionalmente, identifica o autor, mas obrigatória é a alusão à tradução. A leitura deste catálogo permite 
concluir que as obras disponíveis são maioritariamente de tamanho «em 8.» e que datam da década de 
setenta, não obstante dele constarem quatro títulos de 1763, 1766, 1767 e 1769. Sabemos também que, vinte 
anos depois, os Adagios... mantinham a sua presença nos catálogos deste livreiro, custando, em 1801, $600. 
2 As gralhas tipográficas detectam-se na ausência de alguns lemas, cujos adágios correspondentes surgem
integrados no conjunto imediatamente anterior, e ainda na raríssima ausência de ponto final (ou na colocação 
de vírgula, no seu lugar), ou troca de um caractere tipográfico. 
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Os adágios encontram-se agrupados com base num princípio de sistematização 

lexical, a partir de palavras-lema, que se organizam por ordem alfabética, incluindo-se em 

cada entrada lexical as listas de parémias que contêm a respectiva palavra, registada 

sempre com letra maiúscula, salvo raras excepções, devido a evidente gralha tipográfica. 

Como tivemos oportunidade de notar, esta opção repete a do P.e Rafael Bluteau, que, no 

seu Vocabulario, igualmente distingue a palavra com maiúscula, na maioria dos casos, 

quando enuncia o que «Diz o Adagio vulgar» ou enumera os «Adagios portuguezes» 

alusivos a determinada palavra (outras expressões por ele utilizadas, facilitadoras da 

localização do texto proverbial que coligiu, são «O Adagio portuguez diz», «Dizemos 

proverbialmente», «em phrase proverbial», ou ainda «He modo de fallar proverbial»). 

Embora estas entradas lexicais, imprimidas a meio da linha, em itálico, obedeçam 

a uma organização alfabética, os adágios registados não cumprem essa sequencialização. 

Em 1841, uma «Nova Ediçaõ Correcta, e Augmentada»3 ficava disponível para o 

público, sendo agora da responsabilidade do herdeiro da tipografia, Julião Rolland. Em 

edição encadernada, com apenas 150 páginas (ou seja, menos de metade da anterior), os 

adágios apresentam-se a duas colunas por página, necessariamente em corpo menor, 

mantendo-se o tamanho in 8º do volume. Foram suprimidos o prólogo inicial e o catálogo 

das páginas finais, encerrando agora a compilação com a palavra «FIM». A edição é 

igualmente cuidada, assegurando a boa legibilidade e evidenciando a preocupação em 

corrigir gralhas tipográficas detectadas na anterior (por exemplo, através da inclusão dos 

lemas que estavam em falta). Detectam-se outras intervenções ao nível da supressão das 

maiúsculas, que assinalavam as unidades lexicais em destaque, no interior do adágio; 

agora, a maiúscula é utilizada no início da frase, nos nomes próprios e nos nomes atinentes 

a realidades devocionais («Ceo», «Igreja», «Deus», «Creador», «Missa», «Pascoa», 

«Natal», entre outras) ou a estatuto social privilegiado (por exemplo, «Advogado», «Rei», 

«Senhor», «Medico»). 

                                                
3 O exemplar consultado encontra-se na Biblioteca Nacional (cota L. 78132 V.). 
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Nesta reedição, as intervenções correspondem a trezentos e vinte e cinco novos 

lemas (sobretudo em vocábulos iniciados por A, que perfazem 159) e, por conseguinte, a 

um acréscimo substancial de parémias.4 Contudo, por vezes trata-se somente do 

desdobramento de exemplos que já figuravam na edição de 1781, agora distribuídos 

segundo outro critério, porque inseridos em lemas diferentes. Também é de notar a 

intervenção do impressor nas alterações efectuadas em palavras-lema da edição anterior, de 

forma a aproximá-las mais claramente dos adágios que integram. Podemos sistematizar as 

intervenções a que nos referimos do seguinte modo: 

a) registo no Infinitivo de formas verbais anteriormente conjugadas: «Acquirir», 

«Medrar», «Pisar», «Porfiar», «Rosnar», «Vecejar»; 

b) substituição do substantivo por um verbo: «Porfiar»; 

c) actualização da grafia: «Assim», «Peso»; 

d) correcção da grafia de «Reposta»: «Resposta»; 

e) substituição por formas do substantivo e do adjectivo no singular: 

«Acutilado», «Atalho», «Carta», «Doudo», «Fito», «Hospede», «Papa»; 

f) substituição por formas do adjectivo no masculino: «Gordo», «Maduro», 

«Roto»; 

g) substituição do substantivo pela forma verbal, ou vice-versa: «Madurar», 

«Mingoa»; 

h) desdobramento da palavra-lema (na edição princeps, só uma): «Baralha, e 

Baralhar», «Barba, Barbeiro», «Castigar, Castigo», «Cegar, Cego», «Fartar, Farto», 

«Escudella, Escudellar», «Gear, Geada», «Madurar, e Maduro», «Passara, Passaro», 

«Sandeo, Sandice», «Tigella, e Tigellinha», «Diabo, Demo, Demónio»; 

i) junção de dois lemas num só: «Roim, ou Ruim» (mantendo a dupla grafia), 

«Santo, Santa, e Santos» (acrescentando a forma no feminino). 

Também corrige a ausência dos lemas, que se detectou na edição princeps, 

efectivando a distinção dos adágios de «Barbeiro», «Olho», «Perdiz», «Potro», «Razaõ», 

«Só». Ficam por incluir «Cantaro» e «Suspirar». 

                                                
4 Em anexo (Anexo 1), damos notícias dos lemas que constituem novidade, ou por não existirem na edição de 
Francisco Rolland, de 1780, ou por virem agora substituir opções anteriores. Apresentamos também, no 
mesmo anexo, uma lista dos adágios acrescentados, entretanto integrados no texto da edição. 
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No que diz respeito ao número de adágios, constata-se que, normalmente, são 

acrescentados um a três em cada lema. Naqueles relativos às novas palavras-lema, a 

recolha não é numerosa (normalmente, o uso da unidade lexical é exemplificado por um 

adágio), evidenciando o aproveitamento daqueles que Francisco Rolland já arrolara. No 

entanto, exceptuam-se os casos que passamos a identificar: «Abril» e «Pega», com mais 7 

adágios, «Amo» e «Amar», com mais 8, «Andar», com 10, «Ano», «Amor» e «Asno», 

com 15; a «Asinha» e «Mulher» acrescenta 13, a «Água» e «Diabo, Demo e Demónio», 

17, a «Amigo», mais 22. «Até» reúne 20 parémias. 

Em termos gerais, na 2ª edição verifica-se um acréscimo de lemas de nomes 

próprios, embora nem todos os adágios constituam novidade. Os vocábulos identificados 

são «Advento», «Avicena», «Diogo», «Entrudo», «Evora-Monte», «Galeno», «Gaspar», 

«Gonçalo», «Joaõ», «Pedreanes», «Portugal» e «Vicente». 

Poderá ainda fazer-se uma análise mais detalhada das opções do editor, nesta 

reedição corrigida e aumentada (a partir do quadro apresentado em anexo). Na verdade, 

para além da inclusão de diversos nomes próprios, algumas opções denunciam uma maior 

liberdade na definição de palavras-lema que enunciam conceitos aos quais, de certo modo, 

está afecta uma carga ideológica. É o caso dos sinónimos «Diabo, Demo e Demonio» e do 

respectivo aumento substancial de parémias, de «Entrudo», do calão «Mijar». Também 

estão destacados adágios alusivos ao saber livresco («Assinar», «Escrivaõ», «Escrever», 

«Grammatico»), às representações do clero («Freira», «Monge», «Missar», «Sacristaõ», e 

«Santo, Santa, e Santos») e à família («Afilhado», «Cunhados», «Padrinho», «Casal», 

«Casamento», valorizando-se ainda os «Namorados» e o «Apaixonado»). Porém, o maior 

número de adágios (num total de 49) está relacionado com as artes e ofícios e com o reino 

animal, reiterando a feição enciclopedista desta compilação da tipografia rollandiana. 

Destaquemos, então, essas palavras-lema: 

Aço 1 Alguidar 1 Arte 5 Meirinho 3 Dromedário 1 

Açúcar 1 Aparelho 1 Azenha 1 Grilo 1 Flamengo 1 

Adail 1 Aprender 7 Machado 1 Águia 1 Leão 1 

Adubador 1 Aprendiz 1 Nau 1 Alazão 3 Rã 1 

Agulheta 1 Armeiro 1 Navio 1 Andorinha 1 Víbora 1 

Albardeiro 1 Aro 1 Pipa 1 Áspide 1   

Alforges 2 Açor 1 Pleito 1 Bugio, Bugia 2   
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1.2. Textos de referência 

Como oportunamente ficou evidenciado, na transmissão textual do adagiário de 

Francisco Rolland assume referência preponderante o Vocabulario de Bluteau, sendo esta 

fonte primária identificada no prólogo dos Adagios. A própria estrutura dicionarística da 

obra do clérigo teatino influenciou claramente a organização das parémias na colectânea 

saída dos prelos da tipografia Rollandiana. Na verdade, Rolland não efectivou um 

aproveitamento directo dos dois textos da tradição lexicográfica portuguesa, atinentes à 

recolha do texto proverbial, da autoria de Bento Pereira e de António Delicado. Assim, não 

acompanha as soluções e as características da edição das obras de ambos os paremiólogos. 

No entanto, no texto prefacial dos Adagios, o editor menciona os Adagios 

Portugueses Reduzidos a Lugares-Comuns, de António Delicado, o que permite concluir 

que conhecia esta obra, salientando mesmo a sua raridade e a necessidade de esta ser 

substituída no mercado por outra versando a mesma matéria, de modo a torná-la acessível 

ao público. 

Por conseguinte, a fonte mais esclarecedora, capaz de responder às dúvidas 

suscitadas pela leitura dos Adagios, encontra-se na obra de Rafael Bluteau, cuja transcrição 

Francisco Rolland empreende com pouco exercício, excepto na actualização da 

componente ortográfica. 
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1.3. A presente edição 

A edição dos Adagios... de Francisco Rolland, agora apresentada, insere-se na 

sequência da releitura e edição de duas outras colectâneas de provérbios portugueses, da 

autoria de António Delicado (em 1651) e de Bento Pereira (em 1655), as quais foram 

levadas a cabo por Guilherme Canelha Ribeiro e por João Henriques Fidalgo. 

Perfaz-se, assim, um corpus adagiorum que reúne as três únicas publicações 

expressamente dedicadas aos provérbios em língua portuguesa, divulgadas em Portugal até 

ao final do século XVIII. Deste modo, efectiva-se a recuperação para o estudo da história 

da língua, e especialmente da lexicografia portuguesa, de um património obliterado ou, 

pelo menos, pouco acessível hoje para os estudiosos. 

A fixação de texto não foi, todavia, exclusivamente determinada por estes 

objectivos filológicos, pelo que procurou atender também ao que poderá constituir o 

interesse de um público leitor mais geral e menos motivado pelas preocupações da 

erudição ecdótica. De facto, o texto dos provérbios oferece-se, ainda hoje, como um 

objecto de leitura fruível e gratificante, ou talvez mais ainda, se for capaz de manter a 

ressonância e a coloração linguística dos séculos passados. 

Correspondendo a estes objectivos, a presente edição toma como base o texto 

princeps (1780) e apresenta-se em duas edições paralelas. 

Por conseguinte, a primeira edição, publicada apenas em CD, acompanha 

fielmente o texto de 1780 com uma lição muito próxima da edição diplomática: 

- corrigem-se aqui as formas manifestamente resultantes de gralhas tipográficas 

(«cochecimentos» > «conhecimentos», «arrroido» > «arroido», «carrril» > «carril», 

«commnm» >  «commum», «sabor» > «saber», «femea» > «semea», «nenhnm»  > 

«nenhum», «falla-nos» > «falta-nos», «Eilho» > «Filho», «a Sábio» > «assobio», 

«alimpduras» > «alimpaduras», «mal» > «mel», «lento» > «tento», «Mals» > «Mais», 

«finaes» > «sinaes», «visindo» > «visinho»); 

- assinalam-se as mudanças de página com intercalação (entre parênteses 

rectos) do número da página da edição princeps; 
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- conservam-se as formas “incoerentes” resultantes da lectio facilior, pela 

deficiente interpretação dos textos que serviram de fonte ao editor («perna»/ «penna», 

«contente»/ «consente», ...); 

- mantêm-se os diacríticos e a pontuação originais.

A segunda edição, aqui apresentada impressa, propõe uma lição normalizada, 

com actualização ortográfica. Trata-se de acrescentar o máximo de legibilidade possível a 

uma leitura extremamente rigorosa e respeitadora do texto base. Especificam-se, então, as 

principais intervenções: 

a) uniformizam-se pelo código ortográfico actual todas as ocorrências variantes 

que nos pareçam corresponder apenas a uma variação gráfica; 

b) anulam-se ou regularizam-se as variantes gráficas e tipográficas do tipo “S” 

alto, consoantes duplas («tt», «ll», «nn», «mm», ...), grupos grecizantes («ph»), uso do «y», 

do «h», e do «th»; 

c) actualiza-se o uso do hífen, como separador de clíticos, ou em formas 

compostas («deixalla», «perdello», «senrazaõ», «bemaventurado»,…); 

d) actualiza-se a lexicalização de sequências sintagmáticas do tipo «de vagar» > 

«devagar», «de balde» > «debalde», «de traz» > «detrás», «de véras» > «deveras», «à 

manhã» > «amanhã», «em quanto» > «enquanto», «por vir» > «porvir», «com sigo» > 

«consigo», «com vosco » > «convosco», «já mais» > «jamais»; 

e) actualiza-se, de acordo com a relação sintáctica, a sequência «senaõ» > «se 

não»; 

f) executa-se a acentuação de acordo com a norma ortográfica actual; 

g) nas terminações nasais, assinaladas com til, regulariza-se a sua distribuição:  

-aõ > -ão; 

h) normalizam-se as formas que se realizam de dois modos, havendo ocorrência 

de formas actuais («outo»/ «oito», «assi»/ «assim», «praz»/ «apraz», «sesudo»/ «sisudo», 

«piadoso»/ «piedoso»); 

i) nas formas verbais, regularizam-se as terminações com til ou com -m: -aõ >   

-am, «poem» > «põe»/ «põem»; 

j) corrigem-se as ocorrências disformes, manifestamente resultantes de gralhas 

tipográficas («arrroido» > «arroido», «comnm» >  «comum», ...); 
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l) corrigem-se as formas “incoerentes”, resultantes da lectio facilior, com base 

especialmente no texto de Bluteau, mas também nos adagiários anteriores – estas 

intervenções são assinaladas em rodapé com «Princeps», seguida da forma original, bem 

como da lição de Bluteau; 

m) actualiza-se a pontuação; 

n) regista-se um só vocábulo como palavra-lema, nos casos em que a dupla 

grafia era assinalada; 

o) acrescentam-se, entre parênteses, os lemas da 2ª edição, indicando-se em 

rodapé quando o lema da edição princeps sofreu intervenção; 

p) acrescentam-se os provérbios aditados em 2ª edição, assinalados apenas com 

asterisco (*); 

q) mantendo a estrutura original da sequência alfabética dos lemas, 

acrescentam-se remissões que replicam a ordem alfabética da ortografia actual. 

Por outro lado, não procedemos a intervenção nas seguintes situações: 

a) uso de maiúsculas; 

b) expressões em latim e em castelhano; 

c) sequências vocálicas com pertinência diacrónica, como -ea («aldea», 

«candea», «tea», semea», «estrea», «atea», entre outras), -eo («peor»/ «peior») e -ou 

(«dous», «cousa»), assinaladas em itálico; 

d) outras variantes com pertinência diacrónica («fermosa», «fermosura», 

«nacer», «al», «alimpar», «contino», «florece», «comesto», «crecente», «necio», «faze», 

«cossario», «pró», «prante», «cobertouro», entre outras), igualmente destacadas por itálico; 

e) registo da palavra-lema em itálico; 

f) respeita-se a paginação original, mesmo nos casos em que se verifica uma 

manifesta imprecisão na ordenação alfabética dos lemas (por exemplo, Cavalo/ Cavaleiro, 

Santos/ Santos). 

Em alguns adágios, acrescenta-se uma breve nota de esclarecimento de formas 

menos comuns. 
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2. Texto 
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2.1. Edição 

ADÁGIOS, 

PROVÉRBIOS, RIFÃOS 

E 

ANEXINS 

DA 

LÍNGUA PORTUGUESA, 

Tirados dos melhores Autores Nacionais, 

e recompilados por ordem Alfabética 

POR 

F. R. I. L. E. L. 
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______________________________________________________________________ 

La Sagesse, & la Prudence de chaque Nation consiste en ses Proverbes. 

______________________________________________________________________ 
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PRÓLOGO. 

Sendo de uma indispensável necessidade a sólida e verdadeira instrução em 
qualquer Estado, segue-se que para ela se alcançar se precisam Livros puros e 
desabusados; onde bebam os Homens sem susto, ou de liberdade, ou de superstição 
doutrinas, ou que eduquem e aperfeiçoem os talentos, ou deleitem e encantem os ânimos. 
Na boa escolha de Livros assenta todo o fundamento sólido e puro das Ciências. Por esta 
causa muitos Homens arraigados no amor da sua Pátria, os Monarcas mais iluminados da 
Europa culta e civilizada têm dado franca passagens àqueles bons Livros, que nos 
patenteiam a primitiva Antiguidade, ou das Ciências, ou dos Factos Históricos Seculares, 
ou Eclesiásticos; como também têm animado aos seus mesmos Cidadãos, para que 
traduzam nas suas Línguas vulgares aquelas sãs Obras que conduzem os Homens a 
fazerem-se bons Cristãos e Sábios. 

Nem um Homem de juízo razoado tem havido que não mostre que a ignorância da 
ciência sólida da Religião, do conhecimento de bons Livros tem sido o manancial donde 
brotam as liberdades e as superstições; porque os Homens, entusiasmados desde crianças 
com as visionárias, embustes, e fantasmas, com que as amas 
[4] 
rústicas, e ignorantes da mesma Religião, que professam, lhes carregam a cabeça; 
crescendo em idade com outros conhecimentos, reputam por quimeras tudo quanto 
ouviram juntamente com o leite; e desprezando estas aéreas crenças (Oh Deus eterno e 
Omnipotente, temo de proferir tais extravagâncias e loucuras!) baralham as Sagradas 
Tradições; a incontestável Lei de nossos Pais; os santos usos e antigos costumes; as 
notícias de um Povo fiel e zeloso; os Sacrossantos Preceitos do Senhor; aqueles modos, 
maneiras, por que Deus maravilhosamente se manifestava ao seu Povo e aos seus 
escolhidos; repreendia e castigava aos que blasfemavam o seu Santo Nome, e se arredavam 
da Lei Santa do Senhor. E é por esta causa com justa razão que se têm frequentado os 
Livros Santos; se têm traduzido Livros de uma Mística pura e desabusada; se vulgarizam 
bons e magistrais Catecismos, para que os Pais cheios destas Ciências, as trespassem a seus 
filhos; as Amas a seus educados; os mestres a seus Discípulos; de maneira que, quando 
chegarem a uma idade capaz de receberem outras instruções, vão tão abundantes da 
Sagrada Religião que jamais se possam arrancar dela, nem duvidar dela uma única palavra. 
Tem mostrado a  
[5] 
experiência que os ignorantes da Religião e dos seus estudos são os que se têm atrevido a 
querer denegrir a sua majestosa e soberana Face. Mas Deus permitiu que as portas do 
Inferno não prevaleceriam contra ela. 

As Ciências profanas enfermam do mesmo mal. A falta de Livros, onde as Ciências 
ou as Artes estejam tratadas metódica e encantadoramente, cria ou pedantes ou ignorantes. 
Soterram-se as antigas Composições; esquece-se de ataviar e tecer outras de novo. Não se 
traduzem na Língua vulgar aqueles Livros, dos quais os Homens tirem conhecimentos5

precisos, para polirem os talentos, utilizarem os outros Homens, e formarem os Cidadãos 
zelosos e amantes da Pátria; e juntamente despertar briosos ciúmes de humanidade, de 
Religião e de utilidade. Perde-se muitas vezes o amor às Artes liberais, às Manufacturas, 
ao Comércio e à Agricultura por não andarem nas mãos de todos ou Livros originais, ou 
Traduções; onde gostem e se enamorem os Homens da sua utilidade e necessidade. 

                                                
5 Princeps: «cochecimentos». 
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Persuadido pois destas lembranças, entranhado no desejo de ser útil a uma Nação, 
de quem tenho recebido tantos benefícios, tenho tido o ânimo de reimprimir Obras antigas; 
imprimindo outras de 
[6] 
novo; mandar traduzir outras; finalmente, todas aquelas em que eu tenho achado que 
podem alcançar os Homens ou a reforma dos seus corruptos costumes, ou das suas mal 
vigorizadas Ciências. Tais têm sido as minhas Empresas Tipográficas. 

Ora todas as Nações têm ajuizado que os Provérbios, ou Adágios são de grande 
utilidade para os Homens. Neles se historia diferentemente. Muitas Cerimónias e Costumes 
antigos se encerram nos Provérbios. Eles são o depósito de toda a Antiguidade. Neles se 
topam muitas vezes motejos agradáveis e conceituosos aos perversos costumes dos 
Homens. O grande Cambden lhe chama um discurso conciso, espirituoso, sábio e fundado 
numa longa experiência, que ordinariamente contém alguma notícia importante e útil. Do 
que se segue que os Provérbios são aquelas Máximas concisas que encerram muito 
sentido; mas que costumam ser declarados com um estilo familiar e que não deixam de ter 
seu lugar na conversação e ainda nos Discursos sérios; e apontados com ordem, com 
escolha, dão beleza à oração e renovam a lembrança dos Séculos afastados de nós, e nos 
mostram o que os Povos têm de mais polido e grosseiro. Cardano no Livro da Sabedoria
diz que a Prudência e a Sabedoria de cada Nação consiste nos Provérbios. 
[7] 

Não entro na narração das qualidade que devem ter e como se hão-de usar no 
Discurso sério a sua parcimónia; porque deles tratam grandes e os mais famosos Oradores; 
Quintiliano no Cap. 5. do Livro 8., Aristóteles na Ret. Livro 10. Cap. 31., Gibert na Ret. 
Livro 3. Cap. 8., o Padre Bouhours no Livro 2., Cícero no orat., e outros. 

Conhecida pois esta utilidade, têm assentado muitos Homens de juízo que era justo 
fazer patentes estes mesmos Provérbios a todos; para o que cuidaram desveladamente em 
indagarem de toda a Antiguidade os que achassem e reduzi-los a volume; onde todos 
pudessem facilmente alcançar estas notícias. Deste trabalho se não envergonharam 
Homens grandes, Filósofos da primeira ordem. E também consta da Historia, que o famoso 
Plutarco compusera dois Livros de Provérbios e mais um Tratado sobre os Provérbios, de 
que usavam os Povos de Alexandria: Obras bem dignas de louvores, e as quais, com 
grande pesar dos Literatos, se perderam juntamente com outros infinitos e maravilhosos 
Tratados, que este douto Grego escrevera sobre a Moral. Crisippo compôs dois Livros 
deles, Cleantes, Teofrasto, Demóstenes agregaram os mais usados nos Egípcios, Gregos, e 
Romanos. 
[8] 

Erasmo, Polidoro e Virgílio compuseram vastos Tratados para nos descobrir os 
segredos que eles encerram. E antes destes Salomão quis encerrar debaixo deles toda a 
Filosofia dos Costumes. O mesmo nos recomenda que os veneremos. S. Paulo se serviu 
dos Provérbios na Epístola a Tito, Cap. I.: Laércio, diz que Aristóteles formara um Livro 
de Provérbios. 

Dos Modernos, muitos tomaram também este desejo. José Scaligero fez uma 
versão dos Provérbios Árabes em 1614; André Schot, Jesuíta, ajuntou a maior parte dos 
Provérbios Gregos extraídos de Zenobia, ou Zenodoto, de Diogeniano, e de Suidas. Del 
Rio, Jesuíta, uniu e interpretou os mais selectos Adagios de um e outro Testamento. O 
Padre Luiz Novarino, Clérigo Regular Teatino, explicou os Provérbios que estão nas Obras 
dos Santos Padres. Em França se tem impresso várias Colecções de Provérbios. Portugal 
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também se lembrou dos Séculos passados desta utilidade, porque o nosso Licenciado 
António Delicado fez e ajuntou uma Colecção dos Adágios Portugueses. 

E deveria eu, que tenho procurado a utilidade da Nação Portuguesa, esquecer-me 
deste bons exemplos, e vendo que se não pode alcançar a Colecção deste honrado 
Português por ser raríssima, não 
[9] 
tecer também uma Colecção de Provérbios? Certamente não é o que agora intento. 
Trabalhei por mendigar da Antiguidade todos quantos pude achar; a maior parte deles são 
extraídos do Vocabulário Português de D. Rafael Bluteau, Clérigo Regular Teatino. Todos 
vão dispostos por ordem alfabética. Neles acham-se algumas Palavras já há longos anos 
arredadas de nós; mas esta mesma Antiguidade faz respeitar e venerar a singeleza daqueles 
antigos tempos; e conhece-se também qual era o modo de falar vulgar dos Séculos 
anteriores 6 a este. 

E será desprezado este meu trabalho? Julgo que não. A Nação benignamente tem 
acolhido todas as minhas Impressões. O corpo dos Sábios, que conduz as Ciências, estão 
cheios daquela iluminação e talentos com que desejam que os mais as tenham. E não 
perdem ocasião em que se não esmerem em aligeirar tudo o que concorre a tornar os 
Homens melhores e não piores; a fazerem-nos úteis à Religião e ao Estado. 
[11] 

ADÁGIOS, 

PROVÉRBIOS, RIFÃOS E ANEXINS 

DA 

LÍNGUA PORTUGUESA. 

(Abade.) 
Abade donde canta, daí janta. *  
Boa Abade, Missa à tarde. * 
Como canta o Abade, assim responde o Sacristão. * 
Ao Médico, ao Advogado e ao Abade falar verdade. * 

(Abaixar.) 
Abaixam-se as cadeiras, levantam-se as tripeças. * 
Abaixam-se os muros, levantam-se os monturos. * 
Não te exalces por riqueza, nem te abaixes por pobreza. 

Abarcar. 
Quem muito Abarca, pouco abraça. 
Quem tudo abarca, pouco ata. * 

(Abastar.) 
A fazenda de raiz farta, mas não abasta. * 
De vinho abastado, de razão minguado. * 
Não serás abastado, se primeiro não fores honrado. * 
O muito se gasta e o pouco abasta. * 

Abelha.
Não morde a Abelha, senão a quem trata com ela. 
Morta é a Abelha que dava mel e cera. 

                                                
6 Princeps: interiores. 
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Diz a Abelha, traz-me cavaleira, darei mel e cera. 
Quem tem Abelhas, Ovelhas e moinho entrará com El-rei em desafio. 
Quanto chupa a Abelha, mel torna; e quanto a aranha, peçonha. 
Abelhas e ovelhas têm suas defesas.  
O Rei das Abelhas não tem aguilhão. 
Abelha e ovelha e a pena detrás da orelha e parte na Igreja desejava para seu filho a velha. 
Vai-se o bem para o bem e as Abelhas para o mel. 
Ano de ovelhas, ano de Abelhas. 
De Deus vem o bem e das Abelhas o mel. 
[12] 
Miguel, Miguel, não tens Abelhas e vendes mel. 
O segredo da Abelha. 

(Abismo.) 
Um abismo chama outro abismo. * 

(Aborrecer.) 
Cresce, aborrece. * 
Cresceis, não aborreceis. * 

(Abraçar.) 
Quem muito abraça, pouco aperta. * 

(Abrasar.) 
Muitas filhas em casa, tudo se abrasa. * 

(Abrigo.) 
A boi velho não cates abrigo. * 
Homem sem abrigo, pássaro sem ninho. * 

Abril. 
Abril águas mil, coadas por um mandil. 
Abril frio, pão e vinho. 
Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado. 
A ti chova todo o ano e a mim chova Abril e Maio. 
Altas ou baixas em Abril vêm as Páscoas. 
Do grão te sei contar, que em Abril não há-de estar nascido, nem por semear. 
Em Abril queijos mil; e em Maio três ou quatro. 
Em Abril vai onde hás-de ir e torna ao teu covil. 
Frio de Abril nas pedras vai ferir. 
No princípio ou no fim, Abril soe ser ruim. 
Por todo Abril mau é descobrir. 
Sono de Abril, deixa-o a teu filho dormir. 
Fica-te embora Mundo, deixar-me-ás Abril e Maio. 
Uma água de Maio e três de Abril valem por mil. 
Por Abril dorme o moço ruim; e por Maio o moço e o amo. 
Entre Abril e Maio moenda para todo o ano. 
Quem me vir e me ouvir, guarde pão para Maio e lenha para Abril. 
A rez perdida em Abril cobra a vida. 
As manhãs de Abril são doces de dormir. 
Em Janeiro seca a ovelha suas madeixas ao fumeiro, e em Março no prado, e em Abril as 
vai urdir. * 
Bosta de Março tira nódoas quatro, bosta de Abril tira nódoas mil. * 
Guarda pão para Maio, lenha para Abril. * 
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Vai-te embora, Janeiro, deixar-me-ás Abril e Maio. * 
Se chover em Maio, carregará o Rei o carro; e em Abril, o carril; e entre Abril e Maio, o 
carril e o carro. * 
Sol de Abril, abre-lhe a mão e deixa-o ir. * 
Se não chover entre Maio e Abril, venderá el-Rei o carro e o carril. * 

Abrolhos. 
Quem Abrolhos semea, espinhos colhe. 
[13] 
Por mal de costado, bom é Abrolho. 

(Absolvição.) 
Donde vem a excomunhão, de lá vem a absolvição. * 

Abster. 
No sofrer e Abster está todo o vencer. 

(Acabar.) 
Obra começada, meia acabada. * 

(Acenar.) 
Acenai ao discreto, dai-o por feito. * 

 (Acender.) 
Lenha verde nem se queima nem se acende. * 

 (Aceno.) 
Para os entendidos acenos bastam. * 

 (Acrescentar.) 
Quem conta um conto, sempre lhe acrescenta um ponto. * 

 (Acertar.) 
Quem a todos crê, erra, e quem a nenhum, não acerta. * 

Acha. 
Sai a Acha ao madeiro. 
De tal Acha, tal racha. 
De bom madeiro, boa acha. * 

(Achacoso.) 
Corpo achacoso não é cheiroso. * 

Achaque. 
Não há morte sem Achaque. 
Ao que faz mal, nunca lhe faltam Achaques. 
Achaques à Sexta-feira, para 7 não jejuar. 
Achaques ao odre que sabe ao pez. 
Em o Verão por calma e o Inverno por frio, não lhe falta achaque de vinho. 

(Achar.) 
Com tais me acho, tais me faço. * 
Quem guarda, acha, e quem cria, mata. *

Aço (v. infra Aço) 
Acometer.

Acometer para vencer. 
Acometa quem quiser, que o forte espera. 
Quem sempre olha o derradeiro, nunca Acomete bom feito. 
De ruim a ruim, quem Acomete, vence. 

                                                
7 Princeps: pela. 
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A homem nobre ninguém acometa. * 
(Acompanhado.) 

Antes só, ou Mais vale só que mal acompanhado. * 
(Aconselhar.) 

Só me aconselhei, só me chorei. * 
Quem consigo se aconselha, consigo se depena. * 
Quem só se aconselha, só se depena. * 

(Aço.) 
Tu és aço e eu ferro que te maço. * 

(Açor.) 
A donzela e o açor com a espalda ao sol. * 
Em Janeiro, nem galgo leboreiro nem açor perdigueiro. * 
O açor e o falcão, na mão. * 

Açougue.
No Açougue quem mal fala, mal ouve. 
É manhã do açougue, quem mal fala, peor ouve. * 
Quando o velho se não ouve ou é entre néscios, ou em açougue. * 

Acquiridos. 8

Bens mal Acquiridos não se logram, vão-se como vieram. 
Quem mal acquire para bem gastar, não é de louvar. * 

(Açúcar.) 
Com açúcar e com mel até as pedras sabem bem. * 

Acutilados. 9

Não há melhor Cirurgião que o bem Acutilado. 
 (Adail.) 

Não há melhor adail para os desmandados que os mesmos Mouros. * 
(Adem.) 

A adem, a mulher e a cabra é má cousa sendo magra. * 
(Adiantar.) 

Quem embica e não cai, caminho adianta. * 
(Adiante.) 

Quem adiante não olha, atrás fica. * 
(Adivinha.) 

Se eu fora adivinha, não morrera, ou não fora mesquinha. * 
(Adivinhar.) 

Arrenegai do velho que não adivinha. * 
Velho que não adivinha não vale uma sardinha. * 

(Adoecer.) 
A mulher sara e adoece quando quer. * 
Comer até adoecer, curar até sarar. * 
Com o que Pedro sara Sancho adoece. * 
Quem de si adoece, tarde ou nunca guarece. * 

(Adubador.) 
O casal de ruim lavrador e a vinha de bom adubador. * 

                                                
8 2ª ed.: Acquirir. 
9 2ª ed.: Acutilado. 
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(Advento.) 
Toda a cousa, ou tudo quer, ou tudo tem seu tempo, ou vem a seu tempo, e os nabos no 
Advento. * 

(Afagar.) 
A fortuna afagando espera. * 

(Afago.) 
A mula com afago, o cavalo com castigo. * 
A mula e a mulher com afagos fazem os mandados. * 

(Afanar.) 
Afanar, afanar, e nunca medrar. * 

(Afastar.) 
Ao bom darás e do mau te afastarás. * 
Meteu os cães na mouta e afastou-se fora. * 

Afeição. 
Afeição cega a razão. 
Quem tem Afeição, não tem inteira razão. 

 (Afeitar.) 
Afeita um cepo, parecerá mancebo. * 

 (Afiar.) 
Mais fere a má palavra que espada afiada. * 

(Afilhado.) 
Do pão de meu compadre grande fatia, ou grande pedaço a meu afilhado. * 
Morto é o afilhado de que, ou por que tínhamos o compadrado. * 
Morto o afilhado, desfeito o compadrado. * 

Afogar. 
Quem em mais alto nada, mais presto se afoga. 
Afogar-se em pouca água é embaraçar-se com qualquer dificuldade. 10

Mais vale arrodear que afogar. * 
Quem não entra no mar, não se afogará. * 
Quem não se louva, de ruim se afoga. * 
[14] 

Agoa./ Água
Na Água envolta pesca o Pescador. 
Isto demanda mais Água. 
A Água o dá, a Água o leva. 
A Água tudo lava. 
Água de trovão em parte dá, em outra não. 
Água e pão, comida de cão. 
Água mole em pedra dura tanto dá até que a fura. 
As Águas descem ao Mar e todas as cousas ao seu natural. 
Bebedice de Água nunca se acaba. 
Buscar Água em fonte seca. 
Levar Água ao Mar. 
Abril Águas mil, coadas por um mandil. 
Água de Fevereiro mata o onzeneiro. 
Água de Janeiro todo o ano tem concerto. 

                                                
10 Itálico nosso. 
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Água de Março pior é que nódoa no fato. 
Água de Agosto, Açafrão, mel e mosto. 
Água do S. João tira vinho e não dá pão. 
Água de Maio, pão para todo o ano. 
Com Água e com Sol Deus é Criador. 
Coruja de serão, Água na mão. 
Horta sem Água, casa sem telhado. 
Uma Água de Maio e três de Abril valem por mil. 
Mais vale Água do Céu que todo o regado. 
Por S. Vicente toda a Água é quente. 
Quando o Rio não faz ruído, ou não leva Água, ou vai crescido. 
Gato escaldado de Água fria há medo. 
Água salobra na terra seca é doce. 
Branca geada, mensageira de Água. 
Grande calma, final de Água. 
Não há Água mais perigosa que a que não soa. 
[15] 
Fazer bem a velhacos é lançar Água no Mar. 
Não posso ter a boca cheia de Água e assoprar no fogo. 
A Água é fria, mas mais o é quem com ela convida. 
Água vertida não é toda colhida. 
Água sobre Água, nem suja, nem lava. 
Com Água passada não mói o moinho. 
Já que a Água não vinha ao moinho, vá o moinho à Água. 
Mais apaga boa palavra que caldeira de Água. 
Água fria e pão quente nunca fizeram bom ventre. 
Água ao figo e à pêra vinho. 
Água sobre mel sabe bem e não faz bem. 
Água fria sarna cria; Água roxa sarna escoxa. 
Água de serra e sombra de pedra. 
Água, que deres a teu Senhor, não a olhes ao Sol. 
Nem te fies em Vilão, nem bebas Água de charqueirão. 
Jurado têm as Águas, das negras não fazerem alvas. 
Água colhe em joeira, quem se crê de ligeira. 
Não digas desta Água não beberei, nem deste pão comerei. 
Se queres Água limpa, tira-a da fonte. 
Queimada a casa, acode com Água. 
Quem crê de ligeiro, Água recolhe no seio. 
Tanto dá a água na pedra até que quebra. * 
Quem tanta água há-de beber, há mister de comer. * 
Sol roxo, água a olho. * 
Quem tem vida, a água fria lhe é mezinha. * 
Vá o rio por onde vão as águas. * 
A quem Deus quer dar vida, água fria, ou água da fonte lhe é mezinha. * 
Chama uma água a outras águas, um erro a muitos erros. * 
Da água mansa te guarda, que da rija ela te apartará. * 
Ao moinho vai a água. * 
Água e pão de corrida se vão. * 
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Fazer bem a velhacos é deitar água no mar. * 
Onde sobeja a água o gosto falta. * 
Quanto mais água, mais sede. * 
De longe vem a água ao moinho. * 
Geada sobre lama água demanda. * 
Lua com circo água traz no pico. * 
Neve sobre lama água demanda. * 

Agora. 
Agora lhe lembra a morte de João Grande. 
Agora dá pão e mel; depois dará pão e fel. 
Agora, que tenho ovelha e borrego, todos me dizem venhais embora, Pedro. 
Agora de pobre Bispo pobre serviço. * 
[16] 

Agosto. 
Agosto e vindima não vêm cada dia. 
Agosto madura, Setembro vindima. 
Agosto tem a culpa, Setembro leva a fruta. 
Agosto, frio em rosto. 
A quem não tem pão semeado, de Agosto se faz Maio. 
Em Agosto, Sardinha e mosto. 
Em Agosto aguiolha o preguiçoso. 11

Por Santa Maria de Agosto repasta a vaca um pouco. 
Quando chove em Agosto, não metas teu dinheiro em mosto. 
Quem não debulha em Agosto, debulha com mau rosto. 
Nem em Agosto caminhar, nem em Dezembro marear. 
Lá vem Agosto cos seus Santos ao pescoço. 
Maio come o trigo, Agosto bebe o vinho. 
Não é bom o mosto colhido em Agosto. 
Primeiro dia de Agosto, primeiro dia de Inverno. 
Em Agosto há bulha o preguiçoso. * 
A terra lavrada em Agosto à estercada dá de rosto. * 
Luar de Janeiro não tem parceiro, senão de Agosto que lhe dá no rosto, ou mas lavem o de 
Agosto que lhe dá de rosto. * 
Junho, Julho e Agosto, Senhora, não sou vosso. * 
Se queres ver teu marido morto, dá-lhe couves em Agosto. * 

(Agouro.) 
Os agouros nem crê-los, nem experimentá-los. * 

(Agraço.) 
A vinha posta em bom compasso, o primeiro ano agraço. * 
A vinha que se põe de espaço antes de um ano dá agraço. * 
Nunca boa olha com agraço. * 

(Agradecer.) 
Agradecei-mo, amigos, que quero bem a meus filhos. * 
Quem boa ventura tem, a Deus o agradeça. * 
Quem melhor dita tiver, a Deus agradeça. * 

                                                
11 Princeps: aguilha e perguiçoso. 
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Agradecido. 
Ao Agradecido, mais do pedido. 
Do Homem Agradecido todo o bem é crido. 

(Agro.) 
O gosto danado julga por doce o agro. * 

Água. (v. Agoa) 
(Aguardar.) 

Mau ano hás-de aguardar, por não peorar. * 
Raposa que muito tarda caça aguarda. * 

(Águia.) 
As águias não produzem pombos. * 

(Aguilhão.) 
Não couceies, ou não dês couces contra o aguilhão. * 
O rei das abelhas não tem aguilhão. * 

(Aguilhoada.) 
Mais vale uma aguilhoada que dous arres. * 

Agulha. 
Fio e Agulha, meia costura. 
Alfaiate pobre a Agulha se lhe dobre. 
A má Vizinha dá a Agulha sem linha. 
O ladrão, da Agulha ao ouro e do ouro à forca. 
Donas em sobrado, agulhas em saco e cágados em charco não podem estar que não deitem 
a cabeça de fora. * 
Cada bufarinheiro louva as suas agulhas, ou alfinetes. * 
Se queres ser polido, traze agulha e mais fio. * 

(Agulheta.) 
Ladrãozinho de agulheta, depois sobe a barjuleta. * 12

Ai. 
Quando o enfermo diz Ai, o Médico diz dai. 

 (Aí.) 
Aí te dou, aí te darei. * 
Onde te querem, aí te convidam. * 

Ainda. 
Ainda que sejas prudente e velho, não desprezes conselho. 
[17] 
Ainda que vistais a mona de seda, mona se queda. 
Ainda não é nascida, já espirra. 
Ainda que sou tosca, bem vejo a mosca. 
Ainda que a malícia escurece a verdade, não a pode apanhar. 
Ainda que a garça voe alta, o falcão a mata. 
Ainda que teu sabujo é manco, não o mordas no beiço. 
Conselho de quem bem te quer, Ainda que te pareça mal, escreve-o. 
A verdade, Ainda que amarga, se traga. 
Ainda Deus está onde estava. 
Ainda se não acabou o dia de hoje. 
Ainda tem muitas noites que dormir fora. 

                                                
12 Barjuleta: bolsa grande, semelhante a mochila, de loinhagem ou de couro. 
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Ainda não está na cabaça, já é vinagre. 
Ainda não selamos, já cavalgamos. 
Ainda estas lamas hão-de ser pó. 
Ainda que somos da Beira, não nos lançam da Igreja.
Ainda que somos negros, gente somos e alma temos. 
Ainda agora comem o pão da boda. * 

(Ajuda.) 
Não há formosura sem ajuda. * 
Mão posta ajuda é. * 

Al. 
Como vires a Primavera, assim pelo Al espera. 
Como vires o faval, assim espera pelo Al. 
Debaixo do saial há Al. 
As mãos no pandeiro, e em Al o pensamento. 
O Oficial tem ofício e Al. 
O amor de Deus vence, todo o Al perece. 
O que não pode al ser deves sofrer. * 
Nós em al e a velha no portal. * 

(Alargar.) 
Quem dos seus se aparta, do remédio se alarga. * 

(Alazão.) 
Alazão tostado antes morto que cansado. * 
Cavalo alazão, muitos o querem e poucos o hão. * 
Cavalo alazão não esteve contigo o S. João. * 

Albarda. 
Darei a vida e a alma, mas não a Albarda. 

(Albardeiro.) 
Ofício de albardeiro mete palha e tira dinheiro. * 

Alcaides. 
Em linhagens 13 longas, Alcaides e Pregoeiras. 
Honra é sem honra, Alcaide de Aldea e Padrinho de boda. 
[18] 
Alcaide? Busca-me aqui alguém. 
Alcaide do campo, ou coxo, ou manco. 
Alcaide em andar, moinho em moer, ganham de comer. 
Alcaide sem alma, ladrões à praça. 
O nosso Alcaide nunca dá passada debalde. 
O Alcaide e o Sol, por onde quer entram. 
Fugi do Alcaide, caí no Meirinho.
Pouco medo tem o Juiz do Alcaide. 
Prendeu-me o Alcaide, soltou-me o Meirinho. 

Alcançar. 
Alcança quem não cansa. 
Curtas tem as pernas a mentira e Alcança-se asinha.
A perseverança toda a cousa Alcança. 
O que se pede não se alcança de graça. * 

                                                
13 Princeps: linguagens. 2ª ed.: linhagens. 
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Quem segue alguma cousa, ou alcança parte ou toda. * 
Quem devagar ou tarde anda, pouco alcança. * 
Todos quereríamos ser bons e alcançamo-lo os menos. * 

Aldea. 
Vida de Aldea, Deus a dê a quem a deseja. 
Amigo de Aldea teu seja. 
Quem deixa a Vila pela Aldea, venha-lhe má estreia. 
Quem te fez rico, o não de minha Aldea. 
Estais na Aldea, não vedes as casas. 
Juiz da Aldea um ano manda, outro na cadea. 
Juiz de Aldea, quem o deseja, o seja. 
Na Aldea que não é boa, mais mal há, que soa. 
Fazenda em duas aldeas, pão em duas taleigas. * 
Vésperas de aldea, põe a mesa e a cea. * 

(Aldeã.) 
Aldeã é a galinha e come-a o de Coimbra. * 

Alegria. 
Para hóspedes a melhor iguaria é a Alegria. 
A mulher e a vinha, o Homem lhe dá Alegria. 14

Tristeza sobre Alegria, dobrada fadiga. 
Em Paço escuro não entra Alegria. 
Faze da noite noite e do dia dia, viverás com Alegria. 
Alegria secreta, candea morta. 
[19] 
Alegrias Entrudo, que amanhã será Cinza. 
Na casa de quem joga, Alegria pouca mora. 
Semea e cria, terás alegria. * 

(Aleivoso.) 
A um tredo dous aleivosos. * 15

Formoso e aleivoso. * 
(Aleixar.) 

Quem de Deus se aleixa, a Deus deixa. * 
(Além.) 

Além ou aquém, vejas sempre com quem. * 
Alfaces. 

Tais Alfaces para tais beiços. 
Alfaia. 

Quem trabalha, tem Alfaia. 
Alfaiate. 

Alfaiate de encruzilhada põe as linhas de sua casa.
Alfaiate pobre a Agulha se lhe dobre. 
Alfaiate mal vestido, sapateiro mal calçado. 
Se não houvera sentir frios, acabaram os alfaiates. * 

(Alféloas.) 
Não sabe o asno que cousa são alféloas. * 16

                                                
14 Sic. 
15 Tredo: traidor. 



35

Alforges. 
Quem tem Alforges e asno, quando quer vai ao mercado. 
Ida de João Gomes, foi em sela, tornou em alforges. * 

(Alforjas.) 
Comprar a alforjas, vender a onças. * 17

Algaravia. 
Em casa de Mouro, não fales Algaravia. 

(Algo.) 
Homem que madruga de algo tem cura. * 
Quem se gaba, em algo se atreve. * 

(Alguidar.) 
A arma e o alguidar não se hão-de emprestar. * 
Perda de marido, perda de alguidar, um quebrado, outro no poial. * 

Alhea, e Alheo. 
Com a cousa Alhea, o Homem mal se honra. 
Farei primeiro aos meus, então aos Alheos. 
Melhor é fumo em minha casa que na Alhea. 
Quem o Alheo veste, na Praça o despe. 
Sempre o Alheo suspira pelo seu dono. 
Quem diz mal do seu, mal calará o Alheo. 
Avicena e Galeno trazem a minha casa o bem Alheo. 
Melhor é roto que Alheo. 

Alhos. 
Quem se queima, Alhos come. 
Se não houvera mais Alhos que canela, o que eles valem valerá ela. 
Muitos Alhos em um gral mal se pisam. 
Falo-lhe em Alhos, responde-me em bugalhos. 
Em tempo nevado, o Alho vale um cavalo. 
Teso como um Alho. 
Se queres ser bom Alheiro, planta os Alhos em Janeiro. 
Moça a quem sabe bem o pão, perdido é o alho que lhe dão. * 
Onde alhos há vinho haverá. * 
Vilão farto de alhos. * 
[20] 

Alimpar. 
Mais valem Alimpaduras da minha eira que o trigo da tulha alhea. 
Com vento alimpam o trigo e os vícios com castigo. * 
Quem mal cospe, duas vezes se alimpa. * 

Alquimia. 
Alquimia é provada, ter renda e não gastar nada. 

Alma. 
Ainda que somos negros, gente somos e alma temos. 
Não venha tanto à Alma quanto passa. 
Alcaide sem Alma, ladrões à praça. 
Minha arca cerrada, minha alma sã.18

                                                                                                                                                   
16 Alféloa: massa de açúcar ou melaço, em ponto grosso, tornada branca por manipulaçãoe usada em 
confeitaria; doce feito a partir dessa massa. 
17 Alforja: o mesmo que alforje. 
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O que há-de haver à Alma, escrito está na palma. 
Enquanto vai e vem, Alma tem. 
Alma da padeira. (é aquele vão ou sovado que às vezes se acha no meio do pão.) 
Alma namorada de pouco é assombrada. * 
Conselho sem remédio é corpo sem alma. * 
Em minha alma o deixas, meu é o asno. * 
Mouro que não podes haver, forra-o por tua alma. * 
O homem crê e a alma duvida. * 

(Almoeda.) 19

Na almoeda tem a bolsa queda. * 
(Almofada.) 

À boa moça e à má põe-lhe a almofada. * 
(Aloendro.) 

Flor de aloendro, formosa e sem proveito. * 
(Alveitar.) 

Cavalo fouveiro, à porta do alveitar ou do cavaleiro. * 20

Que siso de alveitar! Mula morta, manda-a sangrar. * 
(Alvéloa.) 

Quem mata alvéloa, sabe mais que ela. * 21

Amador. 
Velho Amador, Inverno com flor. 

Amanhar. 
Cada um como se Amanha. 22

(Amanhecer.) 
Amanhecerá, far-nos-á Deus mercê. * 
Nem por muito madrugar amanhece mais asinha, ou mais cedo. * 

Amansar. 
Casarás e Amansarás. 
Amanse sua sanha quem por si mesmo se engana. * 
Não debalde se diz casareis e amansareis. * 
Pouco dano espanta e muito amansa. * 

Amar. 
Quem Ama a Beltrão, ama o seu cão. 
Quem Ama a mulher casada, traz a vida emprestada. 
Quem o feio Ama, formoso lhe parece. 
Bem Ama, quem nunca se esquece. 
Tudo acaba senão Amar a Deus. 
Ama-se a traição, aborrece-se o traidor. * 
Ama quem te ama, responde a quem te chama, andarás carreira chã. * 
Amar e saber não pode ser, ou a poucos se concede. * 
A mulher que a dous ama a ambos engana. * 

                                                                                                                                                   
18 Princeps: serrada. 
19 Almoeda: leilão. 
20 Fouveiro: cavalo castanho-claro, malhado de branco. Alveitar: aquele que ferra cavalgaduras; indivíduo 
que trata de doenças dos animais de maneira empírica, sem os necessários conhecimentos de veterinária.
21 Alvéloa: ave passiforme da fam. Dos motacilídeos, com cerca de 17 cm de comprimento, cauda longa, alto 
da cabeça, dorso e garganta negros, barriga e faces brancas. 
22 2ª ed.: Cada qual como se amanha. 
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Dos filhos, o que falta, esse mais se ama. * 
O bom pai ame-se, o mau sofra-se. * 
Quem ama o frade, ame-lhe o capelo. * 
Quem ama, sabe o que deseja e não sabe o que lhe cumpre. * 
Quem te não ama, em praça ou em jogo te difama. * 

(Amarra.) 
Mais há na amarra que fazê-la e furá-la. * 

Ameaçar. 
O Ameaçador faz perder o lugar da vingança. 
Quem Ameaça, sua ira gasta. 
Quem Ameaça, uma tem e outra guarda. 
Quem Ameaça e não dá, medo há. 
[21] 
Também os Ameaçados comem pão. 
Ameaça muitos quem afronta um. * 

(Ameixieira.) 
Abraçou-se o asno com a ameixieira e acharam-se parentes. * 
Não busques o figo na ameixieira. * 

Amêndoas. 
Dá Deus Amêndoas a quem não tem dentes. 
O papagaio treme maleitas, porque lhe não dão amêndoas maleitas. * 

Ametade 
Ametade da obra tem feito, quem começa com tempo. 
Bom princípio é Ametade. 
Do dinheiro e da verdade, a metade da ametade. 

Amigos. 
Não se pode viver sem Amigos. 
Nem preso, nem cativo tem Amigo. 
Nos trabalhos se vêem os Amigos. 
Amigo velho mais vale que dinheiro. 
Amigos que se desavêm por um pão de centeio, ou a fome é muita, ou o amor pequeno. 
Amigo anojado, inimigo dobrado. 
Amigo de todos e da verdade mais. 
Amigo quebrado soldará, mas não sarará. 
Amigo de todos e de nenhum, todo é um. 
Amigo de bom tempo muda-se com o vento. 
A mortos e a idos não há Amigos. 
Ao bom Amigo, com teu pão e com teu vinho. 
Aquele é teu Amigo, que te tira do arruído. 
A falta do Amigo há-de-se conhecer, mas não aborrecer. 
A teu Amigo não encubras teu segredo, que darás causa a perdê-lo. 
A teu Amigo, ganha-lhe um jogo e bebe-o logo. 
A teu Amigo, se te guardar puridade, diz-lhe a verdade. 23

Barca, jogo e caminho, do estranho fazem Amigo. 
[22]  
Cada um dança como tem os Amigos na sala. 

                                                
23 Puridade: segredo confiado a outrem, confidência. 
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Com teu Amigo e com teu inimigo o dinheiro bolsinho. 
Com todos faze pasto e com teu amigo quatro. 
De Amigo sem sangue, guarda não te engane. 
Conta de perto, Amigo de longe. 
De Amigo reconciliado e de caldo requentado, nunca bom bocado. 
De Amigo que não ralha e de faca que não talha não me dá migalha. 
De teu Amigo o primeiro conselho. 
Diogo é bom Amigo, mas mente de contino. 
Diz ao Amigo segredo e pôr-te-á o pé no pescoço. 
Do Amigo, o que te quiser dizer. 
Dous Amigos de uma bolsa, um cansa, o outro chora. 
Em tempo de figos não há Amigos. 
Este é meu Amigo, que mói no meu moinho. 
Honra, que em baixo Amigo se procura, pouco dura. 
Já os mortos não são nossos, nem os vivos bons Amigos. 
Mais vale um bom Amigo que parente, nem primo. 
Mais valem Amigos na Praça que dinheiro na arca. 
Melhor é deixar a inimigos que pedir a Amigos. 
Muitos Amigos em geral e um em especial. 
Muitos são os Amigos e poucos os escolhidos. 
Não há melhor espelho que Amigo velho. 
Não me pago do Amigo que come o seu só e o meu comigo. 
[23] 
Não proves o Amigo em cousa de interesse. 
Nem erva no trigo, nem suspeita no Amigo. 
No jogo se perde o Amigo e se ganha o inimigo. 
No queijo e pernil de toucinho conhecerás o teu Amigo. 
Nunca esperes que te faça o teu Amigo o que pedires. 
O Amigo fingido conhecê-lo-ás no arruído.24

O Amigo e o genro não te acham pelo Inverno. 
O Amigo da Aldea teu seja. 
Quem de todos é Amigo, ou mui pobre, ou mui rico. 
Renego do Amigo que cobre o perigo. 
Vida sem Amigo, morte sem castigo. 
Amigos e pichéis de vinho, tudo acabam. 
Amigo como a cabra do cutelo. 
Amigo só de beijo-vos as mãos. 
Amigo só de chapéu. 
O moço e o Amigo, nem pobre, nem rico. 
Amigo que não presta e faca que não corta, que se perca pouco importa. * 
Bocado comido não ganha amigo. * 
Bons amigos, bons conselhos. * 
Amigos e mulas falecem a duras. * 
Conselho de amigo vale um reino. * 
De amigo lisonjeiro e de frade sem mosteiro não cures. * 
Entre amigos não se sofre coração dobrado. * 

                                                
24 Princeps: arrroido. 
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De maus filhos, maus amigos. * 
Guarde-vos Deus de amigo reconciliado. * 
Não te fies em céu estrelado nem em amigo reconciliado. * 
A mãe e a filha por dar são, ou se fazem amigas. * 
Choram olhos de teu amigo e ele enterrar-te-á vivo. * 
Nunca queiras do teu amigo mais do que ele quiser contigo. * 
O amigo há-de-se levar com a sua tacha. * 
O palreiro agudo faz do seu amigo mudo. * 
Quem tem bom ninho, tem bom amigo. * 
Amigo de um, inimigo de nenhum. * 
Aqueles são ricos, que têm amigos. * 
O convidado mostra-se amigo, mas não letrado. * 
Onde há amigos há riquezas. * 
Siso em prosperidade, amigo em necessidade e mulher rogada casta, raramente se acha. * 
Tem o amigo por leal e logo o será. * 

Amo. 
Anda o teu Amo a saber se queres ser bom servidor. 
Enquanto o Amo bebe, o criado espere. 
Honra é dos Amos, o que se faz aos criados. 
Manda o Amo ao moço, o moço ao gato e o gato ao rato. 
Mau é ter moço, mas peor é ter Amo. 
S. Miguel e S. João passado, tanto manda o Amo como o criado. 
Tão bom é Pedro como seu Amo. 
Com teu amo não jogues as pêras. * 
Mau amo hás-de agradar com medo de empeorar. * 
O melhor penso do cavalo é o penso de seu amo. * 
O olho do amo engorda o cavalo. * 
Que chova, que não chova, meu amo me dará que coma. * 
Sê moço bem mandado, comerás à mesa com teu amo. * 
Tal amo, tais criados. * 
Amos o dão, servos o choram. * 

Amolenta. 
Quem unta, Amolenta. 
[24] 

Amor. 
Amor de Pai, que todo o outro é ar. 
Amor e reino não querem parceiro. 
Amor de menino, água em cestinho. 
Amor, fogo e tosse a seu dono descobrem. 
Amor, dinheiro e cuidado não estão dissimulados. 
Amor, Amor, princípio mau e fim peor. 
Amor de Rameira e convite de Estalajadeiro não pode ser que não custem dinheiro. 
Amor louco, eu por ti e tu por outro. 
As sopas e os Amores, os primeiros são os melhores.
Estado Real não tira Amor natural. 
Guerra, caça e Amores, por um prazer, cem dores. 
Um cravo tira outro, um Amor faz esquecer outro. 
O Amor verdadeiro não sofre cousa encoberta. 
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O Amor dos asnos entra a couces e a bocados. 
O Amor a ninguém dá honra e a muitos dá dor. 
O Amor e a fé nas obras se vê. 
Obras são Amores e não palavras doces. 
Pelos Amores novos esquecem os velhos. 
Mais vale pedaço de pão com Amor que galinha com dor. 
Quem tem Amor detrás da portela, tanto olha até que cega. 
Quem em caça, guerra e Amores se mete, não sairá quando quiser. 
Amor com amor se paga. 
Amor e Senhoria não querem companhia. 
Amor não tem lei. 
A chaga do amor, quem a faz a sara. * 
A mão na dor e o olho no amor. * 
Esquivança aparta amor. * 
Não há esperança sem amor nem amor sem receio. * 
Nem sábado sem sol, nem moça sem amor. * 
Ninguém larga sem dor o que possui com amor. * 
O amor no velho traz culpa, mas no mancebo fruto. *
Por amor que não convém nasce muito mal e pouco bem. * 
Por amor tudo se acaba. * 
Todo o imigo se há-de temer, mormente o amor. * 
Amores de Freira, flores de amendoeira, cedo vêm e pouco duram. * 
Pobreza nunca em amores faz bom feito. * 
Quem casa por amores, maus dias, piores noites. * 
Quem casa por amores, sempre vive em dores. * 
Quem tem amores, não dorme. * 

(Andadora.) 
Minha comadre andadora, tirando a sua casa, em todas as outras mora. * 

Andar. 
Anda o carro diante dos bois. 
[25] 
Ande eu quente, ria-se a gente. 
Andem as mãos que pintam as uvas. 
Andando ganha a azenha e não estando queda. 
Andar a pão emprestado fome põe. 
O ganho e a lazeira Andam de feira em feira. 
Quem não Anda por frio e por Sol, não faz seu prol.
Quem não se aventura, não Anda em cavalo, nem em mula. 
Anda o Mundo às avessas. 
Andar com furão morto à caça. 
Andar para trás, como o caranguejo. 
Anda a cabra de roça em roça, como o bocejo de boca em boca. 
Anda o Homem a trote, por ganhar capote. 
Assim Anda o Demo às avessas e o carro com os bois.
Andava na égua e perguntava por ela. 
Anda na forja o teu negócio. 
Anda como Dromedário. 
Anda a raposa aos grilos. 
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Quem Anda em demanda, com o Demo anda. 
Alcaide em Andar, moinho em moer ganham de comer. 
Quem com o Demo Anda com ele acaba. 
Andar por onde Anda a raposa. 
Andar no cavalo dos Frades. 
Andar e Andar, ir morrer à Beira. 
Aquele vai mais são, que Anda pelo chão. 
No Andar e no beber conhecerás a mulher. 
Andar, Andar, corpo a enterrar. 
Quem Anda, em mal acaba. 
Mal vai ao fuso, quando a barba não Anda em cima. 
Andar de mal em peor. 
[26] 
Andar como gato por brasas. 
Andar como sapo por alqueves. 25

Andar com o tempo. 
Carrega a nau traseira, Andará a vela dianteira. 
Andar ventura, até à sepultura. 
Diz-me com quem Andas, dir-te-ei que manhas hás. 
Anda e anda, nunca transpõe. * 
Besta de andar chão para mim e para meu irmão. * 
Quem não pode andar, que corra. * 
Quem a fama tem perdida, morto anda em vida. * 
Esse mal farás, que andes e não comas. * 
Quem devagar anda pouco alcança. * 
No andar e no vestir serás julgado entre cem mil. *
À besta que muito anda nunca falta quem tanja. * 
Quem muda fito, com mal anda. * 
Em chão de couce, quem não pode andar que choute. * 

Andeira. 
A Mulher Andeira diz de todos e todos dizem dela. 

(Andorinha.) 
Uma andorinha não faz verão. * 

(Anel.) 
A espada e o anel, segundo a mão em que estiver. * 

Ano. 
Ano de neves, muito pão e muitas crescentes. 
Ano de neves, ano de bens. 
Ano de Beberas, nem de Pêras, nunca o vejas. 
Ano de Ovelhas, ano de Abelhas. 
Ano caro, padeira em todo o cabo. 
Em Ano chuvoso, o diligente é preguiçoso. 
Em Ano bom, o grão é feno e em o mau, a palha é grão. 
Longo e estreito como o Ano mau. 
Mau Ano hás-de aguardar, por não empiorar. 
Melhor é Ano tardio que vazio. 

                                                
25 Alqueve: o mesmo que alqueire. 
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Mais pró faz o Ano que o campo bem lavrado. 
Não há mau Ano por pedra, mas guai de quem acerta. 
Não há mau Ano por muito pão. 
Não digas mal do Ano, até que seja passado. 
O mau Ano em Portugal entra nadando. 
Quem se veste de ruim pano, veste-se duas vezes no Ano. 
Remenda o pano, durar-te-á outro Ano. 
O que perdeu mês, não perde o Ano. 
Socorrer ao correr com alvaiade, que seiscentos anos não se vão debalde. * 
Ano nevoso, ano formoso. * 
A ti chova todo o ano e a mim, Abril e Maio. * 
A vinha posta em bom compasso, o primeiro ano é agraço. * 
De cem em cem anos se fazem dos Reis vilãos, e aos cento e seis, dos vilãos Reis. * 
Em mau ano e em bom ano, aveza bem teu papo. * 
Entre Abril e Maio, moenda para todo o ano. * 
Foi Maria ao banho, teve que contar todo o ano. * 
Homem necessitado, cada ano apedrejado. * 
Uma sebe dura três anos, três sebes um cão, três cães um cavalo, três cavalos um homem, 
três homens um cervo, três cervos um elefante. * 
Maior é o ano que o mês. * 
Muitos dias há no ano. * 
Não há mal que cem anos dure, nem bem que os ature. * 
Quem bem se estrea, bom ano lhe venha. * 
S. Miguel das uvas, tarde vens e pouco duras, se duas vezes vieras no ano, não estivera 
com amo. * 
[27] 

Antes. 
Antes moreira que amendoeira. 
Antes eu minta que as novidades. 
Antes barba branca para tua filha que moço de barba partida. 
Antes que cases olha o que fazes, que não é nó que desates. 
Antes velha com dinheiro que moça com cabelo. 
Antes perderei a soldada que tantos mandados faça. 
Antes minha face com fome amarela que com vergonha nela. 
Antes de mil anos, todos seremos brancos. 
Antes torto que cego de todo. 
Antes cegues que mal vejas. 
Antes que jantes não passes de Abrantes. 
Antes que conheças, nem louves, nem ofendas. 
Antes quebrar que dobrar. 
Antes morto por ladrões que de couce de asno. 
Quem não tem bois, ou semea Antes ou depois. 
Antes a lã se perca que a ovelha. 
Homem honrado, Antes morto que injuriado. 
Antes bom Rei que boa lei. * 
Antes com bons a furtar que com maus a orar. * 
Antes forno por vizinho que escudeiro mesquinho. * 
Quem dá o seu antes de morrer, aparelhe-se a bem sofrer. * 
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Quem do seu se desapossa antes da morte, dêem-lhe com um maço na fonte. * 
Escreve antes que dês e recebe antes que escrevas. * 

(Antetempo.) 
A boa ceia antetempo se enxerga. * 

Aonde. 
Aonde o ouro fala, tudo cala. 
Aonde irá o boi, que não lavre, pois que sabe? 
Aonde hís? A Évora Monte fazer barris. 
Aonde te conhecem honra te fazem. * 

(Apagar.) 
Mais apaga boa palavra que caldeira de água. * 
Mal se apaga o fogo com a estopa. * 

(Apaixonado.) 
Homem apaixonado não admite conselho. * 

(Apalpar.) 
A carneiro capado não apalpes o rabo. * 

(Apanhador.) 
Apanhador de cinza, derramador de farinha. * 

 (Apanhar.) 
A quem Deus quer ajudar, o vento lhe apanha a lenha. * 
Quem primeiro anda, primeiro apanha. * 

(A par.) 
Casamento de par do lar, compadre dalém do mar. * 
Nem o invejoso medrou nem quem a par dele morou. * 
Não se pode fazer a par comer e assoprar. * 
Tarde dar e negar estão a par. * 

Aparar. 
Para que Apara a maçã quem lhe há-de comer a casca? 

(Aparecer.) 
Aos parvos aparecem os Santos. * 

(Aparelho.) 
Ainda que estejas mal com tua mulher, não é bom conselho que cortes o aparelho. * 

(Apartar.) 
Filha desposada, filha apartada. * 
Quem dos seus se aparta, do remédio se alarga. * 

(Apeiro.)  
Em casa de ferreiro peor apeiro. * 26

(Apertar.) 
Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha emprestado. * 
Quanto mais gea mais aperta. * 

(Aplacar.) 
As dádivas aplacam os homens e os deuses. * 

(Apontar.) 
Falar sem cuidar é tirar sem apontar. * 
Ainda que João Vaz tem besta, não deixam de lhe apontar à testa. * 
                                                
26 Apeiro: chama-se ao conjunto de utensílios necessários para o trabalho da lavoura, de uma oficina, de casa, 
etc. (Beira). 
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(Aporfiar.) 
Cantar mal e aporfiar. * 

(Apostar.) 
Porfiar, mas não apostar. * 

 (Aprazer.) 
Do mal que faz o lobo apraz ao corvo. * 
Não me apraz porta que a muitas chaves faz. * 

(Apregoar.) 
Furtar galinha, apregoar rodilha. * 

(Aprender.) 
Aprende alta e baixa e como te tangerem, assi dança. * 
Aprende chorando e rirás ganhando. * 
Aprende por arte e irás por diante. * 
Aprender até morrer. * 
Lenha verde mal se acende, quem muito dorme pouco aprende. * 
Na barba do tolo aprende o barbeiro novo. * 
Quem dorme muito, pouco aprende. * 

(Aprendiz.) 
Aprendiz de Portugal não sabe coser, quer cortar. *

(Apressado.) 
A apressada pergunta, vagarosa resposta. * 
Nem por apressados melhorados. * 

(Aproveitado.) 
Muitos são os chamados, poucos os aproveitados. * 

(Aproveitar.) 
Aproveita-te do velho, valerá teu voto em conselho. * 

(Apurar.) 
Quem as coisas muito apura, não tem a vida segura. * 
Farinha apurada não ta veja a sogra nem a cunhada. * 

Aquela. 27

Aquela é bem casada, que não tem sogra nem cunhada.
[28] 
Aquela é boa e honrada, que está viúva sepultada. 
Aquele é teu amigo, que te tira do arruído. 
Aqueles são ricos, que têm amigos. 
Aquele não faz pouco, que seu mal dita a outro. 
Aquele vai mais são, que anda pelo chão. 
Aquele perde venda, que não tem que venda. 
Aquele te deu e outro te dará, mal haja quem de seu não há. 
Aquele há-de chorar, que teve bem e veio a mal. 

(Aquentar.) 
A pimenta aquenta. * 
Pela boca se aquenta o forno. * 
Quem mais perto está do fogo, mais se aquenta. * 

Aqui. 
Aqui se pagam elas. 

                                                
27 2ª ed.: Aquele. 
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Aqui tendes para pêras. 
Aqui está a chave do jogo. 
Aqui se rematam as contas. 
Aqui está a conta dos ovos. 
Aqui haveis de mostrar a vossa habilidade. 
Aqui se vê o filho do Homem. 
Aqui torce a porca o rabo. 
Quando aqui não fores, comerás comigo. * 

Arar. Arado. Arador. 28

O Arado barbudo e o Lavrador barbado. 
O bom Soldado tiram do Arado. 
Quem Ara e fia, ouro cria. 
Quem não tem boi nem vaca, toda a noite Ara. 
Não há terra tão brava que resista ao Arador, nem Homem tão manso, que queira ser 
mandado. 
Mau de carro, peor de arado. * 
O boi trava pelo arado, mas a mal de seu grado. * 
Cunhados e ferros de arado debaixo do chão são logrados. * 
Deixa ao boi mijar e farta-a de arar. * 
Aonde irá o boi, que não are? * 

Arca. 
Na Arca aberta o justo peca. 29

Mais vale penhor na Arca que fiador na Praça. 
Na Arca do Avarento, o Diabo jaz dentro. 
É falar com uma arca encourada. 
[29] 
Minha Arca cerrada, minha alma sã. 
Do Soldado que não tem capa guarda a tua na Arca. 
O bom pano na arca se vende. * 
Ao bom pano na arca lhe sai o amo. * 
Nem com toda a fome à arca, nem com toda a sede ao cântaro. * 
Nem olho em carta, nem mão em arca. * 
O marido barca e a mulher arca. * 
Pão da Ilha, arca cheia, barriga vazia. * 

(Arder.) 
Arde o fogo segundo a lenha do bosque. * 
Arde o verde pelo seco e pagam justos por pecadores. * 
Quantas vezes te ardeu tua casa? Quantas casei filhas. * 

(Argueiro.) 
Há olhos que de argueiros se pagam. * 

Arma, e Armar. 
A Arma e o alguidar não se hão-de emprestar. 
A Arma com que te defendes a teu inimigo a não emprestes. 
O prudente tudo há-de provar, antes de Armas tomar. 
Veste-te em guerra e Arma-te em paz. 30

                                                
28 2ª ed.: Arar, e Arado. 
29 Bluteau: «Na arca aberta o justo pecca, tanta é a força da occasião, & tão grande é a fraqueza umana.». 
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Não tardo mais em Armar-me, que enquanto a briga se não acaba. 
Ninguém venha com engano, que não faltará quem lhe Arme o laço. 
Quem laço me Armou, nele caiu. 
A mais obriga um rosto bem assombrado que um homem armado. * 
Quem não tiver que fazer, arme navio ou tome mulher. * 

(Arméu.) 
Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã. * 

(Arneiro.) 
Quem semea em arneiros, semea moios e colhe quarteiros. * 

(Aro.) 
Bem cego é quem vê por aro de peneira. * 

(Arrabalde.) 
Melhor é uma casa na vila que duas no arrabalde. * 

Arranhar. 
Bom amigo é o gato, se não Arranhasse. 
Arranhado, quem te Arranhou? Outro Arranhado como eu. 
Que em jogo quer em sanha, sempre o gato mal arranha. * 

(Arrecadar.) 
O que tarda, arrecada. * 
Quem tarda, arrecada. * 
Tarde madruguei, mas bem arrecadei. * 

(Arrecear.) 
O bom pagador não arreceia pena. * 

Arredar. 
Quem mente, Arrede testemunhos. 31

Quem Arreda azo, Arreda pecado. 
Lá te arreda ganho, não me dês perda. * 
Metes os cães na mouta e arredas-te fora. * 

Arrefentar. 
Entendimento há cá de casta da boca da raposa, de quem dizem as velhas, que aquenta e 
Arrefenta. 
Nem aquenta nem arrefenta. * 

(Arregaçar.) 
Tal grado haja quem a velha arregaça. * 

Arreganhar. 
Temporã é a castanha que por Março Arreganha. 

(Arremangar.) 
Ao comprar te arremanga. * 

(Arrendar.) 
Ao arrendar cantar e ao pagar chorar. * 
Quando arrendar, cantar, e ao pagar chorar. * 
Não arrendes ao coutado rendas nem cavalo. * 
Não fies nem porfies nem arrendes, viverás entre as gentes. * 

(Arrenegar.) 
Arrenego da besta que de Inverno tem sesta. * 
                                                                                                                                                   
30 Princeps: viste-te. Bluteau regista «Vistete em Guerra, & armate em paz.», surgindo ambas as formas na 
edição princeps, «viste-te» e «veste-te». 
31 2ª ed.: Quem mente, ou quer, ou quiser mentir, arrede testemunhas. 
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Arrenego da terra onde o ladrão leva o juiz à cadeia. * 
Arrenego de grilhões, ainda que sejam de ouro. * 
Arrenego de tigelinha de ouro em que hei-de cuspir sangue. * 
Arrenego do amigo que cobre o perigo. * 
Arrenego do cavalo que se enfrea pelo rabo. * 

Arrepender. 
Comprar e Arrepender. 
Quem se detém em dar o que promete, claro está que se Arrepende. 
De calar ninguém se arrependeu, de falar, sempre. *
Quem cedo determina, cedo se arrepende. * 
Quem prestes se determina, devagar se arrepende. * 
Quem pouco tem e isso dá, cedo se arrependerá. * 
[30] 

Arroido. / Arruído 
O amigo fingido conhecê-lo-ás no Arruído. 
De Arruídos guarte, não serás testemunha nem parte. 
Finge arruído por melhor partido. * 
Aquele é teu amigo, que te tira do arruído. * 
Arruído, arruído, deu a mulher no marido. * 
Homens bons e pichéis de vinho apaziguam o arruído. * 
Quem acorda o cão dormindo, vende a paz e compra arruído. * 

Arroio. 
Saiu do lodo e caiu no Arroio. 

(Arroupar-se.) 
Arroupa-te, que suas. * 

(Arruda.) 
Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua. * 32

(Arrufos.) 
Arrufos de namorados são amores dobrados. * 

(Arrugar.) 
Mãe, casai-me logo, que se me arruga o rosto. * 
O velho a estirar, o diabo a arrugar. * 

Arruído. (v. Arroido) 
(Arte.) 

Aprende por arte e irás por diante. * 
Coração sem arte não cuida maldade. * 
Para próspera vida, arte, ordem e medida. * 
Quem por rodeios fala, com arte anda. * 
Tudo há mister arte e o comer vontade. * 

Arteiros. 33

Dos escarmentados se fazem os Arteiros. 
A senhor arteiro, servidor ronceiro. * 

Árvore. 
Quem à boa Árvore se chega, boa sombra o cobre.34

                                                
32 Arruda: designação comum a várias plantas de diferentes fam., esp. às do género Ruta, da fam. das 
rutáceas, frequentemente com odor muito forte e usos medicinais. 
33 2ª ed.: Arteiro. Arteiro: manhoso, esperto, ardiloso; que aponta artes ou travessuras. 
34 Princeps: sem ponto final. 
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De tal árvore tal fruto. * 
Asinha. 

Na casa chea, Asinha se faz a cea. 
Asinha é dito o que é bem dito. 
Quem prego não tira, pendura mais Asinha. 
O tramposo Asinha engana o cobiçoso. 
A mulher e a galinha por andar se perde asinha. 35 * 
Curtas tem as pernas a mentira e apanha-se asinha. * 
Dá Deus asas à formiga, para que se perca mais asinha. * 
Hóspede que se convida despede-se asinha. * 
Mais asinha se toma um mentiroso que um coxo. * 
Mete o touro no laço, que asinha vem o prazo. * 
Muitas mãos e poucos cabelos asinha os depenam. * 
Mulher, vento e ventura asinha se muda. * 
Por muito madrugar não amanhece mais asinha. * 
Quem pouco sabe, asinha o reza. * 
Quem quiser plantar asinha, seja de espaço e não com fadiga. * 
Rato que não sabe mais que um buraco asinha é tomado. * 
Vindima molhada, pipa asinha despejada. * 

(Asna.) 
Alta vai a velha na asna. * 
Asna velha, cinta amarela. * 

Asno. 
Asno que tem fome cardos come. 
Asno morto, cevada ao rabo. 
Asno de muitos, lobos o comem. 
Asno que entra em defesa alhea sairá carregado de lenha. 
Asno seja, quem Asno vozea. 
Asno mau junto de casa corre sem pau. 
Asno por lama o dono o tanja, e pelo pó o dono haja dele dó. 
Amor de Asno entra a couces e a bocados. 
Caminhante cansado sobe em Asno, se não tem cavalo.
Em Maio deixa a mosca o boi e toma o Asno. 
Cresces e aborreces como o filho do Asno. 
Deram-lhe miolos de Asno. 
Grão de milho em boca de Asno. 
Mais quero Asno que me leve, que cavalo que me derrube. 
[31] 
Primeiro voará um Asno para o Céu. 
Sopa de mel não se fez para a boca do Asno. 
Antes morto por ladrões que de couce de Asno. 
Bem sabe o Asno em cuja cara rosna. 
Brincai com o Asno, dar-vos-á na barba com o rabo. 
Asno contente vive eternamente. 
Com raiva do Asno, torna-se à albarda. 
Em minha alma o deixais, meu é o Asno. 

                                                
35 Sic. 
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Em morrer o Asno não perde o lobo. 
Ensaboar a cabeça do Asno, perda do sabão. 
Entre ponto e ponto, mordedura de Asno. 
Há um ano que morreu o Asno e agora lhe cheira o rabo. 
Mau recado perdeu o seu Asno. 
Quem o Asno gaba, tal filho lhe nasça. 
Abraçou-se o Asno com a amendoeira e acharam-se parentes. 
Quer queira, quer não queira, o Asno há-de ir à feira. 
Que no cabo, que no rabo, sempre o nosso asno há-de parecer asno. * 
O filho do asno uma hora no dia orneja. 36 * 
Não é o bom bocado para a boca do asno. * 
Não é o mel para a boca do asno. * 
Palha e cevada quanta basta a um asno, assentai-lhe a paga. * 
Asno desovado de longe aventa as pegas. * 
Asno é quem asno tem, mas mais asno quem o não tem. * 
De mim e de meu asno haja pensado, que do mal alheio não hei cuidado. * 
Não sabe o asno que cousa são alféloas. * 
Guarde-vos Deus de Físico experimentador e de asno ornejador. * 
Mais vale ruim cavalo que ter asno. * 
Mais vale ruim asno que ser asno. * 
Mulo ou mula, asno ou burra, rocim nunca. * 
Perdida ou por demais é a decoada em cabeça de asno pardo. * 37

Por mais que o asno se queria fazer cavalo, sempre há-de ficar asno. * 
(Áspide.) 

Um áspide não mata outro. * 
O áspide e a víbora se emprestam a peçonha. * 

(Assado.) 
Gramático desfavorecido não tem assado e come cozido. * 

(Assanhar.) 
A que hás-de rogar não hás-de assanhar. * 
Não te assanhes com o castigo que te não dá o teu inimigo. * 

Assaz. 
Assaz pede quem bem serve. 
Assaz é de pouco saber, quem se mata pelo que não pode haver. 
Assaz é pobre e delgado quem conta seu gado. 
Assaz caro compra quem roga. 
Assaz tem quem se contenta com o que tem. 
Assaz escasso é quem das palavras tem dó. 

(Assegurar.) 
Boa é a tardança que assegura. * 

(Assem.) 
A carne de assem é pouca e sabe bem, mas não para quem filhos tem. * 

(Assentar.) 
Quem seu inimigo assentar em seu lugar, dele se quer tirar. * 
À tua mesa nem à alheia não te assentes com a bexiga cheia. * 
Faze o que manda teu senhor e assentar-te-ás com ele ao sol. * 
                                                
36 Ornejar: zurrar. 
37 Decoada: água fervida com cinzas, usada na lavagem de tecidos; barrela; lixívia. 
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Casar-me quero, terei o olho na panela e assentar-me-ei primeiro. * 
Não tem que comer, assenta-se à mesa. * 
O ruim se assenta na mesa, talhada que coma a todos pesa. * 
Quem entra em casa feita ou se assenta à mesa posta, não sabe o que custa. * 
Quem quiser comer comigo, traga em que se assentar. * 

Assim. 38

Assim se faz do escudeiro rapaz. 
Assim anda o Demo às avessas e o carro com os bois.
Assim como sai, sai. 39

Assim como virmos, faremos. 
[32] 
Assim como vive o rei, vivem os vassalos. 
Assim se cria o horto, como o porco. 
Assim medre meu sogro, como cão detrás do fogo. 
Assim é o marido amarelado, como casa sem telhado. 
Segundo o natural de teu filho, Assim lhe dá o conselho. 
Assim fedemos, que será se peixe vendermos. 
Como vires a Primavera, Assim pelo al espera. 
Como vires o faval, Assim espera o al. 
Como canta o Abade, Assim responde o sacristão. 
Como me tangerem, Assim bailarei. 
Ao revés o vesti, ande-se assi. * 
Aprende alta e baixa e como te tangerem, assim dança. * 
As palavras boas são, se assim fosse o coração. * 
Por onde vás, assim como vires, assim farás. * 
O mês de Janeiro, como bom cavaleiro, assim acaba como a entrada. * 

(Assinalado.) 
Guarde-vos Deus de homem mal assinalado. * 
Homem assinalado, ou mui bom ou mui bravo * 

(Assinar.) 
Não bebas cousa que não vejas, nem assines carta que não leias. * 

Assombrar. 
A mais obriga um rostro bem Assombrado que um Homem armado. 
Alma namorada de pouco é Assombrada. 
Mais quero o velho que me honre que o moço que me assombre. * 

Assoprar. 
Quem tem boca, não diga ao outro Assopra. 
Não posso ter a boca chea de água e Assoprar ao fogo. 
Há sujeitos que a mesma fortuna lhe vai Assoprando as palhinhas. 
O homem é fogo e a mulher estopa, vem o diabo, assopra. * 

Astroso. 
Homem Astroso, barba até ao olho. 
Quem faz bem ao Astroso, não perde parte, senão tudo. 40

Nas barbas do homem astroso se ensina o barbeiro novo. * 
Março ventoso, Abril chuvoso, do bom colmeal fará astroso. * 
                                                
38 Princeps: Assi. 2ª ed.: Assim. 
39 Princeps: «Assim como fai, fai.». 
40 2ª ed.: Quem faz bem ao astroso, não perde dele, ou parte, mas todo. 



51

 (Astuta.) 
A pergunta astuta, resposta aguda. * 

(Ataca.) 
A calças curtas atacas longas. * 
Não admite ponto nem ataca. * 

(Atado.) 
Ao delicado pouco mal o tem atado. * 

Atalhos. 41

Quem caminha por Atalhos, nunca sai de sobressaltos. 
Tomar Atalhos novos e deixar caminhos velhos. 
Não há atalho sem trabalho. * 
Não deixes caminho por atalho. * 

Atar. 
Não Ata nem desata. 
Ata curto, pensa largo, ferra baixo, terás cavalo. * 
O sisudo não ata o saber à estaca. * 
Quem bem ata, bem desata. * 
Quem quiser olho são, ate a mão. * 
Vê bem que ates que desates. * 

(Ataviado.) 
A moço ataviado, mulher ao lado. * 

(Até.) 
Água mole me pedra dura tanto dá até que fura. * 
Andar ventura até à sepultura. * 
Até a formiga quer companhia. * 
Até à morte pé forte. * 
Até ao lavar dos cestos há vindima. * 
Até o S. Pedro há o vinho medo. * 
Até prometer ser escasso. * 
A torto e a direito nossa casa até ao tecto. * 
Bom cão de caça até à morte dá ao rabo. * 
Bom saber é calar até ser tempo de falar. * 
Cada um estenda a perna até onde tem a coberta. * 
Comer até adoecer, curar até sarar. * 
Dor de mulher morta dura até à porta. * 
Leite sem pão até à porta vai dar. * 
Não digas mal do ano até que seja passado. * 
Não fio nada até amanhã. * 
Não louves até que proves. * 
Não me chames bem fadada até me veres enterrada. * 
O filho do bom vá até que bem lhe vá. * 
Quem tem amor atrás da portela, tanto olha até que cega. * 

(Atear.) 
A guerra e a cea começando se atea. * 
[33] 

                                                
41 2ª ed.: Atalho. 
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Atirar. 
Besteiro torto Atira aos pés e dá no rostro. 
Besteiro mau aos seus Atira. 
Falar sem cuidar é Atirar sem apontar. 
Quem tem telhado de vidro, não atire pedras ao do vizinho. * 
Feitos de vilão, atirar a pedra e esconder a mão. *
Besteiro que mal atira prestes tem a mentira. * 

(Atormentar.) 
O necessário deleita e o desnecessário atormenta. *
Só o necessário deleita e o sobejo atormenta. * 

(Atrevido.) 
Homem atrevido, odre de bom vinho e vaso de vidro pouco duram. * 
Homem atrevido dura como vaso de vidro. * 

(Atentar.) 
Quando a criatura denta, morte atenta. * 

(Aturar.) 
Quem em casa da mãe não atura, na da madrasta não espere ventura. * 

(Avançar.) 
Carro que canta a seu dono avança. * 

 (Avancha, ou Avanche) 42

Avancha a ti, avancha a ti, não ficará nada para mim. * 
Mais vale um avancha que dous te darei. * 

Avarento. 
Ao Avarento tanto lhe falta o que tem como o que não tem. 
O Avarento rico não tem parente nem amigo. 
Mau é o rico Avarento, mas peor é o pobre soberbo. 
Na arca do Avarento o Diabo jaz dentro. 
O Avarento por um real perde cento. 
O dinheiro do Avarento duas vezes vai à feira. 

(Avareza.) 
A avareza é suma da virtude. * 

(Avaro.) 
Ao avaro tanto lhe falta o que tem como o que não tem. * 
O avaro não tem e o pródigo não terá. * 

Ave. 
Ave de casa mais come do que vale. 
Ave por Ave, o carneiro se voasse. 
Aquela ave é má, que em seu ninho suja. * 
Ave de bico encurvado, guarte dela como do diabo. * 
Duas aves de rapina não se guardam companhia. * 
O leão é às vezes manjar de pequenas aves. * 

(Avea.) 
De trigo e de avea minha casa chea. * 
Sega na avea quem ganhar deseja. * 

Avelórios. 
Sabe vender bem os seus Avelórios. 43

                                                
42 Avancha, avanche: avache (interjeição; deve acentuar-se na primeira sílaba). 
43 Avelório: conta de vidro; missanga, vidrilho; fig. coisa de escasso valor; ninharia. 
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(Avença.) 
Mais vale má avença que boa sentença. * 

(Aventar.) 
Asno desovado de longe aventa as pegas. * 
Burra velha de longe aventa as pegas. * 

Aventurar. 
Quem não se Aventura, não anda a cavalo nem em mula. 
Quem se não quer Aventurar, não passe o Mar. 
Quem murmura, a muito se Aventura. 
Quem se não Aventurou, nem perdeu nem ganhou. 

(Avessas (Às).) 
Assim anda o demo às avessas e o carro com os bois. * 

Avesso. 
Este homem não tem Avesso nem direito.44

(Avezar.) 
Avezou-se a velha aos bredos, lambe-lhe os dedos. *
Avezou-se a velha ao mel, comer se quer. * 
Em mau ano e em bom ano, aveza teu papo *. 

(Avicena.) 
Avicena e Galeno trazem a minha casa o alheio. * 
Mais matou o céu que sarou Avicena. * 

(Avisado.) 
É dourado, avisado e formoso como as trempes. * 

(Aviso.) 
Donde o sandeu se perdeu o bom siso aviso colheu. *
Quando o sandeu se perdeu, o sisudo aviso colheu. *

 (Avizinhar.) 
Quem com mau vizinho há-de avizinhar, com um olho há-de dormir e com outro velar. * 

 (Avô, Avó.) 
Deixemos pais e avós e por nós outros sejamos bons. * 
Quem com seus avós se honra, consigo traz desonra. * 
Vão-se os dias maus e vão-se os bons, ficam os filhos de ruins avós. * 
Oliveira de meu avó, figueira de meu pai e a vinha que eu puser. * 
Éramos trinta, pariu nossa avó. * 

(Autor.) 
De má companhia guarte de ser autor nem parte. * 

(Axa.) 45

Axa foi ao banho e teve que contar um ano. *  
Axa não tem que comer e convida hóspedes. * 

(Azado.) 
Azado é o pão para a colher. * 

(Azáfama.) 
Azáfama, padeiras, que minha mãe quer um pão. * 

(Azar.) 
Uma hora acaba o que muitas não puderam azar. * 
                                                
44 Bluteau : «Falando nas extravagancias de alguem. Este homem não tem avesso, nem direito; não sei por 
onde o hei de tomar.». 
45 Axa: pessoa indeterminada, do sexo feminino. 
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(Azares.) 
Homem velho, saco de azares. * 

(Azedo.) 
Pouco fel faz azedo muito mel. * 

Azeitada. 
A salada bem salgada, pouco vinagre, bem Azeitada. 

Azeite. 
Azeite, vinho e amigo, o mais antigo. 
Quem Azeite mede, as mãos unta. 
[34] 
Quem muito mel ou Azeite tem, nas versas o deita. 
Quem Azeite colhe antes de Janeiro, Azeite deixa no madeiro. 
Azeite de riba, mel do fundo, vinho do meio. 
Bilha de leite por Bilha de Azeite. 
Não deites Azeite no fogo. 
Azeite de Oliva todo o mal tira. * 
A verdade e o azeite andam ao de cima. * 

Azeitona. 
A Azeitona e a fortuna, às vezes muita e às vezes nenhuma. 
Nem bebas da alagoa, nem comas mais que uma Azeitona. 
Uma Azeitona ouro, segunda prata, terceira mata. 

(Azenha.) 
Andando ganha a azenha, que não estando queda. * 

(Azo.) 
Guarte dos azos e guarte-á Deus dos pecados. * 
Quem arreda o azo, arreda o pecado. * 
Tirados os azos, tirados os pecados. * 
Pequeno azo faz grande dano. * 

Bácoro. 
Não quero Bácoro com chocalho. 
A cada Bacorinho vem seu S. Martinho. 
Bácoro de Janeiro com seu pai vai ao fumeiro. 
Bácoro fiado, bom Inverno e mau Verão. 
Bácoro em celeiro não quer parceiro. 
Bácoro de meias não é meu. 
O Bácoro e a fome e o frio fazem grande ruído. 
A mau Bácoro, boa lande. 

Bainhas. 
Não corta as Bainhas: diz-se de quem tem pouco saber. 
Não cabe na Bainha: diz-se de quem tem muita presunção.

Baldão. 
Baldão de Senhor e de marido. 
Rostro alegre com perdão vingança é do Baldão. 
[35] 

Banhar. 
Banhar-se em água de flor.46

                                                
46 Bluteau: «Banharse em agoa de flor (quando se fala do grande gosto, que alguem toma em alguma 
cousa.)». 
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(Banho.) 
Foi Maria ao banho, teve que contar todo o ano. * 
Axa foi ao banho e teve que contar um ano. * 

Baraço. 
Em casa de ladrão, não lembrar Baraço. 

Baralhar. 47

Boca fechada tira-me da Baralha. 
Não bulas Baralhas velhas, nem metas mão entre duas pedras. 
Quando um não quer, dous não baralham. * 

Barato. 
Faze Barato, venderás por cento. 
O caro é Barato e o Barato é caro. 
Mercadoria Barata, roubo das bolsas. 
Mais Barato é o comprado que o pedido. 
Embora vá tal Barato. 

Barba. 48

A Barba cã se entrega à moça louçã. 
Antes Barba branca para tua filha, que moço de Barba partida. 
Barba de três cores, Barba de traidores. 
De Barba a Barba honra se cata. 
Falso por natura, cabelo negro e Barba ruiva. 
Homem astroso, Barba até ao olho. 
Queixadas sem Barbas não merecem ser honradas. 
Mais honra há que a Barba. 
Bem sabe o gato, cujas Barbas lambe. 
Dia de Barba, semana de porco, ano de casado. 
Oução de palma não o tira toda a Barba. 
Na Barba do néscio aprendem todos a rapar. 
Nas Barbas do Homem astroso se ensina o barbeiro novo. 
Barba remolhada, meia rapada. 
Mal vai o fuso, quando a Barba não anda em cima. 
O Ferreiro com Barba e as letras com baba. 
Barba com dinheiro, honra ao cavaleiro. 
[36] 
Mais vale migalha que pêlo de Barba. 
Falem Cartas, calem Barbas. 
Quando vires arder as Barbas do teu vizinho, deita as tuas em remolho. 
Morrem Barbas, aparecem Cartas. 
Comer à custa da Barba longa.49

Nem o oficial novo, nem o Barbeiro velho. 
Nas Barbas do Homem astroso se ensina o Barbeiro novo. 
Isso me dá Barbeiro, que odreiro; tudo é tosquiar cabelo. 
Nem Barbeiro mudo, nem cantor surdo. 
O ruim Barbeiro não deixa couro, nem cabelo. 
Desejo de doente, vista de Barbeiro, serviço de mulher. 
                                                
47 2ª ed.: Baralha, e Baralhar. 
48 2ª ed.: Barba, Barbeiro. 
49 Bluteau: «Comer à custa de barba longa. é sustentarse à custa alhea.». 
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Barca, e Barco. 
Quem fala na Barca, quer ir para a terra, e quem mais mete na Barca, mais saca. 
Não faças do queijo Barca, nem do pão S. Bartolomeu. 
A Barca é rota, salve-se quem puder. 
Se não for nesta Barqueta, irá em outra, que se calafeta. 
Não se há-de dar com a Barca no monte por qualquer cousa. 
Por velho que seja o Barco, sempre passa o vau. 
Vede-la vai, vede-la vem, como Barco de Sacavém. 
Alto para vau, baixo para barco. * 

Barriga. 
Barriga farta, pé dormente. 50

Palavras não enchem Barriga. 
Pão da Ilha, arca chea, barriga vazia. * 

Barris. 
Aonde hís? A Évora Monte fazer Barris. 
De cossario a cossario, não se perdem mais que os Barris. 
[37] 

Barro.
Tirar Barro à parede. 

Batalhar. 
Quando um não quer, dous não Batalham. 

Beber. 
Ninguém diga desta água não Beberei. 
Se não Bebo na taverna, folgo-me nela. 
Bebe como funil. 
Bebe como um forneiro. 
Depois de Beber, cada um dá seu parecer. 
Onde entra o Beber, sai o saber. 
Quem muito pede e muito Bebe, a si dana e a outro fede. 
Ao bom comer, ou mau comer, três vezes Beber. 
Comer sem Beber, cegar e não ver. 
Nem Bebas da alagoa, nem comas mais que uma azeitona. 
Não te fies em vilão, nem Bebas água de charqueirão. 
A mulher que muito Bebe tarde paga o que deve. 
Bebê-lo ou vertê-lo. 
Não Bebas cousa que não vejas, nem assines Carta que não leias. 
Bebes vinho, não bebas o sizo. 

(Beberas.) 
Ano de Beberas, nem de Pêras, nunca o vejas. * 

Beiços. 
Pôr a alguém o mel pelos Beiços.51

Morder os Beiços de raiva. 
Beira. 

Andar, andar, vir morrer à Beira.52

                                                
50 2ª ed.: Barriga quente, pé dormente. 
51 Bluteau: «Pôr a alguem o mel pelos beiços. Enganar a alguem com palavras doces, com frivolas 
promessas.». 
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Bem. 
Mal é acabar-se o Bem. 
[38] 
Fazei vós o Bem que digo, e não o mal que faço. 
Ao Bem, buscá-lo, e ao mal, estorvá-lo. 
O Bem não se conhece senão depois que se perde. 
Onde Bem me vai, tenho pai e mãe. 
Quem Bem está, não se levante. 
Quem Bem está e mal escolhe, por mal que lhe venha não se anoje. 
O Bem soa, o mal voa. 
Por fazer Bem, mal haver. 
Quem faz o Bem e não faz o bonete, quanto faz, tanto perde. 53

Chega-se o Bem para o Bem e o mal para quem o tem. 
Quem não sabe do mal, não sabe do Bem. 
Não há mal sem Bem, cata para quem. 
Com Bem venhas, se vieres só. 
Há mal que vem por Bem. 
Quem se Bem estrea, Bem lhe venha. 
Bem ama, quem nunca se esquece. 
Bem parece o rego entre mim e meu companheiro. 
Bem sabe o asno em cuja cara rosna. 
Bem estavas no teu ninho, pássaro pinto. 
Bem sabe a rola em que mão pousa. 
Bem canta Marta depois de farta. 
Bem sabe o bom bocado, se não custasse caro. 
Bem se lambe o gato depois de farto. 
Bem come o vilão, se lho dão. 
Bem canta o Francês, papo molhado. 
Bem sei o que digo, quando pão pido.54

Deita-te a enfermar, saberás quem te quer Bem e quem te quer mal. 
Não dá quem tem, senão quem quer Bem. 
[39] 
Bailo Bem, deitais-me do curro. 
Bem baila a quem a fortuna faz o som. 
Bem joga o da péla, mas perde a ela. 
Bem-haja o pão que presta. 
Bem comprar é gentileza, mal comprar não é fraqueza. 
Bem estamos de roupa, se nos não molharmos. 
Donde esperança Homem não tem, às vezes lhe vem o Bem. 
Bem parece o ladrão na forca. 
Vai-se o Bem para o Bem e o mal para quem o tem. 
Bem parece o dinheiro entre mim e o meu companheiro. 
Mais custa mal fazer que Bem fazer. 
Bem vai ao Romeiro, se lhe esquece o bordão. 

                                                                                                                                                   
52 Bluteau: «Diz o adagio Portuguez, Andar, Andar, vir morrer à beira; isto é na praia, ou costa do mar. Diz-
se dos que despois de muitas, & grandes viagens do mar, se vem a perder junto da terra.». 
53 Bonete: barrete de uso doméstico, acessório de camisola masculina de dormir; gorro, boné. 
54 Princeps: sem ponto final. 
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Bem perdido é quem atrás do perdido anda. 
Bem sabe o Demo, cujo frangalho rompe. 
Bem sabe a espinha, onde finca. 
Bem sabe o fogo, cuja casa queima. 
Bem cego é quem muito vê por aro de peneira. 55

Bem fiei, pois meu filho criei. 
Bem toucada não há mulher feia. 
Bem parece minha comadre, se não fosse aquele Deus vos salve. 
Bem cheira a ganância, donde quer que vem. 
Bem criado e mal fadado. 
Bem sabe mandar quem soube obedecer. 
Bem sabe este onde a bugia tem o rabo. 
O bem apercebido está meio combatido. * 

(Berço.) 
O que o berço dá a cova o tira. * 

(Berenjena.) 
De mala berenjena nunca buena calabaça. * 

Beringelas. 
Alvoradas à Vila, que Beringelas há no açougue. 

Besta. 56

A Besta comedeira, pedras na cevadeira. 
[40] 
A Besta louca, recoveiro maduro. 
Arrenego da Besta que no Inverno tem sesta. 
Não é regra certa caçar com Besta. 
Grande pé e grande orelha, sinal de grande Besta. 
Besta de andar chão, para mim e para meu irmão. 
A Besta que muito anda nunca falta quem a tanja. 
Homem grande, Besta de pau. 
Grande carga, fraca Besta, dizem os corvos nossa é esta. 
Ainda que João Vaz tem Besta, não deixam de lhe dar na cabeça. 
Besta de amigo, rija de armar e frouxa de tiro. 
Não é regra certa caçar com besta. * 

(Besteiro.) 
Besteiro que mal atira prestes tem a mentira. * 
Besteiro mau aos seus atira. * 
Porfia mata veado e não besteiro cansado. * 
Besteiro torto atira aos pés e dá no rosto. * 

Besugo. (v. Vesugo) 
(Bexiga.) 

À tua mesa nem à alheia não te assentes com a bexiga cheia. * 
Nadar sem bexiga. * 

Bezerrinha. 
Bezerrinha mansa todas as vacas mama. 

                                                
55 Princeps: pineira. A forma foi copiada de Bluteau, se bem que registe também «peneira»: «Adagios 
Portuguezes da Peneira. § Quem naõ tem farinha, escusa pineyra. § Bem cego he, quem muito vé por aro de 
pineira.» 
56 2ª ed.: Distingue «Bésta» e «Besta». 
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Bezerrinha que soe mamar, pousa-lhe o padar. 
Bicho. 

Bom Bicho é fulano, ou fulano é grande Bicho. 
Bico. 

Quem te fizer o Bico, te fez rico. 
Bigorna. 

Quando fores Bigorna, sofre; e quando malho, malha.
Bilha. 

Bilha de leite por Bilha de azeite. 
Boca. 

Quem tem Boca, vai a Roma. 
Da mão à Boca se perde a sopa. 
Quem tem Boca, não diga ao outro assopra. 
Não posso ter a Boca cheia de água e assoprar no fogo. 
[41] 
A uma Boca, uma sopa. 
Abre a tua bolsa, abrirei a minha Boca. 
Boca de mel, coração de fel. 
Boca que errou não merece pena, nem que pão lhe falte. 
O mal que de tua Boca sai em teu seio cai. 
A Boca do fraco, esporada de vinho. 
Quem má Boca tem, má bostela faz. 
Saúde come quem não tem Boca grande. 
Na Boca do discreto, o público é secreto. 
Todos falam por uma Boca. 
Pela Boca morre o peixe. 
Pela Boca se aquenta o forno. 
Sois Boca de praga. 
Tudo vos sucede a pedir de Boca. 
Dizer quanto lhe vem à Boca. 
Em Boca cerrada não entra mosca. 
Foi-se-lhe a Boca à verdade. 
Boca que erra nunca lhe pão faleça. 
Boca que diz sim, diz não. 
Boca fechada tira-me de baralha. 
Cerra a Boca e cose o siso. 
Chora à Boca fechada e não dês conta a quem lhe não dá nada. 
Quem a meu filho beija, minha boca adoça. * 
Pela boca morre o peixe e a lebre tomam-na a dente. * 

Bocado. 
Bem sabe o bom Bocado, se não custasse caro. 

Bocejo. 
Bocejo longo, fome ou sono. 

Boceta. 
Ter alguém numa Boceta. 57

                                                
57 Bluteau: «Proverbialmente dizemos, ter alguem numa boceta, id est, telo mimoso, trata muito do seu 
comodo.» 
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Bochecha. 
Desfaço as suas sentenças com uma Bochecha de água.

Boda. 
Quem se não roga, não lhe vão à Boda. 
[42] 
À Boda do ferreiro, cada um com seu dinheiro. 
A Boda nem bautizado não vás sem ser convidado. 
Ainda agora comem o pão da Boda. 
A magra baila na Boda 58, e não a gorda. 
De tais Bodas, tais tortas. 
Não há voda sem torna Voda. 
Nem Boda sem canto 59, nem morte sem pranto. 
Tomai lá o que vos vem da Boda. 
Quem se anoja na Boda, perde-a toda. 
Na Boda dos pobres, tudo são vozes. 
As mais feas que todas umas a outras fazem as Bodas. 

Bode. 
Beijo-te Bode, porque hás-de ser odre. 

Bofes. 
Tem maus Bofes. 60

Bois. (v. Boys) 
Bolónio. 

É um Bolónio. 61

Bolsa. 
Bolsa sem dinheiro, chama-lhe couro. 
Quem tem quatro e gasta cinco, não há mister Bolsa nem bolsinho. 
Quem pão e vinho compra, mostra a Bolsa. 
Abre a tua Bolsa, abrirei a minha boca. 
Por dar esmola, nunca falta a Bolsa. 
Quem tem doença, abra a Bolsa e tenha paciência. 
Cheire-me a Bolsa, fecha-me a boca. 
Fazei primeiro conta com a Bolsa. 
Bolsa vazia e casa acabada faz o Homem sisudo, mas tarde. 62

Caminho de Roma, nem mula manca, nem Bolsa vazia. 
Na almoeda, tem a bolsa queda. * 
[43] 

Bom, e Boa. 
Do Bom, tudo, do ruim, nada. 
Do Bom, sem penhor, e do mau, nenhum penhor nem fiador. 
Em Bons dias, Boas obras. 
Todos queríamos ser Bons e alcançamo-lo os menos. 63

Bons e maus mantêm Cidade. 

                                                
58 Princeps: Boba. 
59 Princeps: conto. 
60 Bluteau: «Proverbialmente. De um homem maligno se diz, que tem maos bofes.» 
61 Bolónio: que ou aquele que não tem juízo ou inteligência; lorpa; ingénuo ou pateta. 
62 Sic. 
63 Princeps: alcança-no-lo. Bluteau: «Todos queriamos ser Bons, & alcançamolo os menos.» 
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O Bom Homem goza o fruto. 
O Bom por si se gaba. 
O Bom sofre, que o mau não pode. 
O grande junto ao pequeno fica maior, e o Bom junto do mau fica melhor. 
De Boa casa, boa brasa. 
Bom é o que Deus dá. 
Boa parte em mau sujeito. 
Bons costumes e muito dinheiro farão a meu filho cavaleiro. 
O Bom vinho escusa pregão. 
O Bom vinho a venda traz consigo. 
O Bom mosto sai ao rosto. 
Não é Bom o mosto colhido em Agosto. 
Quando não chove em Fevereiro, não há Bom prado, nem Bom centeio. 
Amigo do Bom tempo muda-se com o vento. 
Ao Bom amigo, com teu pão e com teu vinho.64

Mais vale um Bom amigo que teu parente, nem primo. 
Anda o teu amo a saber se queres ser Bom servidor. 65

Não é o Bom bocado para a boca do asno. 
As palavras Boas são, se assim fosse o coração. 
Cobra Boa fama, faze o que quiseres. 
Companhia de dous, companhia de Bons. 
[44] 
De ruim ninho sai Bom passarinho. 
Faze boa farinha e não toque buzina. 
De Bons propósitos está o Inferno cheio, e o Céu de Boas obras. 
Cão azeiteiro nunca Bom coelheiro. 
De má mata nunca Boa caça. 
Castiga o Bom, melhorará; castiga o mau, peorará. 
A Boa mão do rocim faz cavalo; e a ruim do cavalo faz rocim. 
A Bom cavalo, espora; e ao bom escravo, açoute. 
Bom cão de caça até à morte dá ao rabo. 
Cresce o ouro bem batido, como a mulher com Bom marido. 
De Bons e de melhores à minha filha venham. 
Enquanto fui sogra, nunca tive Boa nora. 
Enquanto fui nora, nunca tive Boa sogra. 
Bom de convidar, mau de fartar. 
Bom comer traz mau comer. 
Nunca Boa olha com agraço. 
Quem Bom e mau não pode sofrer, a grande honra não pode vir ter. 
Se queres ter Bom moço, antes que nasça o busca. 
A Bom dia abre a porta e ao mau te aparelha. 
Ao Bom pagador não dói o penhor. 
Boas são mangas depois de festa. 
Bom é saber que pão te há-de manter. 
Bom é um pão com dous pedaços. 
Do Bom logo, Bom fogo. 
                                                
64 Princeps: sem ponto final. 
65 Princeps: Anda a teu amo a sabor... 
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Em mau ano e em Bom ano, aveza bem teu papo. 
O Bom ganhar faz o Bom gastar. 
[45] 
O Bom dia mete-o em casa. 
O Bom vizinho faz o Homem desapercebido. 
O Bom Pai ame-se e o mau sofra-se. 
O Bom pagador é herdeiro no alheio. 
O Bom pagador não receia pena. 
Para o Bem pede, para o mal deseja. 
Quem é Bom de contentar, menos tem que chorar. 
Boa é a tardança que assegura. 
Filho bastardo, ou muito Bom, ou muito velhaco. 
O filho do Bom passa o mau e passa o Bom. 
O filho do mau, quando sai Bom é arrazoado. 
O filho do Bom vá, até que bem lhe vá. 
Bácoro fiado, Bom Inverno e mau Verão. 
De rabo de porco nunca Bom virote. 
Não é bom fugir em socos. 
Quem sempre olha o derradeiro, nunca comete Bom feito. 
Não é Boa fala que todos não entendem. 
O moço de Bom juízo, quando velho, é adivinho. 
Boa conta, má conta, tudo é conta. 
Boa mesa, mau testamento. 
Ao Bom darás e do mau te afastarás. 
Bom amigo é o gato, se não arranhasse. 66

Debaixo do Bom saio está o Homem mau. 
O mau ao Bom anoja, que o mau não ousa. 
A Bom comer 67 ou mau comer, três vezes beber. 
A Bom, bocado grande. 
As Boas novas a todo o tempo e as más pela manhã. 
Boa é a Truta, Bom o Salmão, Bom é o Sável, quando é de sazão. 
[46] 
O que é Bom para o ventre é mau para o dente. 
Pouco mal e Bom gemido. 
A Mulher Boa parto é que muito soa. 
Aquela é Boa e honrada, que está viúva sepultada. 
Cresce a Mulher com Bom marido, como o ouro bem batido. 
O Bom pano na arca se vende. 
Bom princípio é ametade. 
O Bom aparelho faz o Bom Oficial. 
Com Bom Sol se estende o caracol. 
A Bom pedidor, Bom tenedor. 
A Bom dizidor, Bom ouvidor. 
A Bom entendedor, poucas palavras. 
Bom saber é calar, até ser tempo de falar. 
Bom coração quebranta má ventura. 
                                                
66 2ª ed.: Bom amigo é o gato, senão que arranha. 
67 Princeps: correr. 
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Do traidor farás leal com Bom falar. 
De um Homem néscio, às vezes Bom conselho. 
Prata é o Bom falar, ouro é o Bom calar. 
Se queres Bom conselho, pede-o ao velho. 
Se queres ser Bom juiz, ouve o que cada um diz. 
Boa é a cozinha, onde há carne. 
A ciência é loucura, se o siso a não cura. 
A Boa ventura com outra dura. 
A Boa ventura de uns ajuda aos outros. 
Desleal e Bom servidor virás a ser Senhor. 
Dormirei, Boas novas acharei. 
Se queres Bom cabaço, semea-o em Março. 
Bom é ter Pai e Mãe, mas o comer rapa tudo. 
Boa parte em mau sujeito. 
Arrima-te aos bons, serás um deles. * 
[47] 

Boquitorto. 
Ruim tesoura faz a meu marido Boquitorto. 

Bordão. 
Mau é o Romeiro que diz mal de seu Bordão. 
Bem vai ao Romeiro, se lhe esquece o Bordão. 
Mudança de tempos, Bordão de néscios. 

Borracha. 
Não é tacha beber por Borracha, quando não há taça. 
Borracha vazia não tira secura. 
Não me contenta nada moça com leite, nem Borracha com água. 
Não vás sem Borracha caminho e, quando a levares, não seja sem vinho. 
Contas na mão e borracha à cinta. * 

(Bosque.) 
Arde o fogo segundo a lenha do bosque. * 

Boys, ou Bois. / Bois
Quem não tem Bois, ou semea antes, ou depois. 
Quem não tem Boi nem vaca, toda a noite ara. 
Quem tem casal de renda, semente de meias, Bois de aluguer, quer o que Deus não quer. 
Quem tudo contou, com Bois não arou. 
Quem semea em caminho, cansa os Bois e perde o trigo. 
Quem seu carro unta, seus Bois ajuda. 
O Boi trava pelo arado, mas a mal de seu grado. 
A Boi velho não cates abrigo. 
A Boi velho, chocalho novo. 
Ao Boi pelo corno e ao Homem pela palavra. 
A vaca que não come com os Bois ou comeu antes, ou comerá depois. 
Boi luzido nunca tem fastio. 
Boi solto delambe-se todo. 
[48] 
Boi velho, rego direito. 
Boi mau em corno cresce. 
Boi que me escornou em boa parte me deitou. 
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De pequeno verás que Boi terás. 
Deixa ao Boi mijar e farta-o de arar. 
Discreto, como os Bois de João Afonso, que fogem da relva para a erva. 
Mais come o Boi de uma lambida que a ovelha em todo o dia. 
Mal vai à Corte, onde o Boi velho não tosse. 
Não há Boi cansado, nem cantor bem medrado. 
O Boi bravo, mudando a terra, é mudado. 
O Boi bravo na terra alheia se faz manso. 
O Boi da tua vaca, o moço da tua braga. 
O Boi e o Leitão em Janeiro criam tinha. 
O ruim Boi folgado se descorna. 
Aonde irá o Boi, que não lavre, pois que sabe? 
De Boi manso me guarde a mim Deus; do bravo eu me guardarei. 
Vai buscar pé de Boi. 
A jeira de Maio vale os Bois e o carro, e de Julho vale os Bois e o jugo. 
Por Santa Iria, toma os Boi e semea. 

Braçadas. 
O mal entra às Braçadas e sai às polegadas. 

Braços. 
A obra pagada, Braços quebrados. 
Não dês a todos a torcer teu Braço. 
Cada um despende como seu Braço se estende. 
Dita alcança, que não Braço longo. 
O Braço do rei e a lança longe alcança. 

Bradar. 
Quando os Enfermos Bradam, os Médicos ganham. 
[49] 

Bragas. 
A más fadas, más Bragas. 
A quem não traz Bragas, as costuras o matam. 
Quem as Bragas não há em douto, as costuras lhe fazem nojo. 

Branco. 
Todo o Branco não é farinha. 
Antes de mil anos, todos seremos Brancos. 

Brasa. (v. Braza) 
Bravo. 

O meu dinheiro, que é manso, não o quero fazer Bravo. (dizem os Alentejanos 68 dos que 
não querem emprestar dinheiro.) 

Braza./ Brasa 
Chegar a Brasa à sua sardinha. 
Brasa deita no seio quem se honra com erro alheio. 

(Bredos.) 
Avezou-se a velha aos bredos, lambe-lhe os dedos. *
Avezou a velha os bredos, souberam-lhe bem, lambeu os dedos. * 
Engou a velha os bredos, souberam-lhe bem, lambeu os dedos. * 69

                                                
68 Princeps: Alem-Tejões. 
69 Bredo: designação comum a várias ervas de diferentes famílias, esp. às do género Amaranthus, da fam. das 
amarantáceas. Engar: habituar-se a fazer as refeições em casa alheia; apegar-se. Bluteau esclarece o sentido, 
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Bugalhos. 
Falam em alhos, responde em Bugalhos. 

(Bugio, Bugia.) 
Feros de bugio, ameaças vãs. * 
Bem sabe este onde a bugia tem o rabo. * 

Buraco. 
O Buraco chama o ladrão. 
Recebido o dano, tapa o Buraco. 
Acolhi o rato no meu Buraco. 
Depressa se toma o rato que só sabe um Buraco. 

Burel. 
Mais vale palmo de pano que pedaço de Burel. 

Burra, e Burro. 
A Burra velha, cilha amarela. 
A Burra de vilão mula é de Verão. 
Burra velha de longe aventa as pegas. 
De noite à candea a Burra parece donzela. 
Quem sua Burra mal pea, nunca a veja. 
Já a Burra jaz no pó. 
Cada feira vale menos, como o Burro de Vicente. 
[50] 
Fulano há-de dar bom Burro ao dízimo. (para nada presta.) 

Cá. 
Cá me entendo. 

Cãas. / Cãs 
A Cãs honradas não há portas fechadas.  

Cabaça. 
Tanto anda a linhaça, até que vai à Cabaça. 
Nem no Inverno sem copos, nem no Verão sem Cabaça. 
Ainda não está na Cabaça, já é vinagre. 
Queres bom Cabaço, semea-o em Março. 

Cabeça. 
Não te metas em contenda, não te quebrarão a Cabeça. 
A Cabeça com comer endireita. 
A dor de Cabeça minha e as vacas nossas. 
Quebras-me a Cabeça, untas-me o casco. 
Tal Cabeça, tal siso. 
Ditoso de quem experimenta em Cabeça alheia. 
Isto vos há-de dar na Cabeça. 
Nunca lavei Cabeça que me não saísse tinhosa. 
Não nos doa a Cabeça até lá. 
Quem não tem Cabeça, não há mister carapuça. 
Quem em pedra duas vezes tropeça, não é muito quebrar a Cabeça. 
Quantas Cabeças, tantas carapuças. 
Não sejais forneira, se tendes Cabeça de manteiga. 
Ensaboar a Cabeça do asno, perda do sabão. 
                                                                                                                                                   
no lema «Lamber»: «Engar com alguem. (Termo do vulgo) Pegar com alguem; vem de Engos, erva, que 
facilmente pega em qualquer parte, que se plante.» 
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A Cabeça do besugo come o sisudo, e da boga dá a sua sogra. 
[51] 
Quem pedra para cima deita, cai-lhe na Cabeça. 
Se queres enfermar, lava a Cabeça e vai-te deitar. 
O mulato sempre parece asno, quer na Cabeça, quer no rabo. 
Preguiça não lava a Cabeça, e se a lava não a penteia. 
A quem tem Cabeça, não lhe falta carapuça. 
Boa é a fazenda, quando não sobe à Cabeça. 
Com Cabeça de lobo ganha o raposo. 
Escarmentar em Cabeça alheia. 
Ainda que João Vaz tem besta, não deixam de lhe dar na Cabeça. 

Cabeçal. 
Embora vás mal, onde te põem bom Cabeçal. 
Mal sobre mal, pedra por Cabeçal. 

Cabeceira. 
Em mesa redonda não há Cabeceira. 
Não está fora de canseira quem os pés muda para a Cabeceira. 

Cabelo. 
Mal alheio pesa como um Cabelo. 
Não quero gabão, se me há-de encher de Cabelos. 
Muitas mãos e poucos Cabelos asinha são depenados. 
Cabelos e cantar não fazem bom enxoval. 
Mais vale velha com dinheiro que moça com Cabelo. 
Madrinha, fazei o topete e ullo Cabelo. 

Cabra. 
A ovelha louçã disse à Cabra dá-me lã. 
Anda a cabra de roça em roça, como o bocejo de boca em boca. 
[52] 
Cabra de mocha deu na outra. 
Cabra manca não tem sesta. 70

Cabra vai pela vinha, por onde vai a mãe, vai a filha. 
Donde saiu a Cabra, entra o Cordeiro? 
Quem Cabra há, bem pagará. 
Quem tem Cabra, esse a mama. 
A Cabra de minha vizinha mais leite dá que a minha.
Quem Cabritos vende e Cabras não tem, donde lhe vem? 
Saltou a Cabra na vinha, também saltará sua filha. 
Toma a Cabra a silva e a Porca a pocilga. 

Cabrito. 
Não é Cabrito para o mesquinho. 
O Cabrito de um mês, o queijo de três. 
Quem Cabritos vende e Cabras não tem, donde lhe vem? 71

Caça. 
De má mata nunca boa Caça. 

                                                
70 Bluteau: «O Adagio Portuguez diz, Cabra manca não faz sesta. Por não poder alcançar o gado, quando 
fogido do Sol se vai pôr à sombra, chega a pobre Cabra tão tarde, que acha o gado já em estado de se 
levantar, para ir pastar em outra parte.» 
71 Princeps: com ponto final. 
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Quem quiser Caça, vá à Praça. 
Porfia mata Caça. 
Nem moça boa na Praça, nem Homem rico por Caça. 
Ir à guerra, nem Caçar, não se deve aconselhar. 
Não é regra certa Caçar com besta. 
Se Caçares, não te gabes, e se não Caçares, não te enfades. 
Caça, guerra e amores, por um prazer muitas dores. 
Andar com furão morto à Caça. 
Bom cão de Caça até à morte dá ao rabo. 
[53] 

Caçador. 
À porta de Caçador nunca grande monturo. 
Mal haja o Caçador doudo, que gasta a vida com um pássaro. 
Mentiras de Caçadores são as maiores. 
Sede de Caçador e fome de Pescador. 

Cada. 
Cada formiga tem sua ira. 
Cada cabelo faz sua sombra na Terra. 
Cada mosca faz sua sombra. 
Cada Terra com seu costume. 
Cada bufarinheiro louva seus alfinetes. 
Cada ovelha com sua parelha. 
Cada carneiro por seu pé pende. 
Cada dia peixe amarga o caldo. 
Cada cousa a seu tempo. 
Cada cuba cheira ao vinho que tem. 
Cada feira vale menos, como burro de Vicente. 
Cada porco tem seu S. Martinho. 
Cada dia três e quatro chegarás ao fundo do saco. 

Cada um. 
Cada um dança como tem os amigos na sala. 
Cada um canta como tem graça e casa como tem ventura. 
Cada um fala como quem é. 
Cada um sente o seu. 
Cada um trate de si e deixe os outros. 
Cada um sente o frio como anda vestido. 
Cada um se contente com o que Deus lhe dá. 
Cada um estenda a perna aonde tem a coberta. 
Cada um despende como seu braço se estende. 
Cada um veja o pão que lhe há-de bastar. 
Cada um diz da feira como lhe vai nela. 
[54] 
Cada um acode onde lhe mais dói. 
Cada um faz no que sabe. 
Cada um chega a brasa à sua sardinha. 
Cada um folga com o seu igual. 
Cada um faz como quem é. 
Cada um fala do que trata. 
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Cada um fala da festa como lhe vai nela. 
Cada um fala como quem é. 
Cada um em sua casa é rei. 
Cada um colhe como semea. 
Cada um como se amanha. 
Cento de um ventre, Cada um de sua mente. 

Cada qual. 
Cada qual com seu igual. 
Cada qual em seu ofício. 
Cada qual é senhor de sua vontade. 
Cada qual sabe para seu proveito. 
Cada qual sente o seu mal. 
Cada qual com seu pedaço de mau caminho. 

(Cadeia.) 
Nem por coima de figos à cadeia. * 

(Cadeiras.) 
Abaixam-se as cadeiras, levantam-se as tripeças. * 

Cal. 
Este negócio é de pedra e Cal. 72

Calar. 
Falem cartas, Calem barbas. 
Ao bom Calar chamam santo. 
Quem Cala, vence. 
Quem Cala, consente. 
Mais vale Calar que mal falar. 
O parvo é Calado, por sábio é reputado. 
Calar, cobrar, pela Terra e pelo Mar. 
Bom saber é calar, até ser tempo de falar. 
A Mulher de bondade, outrem fale e ela cale. 
Se a moça for louca, andem as mãos e Cale a boca. 
Prata é o bom falar, ouro é o bom Calar. 
De calar ninguém se arrependeu, de falar, sempre. *

(Calças.) 
A calças curtas atacas longas. * 
[55] 

Caldeira. 
Caldeira de Pedro Botelho. (toma-se pelo Inferno.) 

Caldeiradas. 
Em cada casa comem favas e na nossa às Caldeiradas.

Caldo. 
De Caldo requentado, nunca bom bocado. 
Prova teu Caldo, não perderás teu pão. 
Caldo de nabos, nem o queiras 73 nem o dês a teus criados. 
Caldo de raposa, frio e queima. 
Come Caldo, vive em alto, anda quente, viverás longamente. 
Cada dia peixe amarga o caldo. * 
                                                
72 Bluteau: «De um negocio bem fundado, bem estabelecido costumamos dizer, que está de pedra, & cal.» 
73 Princeps: querias. 
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De caldo requentado e de vento de buraco, guardar dele como do diabo. * 
Cama. 

Cama de chão, cama de cão. 
Se queres boa fama, não te tome Sol na Cama. 
Deita-te em tua Cama, cuida em tua casa. 
Não haja dó de quem tem muita roupa e faz má Cama. 
Quem boa cama fizer, nela se deitará. * 
A frade não faças cama e a tua mulher não faças ama. * 
Em cama estreita, deitar primeiro. * 

Caminhar. 
Caminha pela estrada, acharás pousada. 
O que Caminha a cavalo vive pouco, e o que anda a pé contam por morto. 
Quem Caminha por atalhos, nunca sai de sobressaltos. 

Caminho. 
Fazer de um Caminho dous mandados. 
Cuidado anda Caminho, que não moço fraldado. 
Em Caminho Francês, vende-se gato por rez. 
O Caminho não tem prazo. 
Não vás sem borracha Caminho, e quando a levares, não seja sem vinho. 
Quando fores de Caminho, não digas mal de teu inimigo. 
[56] 
Pão e vinho anda Caminho, que não moço garrido. 74

Todos os Caminhos vão ter à ponte, quando o Rio vai de monte a monte. 
Solas e vinho andam Caminho. 
Pés e mãos Caminho andam. 
Quem embica e não cai, Caminho adianta. 
Tomar atalhos novos e deixar Caminho velho. 

Camisa. 
A Mulher que pouco fia sempre faz ruim Camisa. 
Quem não tem mais de uma Camisa, cada Sábado tem mau dia. 
Não se fia, nem da Camisa que traz vestida. 
Começado e acabado, como Camisa de enforcado. 
Saúde é a que joga, que não Camisa nova. 
Mãe velha e Camisa rota não desonra. 75

Mãe e filha vestem uma Camisa. 
(Campa.) 

Campa quebrada nunca sara. * 
Canceira./ Canseira 

A quem tem Mulher formosa, castelo em fronteira, vinha na carreira, não lhe falta 
Canseira. 

Candea. 
De pequena Candea, grande fogueira. 
O Ignorante e a Candea a si queima e outros alumeia. 
Alegria certa, Candea morta. 
Meia vida é a Candea e o vinho é outra meia. 
Não há santidade sem Candea. 
                                                
74 Sic. 
75 Sic. 
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Quem pede para a Candea, nunca se deita sem cea. 
Abafou-se na almotolia de noite a Candea. 
[57] 
O trigo e a tea à Candea. 
Alegria secreta, Candea morta. 
De noite à Candea a burra parece donzela. 

(Canela.) 
Se não houvera mais alhos que canela, o que eles valem valera ela. * 

Canseira. (v. Canceira) 
Cantar. 

Quem mal Canta, bem razoa. 
Como Canta o Abade, assim responde o Sacristão. 
Quem Canta, seus males espanta. 
Cantar mal e porfiar. 
Canta Marta depois de farta. 
Conhecerás a loucura em Cantar e jogar e correr a mula. 
Ao arrendar cantar, e ao pagar chorar. * 
O Abade donde canta, daí janta. * 
Carro que canta a seu dono avança. * 

(Cântaro.) 
Muito trigo tem meu Pai em um Cântaro. 
Cântaro que vai muitas vezes à fonte ou deixa a asa ou a fronte. * 
Nem com toda a fome à arca, nem com toda a sede ao cântaro. * 

Cão. 
Cão que lobos mata lobos o matam. 
Dous lobos a um Cão bem o comerão. 
Ao Cão e ao palreiro, deixa-os no sendeiro. 
Guarte de Cão preso e de moço Galego. 
Aborrece-me como Cão morto. 
Espertar o Cão que dorme, ou quem acordar o Cão dormindo, vende a paz e compra ruído. 
A grande Cão, grande osso. 
A hora má não ladram Cães. 
Amor de Mulher e festa de Cão só atentam para a mão. 
Cão que não ladra, guarda dele. 
Cão que muito lambe tira sangue. 
Ladre-me o Cão, não me morda. 
Mal ladra o Cão, quando ladra de medo. 
Cão que muito ladra nunca bom para a caça. 
Na boca do Cão não busques o pão, nem no focinho da Cadela a manteiga. 
Nunca falta um Cão que vos ladre. 
O Cão com raiva de seu dono trava. 
[58] 
O Cão no osso, a cadela no lombo. 
O Cão velho, quando ladra dá conselho. 
Cão de palheiro nem come, nem deixa comer. 
Cão que muito ladra pouco morde. 
Qual é o Cão, tal é o dono. 
Quem com Cães se lança, com pulgas se levanta. 
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Bom Cão de caça até à morte dá ao rabo. 
Cão azeiteiro, nunca bom coelheiro. 
Não crie Cão, que lhe não sobeja pão. 
Bole o rabo o Cão, não por ti, senão pelo pão. 
Casa em que não há Cão nem gato é casa de Velhaco. 
Perdido é o gado, onde não há Cão que ladre. 
Ou para Homem, ou para Cão, leva a tua espada na mão. 
Muitos Cães entram no moinho, mal pelo que acham dentro. 
A Cão mordido todos o mordem. 
Quem o seu Cão quer matar, raiva lhe põe nome. 
Metes os Cães na moita e arredas-te para fora. 
Quem tem medo, compra um cão. * 
Melhor é fazer agastar um cão que uma velha. * 
Uma sebe dura três anos, três sebes um cão, três cães um cavalo, três cavalos um homem, 
três homens um corvo, e três corvos um elefante. * 

Capão. 
Do Capão a perna, da galinha a titela. 
Capão de oito meses, para a mesa de Reis. 
A Viúva e o Capão quanto comem, assim o dão. 

Capelão. 
A mau Capelão, mau Sacristão. 

Capelo. 
Capelo sobre Capelo nunca o veste o mau mancebo. 
[59] 
Em Janeiro, sete Capelos e um sombreiro. 
Não o quero, não o quero, deita-mo neste Capelo. 
Ao mau vento, volve-lhe o Capelo. 

(Capuz.) 
Capuz de malha, esse é o que me arma. * 

Cara. 
Boa Cara e má bofe. 
Cara de Páscoa, Cara alegre. 76

Conheço-lhe na Cara o mal que me quer. 
Carambola. 

Viva o Maio Carambola, que ele vai jogando a bola. (Anexim pueril.) 77

Carapuças. 
Quantas cabeças, tantas Carapuças. 78

Carga. 
Grande Carga leva a carreta, maior a leva o dono dela. 
Grande Carga, fraca besta, dizem os corvos, nossa é esta. 
A Carga bem se leva, a sobrecarga causa a queda. 

(Cargo.) 
Quem quiser ver o vilão, meta-lhe o cargo na mão. *

                                                
76 2ª ed.: Cara de Páscoa, (cara alegre.) 
77 Bluteau: «No mês de Maio, Carambola é anexim pueril. Neste mês cantão os meninos esta cantiga. Viva o 
Maio Carambola, que ele vai jugando a bola.» 
78 Neste caso, foi omitido o esclarecimento de Bluteau: «Quantas cabeças, tantas carapuças, (falando nos 
diferentes pareceres dos homens.)» 
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Carne. 
Carne magra de porco gordo. 
Carne mal lograda, cozida, então assada. 
Carne de peito, sem proveito. 
Carne nova de vaca velha. 
Carne de acém é pouca e sabe bem, mas não é para quem filhos tem. 
Carne Carne cria. 
Carne de pena tira do rosto a ruga. 79

Pão de hoje, Carne de ontem, vinho de outro Verão fazem o Homem são. 
Quem come a Carne, roa o osso. 
É má Carne. 
Carne que baste, vinho que farte, pão que sobre. 
[60] 
Carne sem osso, proveito sem trabalho. 
À Carne de lobo dente de cão. 
Quem se levanta tarde, nem ouve Missa, nem toma Carne. 

Carneiro. 
Ave por ave, o Carneiro se voasse. 
A Carneiro capado não apalpes o rabo. 
Cada Carneiro por seu pé pende. 
Farto está o Carneiro, quando marra com o companheiro. 
De manhã em manhã, perde o Carneiro a lã. 
Tantos morrem de Carneiros, como de cordeiros. 
Tens vontade de morrer, cea Carneiro assado e deixa-te adormecer. 
Furtar o Carneiro e dar os pés por amor de Deus. 
A pescada de Janeiro vale Carneiro. 
Lá vem Fevereiro, que leva a ovelha e o Carneiro. 
Demandar sete pés ao Carneiro. 
Carneiro filho de ovelha não erra quem o seu semelha. 

Carpinteiro. 
Pelo mal do Ferreiro matam o Carpinteiro. 
Quando o Carpinteiro tem madeira de lavrar e a Mulher pão de amassar, não lhe falta pão 
que comer nem lenha que queimar. 

(Carrilho.) 
Comer a duas faces, ou a dous carrilhos. * 

Carro. 
Carro que canta a seu dono avança. 
Quem seu Carro unta, seus bois ajuda. 
Mau de Carro, peor de arado. 
O Carro entornado, todos dão de mão. 
Quem caminha em Carro, nem vai a pé, nem a cavalo. 

Cartas. 80

Morrem barbas, aparecem Cartas. 
Nem olho em carta, nem mão em arca. * 

                                                
79 Princeps: Carne de perna... 
80 2ª ed.: Carta. 
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[61] 
Carvão. 

Nem Carvão nem lenha compres, quando gea. 
Nem compres do ladrão, nem faças fogo de Carvão. 
Todo se converteu em Carvão. (falando de uma cousa que se malogra.) 81

Carvoeiro. 
Como saco de Carvoeiro, mau de fora, peor de dentro. 
Negro é o Carvoeiro, branco é o seu dinheiro. 

Cãs. (v. Cãas) 
Casa. 

Casa, vinha, potro, faça-o outro. 
Casa em que não há cão nem gato é Casa de velhaco. 
Casa de Pai, vinha de Avô. 
Casa de terra, cavalo de erva, Amigo de palavra, tudo é nada. 
Casas em que caibas, vinho quanto bebas, terras quantas vejas. 
Casas na Praça, as ombreiras têm de prata. 
Casa hospedada, bem comida, pouco honrada. 
Casa varrida e mesa posta hóspedes espera. 
Comprar em feira, vender em Casa. 
Deixa a tua Casa e vem-te à minha, terás negro dia.
Deita-te em tua cama e cuida em tua Casa. 
Depois de Casa feita, a deixa. 
De trigo e de avea minha Casa cheia. 
Ditosa Casa, donde um só gasta. 
Em Casa de Cavalheiro, vaca e carneiro. 
Em Casa de sisudo se faz o pão miúdo. 
Em uma hora cai a Casa, que não cada dia. 
Em Casa de mesquinho, mais pode a Mulher que o Marido. 
[62] 
Mal vai à Casa, aonde a roca manda à espada. 
Melhor é curar goteira que Casa inteira. 
Minha Casa e meu lar cem soldos vale, e estimou-se mal, porque mais vale. 
Melhor é uma Casa na Vila que duas no arrabalde. 
Na Casa cheia, asinha se faz a cea. 
Na Casa aonde não há pão todos pelejam, nenhum tem razão. 
Não metas em tua Casa quem dous olhos haja, senão trigo e cevada. 
Nem em tua Casa galgo, nem à tua porta Fidalgo. 
Qual é ele, tal casa mantém. 
De galinhas e más fadas se enchem as Casas. 
O Homem na Praça e a Mulher em Casa. 
Queimada a Casa, acode com água. 
De boa Casa, boa brasa. 
De Casa de gato não vai o rato farto. 
Quem faz a Casa na Praça, uns dizem que é alta, outros que é baixa. 
Estar como vilão em Casa de seu sogro. 
Em sua Casa, cada qual é Rei. 
                                                
81 Adaptação do esclarecimento de Bluteau «De uma cousa, que se malogrou, dizemos, que se converteo em 
Carvão.» 
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Em casa de ferreiro espeto de pau. * 
Melhor é fumo em minha casa que na alhea. * 
Negra é a cea em casa alhea. * 
Quantas vezes te ardeu tua casa? Quantas casei filhas. * 
A torto e a direito, nossa casa até ao tecto. * 
Quem entra em casa feita, ou se assenta à mesa posta, não sabe o que custa. * 

(Casal.) 
O casal de ruim lavrador e a vinha de bom adubador. * 

(Casamento.) 
Casamento a par do lar, compadre dalém do mar. * 

Casar. 
Casar, casar, soa bem e sabe mal. 
Casar, casar, quer bem, quer mal. 
Casar, casar, e quedo governo. 
Casar e comprar, cada um com seu igual. 
Casar-me quero, terei o olho da panela e assentar-me-ei primeiro. 
Casarás e amansarás. 
Casareis e em mantens alvos comereis. 82

Casa-te e verás perder o sono e nunca dormirás. 
Casa o filho quando quiseres e a filha quando puderes. 
[63] 
Cada um canta como tem graça e Casa como tem ventura. 
Com cousa velha nem te Cases, nem te alfaies. 
Com teu vizinho Casarás teu filho e beberás teu vinho. 
Quem Casa com mulher rica e fea, tem ruim cama e boa mesa. 
Quem longe vai Casar, ou vai enganado, ou vai enganar. 
Quem não tem sogra nem cunhada, é bem Casada. 
Quem tarde Casa, mal Casa. 
Seja Maria bem Casada e a outra haja má fada. 
Se queres bem Casar, Casa com teu igual. 
A filha Casada saem-lhe genros. 
Antes que Cases, vê o que fazes, porque não é nó que desates. 
Com verdade e com mentira Casou a velha sua filha. 
Ao velho recém-Casado rezar-lhe por finado. 
A quem faz Casa, ou se casa, a bolsa lhe fica rasa.
Não compres mula manca, cuidando que há-de sarar, nem cases com má Mulher, cuidando 
que se há-de emendar. 
De dia em dia Casarás Maria. 
Em Janeiro te Casa companheiro. 
Moça com velho Casada, como velha se trata. 
Nem de Menina te ajuda, nem Cases com Viúva. 
O filho de tua vizinha tira-lhe o ranho e casa-o com tua filha. 
O Homem rico com a fama Casa seu filho. 
Para mal Casar, mais vale nunca Casar. 
Por cobiça de florim, não te Cases com ruim. 

                                                
82 Mantens: toalha de mesa. 
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[64] 
Por afeição te Casastes, a trabalho te entregaste. 
Por casa nem por vinha não Cases com Mulher parida.
Quem Casa sua filha, depenado fica. 
Quem Casa por amores, maus dias e peores noites. 83

Cascalho. 
Nem vinha em baixo, nem trigo em Cascalho. 

(Cascavéis.) 
Do ruge ruge se fazem os cascavéis. * 

Casco. 
Depois de escalavrado, untar o Casco. 
Quebrar-me a cabeça, untar-me o Casco. 

Castanha. 
Temporã é a Castanha que por Março arreganha. 
A Castanha e o besugo em Fevereiro não tem sumo. 84

Castigar. 85

Castiga o bom, melhorará, Castiga o mau, peorará. 
Castigar velha e espulgar cão duas doudices são. 
Castigo de velha nunca fez mofa. 
Castigo de dura, uma no cravo, outro na ferradura. 
O Castigo faz ao doudo ter siso. 
Quando vem ao soberbo o Castigo, vem-lhe mais rijo.
Quem a um Castiga, a cento fustiga. 
Quem mal vive, por onde peca, por hi se Castiga. 
Com vento alimpam o trigo e os vícios com Castigo. 
Bento é o Varão que por si se Castiga e por outrem não. 
Criaste e não castigaste, não criaste. * 
Não te assanhes com o castigo que te dá o teu inimigo. * 
[65] 

Cautela. (v. infra Cautela) 
Cavalo./ Cavaleiro 

Cavalo corrente, sepultura aberta. 
Cavalo que há-de ir à guerra, nem corra lobo, nem o abane égua. 
Cavalo ruço corre o mole e o duro. 86

Cavalo rucilho, ou ditoso, ou mofino. 
Cavalo alazão muitos o querem e poucos o hão. 
Cavalo rifador e odre de bom vinho pouco se logram.
Cavalo fouveiro, à porta do Alveitar ou de um Cavaleiro. 87

Cavalo que voa não quer espora. 
Cavalo formoso de potro sarnoso. 
Cavalo galgaz corre à carreira. 
A boa mão do rocim faz Cavalo e a ruim do Cavalo faz rocim. 
A Cavalo novo, Cavaleiro velho. 

                                                
83 Princeps: sem ponto final. 
84 Sic. 
85 2ª ed.: Castigar, Castigo. 
86 Bluteau: «Cavalo ruço, entre o mole, e o duro.» 
87 Vide nota 20. 
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A Cavalo roedor, cabresto curto. 
A Cavalo dado não olhes o dente. 
A mula com afago, o Cavalo com castigo. 
Ao bom Cavalo espora e a bom escravo açoute.88

Arrenego do Cavalo que se enfrea pelo rosto. 
Ata curto, pensa largo, ferra baixo, terás Cavalo. 
Cabresto de Cavalo não enfrea boi. 
De uma pancada não se derruba o Cavalo. 
Eu e o mau Cavalo, ambos temos um cuidado. 
Andar no Cavalo dos Frades. 
Mais vale ruim Cavalo que ter asno. 
O Cavalo alimpa a égua. 
O melhor penso do Cavalo é penso de seu amo. 
[66] 
O rocim em Maio torna-se Cavalo. 
Prado faz Cavalos e não montês largo. 
Quem compra Cavalo, compra cuidado. 
Quem quer Cavalo sem tacha, sem ele se acha. 
Seja ruço o Cavalo e seja qualquer. 

Cavaleiro. 
Mais abranda o dinheiro, que palavras de Cavaleiro.
Em casa de Cavaleiro, vaca e carneiro. 
Ontem vaqueiro, hoje Cavaleiro. 
Por um cravo se perde um Cavalo; por um cavalo um Cavaleiro, por um Cavaleiro um 
Exército. 
Barba com dinheiro, honra ao Cavaleiro. 
Queijo, pão e pêro, comer de Cavaleiro. 
Pela ponte do madeiro passa o doudo Cavaleiro. 
Fazer de uma pulga um Cavaleiro armado. 
Bons costumes, e muito dinheiro, farão a teu filho Cavaleiro. 
Cavalo fouveiro, à porta do Alveitar ou de bom Cavaleiro. 89

O mês de Janeiro, como bom Cavaleiro, assim acaba, como a entrada. 
Conta feita, mula morta, Cavaleiro, andai a pé. 
A Dama de monte, Cavaleiro de Corte. 
Almocreve Cavaleiro, não ganhadeiro. 

Cautela. 
Com uma Cautela, outra se quebra. 
A grandes Cautelas, maiores. 
A muita Cautela dano não causa.90

Se não fores casta, sê Cauta. 
Dai-me Mãe Acautelada, dar-vos-ei filha guardada. 
[67] 

Cea. 
Quem a mão alhea espera, mal janta e peor Cea. 
Se mal jantas, peor Ceas, mingam-te as carnes, crescem-te as veas. 91

                                                
88 Princeps: espera e açouta; Bluteau: «Ao bom cavalo espora, & a bom escravo açoute.» 
89 Vide nota 20. 
90 Princeps: A muitas Cautelas… Bluteau: «A muita Cautela, dano não causa.» 
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Quem bem quiser Cear, a sua casa o vá buscar. 
A quem hás-de dar de Cear, não te doa dar-lhe de merendar. 
Quem Cea e se vai deitar, má noite há-de passar. 
Sobre comer dormir, sobre Cear passos dar. 
Duas Ceas más em um ventre cabem. 
Mais quer a Cea, que toalha seca. 
Negra é a Cea em casa alheia. 
Vésperas de Aldea, põe a mesa e Cea. 
A boa Cea ante tempo se enxerga. 
A fome alheia me faz prover minha Cea. 
Por fazenda alheia ninguém perca a Cea. 
A guerra e a Cea começando se atea. 
Quem pede para a candea, nunca se deita sem Cea. 
Mais matou a Cea que sarou Avicena. 
Quem se deita sem Cea, toda a noite devanea. 

Cebolinha. 
Meter-se como Cebolinha em réstia. 

Cedo. 
Quem Cedo se determina, Cedo se arrenega. 
Jantar tarde e cear Cedo tiram a merenda de permeio. 
Se queres Cedo engordar, come com fome, bebe devagar. 
A peixe freco, gasta-o Cedo, e havendo tua filha crescido, dá-lhe marido. 
Quem tudo quer vingar, Cedo quer acabar. 
[68] 
Não há segredo que tarde ou Cedo não seja descoberto. 
Filho tardio fica órfão Cedo. 
Deita-te tarde, levanta-te Cedo, verás teu mal e o alheio. 
Donde tiram e não põem, Cedo chegam ao fundo. 
Ao porco e ao genro, mostra-lhe a casa, virá Cedo. 
Sol de Inverno sai tarde e põe-se Cedo. 

Cegar. 92

Antes Cegues, que mal vejas. 
Comer sem beber, Cegar e não ver. 
Sonhava o Cego que via. 
Não há Cego que se veja, nem torto que se conheça. 
Na terra dos Cegos, o torto é rei. 
Bem Cego é quem muito vê por aro de peneira. 

Celeiro. 
Abril frio e molhado, enche o Celeiro e farta o gado. 
De flor de Janeiro, ninguém enche o Celeiro. 
Horta nem Celeiro não quer companheiro. 
Outubro, Novembro, Dezembro, não busques o pão no mar, mas torna a teu Celeiro e abre 
teu mealheiro. 
Bácoro em Celeiro não quer parceiro. 
Um grão não enche o celeiro, mas ajuda a seu companheiro. * 

                                                                                                                                                   
91 Princeps: crescentes. Bluteau: «Se mal jantas, peor ceas, mingoante as carnes, crescente as veas.». 
92 2ª ed.: Cegar, Cego. 
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Cento. 
Cento de vida, Cento de renda e cem léguas de parentes. 
Quem deve Cento e tem Cento e um, não teme a nenhum. 
Cento de um ventre, cada um de sua mente. 
Quem no jogo faz um erro, faz Cento. 
[69] 
Quem faz um cesto, fará Cento. 
Mais vale um dia do discreto que Cento do néscio. 
Dia de S. Pedro vê teu olivedo, e se vires um grão, espera por Cento. 
Um sabor tem cada caça, mas o porco Cento alcança. 

Cepa. 
A boa Cepa em Maio a deita. 
De boa Cepa planta a vinha e de boa Mãe a filha. 

(Cepo.) 
Afeita um cepo, parecerá mancebo. * 

(Cera.) 
Como a cera é sobeja, logo queima a Igreja. * 

Cerejas. 
Favas das mais caras, Cerejas das mais baratas. 
A Mulher e a Cereja por seu mal se enfeita. 93

Ao Homem farto as Cerejas lhe amargam. 
Cesto. 

Quem faz um Cesto, fará cento. 
Gaba-te Cesto, que vender-te quero. 
Nem com toda a fome ao Cesto, nem com toda a sede ao pote. 
Até ao lavar dos Cestos é vindima. 94

Gaba-te cesto, que hás-de ir à vindima. * 
Cesteiro que faz um cesto fará cento. * 

Cevada. 
Cevada grada, a outro dia segá-la. 
Cevada sobre esterco espera cento, e se o ano for molhado, perde o cuidado. 
Asno morto, Cevada ao rabo. 
Tudo é nada, senão trigo e Cevada. 

Chave. 
Preguiça, Chave de pobreza. 
Não me apraz Chave que em muitas portas faz. 
A Chave na cinta faz a mim boa e à minha vizinha. 
Cerra tua porta e dá-me a Chave e quem vier, brade.
Aqui está a chave do jogo. * 
[70] 

Chitão. 
Com El-Rei e com a Inquisição Chitão. 95

Chorar. 
Chorar com um olho e rir com outro. 
Choram os olhos de teu amigo e ele enterrar-te-á vivo. 
                                                
93 Sic. 
94 2ª ed.: Até o lavar dos cestos há vindima. 
95 Segundo Bluteau, «diz o anexim Portuguez». Significa «ponto em boca». 
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Chora à boca fechada e não dês conta a quem lhe não dá nada. 
Mais quero estar trabalhando que Chorando. 
Quem é bom de contentar, menos tem que Chorar. 
Não vejas por extremos, nem Chores por dolos alheios. 
Aquela há-de Chorar, que teve bem e veio a mal. 
Sapateiro, por que Choras? Porque não tenho solas. 
Não de olhos que Choram, senão de mãos que trabalham. 
Desde que maus Chorei, cada dia merece porque. 
Quem tem quem o Chore, cada dia morre. 
Quem com Donas anda, sempre Chora e não canta. 
Folguemos enquanto podemos, outra hora Choraremos. 
Aprende Chorando e rirás ganhando. 
Quem primeiro nasce, primeiro Chora. 
Donos dão e servos Choram. 
Um em saco, outro em papo, e Chora pelo do prato. 
Ao arrendar cantar e ao pagar Chorar. 
Não crieis galinha, onde a raposa mora, nem creais a Mulher que Chora. 
Mãe, que cousa é casar? Filha, fiar, parir e Chorar. 
[71] 
Choram olhos de teu amigo e ele enterrar-te-á vivo.   
A Mulher que se fia de Homem jurar o que ganha é Chorar. 

Choute. 
Em chão de couce, quem não pode andar, Choute. 

Chover. 
A ti Chova todo o ano e a mim, Abril e Maio. 
Que Chova, que não Chova, meu amo que coma. 
Quando Chover em Agosto, não metas teu dinheiro em mosto. 
Quando Chove e faz Sol, alegre está o pastor. 
Quando não Chove em Fevereiro, não há bom prado, nem bom centeio. 
Chove a cântaros. 
Quando Deus quer, com todos os ventos Chove. 
Se não Chover em Março e Abril, venderá el-Rei o carro e o carril. 
Chove nele como na rua. 
De todos os Santos até o Natal, bom é chover, melhor nevar. * 

(Cinza.) 
Alegrias, Entrudo, que amanhã será Cinza. * 

Cizirão. 
Trigo de Cizirão, pequena maça, grande pão. 

Cobras. 
Sabe mais que as Cobras. 96

Côdea. 
Fulano é um Côdea. 97

Cogombro. 
Aborreci ao Cogombro e caiu-me no ombro. 

(Colmeal.) 
Março ventoso, Abril chuvoso, do bom colmeal farão astroso. * 
                                                
96 Bluteau: «De quem muito sabe, dizemos, que sabe mais, que as cóbras.» 
97 Bluteau: «Dizse também do miseravel, fulano é um codea. Chulo.» 
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Colmeeiro. 
Vender mel ao Colmeeiro. 

Comadres. 
Pelejam as Comadres, descobrem-se as verdades. 
[72] 
Comadres vizinhas às revezes hão farinhas. 98

Ide, Comadre, à feira e vereis como vos vai nela. 
Bem parece minha Comadre, se não fora aquele Deus vos salve. 
Comadre andeja, não vou a parte aonde a não veja. 
Minha comadre andadora, tirando a sua casa, em todas as outras mora. * 

Comer. 
Coma o mau bocado, quem Comeu o bom. 
Come caldo, vive em alto, anda quente, viverás longamente. 
Come para viver, pois não vives para Comer. 
Comer à custa da barba longa. 99

Comerá sapos e lagartos. 
Comer e coçar, tudo está em começar. 
Comer pão com côdea. 
Comeu a velha os bredos. 
Esse mal farás, que andes e não Comas. 
Bem Come o Vilão, se lho dão. 
Bom Comer traz mau Comer. 
Comi papas para engordar, saíram-me por cea e por jantar. 
Comei mangas aqui, que a vós honram e não a mim. 
Comer toda a vianda, tremer toda a moleira. 
Duro de cozer, duro de Comer. 
Em casa de Maria parda uns Comem leite, outros nata. 
Em cada casa Comem favas e na nossa às caldeiradas.
Fazei-vos mel, Comer-vos-ão as moscas. 
Grande saber é não escutar e Comer. 
Ir-se-ão os hóspedes, Comeremos o pato. 
Melhor é podre que mal Comido. 
Não há prazer, onde não há Comer. 
[73] 
Não Comas cardos com dentes emprestados. 
Não se pode fazer a par Comer e soprar. 
Não tem que Comer, senta-se à mesa. 
Não Comas muito queijo, nem do moço esperes conselho. 
No Comer e no falar é a moça igual. 
No tempo que se Come não se envelhece. 
O que Come minha vizinha não aproveita à minha tripa. 
O que houveres de Comer, não o vejais fazer. 
Osso que acabas de Comer não o tornes a roer. 
Ovo brando, Comer embaraçado. 
Panela de muitos, mal Comida e peor mexida. 
Pão Comesto, companhia desfeita.  
                                                
98 Princeps: fatinhas. Bluteua regista-o correctamente no lema «Farinha». 
99 Vide nota 49. 
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Para que apara a maçã, quem lhe há-de Comer a casca. 
Por isso se Come toda a vaca, porque um quer da perna, outro da espalda. 
Queijo, pêro e pão, Comer de vilão. 
Quem à mesa alheia Come, mal janta e peor cea. 
Quem bem Come e bebe, faz o que deve. 
Quem Come a carne, roa o osso. 
Quem Come e deixa, duas vezes põe a mesa. 
Quem escudela de outro espera, fria a Come. 
Quem quiser Comer, migue. 
Quem se queima, alhos Come. 
Quem tanta água há-de beber, há mister de Comer. 
Se Comeres antes que vás à Igreja, depois não te porão a mesa. 
Tem-te em teus pés, Comerás por três. 
Tudo há mister arte e o Comer vontade. 
Come para viver, pois não vives para Comer. 
[74] 
Versas que hás-de Comer não as cures de mexer. 
Quer chova, quer não chova, meu amo que Coma. 
Come do teu e chama-te meu. 
Bem jejua, quem mal Come. 
Quem só Come seu galo, só sela seu cavalo. 
Cão de palheiro nem Come, nem deixa Comer. 
A cabeça com Comer endireita. 
A bom Comer ou mau Comer, três vezes beber. 
Comer sem beber, cegar e não ver. 
Comer truta ou jejuar. 
Comer até adoecer, curar até sarar. 
Come, que a hora de Comer é a fome. 
Come, menino, criar-te-ás; Come, velho, viverás. 
Comer verdura e deitar má ventura. 
Come com ele e guar-te dele. 
Não Comas cru, nem andes com pé nu. 

Como. 
Como me cresceram favores, me recresceram as dores.
Como vires a Primavera, assim pelo al espera. 
Como vires o faval, assim espera o al. 
Quando trigo é louro, é o barbo Como touro. 
S. Miguel e S. João passado, tanto manda o criado Como o amo. 
Cada feira vale menos, Como burro de Vicente. 
Sol de Março pega Como pegamasso e fere Como maço. 
Ao avaro tanto lhe falta o que tem, Como o que não tem. 
Se Assim corres Como bebes, vamo-nos às lebres. 
[75] 
Tal te vejas entre inimigos, Como pássaro na mão de meninos. 
Ao Marido, serve-o Como amigo, e guar-te dele Como inimigo. 
Assim medre meu sogro, Como cão detrás do fogo. 
Assim é o Marido amarelado, Como casa sem telhado. 
Cada um canta Como tem graça e casa Como tem ventura. 
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Cresce o ouro bem batido, Como a Mulher com bom Marido. 
Tão bom é Pedro, como seu amo. 
Não há tal venda, Como a primeira. 
O que deve não repousa Como quer. 
Se não Como queremos, passamos Como podemos. 
Como criastes tantos filhos? Querendo mais aos pequeninos. 
Por onde vás, assim Como vires, assim farás. 
Passem os potros, Como os outros. 

(Compadrado.) 
Morto o afilhado, desfeito o compadrado. * 

Compadre. 
Quem bem me faz, é meu Compadre. 
Do pão de meu Compadre, grande pedaço a meu afilhado. 
Nunca ruim por Compadre. 

Companheiro. 
Com a Mulher e o dinheiro não zombes, Companheiro. 
Sobre dinheiro não há Companheiro. 
Um grão não enche o celeiro, mas ajuda a seu Companheiro. 
Horta nem celeiro não quer Companheiro. 100

Farto está o carneiro, quando marra com o Companheiro. 
[76] 
Moça em cabelo não ma louves Companheiro. 

Companhia. 
Duas aves de rapina não se guardam Companhia. 
Companhia de dous, Companhia de bons. 
Companhia de três é má rez. 
Companhia de Amigo, que come o meu comigo e o seu consigo. 
Até a formiga quer Companhia. 
De má Companhia guarte de ser autor, nem parte. 
Queres conhecer tua filha, olha-lhe a Companhia. 
Veio Deus a ver sem Companhia. 
Pão comesto 101, Companhia desfeita. 
Merenda comida, companhia desfeita. * 

Comprar. 
Bem Comprar é gentileza, mal Comprar não é fraqueza. 
Comprar a alforjas e vender a onças. 102

Compra que vendas. 
Comprar em feira, vender em casa. 
Comprar e arrepender. 
Melhor de Comprar que de rogar. 
Nem carvão, nem lenha Compres quando gea. 
Quem Compra e mente, na bolsa o sente. 
Quem Compra o que não pode, vende o que não deve. 
Quem diz mal da cousa, esse a compra. 
Quem pão e vinho Compra, mostra a bolsa. 
                                                
100 Sic. 
101 Comesto: comido 
102 Princeps: altorjas... ouças. Bluteau: «Comprar a alforjas, & vender a onças.». 
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Vende a esposado e compra a enforcado. 
Vende público e Compra secreto. 
Quem te conhece, te Compre. 
Ao comprar te arremanga. * 

Confeitos. 
Confeitos de enforcado.103

Conhecer. 
Quem te Conhece, te compre. 
[77] 
Quem te não Conhece, te compre. 
Quem a si mesmo não conhece, vivendo desfalece. * 

Conselho 
Ainda que sejas prudente e velho, não desprezes Conselho. 
Segundo o natural de teu filho, assim lhe dá o Conselho. 
Homem néscio dá às vezes bom Conselho. 
Homem apaixonado não admite Conselho. 
Ofício de Conselho, honra sem proveito. 
A coelho ido, Conselho vindo. 
Conselho sem remédio é corpo sem alma. 
Conselho de quem bem te quer, ainda que pareça mal, escreve-o. 
Se queres bom Conselho, pede-o ao velho. 
Ao feito, remédio; ao por fazer, Conselho. 104

Põe o teu dinheiro em Conselho, um dirá é branco, outro é vermelho. 
 Mudado o tempo, mudado o Conselho. 
A novo negócio, novo Conselho. 
Aproveita-te do velho, valerá teu voto em Conselho.
O que te disser o espelho não to dirão em Conselho.
O tempo dá remédio, onde falta o Conselho. 
Quando fores ao Conselho, fala do teu, deixa o alheio. 
Coração determinado não sofre Conselho. 
Quem não tem Conselho, perde o seu e não ganha o alheio. 
O mal alheio dá Conselho. 
Em Conselho as paredes ouvem. 
Do velho, Conselho. 
De teu amigo, o primeiro Conselho. 
Rei sem conselho perdeu o seu e não ganha no alheo. * 
Ainda que estejas mal com tua mulher, não é bom conselho que cortes o aparelho. * 

(Contar.) 
Quem conta um conto, sempre lhe acrescenta um ponto. * 

Contas. 
A Contas velhas, baralhas novas. 
[78] 
Renego de Contas com parentes e de dívidas com ausentes. 

                                                
103 Bluteau: «Anexim. Costuma dizerse de hum, que está em algum trabalho, e lhe oferecem alguns pequenos 
alivios, e tão consolativos, como confeitos, que se déssem a quem fosse caminhando para a forca. Também 
quando o reo, que teve sentença contra si em ambas as instancias, faz embargos a Chancelaria, se diz que os 
taes embargos são confeitos de enforcado.». 
104 Princeps: pôr. 
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Fazer Conta sem a hóspeda. 
Não fez bem as suas Contas. 

Convidar. 
Onde te querem, aí te Convidam. 
Hóspede que se Convida despede-se asinha. 

Axa não tem que comer, Convida hóspedes. 105

Um convidado Convida outro. 
A boda nem a bautizado não vás sem ser Convidado. 
Bom de Convidar, mau de fartar. 
O Convidado mostra-se amigo, mas não letrado. 
A água é fria, mas mais quem com ela Convida. 

Coração. 
Coração partido, sempre combatido. 
Um Coração é espelho de outro. 
Lá vão os pés, onde quer o Coração. 
Na face e nos olhos se lê a letras do Coração. 
Por teu Coração julgamos o de teu irmão. 106

A Mulher do escudeiro, toucas alvas, Coração negro.
Bom Coração quebranta má ventura.  107

O bom Coração sofre e o bom siso ouve. 
Contas na mão e o Demónio no Coração. 
Coração determinado não sofre conselho. 
De grande Coração é sofrer; de grande Senhor é ouvir. 
Melhor é vergonha no rosto que mágoa no Coração. 
Feitos te farei, que ao Coração te cheguem. 
Quais palavras te dizem, tal Coração te fazem. 
Coração sem arte não tem maldade. 
[79] 
Quem seu Coração quer vingar, sua casa vê prear. 108

Fazer das tripas Coração. 
Cordeiro. 

Do curral alheio, nunca bom Cordeiro. 
Donde saiu a cabra, entre o Cordeiro. 
Tantos morrem de carneiros, como de Cordeiros. 
Cordeiro manso mama sua mãe e a alheia. 

(Corno.) 
Sobre corno aperreado. * 
Por mais ajuda, sobre cornos penitência. * 

Coruja. 
Coruja de serão, água na mão. 

Corvos. 
Corvos a Corvos não se tiram os olhos. 
De mau Corvo, mau ovo. 

                                                
105 Vide nota 45. 
106 Bluteau: «Por teu coração julgas o de teu irmão.» 
107 Princeps: quebraria. 
108 Prear: fazer prisioneiro, capturar, aprisionar. 
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Do mal que faz o lobo apraz ao Corvo. 
Grande carga, fraca besta, dizem os Corvos, nossa é esta. 
Não pode o Corvo ser mais negro que as asas, ou já o Corvo não há-de ter as asas mais 
negras. 
Criai o Corvo, tirar-vos-á o olho. 

(Cossario.) 
De cossario a cossario perdem-se os barris. * 
De cossario a cossario não se perdem mais que os barris. * 

Cotovelada. 
Dor de Cotovelada e dor de marido, ainda que doa, logo é esquecida. 

Couces. 
Quem pés não tem, Couces promete. 
Não coucejes, ou não dês couces contra o aguilhão. * 

(Coutado.) 
Não arrendes ao coutado rendas nem cavalo. * 

(Creatura.)/ Criatura 
Quando a criatura denta, morte atenta. * 

Crer. 
Quem a todos Crê, erra; e quem a nenhum, não acerta. 
Quem não Crê boa mãe, Crê má Madrasta. 
Crê com Crê, lê com lê. 109

Criado. 
Enquanto o amo bebe, espere o Criado. 
Senhores empobrecem, Criados padecem. 
S. Miguel e S. João passado, tanto manda o amo como o Criado. 
[80] 
Honra é dos amos o que se faz aos Criados. 
Quem tem Criados, tem inimigos não escusados. 
Filhos e Criados não os amimar, se os amimares, não os queres lograr. 
Ao cabo de um ano, tem o Criado as manhas do amo. 
A Criado novo, pão e ovo, depois de velho, pão e Demo. 
Caldo de nabos não queiras, nem o dês a teus Criados. 

(Criar.) 
Criaste e não castigaste, não criaste. 

(Criatura) (v. Creatura) 
(Cruzados.) 

Lá vão leis onde querem cruzados. * 
Cu. 

Cu de Judas. 110

Cuba. 
Cada Cuba cheira ao vinho que tem. 
A Cuba cheira ao vinho que tem em si. 

Cuidado. 
Não serás amado, se de ti só tens Cuidado. 

                                                
109 Bluteau: «Crê com crê, lé com lé.». Bento Pereira: «Lè com lè, & cré com cré, cada hum com os de sua 
relè.» 
110 Bluteau: «(Anexim chulo.) Má rua. Canto. Beco sujo. Mora no cu de Judas, id est, mora em má rua, em 
um beco sujo.» 
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Horta sem água, casa sem telhado, Marido sem Cuidado, de graça é caro. 
A poeira de gado tira o lobo de Cuidado. 
Cuidado anda caminho, que não moço fraldido. 
Eu e o meu cavalo, ambos temos um Cuidado. 
Estando alegre, não leas carta logo, por que não nasça Cuidado novo. 
O farto do Jejum não tem Cuidado algum. 
Filhos casados, Cuidados dobrados. 
Manda e faze-o, tirar-te-á o Cuidado. 
Quem compra cavalo, compra Cuidado. 
Tem Cuidado de o ganhar, que tempo fica para o gastar. 
Amor, dinheiro e Cuidado não está dissimulado. 

Cuidar. 
Cuidar não é saber. 
[81] 
Cuidá-lo bem e fazê-lo mal. 
Cuida na Pega, se é branca, se é preta. 
Falar sem Cuidar é tirar sem apontar. 
Cuidar muitas cousas, fazer uma. 
O mau sempre Cuida com enganos. 
Cuidando donde vás, te esqueces donde vens. 
Deita-te em tua cama, Cuida em tua casa. 
Quando Cuidas meter o dente em seguro, toparás o duro. 
O Homem ocupado não Cuida cousas más, nem as faz. 
Não compres mula manca, Cuidando que há-de sarar, nem cases com Mulher má, 
Cuidando que se há-de emendar. 
Cuida bem no que fazes, não te fies em rapazes. 
Néscio é quem Cuida que outro não Cuida. 

(Cunhados.) 
Cunhados e ferros de arado debaixo do chão são logrados. * 

Cuspir. 
Quem mal Cospe, duas vezes se alimpa. 
Quando Deus queria, ao longe Cuspia; agora que não posso, Cuspo aqui logo. 
Cuspo para o Céu, cai-me no rosto. 
Arrenego de tigelinha de ouro em que hei-de cuspir sangue. * 
Quem cospe para o céu, na cara lhe cai. * 

(Dádivas.) 
As dádivas aplacam os homens e os deuses. * 
Dádivas quebrantam penhas. * 

(Dançar.) 
Aprende alta e baixa e como te tangerem, assim dança. * 

Dar. 
A Dar está obrigado a quem hão dado. 
A quem te der uma pássara, Dá-lhe sua asa. 
A quem Dá o capão, dá-lhe a perna. 
Quem Dá, bem vende, se não é ruim o que recebe. 
Tarde dar e negar estão a par. 
Dar-lhe-ão e Dar-nos-á e Dar-vo-lo-emos. 
Tal é Dado, como seu dono. 
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Darei a vida e alma, mas não a albarda. 
[82] 
Quem Dá o seu antes de morrer, aparelhe-se a bem sofrer. 
Ou me Darás o potro, ou te matarei a égua. 
Mais vale um toma que dous te Darei. 
Nem a todos Dar, nem a todos porfiar. 
Melhor é Dar a ruins que pedir a bons. 
O liberal busca ocasião para Dar. 
Quem Dá e sempre não Dá, tanto perde quanto Dá. 
Quem do que lhe dói não Der, não haverá o que quiser. 
Não Dá quem tem, senão quem quer bem. 
Quem sabe Dar, sabe tomar. 
Quem tudo Dá, tudo nega. 
Ri-se o Diabo, quando o faminto Dá ao farto. 
Ao bom Darás e do mau te afastarás. 
Sempre promete em dúvida, pois ao Dar ninguém te ajuda. 
Se te Dá o pobre, é para que mais te tome. 
Quem se detém em Dar o que promete, claro está, que se arrepende. 
Dai-me dinheiro, não me Deis conselho. 
Dizem os sinos de Santo Antão, por Dar, Dão; ou por Dar, Dão, dizem os sinos de Santo 
Antão. 
Não Dês o dedo ao vilão, porque te tomará a mão. 
Não deves Dar mal por mal, nem creas oficial. 
Aquele que te Deu e o outro te Dará, mal haja quem de seu não há. 
Do rico é Dar remédio e do velho conselho. 
Donde as Dão, as tomam. 
A quem Dão, não escornam. 
A quem Dão, não escolhe. 
[83] 
Cansa quem Dá e não cansa quem toma. 
Cale o que Deu e fale o que recebeu. 
Dar é honra e pedir desonra. 
A quem hás-de Dar de cear, não te doa Dar-lhe de merendar. 
Uma figa há em Roma para quem lhe Dão e não toma. 

Debaixo. 
Debaixo dos pés se levantam desastres. 
Debaixo de uma ruim capa jaz um bom bebedor. 
Cunhados e ferros de arado Debaixo da terra prestam. 
O nabo e o peixe Debaixo da geada cresce. 111

Folga o trigo Debaixo da neve, como a ovelha Debaixo da pele. 
Debaixo do saial há al. 
Debaixo de boa palavra, aí está o engano. 
Debaixo do bom saio está o Homem mau. 

Dedos. 
Os Dedos da mão não são iguais. 
Não dês o Dedo ao vilão, porque te tomará a mão. 

                                                
111 Sic. 
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Metei-lhe o Dedo na boca. 
Nem um Dedo faz mão, nem uma andorinha faz verão. 
Morder-se os Dedos. 
Lamber os Dedos. 
Avezou-se a velha aos bredos, lambe-lhe os Dedos. 
Em rio quedo, não metas teu Dedo. 
Um canivete mesmo me corta o pão e o Dedo. 
Cutelo mau corta o Dedo e não corta o pau. 
[84] 

Deitar. 
Deita-te sem cea, amanhecerás sem dívida. 
Deita-te tarde, levanta-te cedo, verás teu mal e o alheio. 
Deitar azeite no fogo. 
Deitar em saco roto. 
Em cama estreita, deitar primeiro. * 

Deixar. 
Deixar o certo pelo duvidoso. 
Deixemos de zombar e falemos de siso. 
Deixar meninices. 
Deixemos Pais e Avós e por nós sejamos bons. 
Deixou-o com a boca aberta. 
Deixou-me nas pontas do touro. 

Delicado. 
Ao Delicado, pouco mal o tem atado. 
Ao Homem comedor, nem cousa Delicada, nem apetite no sabor. 

Denodado. 
Deus te guarde de perda e de dano e de Homem Denodado. 

(Dentar.) 
Quando a criatura denta, morte atenta. * 

Dentes. 
Deu com a língua nos Dentes. 
Mais perto estão os Dentes que parentes. 
Os velhos andam com os Dentes e os mancebos com os pés. 
Mais quero para meus Dentes que para meus parentes.
Não comas cardos com Dentes emprestados. 
Quando cuidas meter o Dente em seguro, toparás o duro. 
A carne do lobo, Dente do cão. 
A quem dói o Dente, dói a dentuça. 
Dor de parente, dor de Dente. 
Melhor é Dente podre que cova na boca. 
[85] 
Lá vai a língua, onde o Dente grita. 
O que é bom para o ventre é mau para o Dente. 
Nem Sapateiro sem Dentes, nem Escudeiro sem parentes. 
Não digas mal d’el-Rei, nem entre Dentes, porque em toda a parte tem parentes. 
Valente do Dente. 
Defender a unhas e a Dentes. 
Cousa que tem Dente de coelho. 
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Dentuça. 
A quem dói o dente, dói a Dentuça. 

Deos. / Deus
A Deus e a El-Rei não errarei. 
Melhor é um pão com Deus que dous com o Demo. 
A quem Deus quer bem, o vento lhe apanha a lenha. 
A quem Deus quis bem no rosto lhe vem. 112

Dá Deus nozes a quem não tem dentes. 
Dá Deus a roupa segundo é o frio. 
Lá me leve Deus aonde estão os meus. 
Mais pode Deus ajudar que velar, nem madrugar. 
Mais vale quem Deus ajuda que quem muito madruga. 
Não há pressa em que Deus não seja. 
Não fez Deus a quem desamparasse. 
Quando Deus não quer, Santos não rogam. 
Quem boa dita tem, a Deus a agradeça. 
Quem não fala, não o ouve Deus. 
Voz do Povo, voz de Deus. 
Deus desavenha quem nos mantenha. 
Guardado é o que Deus guarda. 
Homem propõe e Deus dispõe. 
[86] 
Deixar fazer a Deus, que é Santo velho. 
De Deus vem o bem e das abelhas o mel. 
Deus consente, mas não sempre. 
Deus é o que sara e o mestre leva a prata. 
Deus te dê saúde e gozo e casa com quinta e poço. 
Deus te guarde de perda e dano e de Homem denodado.
Deus não se queixa, mas o seu não deixa. 
Deus me dê contenda com quem me entenda. 
Deus não come nem bebe, mas julga o que entende. 
Deus te mate filho e o Povo a meu inimigo. 
Deus diante o mar é chão. 
Deus te dê bem e casa em que o tenhas. 
Deus paga a quem em maus passos anda. 
Deus te dê ovelhas e filhos para elas. 
Deus não fia toucas, que tira a umas e dá a outras.
Em pequena hora Deus melhora. 
Deus ajuda aos que trabalham. 
Deus está diante dos amigos. 
A mãos lavadas Deus lhe dá que comam. 
Deus sabe o que nos está melhor. 
Deus te guarde de parrafo de Legista e de infra de Canonista e de etcetera de Escrivão e de 
recipe de Matasão. 113

Ter a Deus por um pé. 
                                                
112 Princeps: lho. Bluteau: «A quem Deos quiz bem, no rosto lhe vem». Delicado: «A quem Deus quis bem, 
no rosto lho vêem.» 
113 Mata-sãos (ou Mata-sanos): médico ordinário, curandeiro. 
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De tudo se Deus serve. 
Quem não busca a Deus na vida, é deixado de Deus na morte. 
Juízo de Deus. 
A quem nada tem, Deus mantém. 
Encomendar a Deus, botar a nadar. 
Ventura te dê Deus, filho, que saber pouco te basta. 
Quem se muda, Deus ajuda. * 
Amanhecerá, far-nos-á Deus mercê. * 
Ainda Deus está onde estava. * 
O amor de Deus vence, todo o al perece. * 
[87] 

Depena. 
Quem só se aconselha, só se Depena. 
Quem se empena, sem ter pena, depois se Depena. 

Depressa. 
Quem Depressa foi, Depressa tornou. 
Más fadas, carpi-las Depressa. 
Devagar pensa e obra Depressa. 
A má erva Depressa nasce e Depressa envelhece. 
Depressa se toma o rato que só sabe um buraco. 
Quem Depressa se cura, tarde sarou. 

Derradeiro. 
Quem sempre olha o Derradeiro, nunca comete bom feito. 
Quem Derradeiro nasce, primeiro chora. 
Ao Derradeiro morde o cão. 
Entende primeiro e fala Derradeiro. 

Desassombrar. 
A morte com honra Desassombra. 

Desbarbar. 
Mulher casada não Desbarba. 

Descornar. 
O ruim boi folgado se Descorna. 

(Despir.) 
Quem o alheio veste na praça o despe. * 

Despontar. 
As Letras não Despontaram a lança. 114

Destetar. 
Pode Destetar meninos de seo. 115

Deus. (v. Deos) 
Dever. 

Não o tenha e não o Deva. 
Paga o que Deves, sararás do mal que tens. 
O que Deve não repousa como quer. 
Quem Deve, ou pague, ou rogue. 
Quem Deve cento e tem cento e um não teme a nenhum.
                                                
114 Bluteau: «As letras naõ despontaraõ a lãça. Proverbio, que se diz dos que sabem unir com as armas as 
letras, & com as sciencias a Arte Militar.» 
115 Princeps: feo. 
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[88] 
Quem Deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar. 
Que monte de trigo, se não estivesse Devido. 
O que me Deves me paga, o que te Devo é nada. 
A rico não Devas e a pobre não prometas. 
Deve os olhos da cara. 
Deve a capa. 
Quem teme, algo Deve. 
Pedir mais do que se Deve para cobrar o Devido. 
Quem não Deve, não teme. 

Devagar. 
O que bem parece, devagar cresce. 
Quem quiser colher asinha, prante Devagar e sem fadiga. 
Se queres cedo engordar, come com fome e bebe Devagar. 
Devagar pensa e obra depressa. 
Devagar vão ao longe. 
Quem devagar anda, pouco alcança. 
Se a ser rico queres chegar, vai Devagar. 

Dia. 
Ao quinto Dia verás que mês terás. 
Não são todos os Dias iguaes. 
O Dia de manhã ninguém o viu. 
Por Santo André, todo o Dia noite é. 
Santa Luzia cresce a noite, minga o Dia. 
Do Natal a Santa Luzia, cresce um palmo o Dia. 
Em bons Dias, boas obras. 
Ao bom Dia abre a porta e ao mau te aparelha. 
O bom Dia mete-o em tua casa. 
O que se não fez em Dia de Santa Catarina se faz ao outro Dia. 
[89] 
Vão-se os Dias maus e vão-se os bons, e ficam os filhos e netos de ruins Avós. 
Um Dia frio e outro quente, logo um Homem é doente.
Algum Dia fomos gente. 
Um Dia melhor que outro. 
Não se fez Roma em um Dia. 
Quem não tem mais que uma camisa, cada Sábado tem mau Dia. 
Mais vale um só Dia do discreto que cento do néscio. 
Não há Dia sem tarde. 
Trinta Dias tem Novembro, Abril, Junho e Setembro, vinte e oito tem um, os outros trinta e 
um. 
Cada dia peixe amarga o caldo. * 

Diabo. 116

Da porta cerrada o Diabo se torna. 
De Pai Santo, filho Diabo. 
Ira de Irmãos, ira de Diabos. 

                                                
116 2ª ed.: Diabo, Demo, Demónio. 



92

Pai não tiveste, Mãe não temeste, Diabo te fizeste.
O Homem é fogo, a Mulher estopa, vem o Diabo, assopra. 
A Cruz nos peitos e Diabo nos feitos. 
Ri-se o Diabo, quando o faminto dá ao farto. 
Eu como tu e tu como eu, o Diabo te me deu. 
O velho a estirar, o Diabo a arrogar. 
Quando o Diabo reza, enganar-te quer. 
É Diabo para os ratos. 
Na arca do avarento, o Diabo jaz dentro. 
Não é o Diabo tão feio como o pintam. 
Nem sempre o Diabo está detrás da porta. 
O Diabo to disse. 
O mal ganhado leva-o o Diabo. 
[90] 
Vem o teu inimigo humilhado, guarda-te dele como do Diabo. 
Da ave de bico encurvado, guarda-te dela como do Diabo. 
De ruim Homem e dissimulado, guarda-te dele como do Diabo. 
Tal é o demo como sua mãe. * 
Bem sabe o demo cujo frangalho rompe. * 
Contas na mão e o demónio no coração. * 
Quem o demo tomou uma vez, sempre lhe fica um jeito. * 
Minha filha Tareja, um diabo a toma, outro a deixa. * 
Homem vergonhoso o demo o trouxe ao Paço. * 
Assim anda o demo às avessas e o carro com os bois. * 
Asno por lama o demo o tanja, e pelo pó o demo haja dele dó. * 
Quem anda em demanda, com o demo anda. * 
Melhor é um pão com Deus que dous com o demo. * 
Quem demos compra, demos vende. * 
Mulher que dana homem na terra do demo mora. * 
Vá-se o demo para o demo, venha Maria para casa. * 
Quem tempo tem e tempo espera, tempo é que o demo lhe leva. * 
Viu-se o demo em socos e quis pisar os outros. * 
Morre o boi e a vaca e fica o demo em casa. * 
No rosto de minha filha vejo quanto o demo toma a  meu genro. * 

Dinheiro. 
Ninguém seria vendeiro, se não fosse Dinheiro. 
Mais abranda o Dinheiro que palavras de Cavaleiro. 
De quem do seu foi mau dispenseiro, não fies o teu Dinheiro. 
O Dinheiro sobre penhor e sobre palavra, e tendo pela fralda. 
Perdendo tempo, não se ganha Dinheiro. 
Paz e saúde, Dinheiro a quem o quiser. 
Quem Dinheiro tiver, fará o que quiser. 
Quem Dinheiro quer cobrar, muitas voltas há-de dar. 
Atrás de trabalho vem Dinheiro com descanso. 
Dinheiro faz batalha e não braço largo. 
Quem não tem calças em Inverno, não fies dele teu Dinheiro. 
Meu Dinheiro, teu Dinheiro, vamos à taverna. 
Amor faz muito, o Dinheiro tudo. 
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Tudo pode o Dinheiro. 
Bons costumes e muito Dinheiro farão a meu filho Cavaleiro. 
Dai-me Dinheiro, não me deis conselho. 
Dinheiro emprestaste, inimigo ganhaste. 
Enquanto há Dinheiro, há amigos. 
O Dinheiro não mata a fome. 
Negro é o carvoeiro, branco é o seu Dinheiro. 
O Terreiro e seu Dinheiro. 
[91] 
O ofício de Albardeiro, mete palha e tira Dinheiro.
Não há mal tão lastimeiro como não ter Dinheiro. 
Dinheiro é a medida de todas as cousas. 
Dinheiro tinha o menino, quando moía o moinho. 
Dinheiro de onzena com seu dono come à mesa. 
Do Dinheiro e da verdade, a metade da metade. 
A pouco Dinheiro, pouca saúde. 
O Dinheiro do avarento duas vezes vai à feira. 
Não há galinha gorda de pouco Dinheiro. 
Grande bem me quer minha Mulher, se da banda do punhal há Dinheiro que lhe dar. 
Mais vale a velha com Dinheiro que moça com cabelo.
Quem não tem Dinheiro, não tem graça. 
Quando a velha tem Dinheiro, não tem carne o carniceiro. 
De Ferreiro a Ferreiro não passa Dinheiro. 
Ofício alheio custa Dinheiro. 
Põe o teu Dinheiro em conselho, um dirá é branco, outro é vermelho. 
Sobre o Dinheiro não há companheiro. 
Amor de Rameira e convite de Estalajadeiro não pode ser que não custe Dinheiro. 
Querei-me pelo que vos quero, não me faleis em Dinheiro. 
Por dinero baila el perro. * 

(Diogo.) 
Diogo é bom amigo, mas mente de contino. * 

Direito. 
Onde força não há, Direito se perde. 
Rogo e Direito fazem o feito. 
Não é muito que percas teu Direito, não sabendo fazer teu efeito. 
O bom direito, bom é ajudá-lo. * 
[92] 

Discreto. 
Acenai ao Discreto, dai-o por feito. 
Vê um dia do Discreto e não toda a vida do néscio. 
Mais vale um dia do Discreto que cento do néscio. 
Na boca do Discreto, o público é secreto. 

Dívida. 
Melhor é Dívida nova que pecado velho. 
Quem paga Dívida, faz cabedal. 
Renego de contas com parentes e de Dívidas com ausentes. 

Doente. 
Um dia frio e outro quente, logo um Homem é Doente.
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Não há moço Doente, nem velho são. 
O são ao Doente em regra o mete. 
Em casa da parida ou Doente, o lugar não se aquente. 
Quando o Doente diz Ai, o Físico diz dai. 
Quando os Doentes bradam, os Físicos ganham. 
Quando o Médico é piedoso, é o Doente perigoso. 

Donde. 
Donde fogo não há, fumo não se levanta. 
Donde foste pajem não serás escudeiro. 
Donde tiram e não põem, cedo chegam ao fundo. 
Donde muitos cospem, lama fazem. 
Cuidando Donde vás te esqueces Donde vens. 
Donde saiu a cabra? Entre o cordeiro. 
Donde és, Homem? Donde é minha Mulher. 
Donde vindes, aranha? De casa de minha cunhada. 
Donde te querem muito, não vás amiúde. 
[93] 
Donde perdeste a capa, daí te guarda. 
Donde te querem, aí te convidam. 
Donde o Clérigo canta, daí janta. 
Nas unhas e nos pés semelharás Donde vens. 
Donde veio a Pedro falar galego. 

Dono. 
Amor, fogo e tosse a seu Dono descobre. 
Carro que canta a seu Dono avança. 
Qual é o cão, tal é o Dono. 
Grande carga leva a carreta, maior a leva o Dono dela. 
Não cava de coração, senão o Dono do furão. 
Vaso novo primeiro bebe que seu Dono. 
Tal é o dado, como seu Dono. 
Dádiva de ruim a seu Dono parece. 
Sempre o alheio suspira por seu Dono. 
Mal conhecido com seu Dono morre. 
Donos dão e servos choram. 
Perde-se o bem ganhado, e o mal, ele e seu Dono. 
Dinheiro de onzena com seu Dono come à mesa. 
Fazenda, teu Dono te veja. 
Fusada miúda a seu Dono ajuda. 
Trigo acamado, seu Dono alevantado. 

Dor. 
Dor de cotovelo e Dor de Marido, ainda que doa, logo é esquecida. 
Como me cresceram os favores, logo me recresceram as Dores. 
Pode haver sofrimento na Dor e não no temor. 
A Dor da Mulher morta chega até à porta. 
Quem não crê na Dor, creia na cor. 
Leve é a Dor que o siso encobre. 
Dor de parente, Dor de dente. 
A mão na dor e o olho no amor. * 
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Ninguém larga sem dor o que possui com amor. * 
Quem casa por amores, sempre vive em dores. * 
[94] 

Dormir. 
Cobra boa fama, deita-te a Dormir. 
Deita-me e farta-me e, se não Dormir, mata-me. 
Quem muito Dorme, o seu com o alheio Perde. 
Quem Dorme muito, pouco aprende. 
Quem Dorme, dorme-lhe a fazenda. 
Vem-me o mal que me soe vir, que depois que me farto, me ponho a Dormir. 
Dormirei, boas novas acharei. 
Quando a má ventura Dorme, ninguém a desperte. 
Por Abril Dorme o moço ruim e por Maio, o moço e o amo. 
Sono de Abril deixa-o a teu filho Dormir. 
A raposa Dormida não lhe cai nada na boca. 
Barriga quente, pé Dormente. 
Ainda tem muitas noites que Dormir fora. 
Dorme como Arganaz, como pedra em poço. 117

Dormir a mor levar. 
Manhãs de Abril, doces de Dormir. 
Quem tem inimigos, não Dorme. 
Dormir quieto. (estando seguro do negócio.) 
Se não Dorme meu olho, folga meu osso. 
Sobre comer, Dormir, sobre cear, passos dar. 
Sobre a sombra da nogueira não te deites a Dormir. 
Sono de Abril deixa-o a teu filho Dormir, e o de Maio a teu cunhado. 
Moça de Meijão não Dorme sono sem serão.118

Se queres ser pobre sem o sentir, mete obreiro, deita-te a Dormir. 
Quando Durmo, canso; que será quando ando. 
Quem com mau vizinho há-de vizinhar, com 
[95] 
um olho há-de Dormir e com outro vigiar. 
Para quem ganhas, ganhador? Para quem está Dormindo ao Sol. 
O ciúme sentido às vezes acorda o cão Dormindo. 
Quem acorda o cão dormindo, vende a paz e compra arruído. * 
Lenha verde mal se acende, quem muito dorme pouco aprende. * 

Doudos. 119

Os Doudos fazem a sesta e os sisudos gostam dela. 
Um Doudo fará cento. 
De Doudo, pedrada ou má palavra. 
Doudos e porfiados fazem grandes sobrados. 
No riso é o Doudo conhecido. 
O Doudo faz Doudos, dana a muitos e ensina a poucos. 
Tão duro é ao Doudo calar como ao sisudo falar. 
O que faz o Doudo à derradeira faz o sisudo à primeira. 
                                                
117 Arganaz: fig. indivíduo preguiçoso. 
118 Meijão: moradia, casa de habitação. 
119 2ª ed.: Doudo. 
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Quem com Doudo há-de entender, muito siso há mister. 
Guarte do alvoroço do povo e de travar com Doudo. 
Ao Doudo e ao touro dá-lhe o curro. 120

A pêga no souto não a tomará o néscio, nem o Doudo.
Não percas o siso pelo Doudo de teu vizinho. 
Diz ao Doudo, mas não ao surdo. 
Zombai com o Doudo em casa, zombará convosco na Praça. 

(Dromedário.) 
Anda como dromedário. * 

Duro. 
Duro de cozer, Duro de comer. 
Mais vale Duro que nenhum. 
Melhor é pão duro que figo maduro. 
A pão Duro, dente agudo. 
[96] 
Duro com Duro não faz bom muro. 
O que é Duro de passar é doce de lembrar. 
Duro é deixar o usado. 
Tão Duro é ao doudo calar como ao sisudo falar. 
Vós às Duras, eu às maduras. 
Quem come as Duras, coma as maduras. 

Dúzias. 
É Médico, ou Pregador de Dúzias. 

Égua. 
Quem diz mal da Égua, esse a compra. 
O cavalo limpa a Égua. 
Égua cansada prado acha. 
Couces de Égua, amores para rocim. 
O couce da Égua não faz mal ao potro. 

Embica. 
Quem Embica e não cai, caminho adianta. 

(Empenar.) 
Quem se empena, e não tem pena, depois se depena e vive em pena. * 

Emprestar. 
Quem Empresta, suas barbas arrepela. 
Quem me Empresta, ajuda-me a viver. 
Quem come Emprestado, come de seu saco. 
Emprestaste e não cobraste, e se cobraste, não tanto, e se tanto, não tal; e se tal, inimigo 
mortal. 
Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha Emprestado. 
Quem ama a Mulher casada, a vida traz Emprestada. 
Quereis do amigo inimigo, Emprestai-lhe o vosso e pedi-lho. 
Se queres saber quanto vale um cruzado, busca-o Emprestado. 
Lá vás Emprestado donde venhas melhorado. 
[97] 
A quem não traz calças em Janeiro, não Emprestes teu dinheiro. 

                                                
120 Sic. 
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Dinheiro Emprestaste, inimigo ganhaste. 
Enfadar. 

Se caçares, não te gabes; e se não caçares, não te Enfades. 
Não há prazer que não Enfade, e mais se se houver debalde.
Quem más fadas não acha, das boas se Enfada. 
Não há manjar que não enfastie, nem vício que não Enfade. 

Enfermar. 
Se queres Enfermar, lava a cabeça e vai-te deitar. 
Mais vale suar que Enfermar. 
Não me pesa de meu filho Enfermar, senão pelo costume que lhe há-de ficar. 
Com o que sara o fígado Enferma o baço. 
Tempo cura o Enfermo, que não o unguento. 
Quem de doudice Enfermou, nunca ou tarde sarou. 
Mulher se queixa, Mulher se dói, Mulher Enferma, quando ela quer. 
Deita-te a Enfermar, saberás quem te quer bem e quem te quer mal. 

Enganar. 
Quando o Diabo reza, Enganar te quer. 
Quem a raposa há-de Enganar, cumpre-lhe madrugar. 
O tramposo asinha Engana o cobiçoso.121

Por muito que o Engano se encobre, ele mesmo se descobre. 
Quem me mente, não me Engana. 
Quem mentiu e Jurou, não me Enganou. 
Quem te faz festa, não soendo fazer, ou te quer Enganar, ou te há mister. 
[98] 
Quem te honra mais do que soe, ou te quer Enganar ou ver se pode. 
De amigo sem sangue, guarte não te Engane. 
Uma vez Engana ao prudente e duas ao inocente. 
Quem longe vai casar, ou vai Enganado ou vai Enganar. 
Enganaste-me uma vez, nunca mais me Enganareis. 
Amanse sua sanha quem por si mesmo se Engana. 
A um Engano, outro Engano. 
Em melhor pano há maior Engano. 
O mau sempre cuida em Enganos. 
Boas palavras e maus feitos Enganam sisudos e néscios. 

Engordar. 
O olho do amo Engorda o cavalo. 
Comi papas para Engordar, faltam-me por cea e por jantar. 
Quem em velho Engorda, de boa mocidade se logra. 
Se queres cedo Engordar, come com fome, bebe devagar. 

(Entrudo.) 
Alegrias, Entrudo, que amanhã será Cinzas. * 

Enxotar. 
Vem o Demo de fora, Enxota as galinhas da casa. 
Quem pássaro há-de tomar, não o há-de Enxotar. 

                                                
121 Tramposo: (antigo) que faz intrigas, trapaceiro, velhaco. 
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Errar. 
Quem a todos crê, Erra, e quem a nenhum, não acerta. 122

Quem Erra e se emenda, a Deus se encomenda. 
[99] 
Quem pergunta, não Erra, se a pergunta não é néscia. 
Boca que Errou não merece pena, nem que pão lhe falte. 
Não Erra quem a seus semelha. 
Tão grande é o erro como o que erra. 

Erva. 
Erva má não lhe empece a geada. 
Erva crua, deitá-la na rua. 
A má Erva depressa nasce e depressa envelhece. 
Filho das Ervas. (aquele de quem se desconhecem os Pais.) 

Escarmentar. 
Quem se não Escarmenta de uma vez, não se escarmenta de três. 
Dos Escarmentados se fazem os arteiros. 123

Escornar. 
A quem dão não, Escornam. 

(Escrever.) 
Escreve antes que dês e recebe antes que escrevas. * 

(Escrivão.) 
Quando a rameira fia, o letrado reza e o escrivão pergunta quantos são do mês, mal vai a 
todos três. * 

Espulgar.
Castigar velha e Espulgar cão duas doudices são. 
Quem ao moinho vai e não madruga, os outros moem, ele se Espulga. 

Escudeiro. 
Tal é a casa de Dona sem Escudeiro, como fogo sem trasfogueiro. 
O Escudeiro deita-se tarde, levanta-se cedo. 
Assim se faz do Escudeiro rapaz. 
Ao Escudeiro mesquinho rapaz adivinho. 

Escudela. 124

Quem Escudela de outro espera, fria a come. 
Não quero Escudela de ouro em que cuspa sangue. 
No Escudelar verás quem te quer bem ou mal. 
[100] 

Esmola. 
Ouvir Missa não gasta tempo; dar Esmola não empobrece. 
Por dar esmola, nunca falta a bolsa. 

Esmolou. 
Esmolou S. Mateus, Esmolou para os seus. 
Não mores em despovoado, nem Esmoles do furtado. 

Espada. 
Mal vai à casa, donde a roca manda à Espada. 
Dedo de Espada e palmo de lança é grã vantagem. 
                                                
122 Princeps: «nenhnm». 
123 Vide nota 33. 
124 2ª ed.: Escudela, Escudelar. 
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Ou para Homem, ou para cão leva tua Espada na mão. 
Espada na mão do sandeu, perigo de quem lha deu. 
Também nossa Espada corta. 
Levar tudo à ponta da Espada. 
Mais fere a má palavra que espada afiada. * 
A espada e o anel, segundo a mão em que estiver. * 

Espelho. 
O que te disser o Espelho, não to dirão em conselho. 
Não há melhor Espelho que o amigo velho. 
A Mulher do velho reluz como Espelho. 
Tiraram-me o Espelho por fea e deram-no à cega. 
Levantou-se a torta e pôs-se ao Espelho. 

Espinha. 
A Espinha, quando nasce, leva o bico diante. 
Quem abrolhos semea, Espinhos colhe. 
Não tires Espinhas, aonde não há espigas. 
A quem em Maio come sardinha, em Agosto lhe pica a Espinha. 
Bem sabe a espinha onde fincar. * 

Espulgar. (v. supra Espulgar) 
(Esquivança.) 

Esquivança aparta amor. * 
Esquivança aparta amor, boas obras homízio. * 

(Estopa.) 
Mal se apaga o fogo com a estopa. 

(Estrear.) 
Quem bem se estrea, bom ano lhe venha. * 

(Évora-Monte.) 
Aonde hís? A Évora-Monte fazer barris. * 
[101] 

Face. 
Não vai mal à Face, onde a espinha carnal nasce. 
O mal e o bem à Face vem. 
Comer a duas Faces, ou a dous carrilhos. 

Fadas. 
A más Fadas, más bragas. 
Cerejas e más Fadas, cuidais tomar poucas e vêm dobradas. 
De Galinhas e más Fadas cedo se enchem as casas. 
Quem más Fadas não acha, das boas se enfada. 
Cá e lá más Fadas há. 

Fado. 
Muitos vão ao mercado e cada um com seu Fado. 
Mete a mão no teu seio, não dirás do Fado alheio. 

Faísca. 
De uma Faísca se queima uma Vila. 
A Faísca, quando fenece, mais se acende. 

Falar. 
A panela em soar e o Homem em Falar. 
Quem Falasse e não brigasse. 
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O mais ruim do Lugar porfia mais em Falar. 
Não Fales como doente, nem mores entre vil gente. 
Não Fales sem ser perguntado e serás estimado. 
Quem muito Fala e pouco entende, por ruim se vende.
Falar sem cuidar é tirar sem apontar. 
[102] 
Falo-lhe em alhos, responde-me em bugalhos. 
Muito Falar, muito errar. 
O muito Falar enrouquece e o muito coçar escose. 
Quem por rodeios Fala, com arte anda. 
Bem Falar pouco custa e muito vale. 
Cada um Fala como quem é. 
Cada um Fala do que trata. 
Do traidor farás leal com bom Falar. 
Como Falamos de fora. 
Como Falardes, assim ouvireis. 
Como Falam no ruim, logo aparece. 
Donde veio a Pedro Falar galego. 
Falais de farto. 
Fala pouco e bem, ter-te-ão por alguém. 
Bom saber é calar, até ser tempo de Falar. 125

Entende primeiro e Fala derradeiro. 
O pouco Falar é ouro e o muito é lodo. 
Mais vale calar que mal Falar. 
Muito vale e pouco custa ao mau Falar boa resposta.
No açougue quem mal Fala, mal ouve. 
Prata é o bom Falar, ouro é o bom calar. 
Quando fores ao conselho, Fala do teu, deixa o alheio. 
Tão duro é ao doudo calar como ao sisudo Falar. 
Guarte do Homem que não Fala e do cão que não ladra. 
Falará sobre cabeça de tinhoso. 
Falar de coração e com bofes lavados. 
Falar por duas bocas. 
Falar, Falar não enche barriga. 
Falta-nos muito por ver e saber. 126

Isto é Falar Português. 
[103] 
Mais vale calar que Falar. 
Muito Falar, pouco saber. 
O moço mal criado de seu muito Fala, e perguntado cala. 
Quem não Fala, Deus não o ouve. 

Falso. 
Falso por natureza, cabelo negro e barba ruiva. 

Fama. 
Em má hora nasce quem má Fama cobra. 
Se queres ter boa Fama, não te tome o Sol na cama. 
                                                
125 Princeps: seu. 
126 Princeps: Fala-nos. 
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Digna é de nome e Fama a Mulher que não tem Fama. 
A quem má Fama tem, nem acompanhes, nem digas bem. 
Cobra boa Fama, deita-te a dormir. 
A má chaga sara e a má Fama mata. 
Perca-se tudo, fique a boa Fama. 
O Homem rico com a Fama casa seu filho. 
Quem a Fama tem perdida, morto anda nesta vida. 

Faminto. 
Mal se dói o farto e rico do pobre Faminto. 
Ri-se o Diabo, quando o Faminto dá ao farto. 
O Faminto não morre de fastio. 
Lobo Faminto não tem assento. 
Quem sua vianda vê aparelhar, Farta-se antes de cear. 
Não há casa Farta, onde a roca não anda. 

Fantasia. 
Já tendes Fantasia, mancebinho do verdoso. 

Fardel. 
Fardel de pedinte nunca é cheio. 
[104] 

Farelos. 
A mau pagador em Farelos. 
Aproveitador de Farelos, esperdiçador de farinha. 
Quem com Farelos se mistura, porcos o comem. 

Farinha. 
Deus me dê Pai e Mãe na Vila, e em casa trigo e Farinha. 
Comadres e vizinhas, as revezes hão Farinhas. 
Faze boa Farinha e não toques buzina. 
Farinha apurada não ta veja sogra, nem sobrinha. 
Todo o branco não é Farinha. 
Quem não tem Farinha, escusa peneira. 
Não fazem boa Farinha. 
Se se moer, então fará boa Farinha com todos. 
Apanhador de cinza, derramador de farinha. * 
Ratos arriba, que todo o branco é farinha. * 

Fartar. 127

Bom é convidar, mau é Fartar. 
Deita-me e Farta-me e, se não dormir, mata-me. 
A fazenda de raiz Farta, mas não abasta. 
Fartar gatos, que é dia de entrudo. 
O Farto do Jejum não tem cuidado algum. 
Bem canta Marta, depois de Farta. 
Ao Homem Farto as cerejas lhe amargam. 
Está Farta e cheia como colmeia. 
Falais de Farto. 
Mal se dói o Farto do faminto. 
Morra Marta e morra Farta. 

                                                
127 2ª ed.: Fartar, Farto. 
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A Mulher que cria nem é Farta, nem limpa. 
Quem não trabalha, não mantém casa Farta. 
Ri-se o Diabo, quando o faminto dá ao Farto. 
De casa do gato não vai o rato Farto. 
[105] 
Homem Farto não é comedor. 
Ovelha Farta do rabo se espanta. 

Favas. 
Em cada casa comem Favas e na nossa às caldeiradas.
Favas, das mais caras; cerejas, das mais baratas. 
Ir à Fava. (é mandar brincar.) 
Como vires ao Faval, assim espera o al. 
Em cada parte se cozem favas. * 

Favores. 
Como me cresceram Favores, me recresceram as dores.
Mais vale às vezes Favor que justiça, nem razão. 

Fazenda. 
Fazenda herdada é menos estimada. 
Fazenda alheia não faz herdeiro. 
Fazenda esfarrapada vale pouco ou nada. 
Faz 128 por ter, vir-te-ão ver. 
Fazenda em duas Aldeias, pão em duas taleigas. 
Fazenda, teu dono te veja. 
Fazenda de sobrinho, queime-a o fogo e leve-a o Rio. 
Boa Fazenda é negros, se não custassem dinheiro. 
Fazenda da Índia não luz. 
Boa é a Fazenda, quando não sobe à cabeça. 
Tem Fazenda e olha bem donde venha. 
A Fazenda de raiz farta, mas não abasta. 
Por Fazenda alheia, ninguém perca a cea. 
A quem não tem Fazenda, não lhe peças peita. 
Quem dorme, dorme-lhe a Fazenda. 

Fazer. 
Fazeis muito por valer pouco. 
Fazeis uma cousa e rogais a Deus por outra. 
Faze o que te manda teu Senhor, assentar-te-ás com ele ao Sol. 
[106] 
Faze por ter, vir-te-ão ver. 
Fazer bem nunca se perde. 
Fazer de pessoa. 
Fazer extremos por dá cá aquela palha. 
Fazer tudo às pancadas. 
Quem não Faz mais que outro, não vale mais que outro. 
Quem nega e depois Faz, quer paz. 
Faze bem não cates a quem. 
Faze bem ao bom varão, haverás galardão. 
                                                
128 Princeps e Bluteau: fazenda. Em «Fazer», surge o adágio «Faze por ter, virtehaõ ver.», que parece ser a 
forma correcta (também Bento Pereira o regista). 
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Faze mal e espera outro tal. 
Mais custa mal Fazer que bem Fazer. 
Quem má cama Faz, nela jaz. 
De Farei, Farei, nunca me pagarei. 
Diz-me com quem vás, dir-te-ei o que Farás. 
Braz, nem o diz e mal o Faz. 
Cada um Faz como quem é. 
Bem parece o bem Fazer. 
Bem Fazer nunca se perde. 
Assim como virmos, Faremos. 
O bem Fazer florece e todo o mal perece. 
Assim como Fai, Fai. 129

Fazer das suas. 
Quem Faz pelas cousas, há-as. 

Feio. (v. infra Feio) 
Feira. 

Vás-te Feira e eu sem capa. 
Ide, comadre, à Feira e vereis como vai nela. 
Cada Feira vale menos, como burro de Vicente. 
Cada um diz da Feira como lhe vai nela. 
Revolver a Feira. 

Feitio. 
Perder o Feitio. 
Mais vale o Feitio que o pano. 

(Fel.) 
Pouco fel faz amargo muito mel. * 

Feno. 
Em ano bom, o grão é Feno, e em mau, a palha é grão. 
[107] 
Feno ou alto, ou baixo, em Junho é segado. 
Meu ventre cheio se quer de Feno. 

Feio, e Feia. 
Quem ama ao Feo, formoso lhe parece. 
Bem toucada não há Mulher Feia. 
As mais Feias que todas, umas a outras fazem as bodas. 
Nem tão formosa que mate, nem tão Feia que espante.
Tiraram-me o espelho por Feia e deram-no à cega. 
Não é o Diabo tão Feio como o pintam. 
Da Feia e da formosa, a mais proveitosa. 
Sofrerei filha formosa e muito Fea, mas não janeleira. 

(Feixe.) 
Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã. * 

Fermosa, ou Formosa. 
Fermosa é do rosto a que é boa do seu corpo. 
Dizei-lhe que é Fermosa e tornar-se-á douda. 
Da feia e da Fermosa, a mais proveitosa. 

                                                
129 Bluteau: «Assi como sai, sai.». Na nota 39, demos conta desta versão e corrigimo-la.   
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A que tem Mulher Fermosa, castelo em fronteira, vinha na carreira, não lhe falta canseira. 
Mulher Fermosa, ou douda, ou presunçosa. 
Quem quiser Mulher Fermosa, ao sábado a escolha, não ao Domingo na boda. 
Quem de verde se veste, por Fermosa se teve. 
Sofrer por ser Fermosa. 
Quem ama ao feio, Fermoso lhe parece. 
Menino e moço antes manso que Fermoso. 
Fermoso e aleivoso. 
Mulher mal toucada ou é Fermosa, ou mal casada. 
Flor de aloendro, formosa e sem proveito. * 

Fermosura, ou Formosura. 
Fermosura de Mulher não faz rico ser. 
[108] 
Não há Fermosura sem ajuda. 
Sofrer rasgadura por ter Fermosura. 
Tive Fermosura e não tive ventura. 

Ferreiro. 
De Ferreiro a Ferreiro não passa dinheiro. 
Em casa de Ferreiro, peior apeiro. 130

Pelo mal do Ferreiro matam o Carpinteiro. 
O Ferreiro e seu dinheiro, tudo é negro. 
O Ferreiro com barbas e as letras com babas. 
Em casa de ferreiro espeto de pau. * 

Ferro. 
Do ouro e do Ferro, tudo é um peso. 
Quando o Ferro está acendido, então há-de ser batido. 
A tesoura do Caldeireiro não corta pano e corta Ferro. 
A força de vilão, Ferro em meio. 
Carregado de Ferro, carregado de medo. 
Ferro que não se usa enche-se de ferrugem. 

Ferrugem. 
A Ferrugem gasta o ferro. 

Festa. 
Os doudos fazem a Festa e os sisudos gostam dela. 
Ruim é a Festa que não tem oitavas. 
Quem te faz Festa, não soendo fazer, ou te quer enganar, ou te há mister. 
Corpo de Deus de Lisboa, Santo Espírito de Alenquer, Ladainhas de Coimbra, Trindade de 
Évora, Ressurreição de Beja, Ramos de Alhos Vedros são Festas que em Portugal se 
celebram com singular solenidade. 
Sem mim não se faz esta Festa. 
Algum dia será Festa da nossa terra. 
Acabar a Festa, tomar o panete. 131

Acabada a festa, tomai o tole. 
[109] 

Fevereiro. 
A castanha e o besugo em Fevereiro não têm sumo. 132

                                                
130 Vide nota 26. 
131 Bluteau: «Tomar o panete. Frase do vulgo.» Panete: aguardente de cana; cachaça. 
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Água de Fevereiro mata o onzeneiro. 
Fevereiro coveiro faz a perdiz ao poleiro. 
Fevereiro coxo em seus dias vinte e oito. 
Fevereiro, fêveras de frio e não de linho. 
Lá vem Fevereiro, que leva a ovelha e o carneiro. 
Para parte de Fevereiro, guarda lenha. 
Janeiro geoso, Fevereiro nevoso, Março molinhoso, Abril chuvoso, Maio ventoso faz o ano 
formoso. 133

Quando não chove em Fevereiro, não há bom prado nem bom centeio. 
Fevereiro faz dia e logo Santa Maria. 

Fiador. 
A boca não quer Fiador. 
Mais vale penhor na arca que Fiador na praça. 

Fiandeira. 
Fiandeira não ficastes, pois em Maio não fiastes. 
De boa filha, boa Fiandeira. 
Fiandeira preguiçosa, ao Domingo é aguçosa. 134

Fiandeira, fiai manso que me estrovais, que estou rezando. 
A boa Fiandeira, de S. Bartolomeu toma a velha, e a mais boa, da Madalena. 
Que Fiandeira eu era, se ventura houvera. 

Fiar. 
Lá vai quanto Marta Fiou. 
Fiar delgado. 
Fiar tão delgado que se quebre o fio. 
A Fiar e tecer ganha a Mulher de comer. 
Quem Fia e tece, bem lhe parece. 
Dizem em Roma que a Mulher Fie e coma. 
[110]  
Bem Fiei, pois meu filho criei. 
A Mulher que pouco Fia sempre faz ruim camisa. 
Mãe, que cousa é casar? Filha, Fiar, parir e chorar. 
Digo uma, digo outra, quem não Fia, não tem touca. 
Não quebra por delgado, senão por gordo e mal Fiado. 
Pouco e pouco Fia a velha o copo. 
Qual Fiamos, tal andamos. 
Nem em Mar tratar, nem em muitos Fiar. 
Não Fies, nem porfies, nem arrendes; viverás entre as gentes. 
Fiarei dele ouro em pó. 
Não Fiarei dele um figo podre. 
Não se fia nem da camisa que traz vestida. 
Cuida bem no que fazes, não te Fies em rapazes. 
Queres fazer do ladrão fiel, Fia-te dele. 
Não Fio nada até amanhã. 
Não te hás-de Fiar senão com quem comeres um moio de sal. 135

                                                                                                                                                   
132 Vide nota 84. 
133 Sic. 
134 Aguçosa: madrugadora, azafamada. 
135 Moio: antiga unidade de medida, equivalente a sessenta alqueires. 
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A Mulher que se Fia do Homem jurar, o que ganha é chorar. 
Quem não tem calças em Inverno, não Fies dele teu dinheiro. 

Fidalgo. 
O Fidalgo e o nabo, raro. 
Andar a pago, não pago, não é obra de Fidalgo. 
Mercador Fidalgo, nunca o verás medrado. 
O Fidalgo e o galgo e o taleigo do sal, junto do fogo os hão-de achar. 
Nem ruim Letrado, nem ruim Fidalgo, nem ruim galgo.
[111] 
A Mulher de Fidalgo, pouco dinheiro, grande trançado. 

Fiel. 
Ninguém é Fiel a quem soe temer. 
Fazer do ladrão Fiel. 
Quem uma vez furta, Fiel nunca. 

Figa. 
Mijar claro, dar uma Figa ao Médico. 
Uma Figa há em Roma para quem lhe dão e não toma. 

Figos. 
Em tempo de Figos, não há amigos. 
Não darei por isso um Figo podre. 
Não busques o Figo na ameixieira. 
O Figo caído para o Senhorio e o que está quedo para mim o quero. 
A branca com frio não vale um Figo. 
Nem por coima de Figos à cadea. 
Não fiarei dele um figo podre. 

Figueira. 
Lenha de Figueira, rija de fumo, fraca de madeira. 
Seja tua a Figueira, esteja eu à beira. 
Oliveira de meu Avô e Figueira de meu Pai e a vinha que eu puser. 
Pela Madalena recorre tua Figueira. 

Filha. 
A boa Filha duas vezes vem para casa. 
Dai-me Mãe acautelada, dar-vos-ei Filha guardada. 
Mãe e Filha vestem uma camisa. 
Herdade por herdade, Filha na velha idade. 
Mãe aguçosa, Filha preguiçosa. 
Mãe, que cousa é casar? Filha, fiar, parir e chorar. 
Levar má noite e parir Filha. 
[112] 
Ao peixe fresco gasta-o cedo e havendo tua Filha crescido, dá-lhe Marido. 
Casa o filho quando quiseres, e a Filha quando puderes. 
Quem casa Filha, depenado fica. 
Quantas vezes te ardeu tua casa? Quantas casei Filha. 
Qual é Maria, tal Filha cria. 
Quando entrares na Vila, pergunta primeiro pela Mãe, que pela Filha. 
Filha desposada, Filha apartada. 
De bons e melhores à minha Filha venham. 
A Filha farta e despida, e o filho vestido e faminto. 
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Filha, nem nasça, nem morra. 
De boa Filha, boa fiandeira. 
Minha Filha Tareja, um Diabo a toma, outro a deixa.
Minha Filha Tareja quanto vê, tanto deseja. 
Queres conhecer tua Filha, olha-lhe a companhia. 
Quem não tem Filha, não tem amiga. 
Sofrerei Filha gulosa e muito feia, mas não janeleira. 
A Homem ventureiro, a Filha nasce primeiro. 
Ora pela pêra, ora pela maçã, minha Filha nunca é sã. 

Filho. 
O Filho do bom passa o mau e passa o bom. 
O Filho do mau, quando sai bom, é razoado. 
O Filho bastardo e mula cada dia fazem uma. 
O Filho do bom vá, até que bem lhe vá. 
[113] 
Ganhe meu inimigo e conserve meu Filho. 
Um Pai para cem Filhos e não cem Filhos para um Pai. 
Meu Filho virá barbado, mas nem parido, nem prenhado. 
Meu Filho Pedro antes Mestre que Discípulo. 
Não cures Filho alheio, que não sabes qual sairá. 
Não há tal Filho como o nascido. 
Não me pesa de meu Filho enfermar, senão pelo costume que lhe há-de ficar. 
Não te dê Deus mais mal que muitos Filhos e pouco pão. 
Meus Filhos criados, meus trabalhos dobrados. 
Filhos e criados não os amimar, se os queres lograr. 
A filha farta e despida, e o Filho vestido e faminto. 
A teu Filho e a teu amigo, pão e castigo. 
A teu Filho, bom nome e bom ofício. 
Aonde há Filhos, nem parentes, nem amigos. 
Como criaste tantos Filhos? Querendo mais aos mais pequeninos.136

De Filhos e herdeiros, campos cheios. 
De uns fazeis Filhos e de outros enteados. 
De Pai Santo, Filho Diabo. 
Dos Filhos, o que falta esse mais se ama. 
Faze a teu Filho teu herdeiro e não teu dispenseiro. 
Filho alheio, mete-o pela manga, sair-te-á pelo seio. 
Filho alheio brada no seio. 
Filho137 és e Pai serás, assim como fizeres, assim haverás.
[114] 
Filho de viúva, ou mal criado, ou mal costumado. 
Filho bastardo, ou muito bom, ou muito velhaco. 
Filhos, dous ou três há prazer; sete ou oito é fogo. 
Filho aborrecido nunca teve bom castigo. 
Filho mau melhor é doente que são. 
Filho tardio fica órfão cedo. 
Filhos casados, cuidados dobrados. 
                                                
136 Princeps: sem ponto de interrogação. 
137 Princeps: Eilho. 
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Qual Pai, tal é o Filho; qual o Filho, tal o Pai. 
Quem a meu Filho tira o monco, a mim me beija no rosto. 
Quem de mim escarnece, seus Filhos não vê. 
Quem em terra alheia tem Filho, morto o tem e espera-o vivo. 
Quem Filhos tem ao lado, não morre de enfastiado. 
Quem Filhos tem, não reveza. 
Quem Filhos tem, bem pode alegar. 
Quem te matar teu Pai, não lhe cries o Filho. 
Quem tem Filho varão, nem dê vozes ao ladrão. 
Segundo o natural de teu Filho, assim lhe dá o conselho. 
Vão-se os dias maus e vão-se os bons, e ficam os Filhos e netos de ruins avós. 138

Todos somos Filhos de Adão e Eva; só a vida nos diferença. 
Agradecimento vizinhos, que quero bem a meus Filhos. 
Bem fiei, pois meu Filho criei. 
Aqui se vê o Filho do Homem. 
[115] 
Quem te ensinou a remendar? Filhos pequeninos, pouco pão para lhes dar. 139

Quem a meu filho beija, minha boca adoça. * 
(Fingir.) 

Finge arruído por melhor partido. * 
Fio. 

Se queres ser polido, traz agulha e mais Fio. 
Pelo Fio tirarás o novelo e pelo passado o que está por vir. 
Fio e agulha, meia costura. 
De linho mordido nunca bom Fio. 
Fiar tão delgado que se quebre o Fio. 

Físico. (v. Physico) 
Fitos. 140

Quem muda Fitos, com mal anda. 
Ao cego muda-lhe o Fito. 

Fiúza. 
Em Fiúza de parentes busca que merendes. 

(Flamengo.) 
Não conheço Flamengos à meia-noite. 

(Flor.) 
Flor de aloendro, formosa e sem proveito. 
Velho amador, inverno com flor. 

Focinhos. 
Cair de Focinhos. 141

Deram-lhe nos Focinhos, ou racharam-lhe os Focinhos. 
Dar com os Focinhos numa parede. 
Estar de mau Focinho. 

                                                
138 Princeps: avôs. 
139 Princeps: Quem te ensinou a remendar, Filhos pequeninos, pouco pão tem para lhe dar. 
140 2ª ed.: Fito. 
141 Bluteau: «Em phrase chula he muyto usado, Cahir de focinhos. (...) Dar a alguem nos focinhos com 
razoens, exemplos, repostas , &c. Vid. Lançar em rosto.» 
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Que mau Focinho tem Fulano. 
Não era isto para os teus Focinhos. 

Fogo. 
Onde Fogo não há, fumo não se levanta. 
Do bom logo, bom Fogo. 
Mal se apaga o Fogo com as estopas. 
Não cabíamos ao Fogo e veio meu Sogro. 
Pequenas rachas acendem o Fogo e os madeiros grossos o sustentam. 
Bem sabe o Fogo cuja casa queima. 
Quem muito ao Fogo se chega, queima-se. 
Sempre o Fogo faz agasalho. 142

Reino sem porto, chaminé sem Fogo. 
Tirar a castanha do Fogo com a mão do gato. 
[116] 
Por um cabelinho se pega o Fogo no linho. 
Levantou-se o preguiçoso a varrer a casa e pôs-lhe Fogo. 
Amor, Fogo e tosse a seu dono descobre. 
Por muito me escudar do fogo caí nas brasas. * 

Fome. 
A Fome alheia me faz prover minha cea. 
Andar a pão emprestado Fome põe. 
A pão de quinze dias, Fome de três semanas. 
Fome do rio, sede do mato. 
Se queres cedo engordar come com Fome, bebe devagar. 
A boa Fome não há mau pão. 
Fome e frio mete a pessoa com seu inimigo. 143

O bácoro e a Fome e o frio fazem grande ruído. 
Quem tem Fome, cardos come. 
Bocejo longo, Fome ou sono. 
De Fome a ninguém vi morrer, a muitos sim de muito comer. 
A necessidade não tem lei, mas a da Fome sobre todas pode. 
A Fome chega à porta do oficial, mas não pode lá entrar. 
Homem pobre, depois de comer, há Fome. 
Homem magro e não de Fome, guar-te dele como de outro Homem. 
Nem com toda a fome à ucha 144, nem com toda a sede ao pote. * 

Forão./ Furão
Andar com Furão morto à caça. 
Não cava de coração, senão o dono do Furão. 

Forca. 
Quem muitas vezes vai à cadeia, sinal é de Forca. 
Vai-te à Forca. 
Bem parece o ladrão na Forca. 
Mau caminho leva o Juiz, quando vai para a Forca. 
[117] 
O ladrão, da agulha ao ouro e do ouro à Forca. 
                                                
142 Princeps: gazalhado. 
143 Sic. 
144 Ucha: caixa, arca ou casa onde se guardam alimentos; tulha. 



110

A Forca nunca perde o seu. 
  Formiga. 
Dá Deus asas à Formiga, para que se perca mais asinha. 
Não há tal doutrina como a da Formiga. 
Segue a Formiga, se queres viver sem fadiga, ou como dizem os outros, segue a Formiga, 
viverás com fadiga. 
Sou fraca Formiga para a empresa. 
Também a Formiga tem catarro. 
Até a Formiga quer companhia. 
Cada Formiga tem sua ira. 
Quem está em ventura, a Formiga o ajuda. 

Fornada. 
Cozer a Fornada. 145

Forneira. 
No Inverno Forneira e no Verão taverneira. 
Não sejais Forneira, se tendes a cabeça de manteiga. 

Forno. 
No Forno se ganha, no Forno se perde. 
Pela boca se aquenta o Forno. 
Para Forno quente uma torga somente. 
Não te ponhas a soalhar com quem tem Forno e pé de altar. 
Descansai, Mulheres, que caiu o Forno. 

Fortuna. 
Ao Homem ousado a Fortuna lhe dá a mão. 
Ao Homem de esforço a Fortuna lhe põe o ombro. 
A Fortuna afogando espreita. 
A roda da Fortuna nunca é uma. 
A muito entendimento Fortuna pouca. 
[118] 
Não pude passar o mar sem da Fortuna me queixar. 
Bem baila a quem a Fortuna faz o som. 

Frade. 
Clérigo que foi Frade, nem por amigo, nem por compadre. 
As migalhas de Frade muitas vezes sabem bem. 
Moço de Frade, mandai-o comer e não que trabalhe. 
O ladrão, que anda com o Frade, ou o Frade será ladrão, ou o ladrão Frade. 
A frade não faças a cama e a tua mulher não faças ama. * 
Quem ama o frade, ame-lhe o capelo. * 

Francês. 
Bem canta o Francês, papo molhado. 
Roupa de Franceses. 
Português pela vida e Francês pela comida. 

(Freira.) 
Amores de freira e flores de amendoeira cedo vêm e pouco duram. * 

Frio. 
Cada um sente o Frio como anda vestido. 
                                                
145 Bluteau: «Cozer a fornada, se diz em termo chulos, de quem se deita a dormir, despois de ter bebido 
muyto vinho.» 
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Fome e Frio mete a pessoa com seu inimigo. 
O bácoro, a fome e o Frio fazem grande ruído. 
O caldo quente e a injúria em Frio. 
A cada qual dá Deus o Frio conforme o vestido. 
Fevereiro, fêveras de Frio e não de linho. 
Abril Frio, pão e vinho. 
Abril Frio e molhado, enche o celeiro e gado. 
Agosto, Frio em rosto. 
Se não houvera sentir frio, acabaram os alfaiates. * 
Dá Deus o frio conforme a roupa. * 

Fugir. 
Não é bom Fugir em socos. 
Ao inimigo que Foge, ponte de prata. 
Muito corre quem bem corre, mas mais corre quem bem Foge. 
Foges de quem te quer bem e queres bem a quem te mata. 
[119] 
Fugi do Alcaide, caí no Meirinho. 
Fugi do lodo e caí no arroio. 
Fugir à vela e remo. 
Fugir da volta do touro. 
Fugir do fumo e cair no fogo. 
Do mal que o Homem Foge desse morre. 
Do irado Foge um pouco e do inimigo de todo. 
Mostrais ourelo e Fugis com o pano. 
Quem não tem esforço, Foge mais que corço. 

Fumeiro. 
Em Janeiro, um pouco ao Sol, outro ao Fumeiro. 
Em Janeiro, sua a ovelha suas madeixas no Fumeiro, e em Março no prado, e em Abril vai 
urdir. 
Bácoro de Janeiro com seu pai vai ao Fumeiro. 

(Fumo.) 
Melhor é fumo em minha casa que na alheia. * 

Furão. (v. Forão) 
Furtar. 

A quem coze e amassa, não Furtes fogaça. 
Furtar galinha, apregoar rodilha. * 
Antes com bons a furtar que com maus a orar. * 
O que se herda não se furta. * 

Fusada. (v. Fuzada) 
Fuso. 

Quem faz tudo, não enche Fuso. 
Mal vai ao Fuso, quando a barba não anda em cima. 
Perdi a roca e o Fuso não acho; três dias há que lhe ando pelo rasto. 

Fuzada./ Fusada 
Fusada miúda a seu dono ajuda. 

Gado. 
Quem tem Gado, não deseja mau ano. 
Tardes de Março, recolhe teu Gado. 
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Sol e boa terra fazem bom Gado, que não pastor afamado. 
[120] 
A poeira do Gado tira o lobo de cuidado. 
A Gado pouco assobio 146 redondo. 
Guarda prado, criarás Gado. 
De noite deita teu Gado na erva de teu prado. 
Em Gado tratarás e medrarás. 
Perdido é o Gado, onde não há cão que ladre. 
És mais para o Gado que para o Paço. 

(Galeno.) 
Avicena e Galeno trazem a minha casa o bem alheio. * 

Galegos (v. Gallegos) 
Galgo. 

A Galgo velho deita-lhe a lebre e não coelho. 
Nem em tua casa Galgo, nem à tua porta Fidalgo. 
Em Dezembro, a uma lebre Galgos cento. 
Galgo que muitas lebres levanta, nenhuma mata. 
O Fidalgo e o Galgo e o taleigo do Sal, junto do fogo os hão-de achar. 
Galgo, ou muito velhaco, ou muito mofino. 
Galgo, comprá-lo e não criá-lo. 
O Galgo à larga a lebre mata. 
Em Janeiro, nem Galgo leboreiro, nem açor perdigueiro. 
De casta lhe vem ao Galgo ter o rabo longo. 
De quem corre muito, principalmente se vai fugindo, dizemos que o não alcançará o Galgo. 

Gallegos./ Galegos 
Somos Galegos e não nos entendemos. 
Jejua, Galego, que não há pão cozido. 
Guarte do cão preso e do moço Galego. 

Galinha. 
Grão a grão enche a Galinha o papo. 
[121] 
Ao bom Marido cevá-lo com Galinhas da par do galo. 
Triste da casa, onde a Galinha canta e o galo cala.
A Galinha de minha vizinha é mais gorda que a minha. 
Furtar Galinha e apregoar rodilha. 
Se o vilão soubesse o valor da Galinha em Janeiro, nenhuma deixaria no poleiro. 
A velha Galinha faz gorda a cozinha. 
Boa é a Galinha que outrem cria. 
Aldeã é a Galinha e come-a o de Coimbra. 
A Galinha, aparta-lhe o ninho e pôr-te-á o ovo. 
Da Galinha a preta, da pata a parda, da Mulher a sarda. 
Mais vale pedaço de pão com amor que Galinha com dor. 
De Galinhas e más fadas cedo se enchem as casas. 
Em casa de Gonçalo mais pode a Galinha que o galo. 
Disso vos podeis despedir, como a Galinha dos dentes. 
Doze Galinhas e um galo comem tanto como um cavalo.

                                                
146 Princeps: a Sabio. 
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Onde está o galo, não canta a Galinha. 
Folgar, Galinhas, que o galo é em vindimas. 
Galinha não põe do galo, senão do papo. 
Galinha não nasce que não esgaravate. 
Galinha que em casa fica sempre pica. 
Não há Galinha gorda de pouco dinheiro. 
Onde a Galinha tem os ovos, lá se lhe vão os olhos.
Rainha é a Galinha que põe ovos na vindima. 
[122] 
Vem o Demo de fora, enxota as Galinhas de casa. 
Viva a Galinha, viva com sua pevide. 
Fulano é uma Galinha. 

Galo. 
Muito pode o Galo em seu poleiro. 
O moço e o Galo um só ano. 
Onde está o Galo, não canta a galinha. 
Em casa de Gonçalo mais pode a galinha que o Galo. 
Galo bom nunca foi gordo. 
Para doze Galinhas basta um Galo. 

Ganhadeiro. 
Almocreve cavaleiro, não Ganhadeiro. 

Ganhar. 
Tem cuidado de o Ganhar, que tempo fica para o gastar. 
Perdendo tempo não se Ganha dinheiro. 
Para quem Ganhas, Ganhador? Para quem está dormindo ao Sol. 
O bom Ganhar faz o bom gastar. 
Mais vale Ganhar no lodo que perder no ouro. 
Quem Ganha sem despender, não lhe lembra que há-de morrer, nem que herdeiros há-de 
ter. 
Perde-se o bem Ganhado; e o mal, ele e seu dono. 

 (Gaspar.) 
Quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar. * 

Gastador. 
A Pai guardador, filho Gastador. 
A Gastador nunca falta que gastar, nem ao jogador, que jogar. 

Gastar. 
Alquimia é provada, ter renda e não Gastar nada. 
O muito se Gasta e o pouco abasta. 
[123] 
Ditosa a casa, onde um só Gasta. 
O bom ganhar faz o bom Gastar. 
Por não Gastar o que baste, o escusado se Gasta. 
Quem tem quatro e Gasta cinco, não há mister bolsa nem bolsinho. 
Três cousas destroem ao Homem: muito falar e pouco saber; muito Gastar e pouco ter; 
muito presumir e pouco valer. 
Tem cuidado de o ganhar, que tempo fica para o Gastar. 
Quem Gasta mais do que tem, mostra que siso não tem. 
Gastais largo à custa de barba longa. 



114

Quem muito tem, muito Gasta; quem pouco tem, pouco lhe basta; quem nada tem, Deus o 
mantém; quem Gasta menos do que tem, é prudente; quem Gasta o que tem, é Cristão; 
quem Gasta o que não tem, é ladrão. 

Gato. 
Andar como Gato por brasas. 
Bem sabe o Gato, cujas barbas lambe. 
Bem se lambe o Gato, depois de farto. 
Dar ao Gato o que há-de levar o rato. 
De casa do rato não vai o Gato farto. 
Do mal guardado come o Gato. 
De noite os Gatos todos são pardos. 
Fartar Gatos, que é dia de entrudo. 
Do contado come o Gato. 
Isto sabem-no cães e Gatos. 
Não faz a vestidura quarta pisada ao Gato. 
Manda o amo ao moço, o moço ao Gato e o Gato ao rato. 
Faze bem à Gata, saltar-te-á na cara. 
Gato escaldado da água fria há medo. 
[124] 
Mais vale magro no mato que gordo no papo do Gato. 
Muito sabe o rato, mas mais sabe o Gato. 
O que há-de levar o rato dá ao Gato, e tirar-te-ás de cuidado. 
Gato a quem morde a cobra tem medo à corda. 
Vão-se os Gatos, estendem-se os ratos. 
Quando em casa não está o Gato, estende-se o rato. 
Consciência de Gato de Portalegre, que ficou com o dinheiro e tornou a pele. 
Ao Gato por ladrão não lhe dês de mão. 
Morcela, que o Gato leva, guardada vai. 
Casa em que não há cão nem Gato é casa de velhaco. 
Bom amigo é o Gato, se não arranhasse. 
Está a carne no garavato, porque não há Gato. 147

Em caminho Francês, vende-se o Gato por rez. 
Palavras de Santo e unhas de Gato. 
Unhas de Gato e hábito de Beato. 
Guarte de moço grunhidor e Gato miador. 
Um olho no prato, outro no Gato. 
Lançar o Gato nas barbas. 

Gavião. 
Quando ao Gavião lhe cai a pena, também lhe caem as asas. 
Do Gavião maneiro se faz o sáfaro e do sáfaro o maneiro, segundo a têmpera do citreiro.148

Gavião temporão, Santa Marinha na mão. 
Nunca bom Gavião de Francelho que vem à mão. 

Geada. 149

                                                
147 Garavato: pau munido de um gancho, usado para apanhar frutas nas árvores; gravato; gancho retorcido. 
148 Bluteau: «Citreiro he o Caçador sábio, tanto como Medico, ou Cirurgiaõ.», «Citraria significa geralmente 
Sciencia de Caçar com aves de rapina, & sabellas curar, preservandoas a que naõ adoeçaõ, & doentes 
saberlhe applicar os remedios.» 
149 2ª ed.: Gear, Geada. 
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Erva má não lhe empeça a Geada. 
Não hei medo ao frio nem à Geada, senão à chuva porfiada. 
[125] 
O nabo e o peixe debaixo da Geada cresce. 150

Branca Geada, mensageira da água. 
Geada sobre lama água demanda. * 
Nem carvão nem lenha compres, quando gea. * 
Quanto mais gea mais aperta. * 

Genro. 
A filha casada saem-lhe Genros. 
Amizade de Genro, Sol de Inverno. 
Genro pelo papo me vai tangendo. 
Mau ou bom, teu Genro sou. 
O saco do Genro nunca é cheio. 
O porco e o Genro, mostra-lhe a casa e virá cedo. 

Geração. 
Nem Rio sem vau, nem Geração sem mau. 
Não há Geração sem rameira ou ladrão. 
Em longa Geração, há Conde e ladrão. 
Quem sua Geração gaba, cousa alheia gaba. 

(Gonçalo.) 
Em casa de Gonçalo mais pode a galinha que o galo. * 

Gorda. 151

A velha galinha faz Gorda a cozinha. 
Não há galinha Gorda de pouco dinheiro. 
A magra baila na boda e não a Gorda. 152

A galinha de minha vizinha é mais Gorda que a minha. 
Carne magra de porco Gordo. 
Ou magro ou Gordo, aqui está o porco todo. 
Perdigão Gordo, pássara magra. 
Vede-la Gorda e vermelha, pelo papo lhe entra, que não pela orelha. 
Quem a vaca d’el-Rei come magra, Gorda a paga. 
Mais vale magro no tear que Gordo no monte. 

(Gosto.) 
O gosto danado julga por doce o agro. * 
Onde sobeja a água, o gosto falta. * 
Ao gosto danado, ou estragado, o doce é amargo. * 

Gota. 
Gota e Gota o mar se esgota. 

(Goteira.) 
A contínua goteira faz sinal na pedra. * 

 (Gramático.) 
Gramático desfavorecido não tem assado e come cozido. * 

Grão. 
Um Grão não enche o celeiro, mas ajuda a seu companheiro. 
                                                
150 Sic. 
151 2ª ed.: Gordo. 
152 Princeps: balha. 
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[126] 
Em ano bom, o Grão é feno, e em ano mau, a palha é Grão. 
Do Grão te sei contar, que em Abril não há-de estar nascido, nem por semear. 
Grão e Grão enche a galinha o papo. 
Grão de milho em boca de asno. 
Muita palha e pouco Grão. 

(Grilhões.) 
Arrenego de grilhões, ainda que sejam de ouro. * 

(Grilo.) 
Mal vai à raposa, quando anda aos grilos. * 

Guardar. 
O que lavra crie, e o que Guarda não fie. 
Para a parte de Fevereiro Guarda lenha. 
O enxame de Maio, quem to pedir, dá-lho; e o de Abril, Guarda para ti. 
Do mal Guardado come o gato. 
Duas aves de rapina não se Guardam companhia. 
O que não tem Mulher cada dia a mata, mas quem a tem bem a Guarda. 
Guarda prado, acharás gado. 
Jejuar o dia, Guardar a véspera. 
A Justiça a todos Guarda, mas ninguém a quer em sua casa. 
Quem lei estabelece, Guardá-la deve. 
Guarda moço, acharás velho. 
Guardar que comer e não Guardar que fazer. 
Mais vale Guardar que pedir. 
Quem Guarda acha, e quem cria mata. 
Guardado é o que Deus Guarda. 
Por teu Rei pelejaste, tua casa Guardaste. 
Quem ameaça, uma tem e outra Guarda. 
Guarda pão para Maio e lenha para Abril. 
Guarda na mocidade para a velhice. 
Cousa mui desejada não há Guardá-la. 
A quem descobriste a cilada, desse te Guarda. 
Da água mansa te Guarda, que da rija ela te apartará. 
[127] 
Come com ele e Guarda-te dele. 
Donde perdeste a capa, daí te Guarda. 
Do Soldado que não tem capa Guarda a tua na arca. 
Quem se Guardou, não errou. 
Guardar daqueles que a natureza assinalou. 
Guarda do cão que manqueja. 
Do que faço, disso me Guardo. 
Guarte de cão preso e de moço galego. 
Guarte de moço grunhidor e de gato miador. 
Guarte de Homem que não fala e de cão que não ladra. 
Guarte de alvoroço do Povo e de travar com doudo. 
Da má companhia Guarte de ser autor nem parte. 
A ave de bico encurvado, Guarte dela como do Diabo. 
De arruídos Guarte, não serás testemunha nem parte. 
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Guarte de mau vizinho e de Homem mesquinho. 
Guarda que comer, não guardes que fazer. * 
Guarda o que não presta, acharás o que hás de mister. * 

Guerra. 
Boa Guerra faz boa paz. 
Caça, Guerra e amores, por um prazer muitas dores. 
Entre Guerra e paz, quem mal sai, mal jaz. 
A Guerra e a ceia começando se ateia. 
Guerra de S. João, paz de todo o ano. 
Ir à Guerra nem caçar não se deve aconselhar. 
O Juiz de Guerra, o fim dela. 
Muitos morrem na Guerra, mas mais vão a ela. 
Nem todos os que vão à Guerra são Soldados. 
[128] 
Paz de cajado Guerra é. 
Quem não vai à Guerra, não morre nela. 
Veste-te em Guerra e arma-te em paz. 153

Bem parece a Guerra a quem está longe dela. 
Doce é a Guerra para quem não andou nela. 
Muitos dizem mal da Guerra e não deixam de ir a ela. 
Quem anda na Guerra, dá e leva. 
Tempo de Guerra, mentiras por Mar e por Terra. 

(Hábito.) 
O hábito não faz o monge. * 

(Herdar.) 
O que se herda não se furta. * 

Hir./ Ir 
Vai e vem quem de seu tem. 
Vede-la Vai e vede-la vem, como barco de Santarém. 
Em Maio Vai e torna com recado. 
Muito gasta quem Vai e vem, mas mais o que se detém. 
Por onde Vás, assim como viveres, assim farás. 
Enquanto Vai e vem, alma tem. 
Eis-me Vou e venho a um olival que tenho. 
Em Abril, vai adonde hás-de Ir e torna a teu covil.
Ei-lo Vai, ei-lo vem de Lisboa a Santarém. 
Cuidando donde Vás te esqueces donde vens. 
Aprende por arte e irás por diante. * 

Hoje. 
Ontem vaqueiro, Hoje Cavaleiro. 
Pão de Hoje, carne de ontem, vinho de outro Verão fazem o Homem são. 
Hoje em nossa figura e amanhã na sepultura. 
Hoje somos, amanhã não. 

Homem. 
Homem honrado, antes morto que injuriado. 
Homem morto não ganha soldo. 

                                                
153 Princeps: viste-te. Vide nota 30. 
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[129] 
Homem vergonhoso, o Demo o trouxe ao Paço. 
Homem sem proveito é o mel no dedo. 
Homem grande, besta de pau. 
Homem sem abrigo, pássaro sem ninho. 
Homem atrevido dura como vaso de vidro. 
Homem apercebido meio combatido. 
Homem de bem tem palavra como Rei. 
Homem de teu ofício, teu inimigo. 
Homem apaixonado não admite conselho. 
Homem astroso, barba até ao olho. 
Homem farto não é comedor. 
Homem que fala como Mulher, livre-me Deus dele. 
Homem néscio dá às vezes bom conselho. 
Homem honrado, no cível demanda e no crime é demandado. 
Homem assinalado, ou mui bom ou mui bravo. 
Homem pobre com pouco se alegra. 
Homem pobre, taça de prata, caldeira de cobre. 
Homem pobre depois de comer há fome. 
Homem necessitado cada ano apedrejado. 
Homem folgazão, no trabalho sonolento. 
Homem põe e Deus dispõe. 
Homem magro e não de fome, guarte dele como de outro Homem. 
Homem veloso, ou valente ou luxurioso. 
Homem que madruga de algo tem cura. 
Homem provido não vive mesquinho. 
A Homem ruivo e Mulher barbuda de longe os saúda. 
Anda o Homem a trote por ganhar capote. 
Ao Homem maior dá-lhe honra. 
[130] 
Ao Homem de esforço a fortuna lhe põe o ombro. 
A Homem pobre ninguém o acometa. 
A Homem farto as cerejas lhe amargam. 
A Homem ousado a fortuna lhe dá a mão. 
A Homem ventureiro a filha lhe nasce primeiro. 
A sua casa traz o Homem com que chore. 
Deita-se Homem pelo chão por ganhar gabão. 
Donde és, Homem? Donde é minha Mulher. 
O Homem ocupado não cuida cousas más nem as faz. 
O Homem na praça e a Mulher em casa. 
O Homem ande com tento 154 e a Mulher não lhe toque o vento. 
O Homem é fogo e a Mulher estopa, vem o Diabo, assopra. 
Os Homens se encontram e não os montes. 
O Homem queremos ver, que os vestidos são de lã. 
Três cousas fazem mudar a natureza do Homem, a Mulher, o estudo e o vinho. 
Não há Homem sem nome, nem nome sem sobrenome. 

                                                
154 Princeps: contento. 
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Vi um Homem que viu outro Homem que viu o Mar. 
Não há Terra brava que resista ao arado, nem Homem tão manso que queria ser mandado. 
Ou para Homem, ou para cão, leva tua espada na mão.
Guarte de mau vizinho e Homem mesquinho. 
Homem de palha vale mais que Mulher de ouro. 
Homens bons e pichéis de vinho apaziguam o arruído. * 
Por falta de homens fizeram a meu pai juiz. * 
[131] 

Honra. 
Honra e proveito não cabem em um saco. 
Honra é dos amos o que se faz aos criados. 
Honra que em baixo amigo se procura pouco dura. 
Honra sem Honra é Alcaide de Aldeia e Padrinho de boda. 
Mais Honra há que a barba. 
Ofício de conselho, Honra sem proveito. 
Onde não há Honra, há desonra. 
Onde te abrem, Honra te fazem. 
Ao Homem maior, dar-lhe Honra. 
Aonde te conhecem, Honra te fazem. 
De barba a barba, Honra se cata. 

Hora. 
Em uma Hora não se ganhou Samora. 
Em pequena Hora Deus melhora. 
De Hora a Hora Deus melhora. 
De uma Hora para outra cai a casa. 
Em uma Hora cai a casa e não cada dia. 
Uma Hora melhor que outra. 
Que Horas para colher amoras? 
Nascido na má Hora. 
Não vejo a Hora de &c. 

Horta. 
Nasce na Horta o que não semea o Hortelão. 
A vinha onde pique e a Horta onde regue. 
Não farás Horta em sombrio, nem edifiques a par de Rio. 
Horta com pombal é Paraíso terreal. 
Horta para passatempo, posta com tempo. 
Horta sem água, casa sem telhado, Marido sem cuidado, de graça é caro. 
Horta nem celeiro não quer companheiro. 155

[132] 
Hortelão. (v. Ortelão) 

Horto. 
A Judeu nem a porco não metas no teu Horto. 
Assim se cria o Horto, como o porco. 

Hóspeda, e Hóspedes. 
Fazer conta sem a Hóspeda. 
Hóspeda formosa dano faz à bolsa. 

                                                
155 Sic. 
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Hóspede de mão vazia, ande lá via. 
O Hóspede e o peixe aos três dias fede. 156

Para Hóspedes, a melhor iguaria é a alegria. 
Ir-se-ão os Hóspedes, comeremos o pato. 
Casa varrida e mesa posta Hóspedes espera. 
Hóspedes em casa dia Santo é. 
Hóspede tardio não vem vazio. 
Hóspedes juram, senhores se farão. 157

Hóspede que se convida despede-se asinha. 
Hóspede que jejua e não cea bem-vindo seja. 
Hóspede com Sol há honor. 158

Hum./ Um 
Um Deus, um Rei, uma Fé, uma Lei. 
Um por dentro, outro por fora. 
Quem não tem mais que Um, não tem nenhum. 
Um grão não enche o celeiro, mas ajuda a seu companheiro. 
Um romeiro não quer outro por parceiro. 
Uma andorinha não faz Verão. 
Nunca falta Um cão que vos ladre. 
Onde o lobo acha Um cordeiro, busca outro. 
Um em papo, outro em saco. 
Um ovo há mister sal e fogo. 
Em uma hora não se ganhou Samora. 
Um só polegar tarde vai ao tear. 
Uma cousa se deseja, outra é bem que seja. 
Um agravo consentido, outro vindo. 
[133] 
Um doudo fará cento. 
Um tinhoso queria que todos o fossem. 
Uma foi a que nunca errou. 
Um e nenhum, tudo é Um. 
Uma vez engana ao prudente e duas ao inocente. 
Um só acto não faz hábito. 

Ida
Ignorante

(Ilha) 
Índia 

Inimigo 
(Invejoso) 
Inverno 

Ir (v. Hir) 
Irmãos 

Isto 

                                                
156 Sic. 
157 Princeps: Hospedes jeiraõ... 
158 Bluteau: «Hospede com Sol, há honor, dizse dos viandantes, que chegando antes do Sol posto, & ahoras 
convenientes à estalagem, ou a casa do amigo, he bem recebido, & assistido & occupa os melhores 
aposentos, & lhe succede o contrario, quando chega a deshoras.» 
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(v. infra sequência J) 

Já. 
Já no Mar, Já na Terra, id est, sem consistência. 
Já o corvo não há-de ter as asas mais negras. 
Já tendes fantasia, mancebinho de verdoso. 
Já come o pão aos meninos. 
Já não sou quem ser soía, tenho o sangue frio. 
Já aquele jaz. 
Já a burra jaz no pó. 

Janeiro. 
Da flor de Janeiro ninguém encheu o celeiro. 
Em Janeiro põe-te no outeiro, se vires verdejar 159, põe-te a chorar, e se vires terrear, põe-te 
a cantar. 
Em Janeiro, sete capelos e um sombreiro. 
Em Janeiro, um pouco ao Sol e outro ao fumeiro. 
Em Janeiro, mete obreiro mês meante que não dante. 
Janeiro molhado, se não é bom para o pão, não é mau para o gado. 
Janeiro, poucos em sendeiro um dia e não cada dia. 
Luar de Janeiro não tem parceiro; mas lá vem o de Agosto, que lhe dá de rosto. 
[134] 
Minguante de Janeiro, corta madeiro. 
O mês de Janeiro como bom Cavaleiro, assim acaba como na entrada. 
Obreiro em Janeiro pão te comerá, mas obra te fará.
Primeiro dia de Janeiro, primeiro dia de Verão. 160

Qualquer ramo em Janeiro torcido está quedo. 161

Quem azeite colhe antes de Janeiro, azeite deixa no madeiro. 
Sol de Janeiro sempre anda detrás do outeiro. 
Em Janeiro nem galgo laboreiro, nem açor perdigueiro. 
Em Janeiro seca a ovelha suas madeixas no fumeiro, e em Março no prado, e em Abril os 
vai urdir. 
Janeiro geoso, Fevereiro nevoso, Março molinhoso, Abril chuvoso, Maio ventoso, fazem o 
ano formoso. 
Vai-te embora, Janeiro, cá fica o meu cordeiro. 
O madeiro para tua casa, corta-o em Janeiro. 
Vai-te embora, Janeiro, deixar-me-ás Abril e Maio. 

Janeleira. 
A Mulher Janeleira, uvas de parreira. 
Sofrerei filha gulosa e muito feia, mas não Janeleira. 

Jantar. 
Antes que Jantes, não passes de Abrantes. 
Jantar tarde e cear cedo tiram a merenda de permeio. 
Quem a mão alheia espera, mal janta e peor cea. * 
Quem à mesa alhea come, janta e cea com fome. * 

                                                
159 Princeps e Bluteau: verdegar. 
160 Princeps: sem ponto final. 
161 Em Bluteau regista-se esta e outra variante do adágio: «Qualquer ramo em Janeyro torcido, se està 
quedo.». Mantivemos, portanto, ambas as formas da fonte do editor.  
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(Jarro.) 
Melhor me parece o teu jarro amolgado que o meu são. 

Ida. 
Ida boa, tornada nunca. 
Ida sem vinda, como potros à feira. 
Ida de João Gomes, foi em sela e tornou em alforges. 
[135] 

Jejuar. 
Bem Jejua quem mal come. 
Jejuar o dia, guardar a véspera. 
Jejua, galego, que não há pão cozido. 

Jejum. 
O farto do Jejum não tem cuidado algum. 
O Ventre em Jejum não ouve a nenhum. 
Um dia de Jejum, três dias maus para o pão. 

Ignorante. 
O Ignorante e a candeia a si queima e outros alumeia. 
O Ignorante a todos repreende e fala mais do que menos entende. 
O Ignorante é o que mais fala. 

(Ilha.) 
Pão da Ilha, arca cheia, barriga vazia. 

Índia. 
Os Portugueses práticos e experimentados disseram o que se segue. 162

A Índia é sepultura de Homens honrados. 
A Índia é Praça de cavaleiros. 
É uma feira de feitos ilustres. 
É fronteira de inimigos. 
É uma mistura de Homens. 
É uma medida igual de pessoas desiguais. 
É uma vida livre, ou liberdade de vida. 
Na Índia todos são ricos, porque lhes basta pouco. 
Na Índia primeiro os Homens devem do que tenham. 
Na Índia os mais vivem de esperança e o comum morre sem paga. 
À Índia mais vão do que tornam. 
Na Índia mais morrem do que escapam. 
A Índia ou vende caro o que tem, ou o troca com vantagem. 
Da Índia melhor fora a nomeação, que o 
[136] 
Senhorio; melhor a propriedade que o uso; melhores as párias que as rendas, pois tanto 
valem mais os empregos que os retornos. 

Inimigo. 
O cabedal de teu Inimigo, ou em dinheiro ou em vinho. 
Desprezas teu Inimigo, serás logo vencido. 
Dobrado tem o perigo, quem foge ao Inimigo. 
Quem Inimigo poupa, às suas mãos morre. 
Quando fores de caminho, não digas mal de teu Inimigo. 
                                                
162 Princeps: experimenados. Bluteau: «Da India disseraõ Portuguezes praticos, e experimentados, o que se 
segue:...» 
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Quem tem Inimigo, não dorme. 
Ao Inimigo, que te vira a espalda, ponte de prata. 
A arma com que te defendes a teu Inimigo não a emprestes. 
Fome e frio mete a pessoa com seu Inimigo. 163

Quem é teu Inimigo? Oficial de teu ofício. 
Mais sofrível é Inimigo prudente que amigo impertinente. 
Quem seu inimigo assenta, em seu lugar dele se quer tirar. * 
Não te assanhes com o castigo que te dá o teu inimigo. * 

(Invejoso.) 
Nem o invejoso medrou, nem quem a par dele morou. *

Inverno. 
Bácoro fiado, bom Inverno e mau Verão. 
A vaca do vilão, se no Inverno dá leite, melhor o dará no Verão. 
Quem não tem calças no Inverno, não fies dele teu dinheiro. 
Ao Verão taverneira e ao Inverno padeira. 
Primeiro dia de Agosto, primeiro dia de Inverno. 
Sol de Inverno sai tarde e põe-se. 
Verão fresco, Inverno chuvoso, Estio perigoso. 
Amizade de genro, Sol de Inverno. 
Em o Verão por calma e o Inverno por frio não lhe falta achaque de vinho. 
[137] 
Nem no Inverno sem capa, nem no Verão sem cabaça. 
Arrenego da besta que no inverno tem sesta. * 

(João.) 
Ida de João Gomes, foi em sela, tornou em alforges. * 
Ainda que João Vaz tem besta, não deixam de lhe apontar à testa. * 
Agora lhe lembra a morte de João Grande. * 
S. Miguel e S. João passado, tanto manda o amo como o criado. * 
Discreto como os bois de João Afonso, que fogem da relva para a erva. * 

Jogo, e Jogar. 
No Jogo se perde o amigo e se ganha o inimigo. 
Mais descobre uma hora de Jogo que um ano de conversação. 
Quem no Jogo faz um erro, faz um cento. 
Todo o pescado é freima e todo Jogo postema. 164

Isto é Jogo de meninos. 
Agora lhe destes Jogo. 
Na casa de quem Joga, alegria pouca mora. 
Quem Jogou, pediu, furtou; Jogará, pedirá, furtará.
Não Jogo os dados, mas faço outros peores baratos. 
Aqui está a chave do jogo. * 
Com teu amo não jogues as pêras. * 
Quem te não ama, em praça ou em jogo te difama. * 

Irmãos. 
Três Irmãos, três fortalezas. 
Partamos como Irmãos, o meu meu e o teu de ambos. 
                                                
163 Sic. 
164 Freima: impaciência, inquietação, cuidado; teimosia. Postema: abcesso. 
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Cortam-me pés e mãos e metem-me entre meus Irmãos. 
Entre Pai e Irmãos não metas as mãos. 
Ira de Irmãos, ira de Diabos. 
Irmão maior, Pai menor. 
Quem não tem Irmão, não tem pé nem mão. 

Isto. 
Isto são cocos de menino. 165

Isto é escopeta de Ambrósio. 
Isto sabem-no cães e gatos. 
Isto tem dente de coelho. 
Isto vos há-de dar na cabeça. 
Isto demanda mais água. 
Isto é falar Português. (claro.) 
[138] 
Isto é muito tresler. 
Isto está ainda muito verde. 
Isto quer Martinho, sopas de vinho. 
Isto me dá Barbeiro; que Odreiro, tudo é cortar. 
Direi Isto em duas palavras. 
Com Isto me embalaram. 

Juiz. 
Juiz piedoso faz o Povo cruel. 
Juiz de Aldeia, quem o deseja o seja. 
Juiz de Aldeia, um ano manda, outro na cadeia. 
O Juiz ladrão com os pés na mão. 
Arrenego da Terra, onde o ladrão leva o Juiz à cadea. 
A Juiz fraco estomentá-lo. 166

Mau caminho leva o Juiz, quando vai para a forca. 
Ninguém é bom Juiz em sua causa própria. 
Por falta de Homens fizeram a meu Pai Juiz. 

Junho. 
Em Junho foice em punho. 
Feno alto ou baixo, em Junho é segado. 
Junho, Julho e Agosto, Senhora, não sou vosso. 

Lá. 
Lá vai quanto Marta fiou. 
Lá vão Leis, onde querem Reis. 
Lá te vás emprestado, donde venhas melhorado. 
Lá vem Fevereiro, que leva a ovelha e o carneiro. 
Lá para dia de S. Serejo. 
Lá vai o ruço e as canastras. 
[139] 
Lá vai a língua, onde o dente grita. 

                                                
165 Princeps: coucos. Bluteau: «O Coco, ou a Coca. Usamos destas palavras, para pôr medo a meninos, 
porque a segunda casca do Coco tem na sua superficie tres buracos com feyçaõ de cáveira.» 
166 Estomentar: fig. maltratar com pancadas ou palavras rudes. Bluteau: «He usado neste Adagio: A Juiz 
fraco, estomentallo. Parece quer dizer Estonallo, porque estonar he esfollar, escalcar, ou tirar a tona; e 
estonamento he o estonar.» 
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Lá vai a língua, onde dói a gengiva. 
Lá vai o mal, onde comem o ovo sem sal. 
Lá me leve Deus, onde estão os meus. 

Lã. 
À ovelha louçã disse a cabra: dá-me a Lã. 
Antes a Lã se perca que a ovelha. 
A ruim ovelha a Lã lhe peja. 
De manhã em manhã perde o carneiro a Lã. 
O Homem queremos ver, que os vestidos são de Lã. 
Canta a rã e não tem cabelo nem Lã. 
Ir por Lã e vir tosquiado. 
Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã. * 

Ladrão. 
Em longa geração, há Conde e Ladrão. 
Arrenego da Terra onde o Ladrão leva o Juiz à cadea. 
A Juiz Ladrão com o pé na mão. 
Alcaide sem alma, Ladrões à Praça. 
Bem parece o Ladrão na forca. 
Fazer do Ladrão fiel. 
Ladrãozinho de agulheta depois sobe à bargulheta. 167

O buraco chama ao Ladrão. 
Não há Ladrão sem encobridor. 
Pelejam os Ladrões, descobrem-se os furtos. 
Quem engana ao Ladrão, cem dias ganha de perdão. 
O Ladrão, da agulha ao ouro e do ouro à forca. 
O Ladrão cuida que todos tais são. 
Queres fazer do Ladrão fiel, fia-te dele. 
Contas na mão e o olho no Ladrão. 
O Ladrão que anda com o Frade, ou o Frade será Ladrão, ou o Ladrão Frade. 
Ao gato por Ladrão, não lhe dês de mão. 
[140] 
Quem tem filho varão, não dê vozes ao Ladrão. 
Não há geração sem rameira ou Ladrão. 168

Com os grandes Ladrões enforcam os menores. 
Ladrar. 

Ladre-me o cão, não me morda. 
Mal Ladra o cão, quando Ladra de medo. 
Nunca falta um cão que vos Ladre. 
O cão velho, quando Ladra, dá conselho. 

Lamber. 
Cão que muito Lambe tira sangue. 
Bem sabe o gato, cujas barbas Lambe. 
Bem se Lambe o gato, depois de farto. 
Entrar Lambendo e sair mordendo. 
Engou a velha os bredos, souberam-lhe bem, Lambeu os dedos. 169

                                                
167 Bluteau: «Ladraõsinho d'agulheta depois sobe à baryulheta.» 
168 Princeps: lameira. 
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Avezou-se a velha aos bredos, lambe-lhe os dedos. *
Lástimas. 

Quem Lástimas escuta, está perto de perdoar. 
Lavar. 

Uma mão Lava a outra e ambas, o rosto. 
Até o Lavar dos cestos é vindima. 
Em Verão cada um Lava seu pano. 
Água sobre água, nem suja, nem Lava. 
Mão Lavada sujidade tira. 

Lavrador. 
A Lavrador descuidado os ratos lhe comem o semeado.

Lavrar. 
Lavra por S. João, se queres haver pão. 
Lavra com tempo e vá por ambos. 
Lavra o meu boi pelo folgado e o teu por afamado. 
Mais pró faz o ano que o campo bem Lavrado. 
[141] 
A Terra Lavrada em Agosto à estercada dá de rosto. 
O casal de ruim Lavrador e a vinha do bom adubador.
O arado barbudo e o Lavrador barbado. 

(Leão.) 
O leão é às vezes manjar de pequenas aves. * 

Lebre. 
A Lebre é de quem a levanta e o coelho de quem o mata. 
A galgo velho deita-lhe a Lebre e não coelho. 
Às vezes mais corre o Demo que a Lebre. 
Em Dezembro a uma Lebre galgos cento. 
Não levantes Lebre que outrem leve. 
Levantas a Lebre para que outrem medre. 
Se assim corres como bebes, vamo-nos às Lebres. 
Não há carne perdida, senão Lebre assada e perdiz cozida. 
Pressa mete Lebre a caminho. 
Pela boca morre o peixe e a Lebre ao dente. 
Vender gato por Lebre. 

Lei. 
A Lei de reinar é como a de amar. 
Esse é Rei, que não conhece Lei. 
Mau Rei, bom Rei, a toda a Lei, viva El-Rei. 
Qual o Rei, tal a Lei; qual a Lei, tal a grei. 
Novo Rei, nova Lei. 
Não são boas as Leis porque mandam, mas porque se guardam. 
Lá vão Leis, onde querem Reis. 
Feita a Lei, cuidada a malícia. 
Antes bom rei que boa lei. * 
Lá vão leis onde querem cruzados. * 
Lá vão leis onde vós quereis. * 
                                                                                                                                                   
169 Bluteau: «Engar com alguem. (Termo do vulgo) Pegar com alguem; vem de Engos, erva, que facilmente 
pega em qualquer parte, que se plante.». 
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Leite. 
Queijo de ovelhas, manteiga de vacas e Leite de cabras. 
[142] 
Disse o Leite ao vinho, venhas embora, amigo. 
Não me contenta nada moça com Leite nem borracha com água. 
Leite sem pão até à porta vai. 
O que no Leite se mama na mortalha se derrama. 
Bilha de Leite por bilha de azeite. 
Em casa de Maria Parda uns comem Leite e outros nata. 
A cabra da minha vizinha mais Leite dá que a minha.

Lenha. 
A bom mato vindes fazer Lenha. 
Não sabe em que mato vá fazer Lenha. 
A quem Deus quer ajudar, o vento lhe apanha a lenha. * 
Lenha verde mal se acende, quem muito dorme pouco aprende. * 
Arde o fogo segundo a lenha do bosque. * 
Lenha verde nem se queima, nem se acende. * 

Levar. 
Levar as lampas. 170

Levar a negra. 171

Levar a todos pela mesma esteira. 
Levar água ao Mar. 
Leva couro e cabelo. 
Leve a fortuna tantas agulhas ferrugentas. 
Levar má noite e parir filha. 

Língua. 
A Língua longa é sinal de mão curta. 
À má Língua, tesoura. 
Com a Língua te posso ajudar, mas não com o meu te dar. 
Lá vai a Língua, onde dói a gengiva. 
Não diga a Língua por onde não pague a cabeça. 
Língua de praga. 
Perro velho não aprende Língua. 
Vencer a Língua é mais que vencer arraiais. 
Dar com a Língua nos dentes. 
Mente quem dá com a Língua no dente. 

(Linhagens.) 
Em linhagens longas, alcaides e pregoeiros. * 
[143] 

Linho. 
Do Linho arestoso faze camisas a teu esposo. 
O Linho apurado dá lenço dobrado. 
Por um cabelinho se pega o fogo no Linho. 
Ao bebedor não lhe falta vinho, nem à fiandeira Linho. 
O linho, quem o alinha esse o fia. * 
                                                
170 Bluteau: «Ficar superior a alguem em alguma cousa.» 
171 Bluteau: «Palavra de jugadores. He o terceiro jogo, com o qual o parceiro desempata os dous primeiros, & 
vence.» 



128

Lisonjeira. 
À Lisonjeira faze mau rosto. 172

(Listra.) 
Pela listra se conhece a touca. * 

Lobo. 
Guarda do Lobo, quando se enoja. 
A Mulher é Loba no escolher. 
Falai no Lobo, ver-lhe-eis a pele. 
Bem folga o Lobo com o couce da ovelha. 
Do contado come o Lobo. 
Nunca um Lobo mata outro. 
Com cabeça de Lobo ganha o raposo. 
Do mal que faz o Lobo apraz ao corvo. 
Dous Lobos a um cão bem o comeram. 
Fartura de Lobo três dias dura. 
Lobo tardio não toma vazio. 
Lobo faminto não tem assento. 
Lobo que preza toma, inda que se vai, não cerra a boca. 
Não compres do Lobo carne. 
O Lobo muda a pele, mas não o vezo. 
O Lobo perde os dentes, mas não o costume. 
Cão que Lobos mata Lobos o matam. 
Onde o Lobo acha um cordeiro, busca outro. 
O que a Loba faz ao Lobo apraz. 
Quando o Lobo come outro, fome há no souto. 
Quando o Lobo vai furtar, longe de casa vai cear. 
Asno de muitos Lobos o comem. 
Primeiro de Maio corre o Lobo e o veado. 
Quando o Lobo vai por seu pé, não come o que quer. 
[144] 
À carne de Lobo, dente de cão. 
A poeira de gado tira o Lobo de cuidado. 
Tirar da boca do Lobo. 
Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã. * 

Louçã. 
A barba cã se entrega à moça Louçã. 
Uma irmã a outra irmã não quer ver mais Louçã. 
Mulher muito Louçã dar-se quer à vida vã 173. 
Moça Louçã, cabeça vã. 

Louco. 
Um Louco faz cem loucos. 
De Médico e de Louco cada um tem um pouco. 
Cada Louco com sua teima. 
Pela pena o Louco se faz sábio. 
A palavras Loucas orelhas moucas. 
Poucos e Loucos e mal avindos. 
                                                
172 Bluteau: «O Adagio Portuguez diz, a lisonjeiro fazer mao rosto.» 
173 Princeps: louçã. Corrige na 2ª ed. 
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Eu poderei pouco, ou dirão que não sou Louco. 
(Louvar.) 

Quem não se louva, de ruim se afoga. * 
Louvor. 

Não pede Louvor quem o merece. 
Grandes Louvores sem inteireza não se ganham. 

Lua. 
Quando minguar a Lua, não comeces cousa alguma. 
Estar a Lua sobre o forno. (se diz do doudo com fúria em Lua cheia; e aqui se toma o forno 
pela cabeça do Homem, porque então lhe fervem os miolos.) 
Com os raios da Lua não madurecem as uvas. (Diz-se dos que não têm poder ou vontade 
eficaz no que empreendem.) 
Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua. * 174

[145] 
Maça, ou Massa. / Massa 

A quem coze e amassa, não furtes a Massa. 
Homem de nossa Massa, com quem nos amassamos. 

Maçã. 
Das cores a grã, das frutas a Maçã. 
Esta é 175 a Maçã e madureça, lá virá quem a mereça. 
Para que apara a Maçã, quem lhe há-de comer a casca? 176

Ora pela pêra, ora pela maçã, minha filha nunca é sã. * 
(Machado.) 

Pequeno machado derruba grande carvalho. * 
(Madrasta.) 

Quem na casa da mãe não atura, na da madrasta não espere ventura. * 
Madrugar. 

Madruga e verás, trabalha e terás. 
Tarde Madruguei, mas bem arrecadei. 
Mais pode Deus ajudar que velar e Madrugar. 
Nem por muito Madrugar amanhece mais cedo. 
Mais vale quem Deus ajuda que quem muito Madruga. 
Homem que madruga de algo tem cura. * 
Por muito madrugar não amanhece mais asinha. * 

Madura, e Maduras. 177

Agosto Madura e Setembro vindima. 
Quem come as duras, coma as Maduras. 
Entre duas verdes, uma Madura. 
Vai às duras e eu às Maduras. 

Mãe. (v. Mãi) 
Magra. 

A Magra baila 178 na boda, e não a gorda. 
Carne Magra de porco gordo. 

                                                
174 Vide nota 32. 
175 Princeps: Este. 
176 Princeps: com ponto final. 
177 2ª ed.: Madurar, e Maduro. 
178 Princeps: balha. 
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Ou Magro, ou gordo, aqui está o porco todo. 
Perdigão gordo, pássara Magra. 
Quem a vaca d’el-Rei come Magra, gorda a paga. 

Mãi./ Mãe 
Mãe velha e camisa rota não desonra. 179

[146] 
Mãe aguçosa, filha preguiçosa. 
Mãe e filha vestem uma camisa. 
Mãe e filhos por dar e tomar são amigos. 
Mãe, casai-me logo, que se me arruga o rosto. 
Mãe, que cousa é casar? Filha, fiar, parir e chorar. 
Tal é o Demo como sua Mãe. 
Quando entrares na Vila, pergunta 180 primeiro pela Mãe que pela filha. 
Dai-me Mãe acautelada, dar-vos-ei filha guardada. 
Dizem que três Mães boas parem três filhas ruins: a verdade pare o ódio; a muita 
conversação, desprezo; a paz, ociosidade. 
A mãe e a filha por dar são, ou se fazem amigas. * 
Azáfama, padeiras, que minha mãe quer um pão. * 
Para melhores fadas me criava minha mãe. * 

Maio. 
A quem em Maio come Sardinha, em Agosto lhe pica a espinha. 
Câmaras de Maio, saúde de todo o ano. 
Em Maio vai e torna com recado. 
Enxame de Maio, quem to pedir, dá-lho, e de Abril, guarda-o para ti. 
Em Maio, a quem não tem basta-lhe o saio. 
Guarda pão para Maio e lenha para Abril. 
Uma água de Maio e três de Abril valem por mil. 
Sono de Abril, deixa-o a teu filho dormir, e o de Maio a teu cunhado. 
Maio coveiro não é vinhateiro. 
Maio come o trigo e Agosto bebe o vinho. 
Maio hortelão, muita palha, pouco pão. 
Maio pardo, Junho claro. 
Maio pardo faz o pão grado. 
Pão tremês, não o comas nem o dês, mas guarda-o para Maio. 
Primeiro de Maio, corre o lobo e o veado. 
[147] 
Quanto Maio acha nado, tudo deixa espigado. 
Quem em Maio relva, não tem pão nem erva. 
Quem em Maio não merenda, aos mortos se encomenda e aos finados encomenda. 
Touro, galo e barbo, todos têm sazão em Maio. 
Se não chover entre Maio e Abril, dará o Rei o carro e o carril por uma fogaça e por um 
funil, e a filha a quem a pedir. * 
Se chover em Maio, carregará o Rei o carro; e em Abril, o carril; e entre Abril e Maio, o 
carro e o carril. * 

Mais. 
Mais vale duro que nenhum. 
                                                
179 Sic. 
180 Princeps: perguntai. 
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Mais quer a cea que toalha seca. 
Mais dias há linguiças. 
Mais quero para meus dentes que para meus parentes.
Mais vale dous bocados de vaca que sete de pata. 
Mais quero o velho que me honre que moço que me assombre. 
Mais vale ruim cavalo que ter asno. 
Mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. 
Mais vale um pássaro na mão que dous que vão voando. 
Mais vale magro no mato que gordo no papo do gato. 
Mais vale um bom amigo que parente nem primo. 
Mais valem amigos na Praça que dinheiro na arca. 
Mais descobre uma hora de jogo que um ano de conversação. 
Mais guarda a vinha o medo que o vinheiro. 
Mais pró faz o ano que o campo bem lavrado. 
Mais valem alimpaduras181 da minha eira que o trigo da tulha alheia. 
[148] 
Mais vale água do Céu que todo o regado. 
Mais abranda o dinheiro que palavra de Cavaleiro. 
Mais faz quem quer que quem pode. 
Mais há quem suje a casa que quem a varra. 
Mais quero estar trabalhando que chorando. 
Mais vale vaca em paz que pombo em guerra. 
Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha emprestado. 
Mais vale magro no tear que magro no monturo. 
Mais vale palmo de pano que pedaço de burel. 
Mais sabe o sandeu no seu que o sisudo no alheio. 
Mais vale guardar que pedir. 
Mais vale pedaço de pão com amor que galinha com dor. 
Mais vale bem de longe que mal de perto, e sim tardio que o macio, e ter fome que fastio. 
Mais vale penhor na arca que fiador na Praça. 
Mais vale boa rega que boa renda. 
Mais vale ganhar no lodo que perder no ouro. 
Mais vale casa donde a roca manda que a espada. 
Mais vale perder-se o Homem que o nome, se ele é bom. 
Mais come o boi de uma lambida que a ovelha em todo o dia. 
Mais paga boa palavra que caldeira de água. 
Mais vale só que mal acompanhado. 
Mais honra há que a barba. 
Mais vale merecer honra e não a ter, que tendo-a, não a merecer. 
Mais vale néscio que porfiado. 
[149] 
Mais velha é a Igreja e vão a ela. 
Mais vale às vezes favor que justiça nem razão. 
Mais são os casos que as Leis. 
Mais vale salto de mata que rogos de Homens bons. 
Mais dá o cru que o nu. 

                                                
181 Princeps: alimpduras. 
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Mais vale um toma que dous te darei. 
Mais custa mal fazer que bem fazer. 
Mais vale vergonha na cara que mágoa no coração. 
Mais matou o Céu que sarou Avicena. 
Mais vale suar que enfermar. 
Mais asinha se toma um mentiroso que um coxo. 
Mais há na boa que ser casta. 
Mais puxa moça, que corda. 
Mais vale velha com dinheiro que moça com cabelo. 
Mais fere a má palavra que espada afiada. 
Mais vale pedir e mendigar que na forca pernear. 
Mais vale arrodear que afogar. 
Mais há na amarra que fazê-la e furá-la. 
Mais vale que sobeje que não falte. 
Mais sabes do que eu te ensinei.  
Mais vale um dia de discreto que cento de néscio. 
Mais vale saber que haver. 
Mais vale perder que mais perder. 
Mais vale calar que mal falar. 
Mais vale migalha que pêlo de barba. 
Mais tem o rico, quando empobrece, do que o pobre, quando enriquece. 
Mais corre ventura que cavalo ou mula. 
Mais vale tarde que nunca. 
[150] 
Mais vale quem Deus ajuda que quem muito madruga. 
Mais vale o feitio que o pano. 
Mais custa a mecha que o cevo. 
Mais barato é o comprado que o pedido. 

Mal. 
Mal por Mal, melhor era o de ontem. 
Aquele não faz pouco, que seu mal deita a outro. 
A quem Mal vive, o medo segue. 
Besteiro que Mal atira prestes tem a mentira. 
Do Mal que fizeres não tenhas testigo, ainda que seja teu amigo. 
Mal por Mal não se deve dar. 
Mal alheio pesa como um cabelo. 
O bem soa e o Mal voa. 
Por bem fazer Mal haver. 
Ninguém faz Mal que o não venha a pagar. 
Quem faz Mal, espere outro tal. 
O que vive Mal pouco vive. 
Quem diz Mal do seu, Mal calará o alheio. 
A pequeno Mal grande trapo. 
Donde vás Mal? Onde há mais Mal. 
Embora vás Mal, onde te põem bom cabeçal. 182

Mal conhecido com seu dono morre. 

                                                
182 Cabeçal: travesseiro. 
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Mal sobre Mal, pedra por cabeçal. 
Mal prolongado, morte no cabo. 
Não há Mal que o tempo não cure. 
Não é de agora o Mal que não melhora. 
O Mal largo e a morte no cabo. 
O Mal alheio dá conselho. 
O Mal do olho cura-se com o cotovelo. 
O Mal que não tem cura é loucura. 
O Mal e o bem à face vem. 183

Pouco Mal e bom gemido. 
[151] 
Para Mal de costado bom é abrolho. 
Para Mal, que hoje acaba, não há remédio, o de amanhã não basta. 
Quando o nó se faz piolho, com Mal anda o olho. 
Quem Mal padece, Mal parece. 
Pontas e o colar encobrem muito Mal. 
Vai de Mal em peor. 
Há Males que vêm por bem. 
Ao que faz Mal nunca lhe faltam achaques. 
Mal haja quem calvo pentea. 
Mal daqui, peor dali. 
Mal de muitos gozo é. 
Mal me querem minhas comadres, porque lhes digo as verdades. 184

Mal alheio não cura minha dor. 
Mal vai à corte, onde o boi velho não tosse. 
Mal me serves, peor te pagarei. 
Mal vai à casa, onde a roca manda à Espada. 
Mal vai ao passarinho na mão do Menino. 
Mal vai à raposa, quando vai aos grilos. 
Mal vai ao rato, quando não sabe mais de um buraco.

(Malbaratar.) 
Quem adiante não cata, atrás cai e malbarata. * 

Malícia. 
Feita a Lei, cuidada a Malícia. 
Olho mau, a quem o viu pegou Malícia. 
Ainda que a Malícia escurece a verdade, não a pode apagar. 

Mancebo. 
Enfeitai o cepo, parecerá Mancebo. 
Melhor é mau mancebo que feixe de lenha. * 
O amor no velho traz culpa, mas no mancebo fruto. *

Mandar. 
Mandar não quer par. 
Manda o amo ao moço, o moço ao gato, e o gato ao rato. 
[152] 
Rou, rou, faça-se o que El-Rei Mandou. 185

                                                
183 Sic. 
184 Princeps: lhe. 
185 Bluteau: «Rou, Rou: Usaõ os Portuguezes deste adagio popular: Rou, Rou, faça-se o que el-Rey mandou.»
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Rogos de rei Mandados são. 
Não faltará Rei que nos Mande, nem Papa que nos excomungue. 
Pelo caminho do bem obedecer se chega ao bem Mandar. 
O moço oficial faça o que lhe Mandam e não fará mal. 
Manda e descuida, não se fará cousa nenhuma. 
Manda e faze-o, tirar-te-á cuidado. 
Manda o sábio com embaixada e não lhe digas nada. 

Manhas. 
Quem más Manhas há, tarde ou nunca as perderá. 

Manilha. 
Há homem com Manilha, que com todos trinca. 186

(Manjar.) 
Não há manjar que não enfastie, nem vício que não enfade. * 

Máo./ Mau 
Mau virá que bom te fará. 
A mancebo Mau, com mão e com pau. 
Ao bom dia abre a porta e ao Mau te aparelha. 
Debaixo de bom saio está o homem Mau. 
Do fogo te guardarás e do Mau Homem não poderás. 
O Mau ao bom anoja, que ao Mau não ousa. 
O Mau vizinho vê o que entra, mas não o que sai. 
Pelos Maus perdem os bons. 
O Mau sempre cuida com enganos. 
Amor, amor, princípio Mau e fim peior. 
Saco de carvoeiro, Mau de fora, peior de dentro. 
[153] 
Em ano bom, o grão é feno, e em o Mau, a palha é grão. 
Não há Mau ano por muito pão. 
Não há Mau ano por pedra, mas guai de quem acerta. 
O Mau ano em Portugal entra nadando. 
Quem tem gado, não deseja Mau ano. 
Quem tem vinha em Mau lugar, a olho vê seu mal. 
De Mau corvo Mau ovo. 
De Mau ninho não crieis passarinho. 
Asno Mau, junto de casa corre sem pau. 
Do bom, bom penhor, e do Mau, nenhum penhor nem fiador. 
Aquela ave é Má, que em seu ninho suja. 
Em cada parte há pedaço de Mau caminho. 
Ribeiras de Portugal, poucas e Más de passar. 
A Mau Capelão, Mau Sacristão. 
À Má língua, tesoura. 
A Más fadas, más bragas. 
Castiga o bom, melhorará; castiga o Mau, piorará. 
Quem casa por amores, Maus dias, piores noites. 
A Mau moço, Mau amo. 
Quem bom e Mau não pode sofrer, a grande honra não pode vir ter. 

                                                
186 Bluteau: «O Adagio Portuguez diz, Há homem como manilha, que com todos trinca.» 
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À boa moça e à Má põe-lhe almofada. 
Bons e Maus mantêm Cidade. 
Em Mau ano e em bom ano, aveza bem teu papo. 
O bom Pai ame-se e o Mau sofra-se. 
Para o bom pede, para o Mau deseja. 
Quem com Mau vizinho há-de vizinhar, com 
[154] 
um olho há-de dormir, e com outro vigiar. 
O filho do bom passa o Mau e passa o bom. 
O filho do Mau quando sai bom é razoado. 
Vão-se os dias Maus e vão-se os bons, e ficam os filhos e netos de ruins avós. 
Boi Mau no corno cresce. 
De galinhas e Más fadas cedo se enchem as casas. 
Onde não há morte, não há Má sorte. 
Saram cutiladas e não Más palavras. 
Melhor é Mau mancebo que feixe de lenha. 
O bom sofre, que o Mau não pode. 
Nem rio sem vau, nem geração sem Mau. 
Boa conta, Má conta, tudo é conta. 
Besteiro Mau aos seus atira. 
De doudo, pedrada ou Má palavra. 
Janeiro molhado, se não é bom para o pão, não é Mau para o gado. 
Quem não debulha em Agosto, debulha com Mau rosto. 
Má hora vá contigo. 
Em Má hora nasce quem má fama cobra. 
Quem Más fadas não acha, das boas se enfada. 
Um dia em jejum, três dias Maus para o pão. 
Mau caminho leva o Juiz, quando vai para a forca. 
Companhia de três é Má rez. 
Olho Mau, a quem viu pegou malícia. 
As boas novas a todo o tempo e as Más pela manhã. 
Bocado de Mau pão não o comas nem o dês a teu Irmão. 
O que é bom para o ventre é Mau para o dente. 
[155] 
Quem Má boca tem, má bostela faz. 
Quem é Mau na sua Vila, peor será em Sevilha. 
Quem Má demanda tem, a brados a mete. 
A Má Irmã não te ama. 
A Má vizinha dá agulha sem linha. 
Não é Má Mulher a que faz o que deu. 
Nenhum dia é mau, se a morte vem a horas. 
Sinal é de Má besta, suar detrás da orelha. 
Cutelo mau corta o dedo e não corta o pau. 
Ao mau vento, volta-lhe o capelo. 
A Má chaga sara e a má fama mata. 
A Má sorte envidar forte. 
Ao Mau costume quebrar-lhe a perna. 
Ao Mau caminho dar-lhe pressa. 
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A quem Má fama tem, nem acompanhes, nem digas bem. 
Boas palavras e maus feitos enganam sisudos e néscios. 
Com Má gente é remédio muita terra em meio. 
Da Má companhia guar-te de ser autor, nem parte. 
Não há tão mau tempo, que o tempo não alivie seu tormento.
Não há palavra Má, se a puserem em seu lugar. 
Mau Rei, bom rei, a toda a lei, viva El-Rei. 
O mau som dana a cantiga. 
A mau bácoro boa lande. 187

Vezo Mau tarde é deixado. 
Uma passada Má quem quer a passa. 
Falai no mau, aparelhai o pau. * 
Antes com bons a furtar que com maus a orar. * 

Mãos, e Mão. 
Também tenho duas Mãos. 
Ao vilão dão-lhe o pé e toma a Mão. 
[156] 
Conheço-o como as minhas Mãos. 
Dar bofetada e esconder a Mão. 
Dar com a Mão na testa de riso. 
Contas na Mão e o olho ladrão. 
A Mão no peito e o pé no leito. 
Sol de Abril, abre a Mão, deixa-o ir. 
A língua longa é sinal de Mão curta. 
Uma Mão lava a outra e ambas o rosto. 
Mais vale um passarinho na Mão que dous que vão voando. 
Mal vai o passarinho na Mão do menino. 
Não metas a Mão em prato, onde te fiquem as unhas. 
Quem a Mão alheia espera, mal janta, e peor cea. 
Não passes o pé além da Mão. 
Mão lavada sujidade tira. 
Muitas Mãos e poucos cabelos asinha os depenam. 
O que cai da Mão dá-o a teu irmão. 
O que Mãos não levam, paredes o acham. 188

A Mãos lavadas, Deus lhe dá que comam. 
Beija o Homem a Mão que quisera ver cortada. 
Mete a Mão em teu seio, não dirás do fado alheio. 
Mãos de Mestre unguento são. 
Quem quiser olho são, ate a Mão. 
Mão sobre mão como Mulher de Escrivão. 
Todo o Homem põe a Mão no chão de quando em quando.
Vencer às Mãos lavadas. 
Mão posta ajuda é. 
Põe tu a Mão e Deus te ajudará. 
Quem quiser ver o vilão, meta-lhe o cargo na mão. *
O que nosso for à mão nos virá. * 
                                                
187 Lande: bolota. 
188 Princeps: lavam. 
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Contas na mão e borracha à cinta. * 
[157] 

Mar. 
Alto Mar, e não de vento, não promete seguro tempo.
Jornada de Mar não se pode taxar. 
Quem não entra no Mar, não se afogará. 
Quem se não quer aventurar, não passe o Mar. 
Se queres aprender a orar, entra no Mar. 
Ó Mar, quem se vira casado! 
Nem tanto ao Mar, nem tanto à Terra. 
Outubro, Novembro, Dezembro, não busques o pão no Mar. 
Quem quiser medrar, viva em pé de serra ou em porto de Mar. 
Vi um Homem, que viu outro Homem, que viu o Mar. 
Por ter a vista bela, olha o Mar e mora na Terra. 

Março. 
Água de Março peor é que nódoa no pano. 
Em Março, queima a velha o maço. 
Em Março, nem rabo de gato molhado. 
Março Marcegão, pela manhã rosto de cão, à tarde Verão. 
Março ventoso, Abril chuvoso, do bom colmeal farão astroso. 
Quando troveja em Março, aparelha os cubos e o braço. 
Quem não pode em Março, vindima no regaço. 
Se não chover em Março e Abril, venderá El-Rei o carro e o carril. 189

Sol de Março pega como pegamasso e fere como maço. 
Se queres bom cabaço, semea em Março. 
[158] 

Marido. 
Ao bom Marido cevá-lo com galinhas da par do galo. 
Ao Marido, serve-o como amigo e guar-te dele como inimigo. 
Assim é o Marido amarelado, como casa sem telhado. 
Dor de cotovelo e dor de Marido ainda que doa, logo é esquecido. 
Cresce o ouro bem batido como a Mulher com bom Marido. 
Não é nada, senão que matam a meu Marido. 
O Marido e o linho não é escolhido.  
O Marido, antes com um só olho, que com um Filho. 
Seja Marido e seja grão de milho. 
Seja o Marido cão e tenha pão. 
Em casa do mesquinho mais pode a Mulher que o Marido. 
Pelo Marido Rainha e pelo Marido mesquinha. 
Pelo Marido vassoura e pelo Marido Senhora. 
Perda de Marido, perda de alguidar, um quebrado, outro no poial. 
Marido, não vejas; Mulher, cega não sejas. 
O marido barca e a mulher arca. * 
Arruído, arruído, deu a mulher no marido. * 
Queres ver teu marido morto, dá-lhe couves em Agosto. * 

Massa. (v. Maça) 

                                                
189 Princeps: carrril. 
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Mata. 
Da Mata sai quem a queima. 
De má Mata nunca boa caça. 
Nem de cada malha peixe, nem de cada Mata feixe. 

Mau. (v. Máo) 
Mazela. 

De pequena bostela se levanta grão Mazela. 
Quem mais não pode, de sua Mazela morre. 
Quem tem mazela tudo lhe dá nela. * 
[159] 

Médicos. 
Médicos de Valença, grandes fraldas, pouca Ciência.
Mijar claro, dar uma figa ao Médico. 
Nem com cada mal ao Médico, nem com cada trampa ao Letrado. 190

Os erros do Médico a terra os cobre. 
Quando o Médico é piedoso, é o doente perigoso. 
Ao Médico, Confessor e Letrado não os tenhas enganado. 
Quando o enfermo diz ai, o Médico diz dai. 
De Médico e de louco cada um tem um pouco. 

Medo. 
Ao que mal vive, o Medo o persegue. 
A quem Medo hão, o seu logo lhe dão. 
Não hei Medo ao frio nem à geada, senão à chuva porfiada. 
Medo há Paio, pois reza. 
Medo haverei, mas bom nunca o serei. 
O Medo guarda a vinha e não o vinheiro. 
O Medo mete a lebre a caminho. 
Quem tem medo, compra um cão. * 

Medra. 191

Quem não herda, não Medra. 
Quem quiser Medrar, viva em pé de serra ou perto de mar. 
Três cousas fazem ao Homem Medrar, Ciência e o Mar e a casa Real. 
Nem o invejoso Medrou nem o que a par dele morou. 
Afanar, afanar, e nunca medrar. * 

(Meirinho.) 
Fugi do alcaide, caí no meirinho. * 
Prendeu-me o alcaide, soltou-me o meirinho. * 
Seja eu meirinho e seja de um moinho. * 

Mel. 
Quem com Mel trata, sempre se lhe apega. 
Caro é o Mel para o guloso. 
Com açúcar e com Mel até as pedras sabem bem. 
[160] 
Fazei-vos Mel, comer-vos-ão as moscas. 
Não é o Mel para a boca do asno. 
                                                
190 Trampa: (antigo) engano doloso; trapaça, velhacaria. Bluteau: «Trampa. Engano, Trapaça. Neste sentido 
deriva-se do Francez Tromper, que he Enganar.» 
191 2ª ed.: Medrar. 
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Vender Mel ao colmeeiro. 
Homem sem proveito é o Mel no dedo. 
Boca de Mel, mãos de fel. 
Azeite de riba, Mel do fundo, vinho do meio. 
Agora dá pão e Mel, depois dará pão e fel. 
Boca de Mel, coração de fel. 
Do Mel, o menos. 
Mel novo, vinho velho. 
Mel pelos beiços. 
Miguel, Miguel, não tens abelhas e vendes Mel? 
Pouco fel dana muito Mel. 
Água sobre Mel sabe mal e não faz bem. 
O Mel bailando se quer. 
Avezou-se a velha ao mel, comer-se quer. * 

Melão. 
O Melão e a Mulher maus são de conhecer. 
O Melão e o queijo toma-lo a peso. 192

Melhor. 
Melhor é errar com muitos que acertar com poucos. 
Melhor é prevenir que ser prevenido. 
Melhor é mudar conselho que perseverar no erro. 
Melhor é migalha de rei que mercê de Senhor. 
Melhor é só que mal acompanhado. 
Melhor é muitos poucos que poucos muitos. 
Melhor é vergonha no rosto que mágoa no coração. 
Melhor é ano tardio que vazio. 
Melhor é palha que nada. 
Melhor é perder por temporão que por serôdio. 
[161] 
Melhor é descoser que romper. 
Melhor é dobrar que quebrar. 
Melhor é deixar a inimigos que pedir a amigos. 
Melhor é mau concerto que boa demanda. 
Melhor é um pão com Deus que dous com o Demo. 
Melhor é um passarinho nas mãos que dous voando. 
Melhor é calar que falar mal. 
Melhor me parece teu jarro amolegado que o meu são. 
Melhor é podre que mal comido. 
Melhor é fazer agastar um cão que uma velha. 
Melhor é pão duro que figo maduro. 
Melhor é o meu que o nosso. 
Melhor é fazer debalde que estar debalde. 
Melhor é roto que alheio. 
Melhor é uma casa na Vila que duas no arrabalde. 
Melhor é fumo em minha casa que na alheia. 
Melhor é sapato roto que pé formoso. 

                                                
192 Sic. 
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Melhor é dívida nova que pecado velho. 
Melhor é comprar que rogar. 
Melhor é curar goteira que casa inteira. 
Melhor é a galinha da minha vizinha que a minha. 
Melhor é volta que revolta. 
Melhor é mau mancebo que feixe de lenha. 
Melhor é dar a ruins que pedir a bons. 
Melhor é dente podre que cova na boca. 
Melhor é ser torto que cego de todo. 
Melhor é rosto vermelho que coração negro. 
[162] 

Melhoria. 
Por Melhoria, minha casa deixaria. 

Menina, e Menino. 
Amor de Menino, água em cestinho. 
Dos Meninos se fazem os Homens. 
Menina e vinha, peral e faval maus são de guardar. 
Nem de Menina te ajuda, nem cases com viúva. 
Menino e moço, antes manso que formoso. 
Come, Menino, crear-te-ás; come, velho, viverás. 
Não digas ao velho que se deite, nem ao Menino que se levante. 
Dinheiro tinha o Menino, quando moía o moinho. 
O leitão com vinho torna-se Menino. 
Mal vai ao passarinho na mão do Menino. 
A moça e o Menino no Verão hão frio. 
Quem se lava com vinho, torna-se Menino. 
Tal te vejas entre inimigos, como pássaro na mão de Meninos. 
O Menino e o cachorrinho donde lhe fazem o mimo. 
Não tem Homem siso mais que quanto querem os Meninos. 193

Mentir. 
Mente Pedro, porque o tem de vezo. 
Menos se Mentiria, se de Mentir se pagasse sisa. 
Mente quem dá com a língua no dente. 
Mente mais do que dá por amor de Deus. 
Mente Marta, como sobrescrito de carta. 
O Mentir não paga sisa. 
O velho na sua terra e o moço na alheia 
[163] 
sempre Mentem de uma maneira. 
Quem Mente, arrede testemunhas. 194

Quem me Mente, não me engana. 
Quem Mentiu e jurou, não me enganou. 195

Quem sempre Mente, vergonha não sente. 
Mentir nem zombando. 
Quem Mente, não vem de boa gente. 
                                                
193 Princeps: Não tem Homem siso mais que querem os Meninos. 
194 2ª ed.: Quem mente, ou quer, ou quiser mentir, arrede testemunhas. 
195 Princeps: Mente. 
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Culpa fea é Mentir; mas muito mais mentindo ao verdadeiro. 
O Homem que Mente é instrumento destemperado. 

Mentira. 
Besteiro que mal atira prestes tem a Mentira. 
A Mentira sempre é vencida. 
A Mentira não tem pejo. 
De longas vias, longas Mentiras. 
Mentiras de caçadores são as maiores. 
Uma Mentira acarreta outra. 
Uma Mentira descobre outra. 
Curtas tem as pernas a Mentira e alcança-se asinha.
Quem folga em ouvir Mentiras, estuda-as para dizê-las. 
A verdade é clara, a Mentira é sombra. 
Não há saber que baste para contrafazer muito tempo Mentiras. 
O Rei deve de ser triaga contra a Mentira. 196

A verdade dá estima, a Mentira privança. 
A teu amigo dize-lhe mentira, se te guardar verdade, dize-lhe puridade. * 

Mentirosos. 
Mais asinha se toma um Mentiroso que um coxo. 
Cuida o Mentiroso que tal é o outro. 
O Homem Mentiroso larga a honra a pouco preço. 
[164] 

Mercado. 
Muitos vão ao Mercado e cada um com seu fado. 

(Merenda.) 
Merenda comida, companhia desfeita. * 

(Mês.) (v. Mez) 
Mesa. 

Nem Mesa que bula, nem pedra na servilha. 197

Não tem que comer, assenta-se à Mesa. 
Nem Mesa sem pão, nem Exército sem Capitão. 
Quem à Mesa alheia come, janta e cea com fome. 
Se comeres antes que vás à Igreja, depois não te porão a Mesa. 
Vésperas da Aldeia, põe a Mesa e a cea. 
A moço mal mandado ponde a Mesa, mandai-o com recado. 
Sê moço bem mandado, comerás à Mesa com teu amo. 
Casa varrida e Mesa posta hóspedes espera. 
Em Mesa redonda não há cabeceira. 
Não compres de regateira, nem te descuides em Mesa.
Quem entra em casa feita, ou se assenta em Mesa posta, não sabe o que custa. 
Chamar a um debaixo da Mesa. (é quando, não vindo a horas de comer, lhe comem a sua 
ração.) 
À tua mesa nem à alheia não te assentes com a bexiga cheia. * 

Mesquinha, e Mesquinho. 

                                                
196 Triaga: o mesmo que teriaga; remédio contra diversas enfermidades, antídoto contra a mordedura de 
animais venenosos; recurso, panaceia. 
197 Servilha: calçado de couro. Bluteau: «Hum genero de calçado, mas de couro muyto brando, & de 
ordinario sem solas, como as que vemos nos pés dos Anjos, nas procissoens.» 
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A Mulher Mesquinha detrás do lar acha a espinha. 
Pelo Marido Rainha e pelo Marido Mesquinha. 
Neste Mundo Mesquinho, quando há para pão, não há para vinho. 
O Homem Mesquinho depois de comer há frio. 
[165] 
Se eu fora Mesquinha, não fora masquinha.198

A escudeiro Mesquinho, rapaz adivinho. 
Saramago com toucinho é manjar de Homem Mesquinho.199

Homem provido não vive Mesquinho. 
Guar-te de mau vizinho e de Homem Mesquinho. 

Mestre. 
De bom Mestre bom discípulo. 
Discípulo com cuidado e o Mestre bem gago. 

Meter. 
Meter os cães na moita e ficar de fora. 
Meter a palha na albarda. (enganar.) 
Meter a papa na boca. 
Mete o ruim em teu palheiro, quererá ser teu herdeiro. 
Não metas em tua casa quem dous olhos haja, senão trigo e cevada. 
Mete a mão no seio, não dirás do fado alheio. 
Metei-lhe o dedo na boca. 
Meter onde o não chamam. 
Meteu-o nas encóspias. (fazê-lo calar.) 200

O bom dia Mete-o em tua casa. 
Entre Pai e Irmãos não Metas as mãos. 
Não Metas a mão no prato, onde te fiquem as unhas. 
Não Meterei com ele pé em barca. 
Não vos Metais na eira alheia. 

Meu. 
Meu dito, meu feito. 
Meu ventre cheio se quer de feno. 
Farei primeiro aos Meus, então aos alheios. 
Melhor é o Meu que o nosso. 
Minha casa e Meu lar cem soldos vale; e estimou-se mal, porque mais vale. 
[166] 
Meus filhos criados, Meus trabalhos dobrados. 
Meu dinheiro, teu dinheiro, vamos à taverna. 

(Mez.)/ Mês 
Maior é o ano que o mês. * 

Miguel. 
Miguel, Miguel, não tens abelhas e vendes mel. 201

S. Miguel das uvas, tarde vens e pouco duras; se duas vezes vieras no ano, não estivera 
com amo. 

                                                
198 Bluteau: «Se eu fora Mesquinha, naõ fora Masquinha.». Tratar-se-á de gralha tipográfica ou do registo 
incorrecto do adágio «Se eu fora adivinha, não fora Mesquinha.»? 
199 Princeps: Saramango. 
200 Bluteau: «Metteo nas encospas. Adagio, que val o mesmo, que Fello callar.» 
201 2ª ed.: o adágio é apresentado na forma interrogativa. 
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Quem se aluga pelo S. Miguel, não sai fora quando quer. * 
S. Miguel e S. João passado, tanto manda o amo como o criado. * 

(Mijar.) 
Mijar claro e dar uma figa ao médico. * 
Mijar claro e dar mau grado aos mestres. * 

Minguar. 202

Não vou lá, nem faço Míngua. 
Missa. 

Quando o Cossario promete Missas e cera, por mal anda o Galeão. 
Nem tanto Ámen que se dana a Missa. 
Ouvir Missa não gasta tempo; dar esmola não empobrece. 
Missa nem cevada não estorva a jornada. 
Missa de caçador. 

(Missar.) 
Bom é missar e a casa guardar. * 

Moça. 
Moça virtuosa, Deus a esposa. 
Moça com velho casada como velha se trata. 
Nem Moça boa na praça, nem Homem rico por caça. 
Mais vale velha com dinheiro que Moça com cabelo. 
Moça em cabelo, não ma louves companheiro. 
Moça garrida, ou bem ganhada, ou bem perdida. 
Moça é Maria, quando se tosquia. 
Moça louçã, cabeça vã. 
Não me contenta nada Moça com leite, nem borracha com água. 
Peior é a Moça de casar que de criar. 
Vai a Moça ao rio, conta o seu e o de seu vizinho. 
[167] 
A Moça como é criada, a estopa como é fiada. 
A Moça no telhado não anda a bom recado. 
A Moça em se enfeitar e a velha em beber gastam todo seu haver. 
Mais puxa Moça que corda. 
Se a moça for louca, andem as mãos e cale a boca. 
À boa Moça e à má põe-lhe almofada. 203

A Moça a que sabe bem o pão, perdido é o alho que lhe dão. 
A Moça que seja boa e o moço que tenha ofício, não lhe podes dar melhor benefício. 204

Moça de Meijão não dorme sono nem serão. 205

Mocidade. 
Mocidade ociosa não faz velhice contente. 

Moço. 
A Moço ataviado, Mulher ao lado. 
O Moço por não querer e o velho por não poder deixam as cousas perder. 
Moço de quinze anos tem papo e não tem mãos. 

                                                
202 2ª ed.: Míngua. 
203 Sic. 
204 Sic. 
205 Princeps: Meião. Já se havia registado o adágio com a forma «Moça de Meijão não Dorme sono sem 
serão.»; Bluteau apresenta ambas. Na 2ª ed., uniformiza-se com «Meijão». 
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Moço bem creado nem do seu fala, nem perguntado cala. 
Menino e Moço antes manco que formoso. 
O Moço de bom juízo, quando velho, é adivinho. 
Perde-se o velho por não poder e o Moço por não saber. 
Não há Moço doente, nem velho são. 
O Moço dormindo sara e o velho se acaba. 
O morto apodrece e o Moço cresce. 
O velho na sua terra e o Moço na Aldeia sempre mentem de uma maneira. 
[168] 
Moço de Frade, mandai-o comer e não que trabalhe. 
Moço guloso não é bom para tendeiro. 
A mau Moço, mau amo. 
A Moço mal mandado, ponde a mesa, mandai-o com recado. 
Manda o amo ao Moço e o Moço ao gato e o gato ao rato. 
Sê Moço bem mandado, comerás à mesa com teu amo. 
Se queres ter bom Moço, antes que nasça o busca. 
Mau é ter Moço, mas peior é ter amo. 
O Moço e o galo, um só ano. 
O Moço e o amigo, nem pobre, nem rico. 

Moeda. 
Moeda falsa de noite passa. 
Paguei-lhe na mesma Moeda. 

(Moenda.) 
Em Abril e Maio, moenda para todo o ano. * 

Moinho. 
Quem tem abelha e ovelha e Moinho, entrará com El-Rei em desafio. 
Esse é meu amigo, que mói no meu Moinho. 
Nem Moinho por contínuo, nem porco por vizinho. 
Dinheiro tinha o menino, quando moía o Moinho. 
Com água passada não mói o Moinho. 
Seja meu inimigo, venha moer a meu Moinho. 
Por demais é a cítola no Moinho, quando o Moleiro é surdo. 
Já que a água não vai ao Moinho, vá o Moinho à água. 
Seja eu Meirinho e seja de um Moinho. 
[169] 

Mole. (v. Molle) 
Molher. / Mulher 

Mulher formosa, ou douda, ou presunçosa. 
Mulher, vento e ventura asinha se muda. 206

Mulher palreira diz de todos e todos dela. 
Mulher se queixa, Mulher se dói, Mulher enferma, quando ela quer. 
A Mulher que muito deve tarde paga o que deve. 
A Mulher mesquinha detrás do lar acha a espinha. 
A Mulher que dá no Homem na terra do Demo morre. 
A Mulher é lobo no escolher. 
A Mulher e a galinha com Sol recolhida. 

                                                
206 Sic. 
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A Mulher de bondade, outrem fale e ela cale. 
A Mulher que te quiser não dirá o que em ti houver.
A Mulher e a seda, de noite à candeia. 
A Mulher que se fia de Homem jurar o que ganha é chorar. 
A Mulher e o vidro sempre estão em perigo. 
A Mulher e a cachorra, a que mais cala é mais boa. 
A Mulher e o vinho tiram o Homem de seu juízo. 
A Mulher por rica que seja, se é perdida mais deseja. 
A Mulher polida, a casa suja e a porta varrida. 
A Mulher que perde a vergonha nunca a cobra. 
A Mulher janeileira, uvas de parreira. 
A Mulher boa prata é que muito soa. 
[170] 
A Mulher e a lima, a mais lisa. 
A Mulher e o pedrado quer-se pisado. 
A Mulher de escudeiro, toucas alvas, coração negro.
A Mulher de outro marido e a burra com burrinho nunca se mete a caminho. 
A Mulher do velho reluz como espelho. 
A Mulher casada não desbarba. 
A Mulher brava, corda larga. 
A Mulher do escudeiro, grande bolsa, pouco dinheiro. 
A Mulher de Fidalgo, pouco dinheiro, grande trançado. 
A Mulher que cria, nem é farta, nem limpa. 
A Mulher de bom recato enche a casa até ao telhado.
A Mulher mal toucada ou é formosa, ou mal casada. 
A Mulher composta a seu marido tira de outra parte.
A Mulher parida e a tea urdida nunca lhe falta guarida. 207

A Mulher, quanto mais olha a cara, tanto mais destrói a casa. 
A Mulher casada no monte é alojada. 
A Mulher e a pega fala o que dizeis na Praça. 208

A Mulher e a cereja por seu mal se enfeita. 209

A Mulher que não vela não faz grande teia. 
A Mulher que pouco fia sempre faz ruim camisa. 
A mula e a Mulher com afagos fazem os mandados. 
A Mulher e a vinha, o Homem lhe dá alegria. 210

[171] 
A quem tem Mulher formosa, castelo em fronteira, vinha na carreira, não lhe falta canseira. 
As Mulheres onde estão, sobejam, e onde não estão, faltam. 
A Mulher louvada não tem espada, e se a tem não mata. 
Bem toucada não há Mulher feia. 
Com a Mulher e dinheiro não zombes, companheiro. 
Cresce a Mulher com bom Marido, como o ouro bem batido. 
Da laranja e da Mulher, o que ela der. 
Dá-me pega sem manha, dar-te-ei Mulher sem tacha. 

                                                
207 Sic. 
208 Sic. 
209 Sic. 
210 Sic. 
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Da Mulher e da sardinha, a mais pequenina. 
Da má Mulher te guarda e da boa não fies nada. 
Digna é de nome e fama a Mulher que não tem fama. 
Dizem em Roma que a Mulher fie e coma. 
Do Mar se tira o sal e da Mulher muito mal. 
Em casa de Mulher rica ela manda e ela grita. 
Formosura de Mulher não faz rico ser. 
Grande bem me quer minha Mulher, se da banda do punhal há dinheiro que lhe dar. 
Mão sobre mão, como Mulher de Escrivão. 
A Mulher sara e adoece, quando quer. 
Mulher muito louçã dar-se quer à vida vã. 
Mula que faz him e Mulher que fala Latim raramente há bom fim. 
Não é brava a Mulher que cabe em casa. 
No andar e no beber conhecerás a Mulher. 
O Homem na Praça e a Mulher em casa. 
[172] 
O Homem ande com tento e a Mulher não lhe toque o vento. 
Quem quiser Mulher formosa, ao Sábado a escolha, não ao Domingo na voda. 
A dor da Mulher morta chega até à porta. 
Nem Mulher de outro, nem couce de potro. 
Não há Mulher formosa no dia da voda, senão a noiva. 
O que não tem Mulher, cada dia a mata, mas quem a tem a guarda. 
Toma casa com lar e Mulher que saiba fiar. 
Dia de Santo André, quem não tem porco, mata a Mulher. 
Quem não tem Mulher, muitos alhos há mister. 
A Mulher barbada não lhe dês pousada. 
A Mulher, o fogo e os Mares são três males. 
A mulher e a galinha por andar se perde asinha. 211 * 
A adem, a mulher e a cabra é má cousa sendo magra.  212 * 
A mulher andeira diz de todos e todos dizem dela. *
A mulher que a dous ama a dous engana. * 
Siso em prosperidade, amigo em necessidade e mulher rogada casta raramente se acha. 213* 
Arruído, arruído, deu a mulher no marido. * 
O homem é fogo, a mulher estopa, vem o diabo, assopra. * 
A homem ruivo e a mulher barbuda de longe os saúda. * 
A frades não faças cama e a tua mulher não faças ama. * 
Ainda que estejas mal com tua mulher, não é bom conselho que cortes o aparelho. *  
Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua. 214 * 
O marido barca e a mulher arca. * 
Quem não tiver que fazer, arme navio ou tome mulher. * 

Molle. / Mole 
Ir seu Mole mole. 215

                                                
211 Sic. 
212 Adem: pato-real; pato selvagem; macho de cabeça e pescoço verde metálicos e fêmea de plumagem 
castanha mosqueada. 
213 Sic. 
214 Vide nota 32. 
215 Mole mole: aos poucos; devagar, vagarosamente. 
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Mole mole, longe vai o Homem. 
Mole mole, se vai longe. 216

Mona. 
Ainda que vistais a Mona de seda, mona se queda. 

(Monge.) 
O hábito não faz o monge. * 

Montanhês. 
O Montanhês por defender uma parvoíce dirá três. 

Monte. 
À Dama do Monte, Cavaleiro de Corte. 
Montes vêem, paredes ouvem. 
Os Homens se encontram, e não os Montes. 
Mulher casada no Monte é alojada. 
Dos pequenos grãos se junta grande Monte. 
[173] 

Monturo. 
Abaixam-se os muros, levantam-se os Monturos. 
É fogo de Monturo, ou queima sem fazer labareda. 217

À porta do caçador nunca grande Monturo. 
Mais vale magro no tear que gordo no Monturo. 

Morder. 
Morder a quem morde. 
Cão que ladra não Morde. 

Morrer. 
Quem dá o seu antes de Morrer, aparelhe-se a bem sofrer. 
Tanto Morre o Papa como o que não tem capa. 
Tanto Morrem dos cordeiros como dos carneiros. 
Morra Marta, morra farta. 
Morra Sansão e quantos com ele são. 
Do mal que o Homem foge, desse Morre. 
Duas mortes sofre quem por mão alheia Morre. 
Já Morreu por quem tangiam. 
Morre o boi e a vaca, e fica o Demo em casa. 
Morreu o nosso macho, ainda agora lhe fede o rabo. 
Quem em cárceres vive, em cárceres quer Morrer. 
Hajamos paz, Morreremos velhos. 
Muitos Morrem na guerra, mas mais vão a ela. 
Quem não vai à guerra, não Morre nela. 
Mal conhecido com seu dono Morre. 
[174] 
Tens vontade de Morrer, cea carneiro assado e deixa-te adormecer. 
Vive o pastor com sua rudeza, e Morre o Físico e a Física reza. 
A Mulher que dá no Homem na terra do Demo Morre. 
Vão à Missa os sapateiros, rogam a Deus que Morram os carniceiros. 
Pela boca Morre o peixe e a lebre ao dente. 
Quem filhos tem ao lado, não Morre de enfastiado. 
                                                
216 Bluteau apresenta os dois adágios em conjunto: «Molle molle, longe vai o homem, ou se vai ao longe.» 
217 Itálico nosso. 
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Quem ganha sem despender não lhe lembra que há-de Morrer, nem que herdeiros há-de ter. 
Aprender até morrer. * 

Morte. 
Mal prolongado, Morte no cabo. 
O mal largo e a Morte no cabo. 
Quando a criatura denta, Morte atenta. 
Nenhum dia é mau, se a Morte vem a horas. 
Onde não há Morte, não há má sorte. 
Quem a Morte pretendia, suspeitosa deixa a vida. 
Quem Morte alheia espera, a sua lhe chega. 
Agora lhe lembra a Morte de João grande. 
Mudar costume, parelha da Morte. 
Para tudo há remédio, senão para a Morte. 
À Morte o remédio é abrir-lhe a boca. 
Não há Morte sem achaque. 
Na Morte ninguém finge nem é pobre. 
À Morte não há casa forte. 
A Morte que der a ventura, essa se sofra. 
A Morte com honra desassombra. 
Aos olhos tem a Morte quem no cavalo passa a ponte.
[175] 
Contra a Morte não há remédio. 
Longa corda tira quem por Morte alheia suspira. 
Nem boda sem canto, nem Morte sem pranto. 
Quem do seu se desapossa antes da morte, dêem-lhe com um maço na fonte. * 
Quem morte alheia espera, longa soga 218 tira. * 
Até à morte, pé forte. * 

Morto. 
Homem Morto não fala. 
A Mouro Morto, grã lançada. 219

Dor de Mulher Morta dura até à porta. 
Depois de Morto, nem vinha, nem horto. 
Faze-te Morto, deixar-te-á o touro. 
Morto o afilhado, desfeito o compadrado. 
Os Mortos aos vivos abrem os olhos. 
Que siso de Alveitar? Mula Morta manda sangrar. 
Rei Morto, Rei posto. 
Conta feita, mula Morta, cavaleiro, andai a pé. 
A Mortos e a idos não há amigos. 
O Morto apodrece e o moço cresce. 

Mosca. 
Em boca cerrada não entra Mosca. 
Cada Mosca faz sua sombra. 
Em Maio deixa a Mosca o boi e toma o asno. 
Quem se faz mel 220, as Moscas o comem. 
                                                
218 Soga: corda grossa. 
219 Princeps: grão. 
220 Princeps: mal. 
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Ainda que sou tosca, bem vejo a Mosca. 
Mostarda. 

Boa Mostarda é a fome. 
Chegou-lhe a Mostarda ao nariz. 

Mosto. 
Não é bom o Mosto, colhido em Agosto. 
O bom Mosto sai ao rosto. 
Quando chover em Agosto, não metas teu dinheiro em Mosto. 
Se quiseres ser bem disposto, bebe vinho e não já Mosto. 
[176] 
Água em Agosto, açafrão, mel e Mosto. 

Movediça. 
Pedra Movediça nunca cria bolor. 

Mouro. 
Quem poupa seu Mouro, poupa seu ouro. 
Vinho, nem Mouro, não é tesouro. 
A Mouro morto, grã lançada. 
Nunca de bom Mouro bom Cristão. 
Em casa de Mouro não fales algaravia. 
Servir como um Mouro. 
Não há melhor adail para desmandados que os mesmos Mouros. * 

(Mouta.) 
Metes os cães na mouta e arredas-te fora. * 
Meteu os cães na mouta e arredou-se fora. * 

Movediça. (v. supra Movediça) 
Mudar. 

Muda-te, mudar-se-te-á a fortuna. 
Mudado o tempo, mudado o conselho. 
Mudar costume, parelha da morte. 
Mudar fato e cabana. 
O lobo Muda o pêlo, mas não o vezo. 
Quem Muda os fitos, com mal anda. 
Quem se muda, Deus ajuda. * 

Muito, e Muita. 
Do pouco pouco e do Muito muito. 
De muitos poucos se faz um Muito. 
Nem Muito ao Mar, nem muito à Terra. 
Vai Muito de uma cousa a outra. 
Muito vai de Pedro a Pedro. 
Muitos Pedreanes há na terra. 
Muitas mãos e poucos cabelos asinha os depenam. 
Muito pede o sandeu, mas mais o é quem lhe dá o seu. 
Muitos alhos em um gral mal se pisam. 
Muitas maçarocas fazem a tea, que não uma cheia. 
O Muito se gasta e o pouco abasta. 
Pouco, e em paz, Muito se me faz. 
Do pouco pouco e do Muito nada. 
Muito falar, pouco saber. 



150

[177] 
Muito prometer é sinal de pouco dar. 
Muito pode o galo no seu poleiro. 
Muita palha e pouco grão. 
Muito pão tem Castela, mas quem o não tem lazeira. 
Muito trigo tem meu Pai em um cântaro. 
Muito pão e má colheita. 
O pão puxa, que não há erva Muita. 
Quem Muitas estacas mete, alguma lhe prende. 
Muitos amigos em geral e um em especial. 
Muitos são os amigos, poucos os escolhidos. 
Muito folga o lobo com o couce da ovelha. 
Muito sabe o rato; mas mais sabe o gato. 
Muito sabe a raposa; mas mais sabe quem a toma. 
Muitas vezes à cadeia é sinal de forca. 
Muitos concertadores desconcertam a noiva. 
Muito falar, muito errar. 
Muitos falam e exortam, poucos obram. 
Muitos dizem mal da guerra e não deixam de ir a ela. 
Muito vai de alhos a bugalhos. 
Muito vai em dar couce em ventre de dona. 
Muitos dizem mal da guerra, mas mais vão a ela. 
Quem Muito pede e muito bebe, a si dana e a outro fede. 
Quem Muito fala e pouco entende, por ruim se vende.
Muitos cães entram no moinho, mal pelo que acham dentro. 
Muito prometer é espécie de negar. 
Muitos vão ao mercado, cada um com seu fado. 
[178] 
Quem Muito dorme, pouco aprende. 
O Muito é muito. 
Muito vale e pouco custa a mau falar boa resposta. 
Fazeis Muito por valer pouco. 
É necessário poder Muito para honrar pouco, e basta poder pouco para afrontar muito. 
Dous Muitos e dous poucos fazem uma pessoa cedo rica. 
Muita cobiça e muita diligência, pouca vergonha e pouca consciência. 
Muito come o tolo, mas mais tolo é quem lho dá. * 

Mula. 
Mula mofina, ou má ou fina. 
Mulo ou Mula, asno ou burra, rocim nunca. 
A Mula velha cabeçadas novas. 
A Mula com afago, o cavalo com castigo. 
A Mula com matadura, nem cevada, nem ferradura.  
Caminho largo, ou Mula, ou mulato. 
Conta feita, Mula morta, cavaleiro em pé. 
Não compres Mula manca, cuidando que há-de sarar; nem cases com Mulher má, cuidando 
que se há-de emendar. 
O filho bastardo e a Mula cada dia fazem uma. 
Que siso de Alveitar? Mula morta manda sangrar. 
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A Mula e a Mulher com afagos fazem os mandados. 
Mula que faz him e Mulher que fala Latim, raramente há bom fim. 

Mulher. (v. Molher) 
(Muro.) 

Duro com duro não faz bom muro. * 
Abaixam-se o muros, levantam-se os monturos. * 

Musgo. 
Pedra movediça não cria Musgo. 221

[179] 
Nabal, e Nabo. 

Sol na eira, chuva no Nabal. 
Comprar Nabos em saco. 222

O Nabo e o peixe debaixo da geada cresce. 223

O Fidalgo e Nabo, ralo. 
Tudo vem a seu tempo e os Nabos no Advento. 
Caldo de Nabos, nem o queiras, nem o dês a teus criados. 

Nada. 
Nada duvida quem não sabe. 
Nada tem quem se não contenta com o que tem. 
Não tem Nada quem nada lhe basta. 
O Nada, fazê-lo em casa. 
Tudo Nada entre dous pratos. 
Tudo é Nada, senão trigo e cevada. 
Nada lhe escapa. 
Nada é bom para os olhos. 
Não é Nada, senão queimaram a meu Marido. 
Não é Nada que de fumo chora. 
Não fio Nada até amanhã. 
O que me deves me paga, que o que te devo não é Nada. 
Fazenda esfarrapada vale pouco ou Nada. 
Casa de terra, cavalo de erva, amigo de palavra, tudo é Nada. 
Manda o sábio com embaixada e não lhe digas Nada. 
Quem sempre se recata, nunca acaba Nada. 
Com ouro ou prata, bisnaga ou nada. 
Da má Mulher te guarda e da boa não fieis Nada. 
[180] 
Melhor é palha que Nada. 
Do bom tudo e do ruim Nada. 

Nadar. 
Nadar sem bexiga. 
Nadar e nadar, ir morrer à Beira. 224

                                                
221 Bluteau: «O adagio Portuguez diz, Pedra movediça, não cria musgo; quer dizer, que os que não tem 
assento, medrão pouco.» 
222 Bluteau: «Comprar nabos em saco. Frase proverbial que se diz de quem apreça, ou compra cousa sem 
vella.» 
223 Sic. 
224 Provável confusão com o adágio «Andar e Andar, ir morrer à beira.» (vide nota 52). 
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Quem em mais alto Nada, mais depressa se afoga. 
Sobre pêras vinho bebas e seja tanto que Nadem elas. 
Encomendar a Deus, botar a Nadar. 
Em Portugal entra a fome Nadando. (as grandes chuvas são causa da esterilidade da 
Terra.) 

(Namorados.) 
Arrufos de namorados são amores dobrados. * 

Natal. 
Por Natal ao jogo e por Páscoa ao fogo. 
Do Natal a Santa Luzia cresce um palmo o dia. 
Do dia de Santa Catarina ao Natal, mês igual. 
O Natal ao soalhar e a Páscoa ao lar. 
Natal na praça e Páscoa em casa. * 

(Nau.) 
Carrega a nau traseira, andará a vela dianteira. * 

 (Navio.) 
Quem não tiver que fazer, arme navio ou tome mulher. * 

Necessidade. 
A Necessidade não tem lei. 
A Necessidade é mestra. 
Fazer da Necessidade virtude. 225

Necio, ou Néscio. 
Mais vale Necio que porfiado. 
Mudança de tempos, bordão de Necios. 
Dá um Homem Necio às vezes bom conselho. 
Quem pergunta não erra, se a pergunta não é Necia. 
Vê um dia do discreto e não toda a vida do Necio. 
A pega no souto não a tomará o Necio nem o doudo. 
Mais vale um dia do discreto que cento do Necio. 
[181] 
Necio é quem cuida que outro não cuida. 
Na barba do Necio aprendem todos a rapar. 

(Negar.) 
Tarde dar e negar estão a par. * 

Negros. 
Ainda que Negros, gente somos e alma temos. 
Jurado têm as águas, das Negras não fazerem alvas. 
Negro é o carvoeiro, branco é o seu dinheiro. 
Negra galinha e Negro carneiro. 
Negra é a cea em casa alheia. 

Nem. 
Nem compreis malhada, nem vinha desamparada. 
Nem vinha em baixo, nem trigo em cascalho. 
Nem erva no trigo, nem suspeita no amigo. 
Nem de cada malha peixe, nem de cada mata feixe. 
Nem em Agosto caminhar, nem em Dezembro marear. 
                                                
225 Bluteau: «Fazer da necessidade virtude, val o mesmo, que fazer com boa vontade, o que a necessidade nos 
obriga a fazer.» 
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Nem por coima de figos à cadeia. 
Nem o moço por ranhoso, nem o pobre por sarnoso. 
Nem tão velha que caia, nem tão moça que salte. 
Nem de menina te ajuda, nem te cases com viúva. 
Nem Mulher de outro, nem couce de potro. 
Nem voda sem canto, nem morte sem pranto. 
Nem com toda a fome ao cesto, nem com toda a sede ao pote. 
Nem mesa que bula, Nem pedra na servilha. 226

Nem mesa sem pão, nem Exército sem Capitão. 
[182] 
Nem comer muito queijo, nem do moço esperes conselho. 
Nem te direi que te vás, mas far-te-ei obras para isso. 
Nem compres de regateira, nem te descuides em mesa.
Nem a todos dar, nem com todos porfiar. 
Nem carvão, nem lenha compres, quando gea. 
Nem no Inverno sem capa, nem no Verão sem cabaça. 
Nem em tua casa galgo, nem à tua porta Fidalgo. 
Nem te abaixes por pobreza, nem te alevantes por riqueza. 
Nem tanto ao Mar, nem tanto à Terra. 
Nem em Mar tratar, nem em muitos fiar. 
Nem bebas da alagoa, nem comas mais que uma azeitona. 
Nem moinho por contínuo, nem porco por vizinho. 
Nem todos os que vão à guerra são soldados. 
Nem moça boa na Praça, Nem Homem rico por caça. 
Nem ruim Letrado, Nem ruim Fidalgo, nem ruim galgo.
Nem rio sem vau, nem geração sem mau. 
Nem tanto Ámen que se dane a Missa. 
Nem com cada mal ao Médico, nem com cada trampa ao Letrado. 
Nem comas cru, nem andes com pé nu. 
Nem pernada de potro, nem rasgadura de um pé com outro.  
Nem te fies em vilão, nem bebas água de charqueirão. 
[183] 
Nem Dona sem escudeiro, nem fogo sem trasfogueiro. 
Nem estopa com tições, nem o rouxinol de cantar, nem a Mulher de falar. 
Nem tão formosa que mate, nem tão fea que espante. 
Nem a oficial novo, nem barbeiro velho. 
Nem sapateiros sem dentes, nem escudeiro sem parentes. 
Nem barbeiro mudo, nem cantor surdo. 
Nem com Homem zombador brigues, nem com teu maior. 
Nem digas desta água não beberei, nem deste pão não comerei. 
Nem ante Rei armado, nem ante Povo alvoroçado. 
Nem de todo o pau 227 se faz Mercúrio. 
Nem todos têm as mesmas partes. 
Nem por muito madrugar amanhece mais cedo. 
Nem cada dia rabo de sardinha. 
Nem preso, nem cativo tem amigo. 
                                                
226 Vide nota 197. 
227 Princeps e 2ª ed.: pão. 
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Nem as Donas em sobrado, nem as rãs em charcos, nem as agulhas em saco podem estar 
sem deitar a cabeça fora. 
Nem sempre o Diabo está atrás da porta. 
Nem sempre o Homem está de lua, ou de vez. 
Nem tão bom que o papem as moscas. 
Nem tanto, nem tão pouco. 
Nem tanto puxar que se quebre a corda. 
Nem todo o mato é ourégãos. 
Nem tudo o que é verdade se diz. 
Nem zombando, nem deveras, com teu amo jogues as pêras. 
Nem tudo o que luz é ouro. 

Nenhum. 
Um e Nenhum, tudo é um. 
Amigo de todos e de Nenhum, tudo é um. 
Onde muitos mandam e Nenhum obedece, tudo fenece. 
Obra de nenhum, obra de um. 
Obra do comum 228 obra de Nenhum. 
[184] 

Neve. 
Boa é a Neve que em seu tempo vem. 
Folga o trigo debaixo da Neve, como a ovelha debaixo da pele. 
Por dia de S. Nicolau, a Neve no chão. 
Por todos os Santos, a Neve nos campos. 
Neve sobre lama, água demanda. 
Ano de Neves, ano de bens. 
Ano de Neves, muito pão e muitas crescentes. 

(Névoa.) 
Névoa em alto, água em baixo. * 

Ninguém. 
Ninguém faz mal que o não venha a pagar. 
Ninguém se meta onde o não chamam. 
Ninguém sempre acerta. 
Ninguém venha com engano, que não faltará quem lhe arme o laço. 
Ninguém seria vendeiro, se não fosse o dinheiro. 
Ninguém se meta no que não sabe. 
Ninguém vê o argueiro no seu olho. 
Ninguém pode servir a dous Senhores. 
Ninguém se contenta com sua sorte. 
Ninguém é bom senhor, se não foi bom servidor.  
Ninguém é bom Juiz em causa própria. 
Ninguém diga desta água não beberei, ou deste pão não comerei. 
[185] 

Ninho. 
De mau Ninho não crieis o passarinho. 
Ao pequeno passarinho, pequeno ninho. 
Bem estavas em teu ninho, passarinho pinto. 

                                                
228 Princeps: comnm. 



155

Aquela ave é má, que em seu Ninho suja. 
Em lugar realengo faze teu assento e em terra de Senhorio não faças teu Ninho. 
Por mau vizinho não desfaças teu Ninho. 
Ninho feito, pega morta. 
Não sair do Ninho. 
Quem tem bom Ninho, não mude jazigo. 
Ninho de Guincho. 

(Nobre.) 
Serve ao nobre ainda que pobre, que tempo virá em que to pagará. * 

(Nódoa.) 
Em bom pano caem as nódoas. * 

(Noite.) 
Faze da noite noite e do dia dia, viverás em alegria. 

Noiva. 
Quem é inimigo da Noiva, como dirá bem do noivo? 229

Não há Mulher formosa no dia da voda, senão a Noiva. 
Quem gabará a Noiva? (diz-se de quem louva a si e cousas próprias.) 

Nora. 
Nora rogada, panela repousada. 
Enquanto fui sogra, nunca tive boa Nora. 
Enquanto fui Nora, nunca tive boa sogra. 
Não se lembra a sogra que foi Nora. 
Foi levar o asno à Nora. 230

(Nozes.) 
Dá Deus nozes a quem não tem dentes. * 

Nunca. 
Nunca falta um cão que vos ladre. 
Nunca se matou ouriço-cacheiro às punhadas. 
Nunca de bom Mouro bom Cristão. 
Nunca Deus fez a quem desamparasse. 
Nunca esperes que te faça teu amigo o que puderes. 
À porta de caçador Nunca grande monturo. 
Nunca bom gavião de francelho que vem à mão. 
[186] 
Nunca se perde o bem-fazer. 
Nunca lobo mata outro. 
Nunca metas escaravelho por cozinheiro. 
Nunca boa olha com agraço. 
Nunca muito custou pouco. 
Nunca ruim por compadre. 
Nunca de rabo de porco bom virote. 
Nunca lavei cabeça que me não saísse tinhosa. 
Nunca de má árvore bom fruto. 
Nunca foi bom amigo quem por pouco quebrou a amizade. 

                                                
229 Princeps: com ponto final. 
230 Princeps e 2ª ed.: Foi levar o amo à Nora. Bluteau: «Casando hum Fidalgo a seu filho mórgado em certa 
Villa deste Reyno, disse hum homem a outro, (que lhe perguntou onde estava o Fidalgo:) Foi levar o asno à 
nora.» 
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Nunca o castigo tarda a quem o tempo avisa e não se guarda. 
Bem ama quem Nunca se esquece. 
Uma foi a que Nunca errou. 
Quem uma vez furta, fiel Nunca. 
O bem Nunca enfada. 
Mula ou mulo, asno ou burra, rocim Nunca. 
A besta, que muito anda, Nunca falta quem a tanja. 
Quem sempre se recata, Nunca acaba nada. 
De caldo requentado Nunca bom bocado. 
Comamos e bebamos, Nunca mais valhamos. (Este Adágio é para porcos e Homens 
ímpios.) 
Ida boa, tornada Nunca. 
Quem caminha por atalhos, Nunca sai de sobressaltos. 
Castigo de velha Nunca fez mossa. 
[187] 

Obra. 
Obra de comum, Obra de nenhum. 
Obra de nenhum, Obra de um. 
Obra começada, não ta veja sogra nem cunhada. 
Obra feita dinheiro espera. 
A boa Obra se vai pedida, já vai comprada e bem vendida. 
A metade da Obra tem feito quem começa com tempo. 
Se bem me quer João, suas obras o dirão. 
As Obras mostram quem cada um é. 
Obra são amores e não palavras doces. 
Pelas Obras e não pelo vestido é o Homem conhecido.
Vossas Obras dirão quem vós sois. 
Em bons dias, boas Obras. 
De bons propósitos está o Inferno cheio, o Céu de boas Obras. 
De Juízes não me curo, que minhas Obras me fazem seguro. 
Obra começada, meia acabada. * 

Óculos. 
Boa caixa de Óculos é Fulano. (Diz o vulgo de quem não tem préstimo.) 

Odre. 
Beijo-te bode, porque hás-de ser Odre. 
Quem troca Odre por Odre, algum deles é podre. 
Achaque há no Odre, que sabe ao pez. 231

Vaza-se como Odre. 
Oficial. 

Quem é teu inimigo? O Oficial de teu ofício. 
[188] 
Mulher de Mercador que fia, Escrivão que pergunta pelo dia, Oficial que vai à caça, não há
mercê que Deus lhe faça. 232

Não deves dar mal por mal, nem creas Oficial. 
Nem a Oficial novo, nem a Barbeiro velho. 
                                                
231 Bluteau: «Acha que ha o odre, que sabe ao pez.» e «Achaque ao odre, que sabe ao pez.»; a primeira forma 
dever-se-á a gralha tipográfica, que Rolland corrigiu no lema em questão. Vide «Achaque». 
232 Sic. 
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As mãos do Oficial envoltas em sendal. 
A fome chega à porta do Oficial, mas não pode lá entrar. 
Oficial tem ofício e cabedal. 
O Oficial tem ofício e al. 
O moço Oficial faça o que lhe mandam, e não fará mal. 
O bom aparelho faz o bom Oficial. 

Ofício. 
Cada qual em seu Ofício. 
Quem é teu inimigo? O oficial de teu Ofício. 
Quem tem Ofício, não morre de fome. 
Dá-lhe Ofício ao vilão, conhecê-lo-ás. 
Homem de teu Ofício teu inimigo. 
O Ofício de mãos não aparta Irmãos. 
Ofício alheio custa dinheiro. 
O Ofício de Albardeiro mete palha e tira dinheiro. 
Ruim é o Ofício que não dá de comer a seu dono. 
A teu filho bom nome e bom Ofício. 
Levando em Valhadolid a enforcar um Homem por ladrão cortabolsas, disse uma velha: 
Coitado, não te fora melhor aprender um Ofício? Respondeu ele: Vieja tonta, no lo tenia 
io bueno, si me dexaran usar del? 

Olha. 
Nunca boa Olha com agraço. 
[189] 

Olhar. 
Quem adiante não Olha, atrás fica. 
Quem ao longe não Olha, ao perto se fere. 
Queres ver o porvir, Olha o passado. 
Se não Olham a velha, olham o que leva. 
Quem adiante não olha, atrás cai e malbarata. * 

(Olho.) 
Quem não é Mulher, muitos Olhos há mister. 
Na face e nos Olhos se lê a letra do coração. 
Quem com mau vizinho há-de vizinhar, com um Olho há-de dormir e com o outro vigiar. 
Olhos verdes em poucos os veredes. 
Com o Olho e com a fé não zombarei. 
Ao invejoso emagrece-lhe o rosto e incha-lhe o Olho. 
Contas na mão e Olho ladrão. 
Olho mau a quem viu pegou malícia. 
Quebrarei a mim um Olho, por quebrar-te a ti outro.
Quando o nó se faz piolho, com mal anda o Olho. 
Se não dorme meu Olho, folga meu osso. 
Se não vejo pelos Olhos, vejo pelos óculos. 
Quem quiser Olho são, ate a mão. 
Os que falam com Olhos fechados querem ver os outros enganados. 
Mais vêem dous Olhos que um. 
Fui para me benzer e quebrei um Olho. 
A palha no Olho alheio e não a trave no nosso. 
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O mal do Olho cura-se com o cotovelo. 
Não o posso ver dos Olhos. 
O cavalo engorda como Olho de seu dono. 
Tem olhos de toupeira. 
Vê-lo com o Olho, comê-lo com a testa. 
Onde a galinha tem os ovos, lá se lhe vão os Olhos.

[190] 
Pão com Olhos e queijo sem Olhos e vinho que falte nos Olhos. 
Seus são os Olhos e meus são os dolos. 
Aos Olhos tem a morte quem no cavalo passa a ponte.
Os mortos aos vivos abrem os Olhos. 
Corvos a corvos não se tiram os Olhos. 
Graça de Olhos tarde envelhece. 
Os Olhos e os anos não medem de uma maneira. 
Graça de Olhos força a peitos livres a dar o coração de graça. 
O marido antes com um só Olho que com um filho. 
Tenhas porcos e não tenhas Olhos. 
Um Olho no prato e outro no gato. 
Não há cousa encoberta, senão aos Olhos da toupeira. 
A mão na dor e o olho no amor. * 
Nem olho em carta, nem mão em arca. * 
Mais vêem quatro olhos que dous. * 
Há olhos que de argueiros se pagam. * 

(Oliveira.) 
Oliveira de meu avô, figueira de meu pai e a vinha que eu puser. * 

Ombreiras. 
Casas na Praça, as Ombreiras têm de prata. 

(Onças.) 
Nesta vida, os prazeres são por onças e os pesares por arrobas. * 

Onde. 
Onde entra o beber, sai o saber. 
Onde entra conduto, não entra para muito. 
Onde te querem, aí te convidam. 
Onde o lobo acha um cordeiro, busca outro. 
Onde bem me vai, acho Pai e Mãe. 
Onde o real se deixou achar, outro deveis ir buscar. 
Onde é o gosto maior que o proveito, dai o trato por desfeito. 
Onde fogo não há, fumo não se levanta. 
Onde vai mais fundo o Rio, aí faz menos ruído. 
Onde a galinha tem os ovos, lá se lhe vão os olhos.
[191] 
Onde fores tarde, não te mostres covarde. 
Onde não há morte, não há má sorte. 
Onde força não há, direito se perde. 
Donde vás mal? Onde há mais mal. 
Onde sobeja a água, a saúde falta. 
Onde há bom saber, poucas vezes há repreender. 
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Onde há muito riso, há pouco siso. 
Onde las dan, las levan. 
Onde está o galo, não canta a galinha. 
Onde não há honra, não há desonra. 
Onde te abrem, honra te fazem. 
Onde perdeste a capa, aí a cata. 
Onde irá o boi, que não are? 
Onde ventura falta, diligência é escusada. 
Onde força há, direito se perde. 
Onde não vai dono, vai dolo. 
Onde muitos mandam e nenhum obedece, tudo fenece. 

Orar. 
Quem bem Ora, por si ora. 

Orelhas. 
Fazer Orelhas de mercador. 
A palavras loucas Orelhas moucas. 
Torcer a Orelha. 
Suar detrás da Orelha, sinal de má besta. 
Vede-la gorda e vermelha, pelo papo lhe entra, que não pela Orelha. 
Tenhas ovelhas e não tenhas Orelhas. 
Grande pé e grande Orelha é sinal de grande besta. 

Ortelão, ou Hortelão./ Hortelão. 
Maio Hortelão, muita palha e pouco pão. 
Nasce na horta o que não semea o Hortelão. 
[192] 

Osso. 
Ao outro cão com esse Osso. 
O cão no Osso, a cadela no lombo. 
Quem te dá um Osso, não te quer ver morto. 
Osso que acabas de comer não o tornes a roer. 
Quem come a carne, roa o Osso. 
Se não dorme meu olho, folga meu Osso.  

Ouriço. 
Ouro.

Ousado.
Ouvir. 

(v. infra sequência Ov-) 

Ovelha.
Ovelha de casta pasce de graça, e o filho da casa. 
Quem tem Ovelhas, tem pelejas. 
Se queres ter Ovelhas, anda atrás delas. 
A mais ruim Ovelha do fato suja o tarro. 
Tenhas Ovelhas e não tenhas orelha. 
Ovelha que berra bocado perde. 
Abelhas e Ovelhas têm suas defesas. 233

                                                
233 Princeps: Abelhas e Ovelhas em suas defesas. 
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Ano de Ovelhas, ano de abelhas. 
Antes a lã se perca que a Ovelha. 
À Ovelha louçã disse a cobra dá-me a lã. 
A ruim Ovelha a lã lhe peja. 
Barbas parelhas não guardam Ovelhas. 
Cada Ovelha com sua parelha. 
Pele de Ovelha tem a barba tesa. 
Ovelha farta do rabo se espanta. 
Ovelha cornuda, vaca barriguda, não a troques por nenhuma. 
Em Janeiro seca a Ovelha suas madeixas no fumeiro, e em Março no prado, e em Abril as 
vai urdir. 
Queijo de Ovelhas, manteiga de vacas e leite de cabras. 234

Mais come o boi de uma lambida que a Ovelha em todo o dia. 
[193] 
Abelha e Ovelha, e a pena detrás da orelha, e parte na Igreja, desejava para o seu filho a 
velha. 
Deus te dê Ovelhas e filhos para elas. 
Agora que tenho Ovelha e borrego, todos me dizem venhais embora Pedro. 
Folga o trigo debaixo da neve, como a Ovelha debaixo da pele. 

Ovo. 
Está cheia como um Ovo. 
Ao frigir dos Ovos o vereis. 
Um Ovo há mister sal e fogo. 
Ovo de Portugal não há mister sal. 
Ovo brando, comer embaraçado. 
Ovo assado, meio; Ovo cozido, Ovo inteiro; frito, Ovo e meio. 
De foro nem um Ovo. 
Não o hei pelo Ovo, senão pelo foro. 
Cacarejar e não pôr Ovo. 
À galinha aparta-lhe o ninho e pôr-te-á Ovo. 
Deu-me Deus um Ovo e esse goro. 
Rainha é a galinha que põe Ovos na vindima. 
Lá vai o mal, onde comem o Ovo sem sal. 
Nunca de corvo bom Ovo. 
Parece saístes da casca do Ovo. 
Quem me dá um Ovo, não me quer morto. 

Ouriço. 
Nunca se matou Ouriço-cacheiro às punhadas. 

Ouro. 
Não é tudo Ouro o que luz. 
Prometer montes de Ouro. 
Ao inimigo que foge fazer uma ponte de Ouro. 
Comprar uma cousa a peso de Ouro. 
[194] 
Este Homem está cozido em Ouro. 
Ouro é o que ouro vale. 

                                                
234 Princeps: cobras. 
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Não quero fazer isto por todo o Ouro do Mundo. 
Vale este Homem o Ouro que pesa. 
De Ouro e do ferro tudo é um peso. 
Não quero escudela de Ouro em que cuspa sangue. 
Quem ara e cria, Ouro fia. 
Não há serradura, se de Ouro é a gazua. 235

Aonde o Ouro fala tudo cala. 
Conquistar com lanças de Ouro. 
Quem poupa seu Mouro, poupa seu Ouro. 
Renego de grilhões, ainda que sejam de Ouro. 
Prata é o bom falar, Ouro é o bom calar. 
Mais vale ganhar no lodo que perder no Ouro. 
Cresce a Mulher com bom Marido, como o Ouro bem batido. 
Sou bainha de Ouro e faca de chumbo. 
Ser como sete mil Ouros. 

Ousado. 
Ao Homem Ousado a fortuna lhe dá a mão. 

Ouvir. 
Quem bem Ouve, bem responde. 
Quem escuta, de si ouve. 
Quem diz o que quer, Ouve o que não quer. 
Se queres ser bom Juiz, ouve o que cada um diz. 
De grande coração é sofrer, de grande Senhor é Ouvir. 
O bom coração sofre, o bom siso Ouve. 
No açougue, quem mal fala, mal Ouve. 
Manhã de açougue, quem mal fala peor ouve. * 
[195] 

Padeira. 
De todos os Santos até o Natal, perde a Padeira o cabedal. 
Azáfama, Padeira, que minha mãe quer um pão. 
Pão de Padeira nem farta, nem governa. 
Ao Verão taverneira, ao Inverno Padeira. 
Ano caro, Padeira em todo o cabo. 
Pôr alguém a pão de Padeira. 236

(Padrinho.) 
Honra é sem honra alcaide de aldea e padrinho de boda. * 

Pagador. 
Ao bom Pagador não dói o penhor. 
O bom Pagador não arrecea pena. 
O bom Pagador é herdeiro no alheio. 
Ter fama de bom Pagador. 
De ruim pagador em farelos. 

Pagar. 
Pagar na mesma moeda. 
Pagar a cea a quem nos deu de cear. 
                                                
235 Gazua: ferro torto ou gancho, de arame, com ponta chanfrada, utilizado para abrir fechaduras; chave falsa 
de gancho. 
236 Princeps: algum. 
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Paga o justo pelo pecador. 
Pagar os altos de vazio. (diz-se de quem não tem juízo.) 
Ninguém faz mal que o não venha a Pagar. 
O que me deves me Paga, que o que te devo não é nada. 
Quem o fez, o Pague. 
Aqui se Pagam elas. 
Pagarei pelo corpo, como S. Francisco. 
Pagar é desinchar. 
Paga o que deves, sararás do mal que tens. 
Quem deve, ou Pague ou rogue. 
Quem deve a Pedro e Paga a Gaspar, que torne a Pagar. 
Quem Paga o que recebeu, o que lhe fica é seu. 
Ao arrendar cantar, e ao Pagar chorar.  
[196] 
De farei farei, nunca me Pagarei. 
Menos se mentiria, se de mentir se Pagasse sisa. 
Andar a Pago não pago não é obra de Fidalgo. 
Quem Paga dívida faz cabedal. 

Pai. 
Entre Pai e Irmãos não metas as mãos. 
De Pai santo filho Diabo. 
Um Pai para cem filhos e não cem filhos para um Pai. 
Irmão maior, Pai menor. 
Pai não tiveste, mãe não temeste, Diabo te fizeste.
Pai velho, manga rota não é desonra. 
Quem quer que é, a seu Pai parece. 
Qual o Pai tal o filho; qual o filho tal o Pai. 
Quem te matar teu Pai, não lhe cries o filho. 
Onde bem me vai, tenho Pai e Mãe. 
Filho és e Pai serás, assim como fizeres, assim haverás. 
Deixemos pais e avós e por nós outros sejamos bons. * 
O bom pai ame-se, o mau sofra-se. * 

Palanque. 
Ver os touros de Palanque. 237

Palavras. 
A bom Entendedor poucas Palavras. 
A Palavras loucas orelhas moucas. 
O boi pela ponta e o Homem pela Palavra. 
As Palavras mostram o que cada um é. 
Palavra fora da boca, pedra fora da mão. 
Palavras não custam dinheiro. 
Palavras e plumas o vento as leva. 
Mais apaga boa Palavra que caldeira de água. 
Palavras boas são, se assim fosse o coração. 
Casa de terra, cavalo de erva, amigo de Palavra, tudo é nada. 
[197] 
                                                
237 Bluteau: «Diz-se proverbialmente de quem estando em lugar seguro vè os perigos a que outros estão 
expostos.» 
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Quais Palavras te diz, tal coração te fazem. 
Saram cutiladas e não más Palavras. 
Homem de boa lei tem Palavra como Rei. 
A duas Palavras três porradas. 
Debaixo de boa Palavra, aí está o engano. 
Palavra e pedrada solta não volta. 238

Palavra de Rei é escritura. 
Não há má Palavra, se a puserem em seu lugar. 
Boas Palavras e maus feitos enganam sisudos e néscios. 
Palavras de santo e unhas de Gato. 239

Não haveria má Palavra, se não fosse mal tomada. 
Não há Palavra mal dita, se não fosse mal entendida. 
Isto é outra cousa, que Palavras. 
De Palavra em palavra. (de uma razão para outra.) 

Palha. 
Melhor é Palha que nada. 
Maio hortelão, muita Palha, pouco pão. 
A Palha no olho alheio e não a trave no nosso. 
Em ano bom, o grão é feno, e em o mau, a Palha é grão. 
Dia de S. Barnabé se seca a Palha pelo pé. 
Ofício de albardeiro, mete palha e tira dinheiro. *
Meter palha na albarda de alguém. * 

Palreiro. 
O Palreiro é vasilha sem fundo. 
Ao cão e ao Palreiro, deixa-os no sendeiro. 
O Palreiro agudo faz de seu amigo mudo. 
Mulher Palreira diz de todos e todos dela. 
Amor Palreiro sempre é covarde. 

Panal. 
Mandei-lhe um Panal de palha. 240

[198] 
Dar o Panal ao companheiro. 241

Pandeiro. 
As mãos no Pandeiro e em al o pensamento. 
Nem é tudo verdadeiro o que diz o Pandeiro. 

Panela. 
Panela de muitos, mal cozida e bem comida, ou, e peor mexida. 
Panela que muito ferve o sabor perde. 
Panela sem sal faze de conta que não tem manjar. 
Panela de viúva, pequena e bem cheia. 
Costas são que levam, e não Panelas que quebram. 

                                                
238 Sic. 
239 Princeps: cenhas. 
240 Panal de palha: indivíduo sem qualquer acção, que não serve para nada, que não tem voz activa. Bluteau: 
«A huma moça que pedia ao amante, lhe mandasse hum presente, que avultasse muyto, para fazer inveja às 
vizinhas, lhe mandou o amante hum panal de palha.» 
241 Bluteau: «Dar o panal. Phrase proverbial, tomada dos que andão carregados com panaes de palha, & 
quando estão cançados, os entregaõ ao companheyro.»
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A Panela em soar e o Homem em falar. 
Casar-me quero, terei o olho de Panela e assentar-me-ei primeiro. 
Não há Panela tão feia que não ache seu cobertouro. 
Nora rogada, Panela repousada. 
Não há panela sem testo. * 

Pano. 
Ao bom Pano na arca lhe sai o amo. 
Mais vale palmo de Pano que pedaço de burel. 
Nunca se queixe do engano, quem pela mostra compra o Pano. 
Pano que outrem usa pouco dura. 
Remenda o Pano, durar-te-á outro ano. 
Pano largo e bom feitor fazem rico ao Comendador. 
Quem se veste de ruim Pano, veste-se duas vezes no ano. 
Corpo, corpo, que o Deus dará Pano. 
Mostrais ourelo e fugis com o Pano.  
No melhor Pano há melhor engano. 
Em bom pano caem as nódoas. * 
[199] 

Páo./ Pau 
A mancebo mau, com mão e com Pau. 
Homem grande, besta de Pau. 
Enquanto vai e vem o Pau, folgam as costas. 
Falai no mau, aparelhai o pau. * 
Azado é o pau para a colher. * 
Em casa de ferreiro, espeto de pau. * 

Pão. 
Muito Pão e má colheita. 
Muito Pão tem Castela, mas quem o não tem lazeira. 
Não há mau ano por muito Pão. 
O Pão puxa, que não a erva muita. 
Outubro, Novembro, Dezembro, não busques o Pão no Mar, mas torna a teu celeiro e abre 
teu mealheiro. 
Pão nascido, nunca perdido. 
Quem dá o Pão sem castigo, não vai ao Paraíso. 
Melhor é um Pão com Deus que dous com o Demo. 
Pão e vinho andam caminho, que não moço garrido. 
Pão e vinho, um ano meu, outro de meu vizinho. 
Bem sei o que digo, quando Pão pido. 
Bole com o rabo o cão, não por ti, senão pelo Pão. 
Não te dê Deus mais mal que muitos filhos e pouco Pão. 
Não faças do queijo barca, nem do Pão São Bartolomeu. 
Nem mesa sem Pão, nem Exército sem Capitão. 
O Pão pela cor, o vinho pelo sabor. 
Por carne, vinho e Pão deixo quantos manjares são. 
[200] 
Pão que sobre, carne que baste e vinho que falte. 
Pão de centeio melhor é no ventre que no seio. 
Pão comesto, companhia desfeita. 
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Pão de vizinho tira o fastio. 
Pão e vinho e parte no Paraíso. 
Pão alheio caro custa. 
Pão mole e uvas às moças põe mudas e às velhas tira rugas. 
Pão quente, muito na mão e pouco no ventre. 
Pão quente fome mete. 
Pão com pão e a serra com a mão. 
Pão com olhos e queijo sem olhos e vinho que falte nos olhos. 
Papas sem Pão abaixo se vão. 
Quem mal enforna, tira os Pães tortos. 
Queijo, Pão e pêro, comer de Cavaleiro. 
Queijo, pêro e Pão, comer de vilão. 242

Prova teu caldo, não perderás teu Pão. 
A pouco Pão tomar primeiro. 
Do Pão de meu compadre grande pedaço a meu afilhado. 
A criado novo, Pão e ovo; depois de velho, pão e Demo. 
Andar a Pão emprestado fome põe. 
Azáfama, padeiras, que minha Mãe quer um Pão. 
A Pão de quinze dias, fome de três semanas. 
A Pão duro, dente agudo. 
Bem haja o Pão que presta. 
Bom é o Pão com dous pedaços. 
Bom é saber que Pão te há-de manter. 
Em casa de sisudo se faz o Pão miúdo. 
[201] 
Na casa onde não há Pão, todos gritam e ninguém tem razão. 
Pão de padeira, nem farta, nem governa. 
Também os ameaçados comem Pão. 
Um dia de Jejum, três dias maus para o Pão. 
Mal haja o ventre que do Pão comido se esquece. 
Inveja traz o Pão à limpeza e o nobre à mais nobreza. 
Bocado de mau Pão não o comas, nem o dês a teu Irmão. 
O Pão põe força e não outra cousa. 
Pão de hoje, carne de ontem, vinho de outro Verão, fazem o Homem são. 
Pão da Ilha, arca cheia, barriga vazia. 
Tanto Pão como um polegar torna a alma a seu lugar.
Pão e queijo mesa posta é. 
Pão afatiado não farta rapaz esfaimado. 
Quem em Maio relva, nem tem Pão, nem erva. 
Semea cedo, colhe tardio, colherás Pão e vinho. 
Trigo centeoso, Pão proveitoso. 
Trigo de cizirão, pequena massa, grande Pão. 
À míngua de Pão, boas são tortas. 
Cada um veja o Pão que lhe há-de abastar. 
Dure o que durar, como colher de Pão. 
Seja o Marido cão e tenha Pão. 

                                                
242 Princeps: vila. 
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Melhor é Pão duro que figo maduro. 
Mais vale pedaço de Pão com amor que galinha com dor. 
A teu filho e a teu amigo, Pão e castigo. 
Dos cheiros o Pão, e dos sabores o sal. 
Ainda que entres na vinha e soltes o gibão, 
[202] 
se não trabalhares, não te darão Pão. 
À fome não há Pão duro. 
Por muito Pão nunca mau ano. 
Quem terá as mãos quedas a Pão fresco e beringelas.
Quem tiver muitos filhos e pouco Pão, tome-os da mão e diga-lhes uma canção. 
A Terra branca não dá bom Pão. 

Papagaio. 
Fala como Papagaio. 243

O papagaio treme maleitas porque lhe não dão amêndoas confeitas. * 
Papas. 244

Comi Papas para engordar, saíram-me por ceia e por jantar. 
Papas sem pão abaixo se vão. 
Quem come a papa, reze o Pater noster. * 

Papos. 
Comer Papos de Anjos. 
Grão e grão, ou bago e bago, enche a galinha o Papo. 
Comida sem caldo, Papo dessecado. 
Bem canta o Francês, Papo molhado. 
Ora há um ano me mordeu o sapo e agora me inchou o Papo. 
Um em Papo, outro em saco, e chora pelo do prato. 
Galinha não põe do galo, senão do Papo. 
Genro pelo Papo me vai tangendo. 
Em mau ano e em bom ano, aveza bem teu Papo. 
Moço de quinze anos tem papo e não tem mãos. 
Vede-la gorda e vermelha, pelo Papo lhe entra, que não pela orelha. 

Par. 
Tarde dar e negar estão a Par. 

Parceiro. 
Quem primeiro achar remédio, ajude o Parceiro. 
[203] 
Bácoro em celeiro não quer Parceiro. 
Luar de Janeiro não tem Parceiro, mas lá vem o de Agosto, que lhe dá de rosto. 
Um Romeiro não quer outro por Parceiro. 

Pardais. 
Passarinhos e Pardais, todos querem ser iguais. 
Dous Pardais em uma espiga, nunca há liga. 
Estorninhos e Pardais, todos somos iguais. 

Pardo. 
Maio Pardo, Junho claro. 
                                                
243 Bluteau: «Falla como papagayo, se diz proverbialmente de quem falla muyto, & sem ordem, ou de quem 
dizendo às vezes algûas cousas bem ditas se conhece, que naõ saõ suas, mas de cór, & estudadas.» 
244 2ª ed.: Papa. 
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Da galinha a preta, da pata a Parda. 245

De noite todos os gatos são Pardos. 
Maio Pardo faz o pão grado. 

Parecer. 
O que bem Parece devagar cresce. 
Melhor me Parece teu jarro amolegado que o meu são. 
Bem me Parece o ladrão na forca. 
Dádiva ruim a seu dono Parece. 
O mulato sempre Parece asno, quer na cabeça, quer no rabo. 
Quem mal padece, mal Parece. 
Enfeitai o cepo, Parecerá mancebo. 
Bem Parece o rego entre mim e meu companheiro. 
Quem quer que é, a seu Pai Parece. 
Não basta ser boa, senão Parecê-lo. 
A festa dure pouco e bem Pareça. 
Quem fia e tece, bem lhe Parece. 
Quem o feio ama, formoso lhe Parece. 

Paredes. 
O que mãos não levam, Paredes o acham. 246   
Filha, sê boa. – Mãe, que aranha vai por aquela Parede. 
Não são todos Homens os que mijam à Parede. 
[204] 
Montes vêem, Paredes ouvem. 

Parentes. 
Quem sinal tem sobre os dentes, é honra de seus Parentes. 
Não há sapateiro sem dentes, nem escudeiro sem Parentes. 
Em fiúza de Parentes busca que merendes. 
Não digas mal d’El-Rei nem entre dentes, porque em toda a parte tem Parentes. 
Quando o vilão está rico, não tem Parente nem amigo. 
Cento de vida, cento de renda e cem léguas de Parentes. 
Dor de Parente, dor de dente. 
Primeiro estão dentes que Parentes. 
Aonde há filhos, nem Parentes, nem amigos. 

Parir. 
Pariu-o pela manga da camisa. 247

Éramos trinta, pariu nossa avó. * 
(Parreira.) 

A mulher janeleira uvas de parreira. * 
Partilha. 

Partilha de Lisboa com Almada, uma leva tudo, outra nada. 
Partir. 

Partir de casa é a maior jornada. 
Parvo. 

A cada Parvo agrada sua pousada. 

                                                
245 2ª ed.: Da galinha a preta, da pata a parda, da mulher a sarda. 
246 Princeps: lavam. 
247 Bluteau: «Pario-o pela manga da camisa. Antigo proverbio, tomado de hûa das circunstancias da 
ceremonia, com que antigamente se adoptavão em Portugal os filhos.» 
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O Parvo, se é calado, por sábio é reputado. 
Aos parvos aparecem os santos. * 

Páscoa. 
Não é cada dia Páscoa nem vindima. 
Por Natal ao jogo e por Páscoa ao fogo. 
O Natal ao soalhar e a Páscoa ao lar. 
Altas ou baixas, em Abril vêm as Páscoas. 
Natal na Praça e Páscoa em casa. 
Por Natal Sol e por Páscoa carvão. 
[205] 

Passada. 
O nosso Alcaide nunca dá Passada debalde. 
O moço preguiçoso por não dar uma passada dá oito. 

Passado. 
O Passado passado. 248

Passar. (v. infra Passar) 
Passarinho. 

Passarinho, que na água se cria, sempre por ela pia. 
Passarinhos e pardais, todos querem ser iguais. 
A pequeno Passarinho, pequeno ninho. 
De mau ninho não cries o Passarinho. 
De ruim ninho sai bom Passarinho. 
Gente do Minho veste pano de linho, bebe vinho de enforcado e come pão de Passarinho.  

Pássaro. 249

A pássaro dormente tarde entra o cevo no ventre.250

Bem estavas no teu ninho, pássaro pinto. 
Quem pássaro há-de tomar, não o há-de enxotar. 
Tal te vejas entre inimigos, como pássaro na mão de meninos. 
A quem te der uma pássara, dá-lhe sua asa. * 
Vale mais um pássaro na mão que dous a voar. * 

Passar. 
Não pude Passar mal sem da fortuna me queixar. 
O que é duro de Passar é doce de lembrar. 
Eles por se vingar Passaram mal. 
Tu Ribeira, alta vás, não te Passarei, não me levarás. 
Rio torto dez vezes se Passa. 
Uma passada má quem quer a Passa. 
Pela ponte de madeira Passa o doudo Cavaleiro. 
[206] 
Por velho que seja o barco, sempre Passa o vau. 
Ribeiras de Portugal, poucas e más de Passar. 
Passem os potros como os outros. 
Não passes o pé além da mão. 
Se não como queremos, Passamos como podemos. 

                                                
248 Bluteau: «O passado passado, modo de fallar com que damos a entender, que não queremos que se faça 
menção de certa cousa passada.» 
249 2ª ed.: Pássara, Pássaro. 
250 Princeps: O pássaro dormente tarde entra o ceve no ventre. 
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Rogar ao Santo até Passar o barranco. 
O Rio Passado, o Santo não lembrado. 
Moeda falsa de noite Passa. 

Pasto. 
Com todos faze Pasto e com teu amigo quatro. 

Pataca. 
Não vê Pataca. 
Não sabe Pataca. 251

Pato, e Pata. 
O leitão e o Pato, do cutelo ao espeto. 
Da galinha a preta, da Pata a parda. 252

Vós pagareis o Pato. 
Ir-se-ão os hóspedes, comeremos o Pato. 
Mais vale dous bocados de vaca que sete de Pata. 
Tenhamos a Pata, então falaremos na salsa. 
O Pato pela mão do escasso. 

Pátria. 
Ao bom varão terras alheias Pátria são. 

Pau. (v. Páo) 
Pavão. 

Todos têm seu pé de Pavão. 
Paz. 

Mais vale vaca em Paz que pombo em guerra. 
Paz e saúde, dinheiro a quem o quiser. 
Pouco e em Paz muito se me faz. 
Hajamos Paz, morreremos velhos. 
[207] 
Boa guerra faz boa Paz. 
Entre guerra e Paz, quem mal sabe mal jaz. 
Não há Paz entre gente, nem entre as tripas do ventre. 
Paz de cajado guerra é. 
Quem acorda o cão dormindo, vende a Paz e compra ruído. 
Veste-te em guerra e arma-te em Paz. 
Guerra de S. João, Paz de todo o ano. 
Quem nega e depois faz, quer Paz. 

Pé. 
Não tem Pé e quer dar couce. 
Ao Pé do fêtão não busques tâmaras. 253

Barriga farta, Pé dormente. 
Bem sabe por onde põe os Pés. 
Cai-lhe o coração aos Pés. 
                                                
251 Bluteau fornece o seguinte esclarecimento: «Não vè pataca, não sabe pataca, saõ modos de fallar 
proverbiaes, tomados não de pataca, moeda, mas de Pathach, palavra Hebraica que ha dous modos de A, a 
saber, hum A longo, (...) & o outro A breve, (...) & como o ignorar a primeyra letra do seu proprio idioma, he 
sinal de huma crassa ignorancia, não me parece fóra de razão o suppor, que entre os adagios Hebraicos do 
ignorante haja hum que responda ao nosso, Naõ sabe pataca, & que pela communicação com os primeyros 
Hebreos que entráraõ neste Reyno, se introduzisse, & permanecesse na nossa lingua.» 
252 Vide nota 245 ou página [121]. 
253 Fêtão: feto. 
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Sapato roto ou são melhor é no Pé que na mão. 
Debaixo dos Pés se levantam desastres. 
Demandar sete Pés ao carneiro. 
Acomodar o Pé ao sapato e não o sapato ao Pé. 
Lançar o Pé além da mão. 
Não é esta bota para seu Pé. 
Não põe Pé em ramo verde. 
Não tem Pés nem cabeça. 
Os velhos andam com os dentes e os mancebos com os Pés. 
Põe seu Pé seguro. 
Tenho-lhe o Pé no pescoço. 
Ter a Deus por um Pé. 
A mentira não tem Pés. 
Não está fora de canseira quem os Pés muda para a cabeceira. 
Se queres que teu filho cresça, lava-lhe os Pés e rapa-lhe a cabeça. 
[208] 
Conta feita, mula morta, cavaleiro, andai a Pé. 
Grande Pé e grande orelha sinal é de grande besta. 
A verdade não tem Pés e anda. 
Achou forma de seu Pé. 
Entrar em algum lugar com Pé direito. 
Quem não tem irmão, não tem nem Pé nem mão. 
Cada carneiro por seu Pé pende. 
Não passes o Pé além da mão. 
Dar ao Pé, que tempo é. 

Pear. 
Quem sua burra mal Pea, nunca a veja. 254

Pecado. 
Melhor é dívida nova que Pecado velho. 
Quem arreda o azo, arreda o Pecado. 
Isto foram meus Pecados. 
Pecado confessado é meio perdoado. 

Pecar. 
Quem mal vive, por onde Peca, por hi se castiga. 
Na arca aberta, o justo Peca. 

(Peçonha.) 
O áspide e a víbora se emprestam a peçonha. * 

Pedaços. 
Bom é um pão com dous Pedaços. 
Do pão de meu compadre grande Pedaço a meu afilhado. 
Mais vale Pedaço de pão com amor que galinha com dor. 
Mais vale palmo de pano que Pedaço de burel. 
De tal Pedaço, tal retraço. 
Em cada parte há Pedaço de mau caminho. 

Pedir. 
Mais vale guardar que Pedir. 

                                                
254 Pear: prender com peia, com corda. 
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[209] 
Mais quero Pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha emprestado. 
Quem deu, dará, e quem Pediu, pedirá. 
Muito Pede o sandeu, mas mais o é quem lhe dá o seu. 
Quem muito Pede, muito fede. 
Peixe de Maio, quem to Pedir dá-lho. 
Mais vale Pedir e mendigar que na forca pernear. 
De mim digam e a mim Pidam. 
Bem sei o que digo, quando pão Pido. 
Para o bom Pede; para o mau deseja. 
A Mulher, por rica que seja, se é Pedida mais deseja. 

Pedras. 
Atrás de apedrejado chovem Pedras. 
Pedra movediça não cria bolor. 
A besta comedeira, Pedras na cevadeira. 
Não ficar Pedra sobre pedra. 
Feitos de vilão, tirar Pedra e esconder a mão. 
Matar dous pássaros com uma Pedra. 
De lá nos venham as Pedras, donde estão os nossos. 
Quem se cala e Pedras apanha, tempo vem que as derrama. 
Quem em Pedra duas vezes tropeça, não é muito quebrar a cabeça. 
Água de serra e sombra de Pedra. 
Mal sobre mal, Pedra por cabeçal. 
Pedra sobre pedra às vezes chega. 
Quem filhos não tem, mais duro é que as Pedras. 
Água mole em Pedra dura tanto dá até que fura. 
Palavra e Pedra solta não volta. 
[210] 
A Pedra é dura e a gota de água é miúda, mas caindo de contínuo, faz cavadura. 
Frio em Abril Pedras vá ferir. 
Quem em Pedra pousa, em pedra se torna. 
Com açúcar e com mel até Pedras sabem bem. 
Quem Pedra para cima deita, cai-lhe na cabeça. 
Quem muitas pedras bole, em uma se fere. * 

(Pedreanes.) 
Muitos Pedreanes há na terra. * 

Pedro. 
Meu filho Pedro, antes Mestre que discípulo. 
Muito vai de Pedro a Pedro. 
Pica-me Pedro, picar-te-ei cedo. 
Bem estás S. Pedro em Roma. 
Achou Pedro o seu cajado. 
Mente Pedro, porque o tem de vezo. 
Dia de S. Pedro tapa rego. 
Dia de S. Pedro vê teu olivedo e, se vires um bago, espera por cento. 
Quem ensinou a Pedro falar galego. 
Velho é Pedro para cabreiro. 
Tão bom é Pedro como seu amo. 
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Até S. Pedro, há o vinho medo. * 
Quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar. * 
Com o que Pedro sara Sancho adoece. * 

Pega. 
Dizem e dirão que a Pega não é gavião. 
A Pega no souto não a tomará o néscio nem o doudo. 
Quando Pegas galinhas, quando galinhas pegas. 
A mulher e a pega fala o que dizeis na praça. 255 * 
Cuida na pega, se é branca, se é preta. * 
Dá-me pega sem mancha, dar-te-ei mulher sem tacha. * 
Asno desovado de longe aventa as pegas. * 
Burra velha de longe aventa as pegas. * 
Ninho feito, pega morta. * 
Tanto pica a pega na raiz dos trovisco que quebra o bico. * 

Peixe. 
Pela boca morre o Peixe e a lebre ao dente. 
Peixe de Maio, quem to pedir dá-lho. 
Quão grande o Peixe, tão grande o sabor. 
Quem pesca um Peixe, pescador é. 
O Peixe e o cochino, a vida em água e a morte em vinho. 256

O hóspede e o Peixe aos três dias aborrece. 257

[211] 
Filho de Peixe não aprende a nadar. 
Ao Peixe fresco, gasta-o cedo, e havendo tua filha crescido, dá-lhe marido. 
Assim fedemos, que será se Peixe vendermos? 
Depois do Peixe mau é o leite. 
Nem de cada malha Peixe, nem de cada moita feixe. 
Não é Peixe, nem carne. 
Não é Peixe podre. 
De grande Rio grande Peixe. 
Do Peixe a pescada e da carne a perdiz. 
O velho e o Peixe ao Sol aparecem. 
Estou como o Peixe na água. 

Pele. 
Da Pele alheia grande correia. 
Tratar bem da sua Pele. 258

Não caber na Pele de contentamento. 
Jurei-lhe pela Pele. 259

Má Pele é Fulano. 260

Pêlo. 
Ruivo de mau Pêlo mete o Demo no capelo. 

                                                
255 Sic. 
256 Cochino: porco não cevado. 
257 Sic. 
258 Bluteau: «Curarse bem. Ter cuydado da sua saude. Regalarse.» 
259 Bluteau: «Jurar pela pelle de alguem.» 
260 Bluteau. «Pelle, precedido de hum adjectivo. Boa pelle, ou má pelle he fullano. Neste sentido he o homem 
em que se falla.» 
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Veio a Pêlo. (a tempo, a propósito.) 
Não hajas medo, que preso vai pelo Pêlo. 
O Pêlo muda a raposa, mas o natural não despoja. 
Como te fizestes calvo? Pêlo pelando.   

Pena. (v. Penna) 
Peneira. 

Quem não tem farinha, escusa Peneira. 
Bem cego é quem muito vê por aro de Peneira. 
Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha emprestado. * 

Penhor. 
Mais vale Penhor na arca que fiador na Praça. 
O dinheiro sobre Penhor e sobre palavra, e tendo pela fralda. 
[212] 
Penhor que corre ninguém o tome. 
A bom pagador não dói o Penhor. 
Do bom, bom Penhor, e do mau, nenhum penhor nem fiador. 

Penna./ Pena 
Carne de Pena tira do rosto a ruga. 

Pensar. 
Devagar pensa e obra de pressa. 
Ata curto, Pensa largo, ferra baixo, terás cavalo. 

Penso. 
O melhor Penso do cavalo é o penso de seu amo. 

Pentear. 
Tal grado haja quem o asno Penteia. 261

Pepino. 
De pequenino se torce o Pepino. 

Pequeno. 
Se o grande fosse valente e o Pequeno paciente e o ruivo leal, todo o Mundo seria igual. 
Pequeno machado derruba grande sobreiro. 
De Pequena bostela se levanta grande mazela. 
De Pequenos grãos se ajunta grande monte. 
De Pequeno verás que boi terás. 
De Pequenino se torce o pepino. 
Pequenas rachas acendem o fogo e os madeiros grossos o sustentam. 
Pequeno machado parte grande carvalho. 
Grande esforço em Pequeno corpo. 

Pêras. 
Sobre Pêras vinho bebas, e seja tanto que nadem elas. 
A Mulher e a Pêra, a que cala é boa. 
Ano de beberas nem de Pêras, nunca o vejas. 
Alguma hora minha pereira terá Pêras. 
[213] 
Quem dá mão à Pêra, comer quer dela. 
Vinho de Pêras não o bebas. 
Quem não quer dar das suas Pêras, não espere das alheias. 

                                                
261 Princeps: grada. 
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Não dês Pêras em Janeiro. 
Água ao figo e à Pêra vinho. 
Aqui tendes para pêras. * 
Ora pela maçã, ora pela pêra, minha filha nunca é sã. * 
Com teu amo não jogues as pêras. * 
Algum dia a minha pereira terá pêras. * 

Perda. 
Deus te guarde de Perda e de dano e de Homem denodado. 
Lá te arreda, ganho, não me dês perda. * 

Perdão. 
Quem engana ao ladrão, cem dias merece de Perdão. 

Perder. 
Perdes o feitio. 
Mais vale Perder que mais perder. 
Não Percas o siso pelo doudo de teu vizinho. 
Onde Perdeste a capa, aí a cata. 
Aquele Perde venda, que não tem que venda. 
Quem se anoja na voda, Perde-a toda. 
Onde forca não há, direito se Perde. 
De Cossario a Cossario não se Perdem mais que os barris. 
As graças Perde quem se detém no que promete. 
Em tempo e lugar o Perder é ganhar. 
Quem dá e sempre não dá, tanto Perde quanto dá. 
Antes a lã se Perca que a Ovelha. 
Perca-se tudo e fique a boa fama. 
O que Perde Cristo ganha o Fisco. 
O bem não se conhece, senão depois que se Perde. 
Perdendo tempo não se ganha dinheiro. 
Quem da carne alheia há-de comer, da sua há-de Perder. 
[214] 
Ração de Paço, quem a Perde, não há grado. 
Da mão à boca se Perde a sopa. 
O que Perde o mês não perde o ano. 
De manhã em manhã Perde o carneiro a lã. 
Por um cravo se Perde um cavalo, por um cavalo um Cavaleiro, por um Cavaleiro um 
Exército. 
Por temor não Percas honor. 
Pelos maus Perdem os bons. 
Dá nó, não Perderás ponto. 
No forno se ganha o pão, no forno se Perde. 
Quem um sabor quer, outro há-de Perder. 
No jogo se Perde o amigo e se ganha o inimigo. 
Em morrer o asno não Perde o lobo. 
Quem faz bem ao astroso, não Perde parte senão todo. 
Quem se não aventurou, não Perdeu nem ganhou. 
Mais vale Perder-se o Homem que o nome, se ele é bom. 
Quem muito dorme, o seu com o alheio Perde. 
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Para o mal somos tão vivos, que Perdemos por carta de mais, e no bem somos tão 
simplices, que Perdemos por carta de menos, e finalmente tudo é Perder. 
Ovelha que berra, bocado que perde. * 

Perdido. 
À moça a que sabe bem o pão, Perdido é o alho que lhe dão. 
Moça garrida, ou bem ganhada, ou bem Perdida. 
Ao Perdido, perder-lhe o sentido. 
Perdiz é Perdida, se quente não é comida. 
Pão nascido nunca Perdido. 
[215] 
Perdido é o gado, onde não há cão que ladre. 
Bem Perdido é conhecido. 
Perdido é quem atrás perdido anda. 

Perdigão. 
Perdigão gordo, pássara magra. 
Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. 

Perdigueiro. 
Em Janeiro nem galgo lebreiro, nem açor Perdigueiro. 

(Perdiz.) 
Perdiz é perdida, se quente não é comida. 
Perdiz derreada perdigotinhos guarda. 
Do peixe a pescada, e da carne a Perdiz. 
A Perdiz com a mão no nariz. 
Não há carne perdida, senão lebre assada e Perdiz cozida. 
Fevereiro coveiro faz a Perdiz ao poleiro; Março, três ou quatro; Abril, cheio está o covil; 
Maio, pio pio pelo mato. 

Perdoar. 
Perdoar ao mau é dizer-lhe que o seja. 
Ao que erra Perdoa-lhe uma vez e não três. 
Perdoo-te o mal que me fazes pelo bem que me sabes.
Não perdoa o vulgo taxa de ninguém. 

Perecer. 
O amor de Deus vence, todo o al Perece. 

(Pergunta.) 
A apressada pergunta vagarosa resposta. * 
A pergunta astuta, resposta aguda. * 

Perguntar. 
Quem Pergunta, vai a Roma. 
Quem Pergunta, quer saber. 
Erro é igual não sabendo responder e sabendo Perguntar. 
Não fales sem ser Perguntado e serás estimado. 
[216] 
Moço bem criado, nem de seu fala, nem Perguntado cala. 
Andava na égua e perguntava por ela. 
Quando entrares na Vila, Pergunta primeiro pela mãe que pela filha. 

Perigo. 
Zombaria de siso mete os Homens em Perigo. 
Ao Perigo com tento e ao remédio com tempo. 
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É bem-aventurado quem nos Perigos alheios se faz precatado. 
Dobrado é o Perigo, quem foge ao inimigo. 
Espada na mão de sandeu, Perigo de quem lha deu. 
Quem por cobiça veio a ser rico, corre mais Perigo.
Renego o amigo que cobre o Perigo. 
A Mulher e o vidro sempre estão em Perigo. 

Pernas. 
As tripas estejam cheias, que elas levam as Pernas.
Do capão a Perna, da galinha a titela. 
Curtas tem as Pernas a mentira e alcança-se asinha.
A quem dá o capão, dá-lhe a Perna. 
Cada um estende a Perna até onde tem a coberta. 
Nas más Pernas nascem as frieiras. 

Perro. 
Perro Lavrador nunca bom caçador. 
A Perro velho não digas Buz, Buz. 
O Perro com raiva a seu dono morde. 
A outro Perro com esse osso. 
Perro velho não aprende língua. 
[217] 
O Perro do hortelão não come as versas, nem a outrem as deixa comer. 

Perseverança. 
A Perseverança tudo alcança. 

Pescada. 
A Pescada de Janeiro vale carneiro. 

Pescado. 
Todo o Pescado é freima e todo o jogo postema. 262

Pescador. 
O cevo é o que engana, que não o Pescador que tem a cana. 
Pescador de cana mais come do que ganha; mas quando a dita corre, mais ganha do que 
come. 

Pescar. 
Quem quer Pescar, há-de se molhar. 
Quem Pesca um peixe, pescador é. 

Peso.  
Ao couro e ao queijo, comprado por Peso. 
Do ouro e do ferro, tudo é um Peso. 

Pevide. 
Viva a galinha e viva com a sua Pevide. 

Physico, ou Fysico./ Físico 
Quando os doentes bradam, os Físicos ganham. 
Quando um doente diz ai, o Físico diz dai. 
Se tens Físico teu amigo, manda-o a casa de teu inimigo263. 
Vive o pastor com sua rudeza e morre o Físico, que a Física reza. 

                                                
262 Vide nota 164. 
263 Princeps: amigo. 
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(Pichéis.) 
Homens bons e pichéis de vinho apaziguam o arruído. * 

Pimenta. 
Preta é a Pimenta e vão por ela à tenda, e alvo é o leite e vendem-no pela Cidade. 
[218] 
A velhice da Pimenta, engelhada e negra. 
A Pimenta aquenta. 

Pinta. 
Conhecer pela Pinta. 
Pintar como querer. 
Não é o Diabo tão feio, ou não é tão bravo o leão, como o Pintam. 

Pintura. 
A Pintura e a peleja de longe se veja. 

Piolho. 
Quando o nó se faz Piolho, com mal anda o olho. 

(Pipa.) 
Vindima molhada, pipa asinha despejada. * 

Pisam. 264

Muitos alhos em um gral mal se pisam. 
(Pleito.) 

Quem mau pleito tem, a vozes o defende. * 
Pobre. 

A rico não devas e a Pobre não prometas. 
Ao Pobre e ao Nogal todos lhe fazem mal. 
Ao Pobre não é proveitoso acompanhar com o poderoso. 
Assaz é Pobre e delgado quem conta seu gado. 
A vergonha no Pobre fá-lo mais pobre 265. 
Dá-mo Pobre, dar-to-ei aborrecido. 
Detrás da porta do Pobre toda a vileza se esconde. 
Na casa do Homem Pobre, todos pelejam e não sabem de quê; e é porque não têm que 
comer. 
Não é Pobre senão o que se tem por pobre. 
Não te faças Pobre a quem te não há-de fazer rico. 
O Homem Pobre a dobrado custo come. 
O testamento do Pobre na unha se escreve. 
O preguiçoso sempre é Pobre. 
[219] 
Homem Pobre com pouco se alegra. 
Não é Pobre o que tem pouco, senão o que cobiça muito. 
Mal se dói o farto e rico do Pobre faminto. 
Se queres ser Pobre sem o sentir, mete obreiro, deita-te a dormir. 
Homem Pobre, taça de prata, caldeira de cobre. 
Homem Pobre depois de comer há fome. 
A Quaresma e a cadeia para Pobres é feita. 
Quem mete a Judas com as almas dos Pobres? 
És Pobre, não tenhas gosto. 
                                                
264 2ª ed.: Pisar. 
265 Princeps: podre. 
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O Homem Pobre e honrado morre o tempo que viveu. 266

Dai-mo Pobre, dar-vo-lo-ei lisonjeiro. 
Três géneros de Homens se não sofrem no Mundo, Pobre soberbo, velho namorado, rico 
mentiroso. 
A Homem Pobre ninguém o acometa. 
Se te dá o Pobre, é para que mais te tome. 
Na boda dos Pobres tudo são vozes. 
A gente Pobre, moeda miúda. 
O moço e o amigo, nem Pobre, nem rico. 
Na morte ninguém finge, nem é Pobre. 
Não há casamento Pobre, nem mortalha rica. 

Pobreza. 
A Pobreza não é vergonha. 
Não contes tua Pobreza a quem te não há-de dar de sua fazenda. 
Não te exaltes por riqueza, nem te abaixes por Pobreza. 
[220] 
Quem diz que Pobreza não é vileza, não tem siso na cabeça. 
Quem Pobreza tem, dos parentes é desdém. 
À casta a pobreza lhe faz fazer vileza. 
A Pobreza obriga a vilezas. 
Em desterro a Pobreza dá mais tormento. 
Não te aconselhes sobre tua riqueza com quem está em Pobreza. 

Poder. 
Mais faz quem quer que quem Pode. 
Nunca esperes que te faça o amigo o que tu Puderes.
Não Posso ter a boca cheia de água e assoprar ao fogo. 
Mais Pode Deus ajudar que velar nem madrugar. 
Quem quando Pode, não quer, quando quer, não pode. 
Se não deres o que quiseres, faze o que Puderes. 
Em casa de Gonçalo mais Pode a galinha que o galo. 
O bom sofre, que o mau não Pode. 
Do fogo te guardarás, do mau Homem não Poderás. 
Quem te honra mais do que soe, ou te quer enganar ou ver se Pode. 

Polegar. 
Um só Polegar tarde vai ao tear. 
Tanto pão como um Polegar torna a alma a seu lugar.

Poleiro. 
Muito pode o galo no seu Poleiro. 
Pinto de Janeiro vai com sua mãe ao Poleiro. 
Fevereiro recoveiro faz ir a perdiz ao Poleiro, Março três ou quatro. 267

[221] 
Se o vilão soubesse da galinha em Janeiro, nenhuma deixaria no Poleiro. 

Pombal. 
Em Pombal caído por demais é deitar trigo. 
Horta com Pombal é Paraíso terreal. 
                                                
266 Princeps: morreu tempo. 
267 O adágio completo fica apenas registado no lema «Perdiz», enquanto que uma versão ainda mais 
abreviada pode ler-se em «Fevereiro». 
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Pombo. 
Tenho no laço Pombo torcaz. 
As águias não produzem pombos. * 

Ponte. 
Pela Ponte de madeira passa o louco Cavaleiro. 
Todos os caminhos vão ter à Ponte, quando o Rio vai de monte em monte. 
Ao inimigo que te vira a espalda, Ponte de prata. 
Setembro ou seca as fontes ou leva as Pontes. 
Aos olhos tem a morte, quem no cavalo passa a Ponte. 

Ponto. 
Não dá Ponto sem nó. 
Por um Ponto perdeu Martinho a capa. 
Quem conta um conto, sempre lhe acrescenta um ponto. * 

Porca. 
Toma a cabra a silva e a Porca a pocilga. 
A Porca ruiva o que faz isto cuida. 
Aqui troce a porca o rabo. * 

Porco. 
O peior Porco come a melhor lande. 
Porcos com frio e Homens com vinho fazem grande ruído268. 
Vieram porcos do monte, lançam-nos da nossa corte. 
Nem moinho por contínuo, nem Porco por vizinho. 
A Judeu nem a Porco não metas no teu horto. 
Quem a Porcos há medo, as moutas lhe roncam. 
Tenhas Porcos e não tenhas olhos. 
Um sabor tem cada caça, mas o Porco cento alcança. 
[222] 
Ou magro ou gordo, aqui está o Porco todo. 
Dia de Santo André, quem não tem Porco mata a Mulher. 
Ao Porco e ao genro mostra-lhe a casa e virá cedo. 
Cada Porco tem seu São Martinho. 
Quem Porcos busca, a cada mouta lhe grunhem. 
Dia de barba, semana de Porco, ano de casado. 
Assim se cria o horto, como o Porco. 
Quando estiveres morto, torna-te à abelha e ao Porco. 
Quem com farelos se mistura, Porcos o comem. 
Anel de ouro em focinho de Porco. 
Carne magra de Porco gordo. 

Porfia. 269

Quem Porfia, mata a caça. 
Porfiar, mas não apostar. 
Mais vale néscio que Porfiado. 
Não fies nem Porfies, viverás entre as gentes. 
Doudos e Porfiados fazem grandes sobrados. 
O mais ruim do Lugar Porfia mais por falar. 
Porfia mata veado e não besteiro cansado. 
                                                
268 Princeps: recivo. 
269 2ª ed.: Porfiar. 
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Nem a todos dar, nem com todos Porfiar. 
O peso e a medida tiram o Homem de Porfia. 

Porta. 
Ao bom dia abre a Porta e ao mau te aparelha. 
Cerra a tua Porta e dá-me a chave, quem vier brade.
Cerra a tua Porta, farás tua vizinha boa. 
Da Porta cerrada o Diabo se torna. 
[223] 
Nem em tua casa galgo, nem à tua Porta Fidalgo. 
Não me apraz a chave que em muitas Porta faz. 
Tudo farei, casas de duas Portas não guardarei. 
Dor de Mulher morta dura até à Porta. 
Casas velhas, Portas novas. 
Um ruim se nos vai da Porta, outro vem que nos consola. 
Fechar as Portas, que soltam os touros. 
Detrás da Porta do pobre toda a vileza se esconde. 
A essoutra Porta, que esta não se abre. 
Leite sem pão até à Porta vai. 
Falei no mau, olhai para a porta. * 

Portalegre. 
Consciência do gato de Portalegre, que ficou com o dinheiro e tornou a pele. 

Portela. 
Quem tem o amor por detrás da Portela, tanto olha até que cega. 

Porto.
Reino sem Porto, chaminé sem fogo. 

(Portugal.) 
Aprendiz de Portugal não sabe coser, quer cortar. *

(Potro.) 
Nem Mulher de outro, nem couce de Potro. 
Domar Potros, porém poucos. 
Cavalo formoso de Potro sarnoso. 
O couce da égua não faz mal ao Potro. 
Nem o moço por ranhoso, nem o Potro por sarnoso. 
Passem os Potros como os outros. 
Casa, vinho e Potro, faça-o outro. 
Ida sem vinda, como Potros à feira. 
Ao primeiro Potro de outro e depois de meu vizinho, e depois meu e de meu amigo. 
Nem pernada de Potro, nem rasgadura de um pé com outro. 
[224] 
Potro de atormentar, cavalete de tratos. 270

Pouco. 
Pouco e em paz muito se me faz. 
Pouco fel dana muito mel. 
Pouco rosalgar não faz mal. 271

Não faz Pouco quem sua culpa lança a outro. 
                                                
270 Erro do editor, que confundiu a última definição apresentada por Bluteau com os adágios de Potro 
anteriormente enumerados. Portanto, não se trata de um adágio. 
271 Rosalgar: sabor a óxido de arsénico; sulfureto. 
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Pouco e pouco fia a velha o copo. 
Melhor é muitos Poucos que poucos muitos. 
O que outrem sua pouco dura. 
Quem Pouco tem e isto dá, cedo se arrependerá. 
A muito entendimento fortuna Pouca. 
Destes e dos ungidos escapam Poucos. 
Pouco dano espanta e muito amansa. 
Pouco mal e bom gemido. 
Fala Pouco e bem, ter-te-ão por alguém. 
Do Pouco pouco e do muito muito. 
De muitos Poucos se faz um muito. 
Três cousas destroem ao Homem: muito falar e Pouco saber, muito gastar e pouco ter, 
muito presumir e pouco valer. 
Nunca muito custou Pouco. 
O Pouco basta, o muito se gasta, e a quem não tem Deus o mantém. 
Quem Pouco sabe, pouco teme. 

Poupar. 
O escravo e a besta muar se há-de Poupar.  
Quem ao inimigo Poupa, nas suas mãos morre. 

Pousada. 
Caminha pela estrada, acharás Pousada. 
Peregrinos, muitas Pousadas e poucos amigos. 272

Ao ruim falta Pousada, quer fora, quer em casa. 
[225] 
A cada parvo agrada sua Pousada. 

Povo. 
Também você é Povo. 273

Praça. 
Quem quiser caça, vá à Praça. 
Mais valem amigos na Praça que dinheiro na arca. 
De bezerros e vacas vão peles às Praças. 
Quem faz casa na Praça, uns dizem que é alta, outros que é baixa. 
Mais vale penhor na arca que fiador na Praça. 
Nem moça boa na Praça, nem Homem rico por caça. 
O Homem na Praça e a Mulher em casa. 
Alcaide sem alma, ladrões na Praça. 
Quem o alheio veste, na Praça o despe. 
Quem te não ama, em praça ou em jogo te difama. * 
Tanto vale cada um na praça quanto vale o que tem na caixa. * 

Prado. 
Prado faz cavalo e não monte largo. 
Em cada Prado uma Vila e em cada bairro uma tia. 
Em Janeiro seca a ovelha suas madeixas no fumeiro, e em Março no Prado, e em Abril as 
vai urdir. 

                                                
272 Princeps: Peregrinos a muitas pousadas... 
273 Bluteau: «Povo tambem se chama quem segue a opiniaõ, ou as maximas do povo. Tambem vosse he 
povo? Tu quoque numerus es? He imitaçaõ de Horacio, que em sentido pouco differente deste diz, Nos 
numeus sumus.» 
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Quando não chove em Fevereiro, nem há bom Prado, nem bom centeio. 
De noite deita teu gado na erva do Prado. 
Guarda Prado, criarás gado. 

Pranto. 
Nem boda sem canto, nem morte sem Pranto. 

Prata. 
A Mulher boa Prata é que muito soa. 
Deus é o que sara e o Mestre leva a Prata. 
Casas na Praça, as ombreiras têm de Prata. 
Prata é o bom falar, ouro é o bom calar. 
Homem pobre, taça de Prata, caldeira de cobre. 

Prato. 
Não metas a mão em Prato em que te fiquem as unhas.
[226] 
Um olho no Prato, outro no gato. 

Prazer. 
Não há Prazer que não enfade e mais se se houver debalde. 
Que Prazer de Marido, a cera acabada e ele vivo. 
Não há Prazer, onde não há comer. 
Grão Prazer não escusa comer. 
Filhos dous ou três há Prazer; sete ou oito é fogo. 

Prazo. 
O caminho não tem Prazo. 
Mete o touro no laço, que asinha vem o Prazo. 

Prear. 
Quem seu coração quer vingar, sua casa vê Prear. 

Preço. 
Engane-me no Preço e não no que merco. 
A muita conversação é causa de menos Preço. 

Preguiça. 
Preguiça nunca fez bom feito. 
Preguiça, chave de pobreza. 
Preguiça não lava a cabeça, e se a lava, não a pentea. 

Preguiçoso, e Preguiçosa. 
O Preguiçoso sempre é pobre. 
O moço Preguiçoso, por não dar uma passada dá oito.
Levantou-se o Preguiçoso a varrer a casa e pôs-lhe fogo. 
Em Agosto aguilhoa o Preguiçoso. 
Em ano chuvoso o diligente é Preguiçoso. 
Fiandeira Preguiçosa ao Domingo é aguçosa. 274

Mãe aguçosa, filha Preguiçosa. 
A Preguiçosa. 275

Não sejas preguiçoso, não serás desejoso. * 
[227] 

                                                
274 Vide nota 134. 
275 Erro do editor. Trata-se do início da última definição de Bluteau e não de um adágio («A preguiçosa. 
Quando se levantão as perdizes sempre se levanta hûa mais tarde que as outras; os caçadores lhe chamão a 
preguiçosa.»). Foi omitido na 2ª edição. 
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Prender. 
Pendeu-me o Alcaide, soltou-me o Meirinho. 
Preso e cativo não tem amigo. 

Pressa. 
A mor Pressa maior vagar. 
Ao mau caminho dar-lhe Pressa. 
A Pressa mete lebre a caminho. 
Nas maiores pressas Deus acode. * 
Quem tem pressa vai por terra, que viagens de mar não são certas. * 
Quem tem pressa vá por terra, que por mar pode-se afogar. * 

Prestes. 
Besteiro que mal atira Prestes tem a mentira. 
Quem em mais alto nada, mais Presto se afoga. 

Presunçosa. 
Mulher formosa, ou douda ou Presunçosa. 

Prevenir. 
Melhor é Prevenir que ser prevenido. 

Primavera. 
Como vires a Primavera, assim pelo al espera. 

Primeiro. 
Quem derradeiro nasce, Primeiro chora. 
O que faz o doudo à derradeira faz o sisudo à Primeira. 
Vaso novo Primeiro bebe que seu dono. 
Entende Primeiro e fala derradeiro. 
A um ventureiro a filha lhe nasce Primeiro. 
Primeiro estão os dentes que parentes. 
Primeiro que cases vê o que fazes. 
Primeiro voará um asno para o Céu. 
Não serás abastado, se Primeiro não fores honrado. 
Quem Primeiro anda, primeiro ganha. 
Quem Primeiro achar remédio, ajude a parceiro. 
Quando entrares na Vila, pergunta Primeiro pela Mãe que pela filha. 
Não há tal venda como a Primeira. 
[228] 
De teu amigo o Primeiro conselho. 
Quem Primeiro vem, primeiro mói. 
Quem Primeiro se levanta, primeiro se calça. 
A pouco pão, tomar Primeiro. 
Farei Primeiro bem aos meus, então aos alheios. 
Em cama estreita, deitar primeiro. * 

Princípio. 
Princípio querem as cousas. 
Neste Princípio me fundo, por mais que eu faça, não hei-de emendar o Mundo. 
Ao Princípio e ao fim Abril costuma ser ruim. 
Bom Princípio é ametade. 

(Pródigo.) 
O avaro não tem, o pródigo não terá. * 
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Prometer. 
Quem Promete, deve. 
Prometer não é dar, mas a néscios contentar. 
Ao rico não devas e ao pobre não Prometas.276

Prometer montes de ouro. 
Prometer Vilas e Castelos. 
Sempre Promete em dúvida, pois ao dar ninguém te ajuda. 
Até Prometer sede escasso. 
As graças perde quem se detém no que Promete. 
Quem pés não tem, couces Promete. 
Quem se detém em dar o que Promete, claro está que se arrepende. 
Muito Prometer é espécie de negar. 

Propósitos. 
De bons Propósitos está o Inferno cheio, o Céu de boas obras. 

Provar. 
Não louves até que o Proves. 
A quem bem nega, nunca se lhe Prova. 
Dia de S. Martinho Prova teu vinho. 
[229] 

Proveito. 
Honra e Proveito não cabem em um saco. 
Ofício de conselho, honra sem Proveito. 
Onde é o gosto maior que o Proveito, dai o trato por desfeito. 
Carne de peito sem Proveito. 
Fala de lisonjeiro, sempre vã e sem Proveito. 

Prover. 
A fome alheia me faz Prover minha casa. 

Pulga. 
Fazer de uma Pulga um Cavaleiro armado. 
Quem com cães se deita, com Pulgas se levanta. 
Fulano tem muita Pulga. 

(Purga.) 
Dia de purga, dia de amargura. * 

Puridade. 
A quem dizes tua Puridade, dás tua liberdade. 

Qual. 
Qual o Rei, tal a grei. 
Qual o Rei, tal a lei; qual a lei, tal a grei. 
Qual é ele, tal casa mantém. 
Qual é o cão, tal é o dono. 
Quais palavras te dizem, tal coração te fazem. 
Qual cabeça, tal siso. 
Qual é Maria, tal filha cria. 
Qual fiamos, tal andamos. 
Qual pergunta farás, tal resposta terás. 
Qual o tempo, tal o tento. 

                                                
276 Princeps: com vírgula. 
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Qual mais, qual menos, toda a lã é pêlos. 
[230] 

Quando. 
Quando minguar a Lua, não comeces cousa alguma. 
Quando chover em Agosto, não metas teu dinheiro em mosto. 
Quando não chove em Fevereiro, não há bom prado, nem bom centeio. 
Quando troveja em Março, aparelha os cubos e o baraço. 
Quando florece o maracotão, os dias iguais são. 
Quando chove e faz sol, alegre está o Pastor. 
Quando o rio não faz ruído, ou não leva água, ou vai crescido. 
Quando Deus quer, com todos os ventos chove. 
Quando o trigo é louro, é o Barbo como touro. 
Quando estiveres morto, torna-te à abelha e ao porco. 
Quando chupa a abelha, mel torna, e quando a aranha, peçonha. 
Quando ao Gavião lhe cai a pena, também lhe caem as asas. 
Quando em casa não está o gato, estende-se o rato.277

Quando vem ao soberbo o castigo, vem-lhe mais rijo.
Quando o lobo vai furtar, longe de casa vai cear. 
Quando o lobo come outro, fome há no souto. 
Quando durmo canso; que fará quando ando? 
Quando fores de caminho, não digas mal de teu inimigo. 
Quando fores ao mercado, pão leve e queijo pesado. 
[231] 
Quando cuidas meter o dente em seguro, toparás o duro. 
Quando o gosto é sobejo, mais custa a mecha, que o cevo.  
Quando o Cossario promete Missas e cera, por mal anda o Galeão. 
Quando o velho se não ouve, ou é entre néscios, ou em açougue. 
Quando a criatura denta, morte atenta. 
Quando Deus queria, ao longe cuspia; agora que não posso, cuspo aqui logo. 
Quando o Médico é piedoso, é o doente perigoso. 
Quando o nó se faz piolho, com mal anda o olho. 
Quando os doentes bradam, os Físicos ganham. 
Quando o Diabo reza, enganar-te quer. 
Quando a velha tem dinheiro, não tem carne o carniceiro. 
Quando entrares na Vila, pergunta primeiro pela Mãe que pela filha. 
Quando não tenho vontade de fiar, deito o fuso a nadar. 
Quando fores ao conselho, fala do teu, deixa o alheio. 
Quando fores à casa alheia, chama de fora. 
Quando fores bigorna, sofre; e quando malho, malha.
Quando o sandeu se perdeu, o sisudo aviso colheu. 
Quando o vilão está rico, não tem parente nem amigo. 
Quando a má ventura dorme, ninguém a desperte. 
Quando te derem o porquinho, acode com o baracinho.
[232] 
Quando pegas, galinhas; quando galinhas, pegas. 
Quando vires arder as barbas do teu vizinho, deita as tuas em remolho. 

                                                
277 Princeps: sem ponto final. 
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Quando o enfermo diz ai, o Médico diz dai. 
Quando um não quer, dous não baralham. 
Quando Deus não quer, Santos não rogam. 
Quando o ferro está acendido, então há-de ser batido. 
Quando cai a vaca, aguçar os cutelos. 

Quanto. 
Quanto mais gea, mais aperta. 
Quanto Maio acha nado, tudo deixa espigado. 
Quanto mais te dão, quanto mais amigos são. 
Quanto mais a vaca se ordenha, maior tem a teta. 
Quantas vezes te ardeu a casa? Quantas casei filhas. 
Quanto mais rogam ao ruim, peor. 
Quanto se faz no vilão, tudo é maldição. 
Quanto mais vivemos, tanto mais sabemos. 
Quanto mais temos, mais desejamos. 
Quanto faz com a cabeça, desmancha com o rabo. 
Quanto um mais alto sobe, maior queda dá. 
Enquanto o amo bebe, o criado espere. 
Enquanto vai e vem, alma tem. 
Enquanto a grande se abaixa, a pequena varre a casa. 
Por carne, vinho e pão deixo Quantos manjares são. 
Minha filha Tareja Quanto vê, tanto deseja. 
Morra Sansão e Quantos com ele são. 
Não tem Homem siso mais que Quanto querem os meninos. 
[233] 

Quarteiros. 
Quem semeia em arneiros, semeia moios, colhe Quarteiros. 

Quartilho. 
Não há légua pequena, nem Quartilho grande. 

Quasi quasi. 
Toda a terra é uma, e a gente Quasi quasi. 278

Quatro. 
Meu filho esforçado, não o cercam Quatro. 
Eles mataram de nós Quatro e nós furtámos-lhe um saco. 
Quatro bois a um carro se bem tiram para cima, melhor para baixo. 
Mais vêem Quatro olhos que dous. 
Se esta cotovia mato, faltam-me três para Quatro. 
Abril queijos mil, e em Maio três ou Quatro. 
Faze barato, venderás por Quatro. 
Bola de Quatro cantos não chega aos paus. 
O escasso cuida que poupa um e gasta Quatro. 

Quebrada. 
Campa Quebrada nunca sara. 

Quebrar. 
Quebrarei a mim um olho para quebrar a ti outro. 
Ao mau costume Quebrar-lhe a perna. 

                                                
278 Princeps: Quasiquasi. 
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Jarras Quebradas, mar bonança. 
Melhor é dobrar que Quebrar. 
Antes Quebrar que dobrar. 
Não Quebra por delgado, senão por gordo e mal fiado. 
[234] 
Obreiro paga, braço Quebrado. 
A cana fosse Quebrada e não soada. 
Fui para me benzer e Quebrei um olho. 
Perda de Marido, perda de alguidar, um Quebrado, outro no poial. 

Quebrantar. 
A resposta branda a ira Quebranta. 
Bom coração Quebranta má vontade. 
Dádivas Quebrantam penhas.  

Queda. 
A carga bem se leva, a sobrecarga causa a Queda. 
Andando ganha a azenha, que não estando Queda.279

Enquanto tem saúde, Quedos estão os Santos. 
Casar, casar, e Quedo governo. 
Na almoeda, tem a bolsa Queda. 280

Pés costumados a andar não podem Quedos estar. 
Qualquer ramo em Janeiro torcido está Quedo. 

Queijo. 
O Queijo do Alentejo, o vinho de Lamego. 
Queijo de ovelhas, manteiga de vacas e leite de cabras. 
Queijo, pêro e pão, comer de vilão. 
Queijo, pão e pêro, comer de Cavaleiro. 
Quando fores ao Mercado, pão leve e Queijo pesado. 
Rábãos e Queijo mantêm a Corte em peso. 281

O melão e o Queijo toma-lo a peso. 282

Pão e Queijo mesa posta é. 
Pão com olhos e Queijo sem olhos e vinho que falte aos olhos. 
Para rábão e Queijo não há mister trombeta. 
O cabrito de um mês, o Queijo de três. 
Em Abril Queijo mil, e em Maio três ou quatro. 
Não comas muito Queijo, nem do moço esperes conselho. 
[235] 
Ao couro e ao Queijo comprado por peso. 
No Queijo e pernil de toucinho conhecerás a teu amigo. 

Queimar. 
Não faz pouco, quem sua casa Queima, que espanta os ratos e aquenta-se à lenha. 
A muita cera Queima a Igreja. 
Fazenda de sobrinho, Queime-a o fogo ou leve-a o Rio. 
Quando o Carpinteiro tem madeira que lavrar e a Mulher pão que amassar, não lhe falta 
pão que comer e lenha que Queimar. 

                                                
279 Princeps: asinha. 
280 Princeps: Na al moeda... 
281 Rábão: rábano. 
282 Sic. 
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Em Março, Queima a velha o maço. 
Da mata sai quem a Queima. 
De uma faísca se Queima uma Vila. 

Quente. 
Malhar no ferro, enquanto está Quente. 283

Não se fará, se não se malhar no ferro, quando está Quente. 
Anda o negócio Quente. 284

Ter as costas Quentes em alguém. 285

Dia de São Vicente, toda a água é Quente. 
Ande eu Quente, ria-se a gente. 
Pão Quente, muito na mão, pouco no ventre. 
Pão Quente fome mete. 
Perdiz é perdida, se Quente não é comida. 
Um dia frio e outro Quente, logo o Homem é doente. 
Come caldo, vive em alto, anda Quente, viverás largamente. 
O caldo em Quente, a injúria em frio. 

Querer. 
Querei-me pelo que vos Quero, não me faleis em dinheiro. 
Quem tudo o Quer, tudo o perde. 
[236] 
Quem bem Quer, de longe vê. 
Pintar como Querer. 
Quem me Quer bem, diz-me o que sabe e dá-me o que tem. 
Quem Quer mais que bem, a mal vem. 
Queres que te siga o cão, dá-lhe pão. 
Quem te dá um osso, não te Quer ver morto. 
Ele o Quis. 
Quem dá mão à pêra, comer Quer dela. 
Se bem me Quer João, suas obras o dirão. 
Deita-te a enfermar, saberás quem te Quer bem e quem te Quer mal. 
Quem diz o que Quer, ouve o que não Quer. 
Lá vão os pés, por onde Quer o coração. 
Conselho de quem bem te Quer, ainda que te pareça mal, escreve-o. 
Não dá quem tem, senão quem Quer bem. 
Aonde te Querem muito, não vás amiúde. 
Onde te Querem, aí te convidam. 
Prudência é não Querer o que se não pode haver. 
Ainda que nos não falemos, bem nos Queremos. 
Mais faz quem Quer que quem pode. 
Quem mais tem e mais Quer, com seu mal morre. 
Quem Quer enricar em um ano, a seis meses o enforcam. 
Isto Quer Martinho, sopas de vinho. 

                                                
283 Bluteau: «he valerse da occasiaõ, que se offerece, da boa disposiçaõ em que estaõ as cousas, & proseguir 
com fervor o que se tem começado. He tomada a metafora dos ferreyros, que de ferro quente fazem a obra 
que querem, & malhando em ferro frio, lhes succede o contrario. Desde o tempo de Plauto era usado este 
modo de fallar. (...) Naõ se farà nada, senão se malhar no ferro, quando està quente.» 
284 Bluteau: «Anda o negocio quente, val o mesmo que, Trabalha-se com fervor no negocio.» 
285 Bluteau: «se diz, quando de traz de nós está alguem, que nos acuda, & defenda.» 
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Mais Quer a cea, que toalha seca. 
Como criastes tantos filhos? Querendo mais aos mais pequeninos. 
A quem Deus Quer bem, o vento lhe apanha a lenha. 
A quem Deus Quis bem, no rosto lhe vem. 286

[237] 
Quem bem Quiser cear, a sua casa o vá buscar. 
Quem dinheiro tiver, fará o que Quiser. 
Quem quando pode não Quer, quando Quer não pode. 
Se não deres o que Quiseres, faze o que puderes. 
Mulher se queixa, Mulher se dói, Mulher enferma, quando ela Quer. 
Mulher sara e adoece quando Quer. 
Tal virá, que tal Queira. 
Rei vai aonde pode e não aonde Quer. 
A quem mal Queiras, um rocim lhe vejas, e a quem mais mal, um par. 
A Mulher que te Quiser não dirá o que em ti houver.
Cobra boa fama, faze o que Quiseres. 
Em tal signo nasci, que mais Quero para mim que para ti. 
Quando Deus não Quer, Santos não rogam. 
O que deve não repousa como Quer. 
Quem faz o que Quer, não faz o que deve. 
Se Queres que faça por ti, faze por mim. 
Não o Quero, não o Quero, deita-mo neste capelo. 
Quer Queira, quer não Queira, o asno há-de ir à feira. 

Quinta, ou Quinto. 
A Quinta roda ao carro não faz senão embaraço. 
Ao Quinto dia verás que mês terás. 

Quintal. 
A como vale o Quintal, que quero onça e meia. 287

Arrobas não são quintais, nem as cousas são iguais. * 
 [238] 

(Rã.) 
Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã. * 

Rabo. 
O Rabo é mau de esfolar. 
Manda o amo ao moço, o moço ao gato, e o gato ao Rabo. 
Asno morto, cevada ao Rabo. 
Brincai com o asno, dar-vos-á na barba com o Rabo. 
Há um ano que morreu o asno, e agora lhe cheira o Rabo. 
Bom cão de caça até à morte dá ao Rabo. 
Da casta vem ao galgo ter o Rabo largo. 
A carneiro capado não apalpes o Rabo. 
O mulato sempre parece asno, quer na cabeça, quer no Rabo. 
Morreu vosso macho, inde agora lhe fede o Rabo. 
De Rabo de porco nunca bom virote. 
Aqui torce a porca o Rabo. 
Quem Rabo corta, por detrás se descobre. 
                                                
286 Vide nota 112. 2ª ed.: A quem Deus quis bem no rosto lho vêem. 
287 2ª ed.: o adágio é apresentado na forma interrogativa. 



190

Bole com o Rabo o cão, não por ti, senão pelo pão. 
Ovelha farta do Rabo se espanta. 
Nem cada dia Rabo de sardinha. 
Em Março, nem Rabo de gato molhado. 
Arrenego do cavalo que se enfrea pelo Rabo. 
Bem sabe este onde a bugia tem o rabo. * 

Rachas. 
Pequenas Rachas acendem o fogo e os madeiros grandes o sustentam. 

Rainha.
Não há Rainha sem sua vizinha. 288

Raio. 
É Raio. 289

Disse-lhe Raios. 290

[239] 
Raiva. 

Quem o seu cão quer matar, Raiva lhe põe nome. 
Com Raiva do asno, torna-se à albarda.  
O cão com Raiva em seu dono trava. 

Ralo. 
Quem Ralo semea, rala leva a pavea. 
O Fidalgo e o nabo, Ralo. 

Rameira. 
Não há geração sem Rameira ou ladrão. 
Quando a rameira fia, o letrado reza e o escrivão pergunta quantos são do mês, mal vai a 
todos três. * 
Amor de rameira e convite de estalajadeiro não pode ser que não custe dinheiro. * 

Ramo. 
Não lhe deixam pôr pé em Ramo verde. 
Pelejam os touros, mal pelos Ramos. 
Qualquer Ramo em Janeiro torcido está quedo. 
O bom vinho não há mister Ramo. 
Ramos molhados são louvados. 

Ranhoso. 
Nem o moço por Ranhoso, nem o potro por sarnoso. 

Rapar. 
Depois de Rapar, não há que tosquiar. 
Na barba do néscio aprendem todos a Rapar. 
Se queres que teu filho cresça, lava-lhe os pés e Rapa-lhe a cabeça. 
Quem Rapa tachos, com razão se chama guloso. 

Rapazes. 
Cuida bem no que fazes, não te fies em Rapazes. 
Assim se faz do escudeiro Rapaz. 

                                                
288 Bluteau: «Quer este adagio dizer, que neste mundo não ha pessoa tão soberana, nem tão independente, que 
não necessite de outra.» 
289 Bluteau: «Rayo. Proverbialmente. De quem tê muyta viveza de engenho, muyta perspicacia, & 
penetração, dizemos, he rayo.» 
290 Bluteau: «Dizer rayos a alguem, val o mesmo, que maltratallo muito de palavras.» 
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A escudeiro mesquinho Rapaz adivinho. 
Raposa. 

Mal vai a Raposa, quando anda aos grilos, e peor, quando anda aos ovos. 
Muito sabe a Raposa, mas mais sabe quem a toma. 
[240] 
Raposa, que muito tarda, caça aguarda. 
Pela semana faz a Raposa com que ao domingo vai à Igreja. 291

Caldo da Raposa frio e Queima. 
Quem a Raposa há-de enganar, cumpre-lhe madrugar. 
Não cries galinha, onde a Raposa mora, nem creias a Mulher que chora. 
Raposa dormida não lhe cai nada da boca. 
Com cabeça de lobo ganha o Raposo. 

Rasto. 
Faz Rasto sem pôr pegada. 

Rastolho. 
Quem semeia em Rastolho, chora por um olho; e eu que não semeei, com dous chorarei. 

Rato. 
Muito sabe o Rato, mas mais sabe o gato. 
Rato, que não sabe mais que um buraco, asinha é tomado. 
Ratos arriba, que todo o branco é farinha. 
O Rato, depois de velho, para fazer penitência se meteu no queijo. 
O que há-de levar o Rato, dá-o ao gato e tirar-te-ás de cuidado. 
Acolhi o Rato no meu buraco. 
A Lavrador descuidado os Ratos lhe comem o semeado.
Da casa do gato não vai o Rato farto. 

(Razão.) 
A Razão da liberdade. 
A Razão tira o medo. 
A Razão dá costas ao covarde. 
A Razão é molde do bem. 
A Razão é prova da verdade. 
A Razão é dos Homens. 
[241] 
Razão quanta mais, tanto melhor. 
Quem está perto da Razão, fica longe da culpa. 
Contra Razão não há armas, pode haver forças, que a mesma sem-razão. 
É falar com mouco, dar Razão a quem não entende. 
O que se não faz com Razão não se sofre por vontade. 
Quem não ouve a Razão do pobre, louva a sem-razão do poderoso. 
Tudo obedece à Razão, senão o desarrazoado.  
Razões aparentes destroem os Estados. 
A Razão alheia deve ser adjectiva e não substantiva. 

                                                
291 Bluteau: «Pela semana faz a Raposa, com que ao Domingo não vay à Igreja; outros com mais acerto 
dizem, com que ao Domingo vay à Igreja; porque este adagio se apropria a quem algum tempo obra mal 
impunemente, & no cabo o vem a pagar, como succede à Raposa, animal muyto daninho, que finalmente 
paga as rapinas que faz com a morte; porque em certas partes deste Reyno; os Rusticos, que matàrão 
Raposas, as estripão, & enchem de palha, & ao primeyro Domingo as levão à porta da Igreja, aonde dos que 
entrão, ou sahem, huns lhes dão ovos, ou queijos, & outros algum outro premio da sua caça.» 
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Muito deve doer a torcedura da Razão. 
Quem se não vence da sua Razão, não pode julgar a alheia. 
O poderoso deve somente usar do poder da Razão. 
Onde a Razão se não ouve, doudo é quem se não cala.

Real. 
O avarento por um Real perdeu cento. 
O escasso do Real faz ceitil; e o liberal de um ceitil faz Real. 

Realengo. 
Em lugar Realengo faze teu assento e em terra de Senhorio não faças teu ninho. 

Recado. 
Em Maio vai e torna com Recado. 
A moça no telhado não anda a bom Recado. 
A Mulher de Recado enche a casa até ao telhado. 

Recatar. 
Quem sempre se Recata, nunca acaba nada. 
[242] 

Receber. 
Cale o que deu e fale o que Recebeu. 
Quem paga o que Recebeu, o que lhe fica é seu. 

Recontros. 
Recontros muitos, mas a batalha escusada. 

Rede. 
Todos ali andaram às Redes. 292

Refalsado. 
Do sangue misturado e do moço Refalsado me livre Deus. 293

Regado. 
Mais vale água no Céu que todo o Regado. 

Regateira. 
Não compres de Regateira, nem te descuides em mesa.

Rego. 
Rego aberto meia jeira é. 294

Rego vai, rego vem. 
Rei. 

O braço de Rei e a lança longe alcança. 
Fidalgo como El-Rei, dinheiro não tanto. 
Rei moço, Rei perigoso; Rei morto, Rei posto. 
Rei por natureza, Papa por ventura. 
Rei se nomeie, quem não teme. 
Rogos de Rei mandados são. 
Rou rou, faça-se o que El-Rei mandou. 295

Serve a El-Rei ou a ninguém. 

                                                
292 Bluteau: «Andar às redes. Na 2 Dec. fol. 2. col. 1 João de Barros usa deste adagio fallãdo em trabalhos, & 
mao tempo. (Todos alli andàrão (como dizem) às redes.)». 
293 Refalsado: indivíduo falso em que não se pode ter confiança, desleal, fingido. 
294 Bluteau: «Quer este adagio dizer, que supposta a difficuldade, que de ordinario se experimêta em começar 
qualquer negocio, o principio de hûa obra he ametade della.» 
295 Bluteau. «Usaõ os Portuguezes deste adagio popular: Rou, Rou, faça-se o que el-Rey mandou.» Parece 
tratar-se de uma interjeição. 
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Tudo é vento, se não há Rei ou Prior em Convento. 
A Deus e a El-Rei não errarei. 
Quem a vaca d’El-Rei come magra, gorda a paga. 
Quereis que vos sirva, bom Rei, dai-me de que viva.
[243] 
Que nobreza de Rei, que sem nos conhecer nos saúda.
Paga-se o Rei da traição, mas do traidor não. 
Palavra de Rei é escritura. 
O Rei das abelhas não tem aguilhão. 
O Rei que não toma, quando do seu não há, a vós do seu dá. 
Novo Rei, nova Lei. 
Nem ante Rei armado, nem ante Povo alvoroçado. 
Não digas mal d’El-Rei nem entre dentes, porque em toda a parte tem parentes. 
Não tem seguro seu Estado Rei desarmado. 
Melhor é migalha de Rei, que mercê de Senhor. 
Mau Rei, bom Rei, a toda a Lei, viva El-Rei. 
Lá vão Leis, onde querem Reis. 
El-Rei aonde pode e não aonde quer. 
El-Rei por Senhor e não por devedor. 
Por teu Rei pelejaste, tua casa guardaste. 
À voz d’El-Rei não há cousa forte. 
A teu Rei nunca ofendas, nem lances em suas rendas.
Ante El-Rei cala ou cousas aceitas fala. 
Ao Rei pertence usar de franqueza, pois tem por certo não cair em pobreza. 
Este é Rei, que não conhece Lei. 
Em sua casa cada qual é Rei. 
A cabo de cem anos os Reis são vilões e a cabo de cento e dez os vilões são Reis. 
Não há Rei sem privado, nem privado sem Rei.  
O rei é como o Sol, que quanto vê, alenta. 296

Se não chover entre Março e Abril, venderá El-Rei o carro e o carril. 
[244] 

Remar. 
Remar contra água, ou contra a maré. 297

Remédio. 
Com má gente é Remédio muita terra em meio. 
Conselho sem Remédio é corpo sem alma. 
Quem dos seus se aparta, do Remédio se alarga. 
O tempo dá Remédio, onde falta o conselho. 
Do rico é dar Remédio e do velho conselho. 
Quem achar remédio primeiro, ajude parceiro. * 

Remendar. 
Quem te ensinou a Remendar? Filhos pequenos, pouco pão para lhes dar.298

Fidalgo, antes roto que Remendado. 

                                                
296 Princeps: este adágio e o anterior são erradamente apresentados como um só, pelo que a correcção faz-se 
na 2ª edição. 
297 Bluteau: «Proverbialmente. Remar cõtra agua, he querer conseguir algûa cousa sem embargo das 
contrariedades, que se oppõem.» 
298 Princeps: Quem te ensinou a Remendar, filhos pequenos, pouco pão para lhe dar. 
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Remenda o teu pano, chegar-te-á ao ano. 
Remexer. 

Versas que não hás-de comer não as queiras Remexer.
Remolhada. 

Barba Remolhada, meia rapada. 
Remolho. 

Quando vires arder as barbas de teu vizinho, deita as tuas em Remolho. 299

Rendas. 
A teu Rei nunca ofendas, nem lances em suas Rendas.
Mais vale boa regra que boa Renda. 
Quem tem casal de Renda, semente de meias, bois de aluguer, quer o que Deus não quer. 
Alquimia é provada ter renda e não gastar nada. * 

Rendeiro. 
O Homem para a cova, o Rendeiro para a cadea. 

Repartir. 
O que Reparte toma a melhor parte. 
Repartiu-se o Mar e fez-se sal. 
[245] 

Repastar. 
Por Santa Maria de Agosto Repasta a vaca um pouco. 

Repicar. 
Viúva rica com um olho chora e com outro Repica. 

Repousar. 
O que deve não Repousa como quer. 

Requeijão. 
Não fartes o criado de pão, não te pedirá Requeijão. 

Requentado. 
De amigo reconciliado e de caldo Requentado nunca bom bocado. 

Resguardo. 
Na boca do saco está a regra e o Resguardo. 300

Responder. 
Quem bem ouve, bem Responde. 
Como canta o Abade, assim Responde o Sacristão. 

Resposta. 301

Apressada pergunta, vagarosa Resposta.  
Qual pergunta farás, tal Resposta terás.  
A pergunta astuta, resposta aguda. * 

Retalhos. 
É falso como manta de Retalhos. 

Reter. 
O que te não aproveita e não hás mister não deves Reter. 
Não pode Reter as águas. 302

                                                
299 Bluteau: «Este adagio nos ensina, que dos infortunios alheyos havemos de aprender a precatarnos de 
outros semelhantes, que nos pódem succeder.» Embora este adágio surja repetido nos lemas «Barba», 
«Quando» e «Vizinho», Bluteau introduz esta nota esclarecedora apenas em «Remolho». 
300 Bluteau: «Na boca do saco, a regra, & o resguardo.» 
301 Princeps: Reposta. 



195

Retraço. 
De tal pedaço, tal Retraço. 

Revelar. 
A quem vela, tudo de lhe Revela. 

Rez. 
Em caminho Francês, vende-se o gato por Rez. 
[246] 
Triste Rez é Fulano. 
Rez por rez. 303

A Rez perdida em Abril cobra a vida. 
Reza. 

Quem pouco sabe, asinha o Reza. 
Medo há Paio, pois Reza. 
Vive o pastor com sua rudeza e morre o Físico, que a Física Reza. 

Rezar. 
A velho recém-casado Rezar-lhe por finado. 
Quando o Diabo Reza, enganar-te quer. 
Fiandeira, fiai manso, que me estorvais, que estou Rezando. 
Quem mal canta, bem Reza. 
Quem come a papa, reze o Pater Noster. * 

Ribeira. 
Tu, Ribeira, alta vás, não te passarei, não me levarás. 

Rica, e Rico. 
A Rico não devas e a pobre não prometas. 
De Rico a soberbo não há palmo inteiro. 
Do Rico é dar remédio e do velho conselho. 
Mais tem o Rico, quando empobrece, que o pobre, quando enriquece. 
Quando o vilão está Rico, não tem parente nem amigo. 
Se queres ser Rico, calça de vaca e veste de fino. 
Em casa de Mulher Rica, ela manda, ela grita. 
A viúva Rica com um olho chora e com outro repica. 
A viúva Rica casada fica. 
Não há casamento pobre, nem mortalha Rica. 
O Homem Rico, a fama casa seu filho. 
[247] 
Quem casa com Mulher Rica e feia, tem ruim cama e boa mesa. 
Quem por cobiça veio a ser Rico, corre mais perigo.
Quem te fez o bico, te fez Rico. 
Aqueles são Ricos, que têm amigos. 304

Pano largo e bom feitor fazem Rico ao Comendador. 
Não te faças pobre, a quem te não há-de fazer Rico. 
O moço e o amigo, nem pobre, nem Rico. 
Quem a trinta não tem siso, aos quarenta não é Rico. 
Formosura da Mulher não faz Rico ser. 

                                                                                                                                                   
302 Bluteau: «Reter as aguas. Não póde reter as aguas: diz-se proverbialmente, de quem não guarda o segredo, 
que lhe encõmendão, que se vaza facilmente, & diz quãto lhe dizem.» 
303 2ª ed.: Rez por rez (ao justo). 
304 Princeps: tem. 
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O avarento Rico não tem parente nem amigo. 
Mau é o Rico avarento, mas peior é o pobre soberbo. 

Rinhão. 
O Boi e o leitão em Janeiro criam Rinhão. 305

Rio. 
Em Rio grande passar derradeiro. 
Em Rio quedo não metas teu dedo. 
Rio torto dez vezes se passa. 
Quando o Rio não faz ruído, ou não leva água, ou vai crescido. 
Fazenda de sobrinho queime-a o fogo ou leve-a o Rio. 
O que Rio achega, o Rio leva. 
Não sou Rio para não tornar atrás. 
De grande Rio, grande peixe. 
Vai a moça ao Rio, conta o seu e o do seu vizinho. 

Ripanço. 
És como Ripanço, que só serve de uma cousa. 
Faz ofício de Ripanço. 
[248] 

Riqueza. 
Não te exaltes por Riqueza, nem te abaixes por pobreza. 

Rir. 
Ande eu quente, ria-se a gente. 
Ri-se o Diabo, quando o faminto dá ao farto. 
Aprende chorando e Rirás ganhando. 
Rir às paredes. (fora de tempo.) 
Rir-se às paredes. (chularia.) 306

Ri para o Demónio. 
Riso. 

Onde há muito Riso, há pouco siso; ou o muito Riso é sinal de pouco siso. 
No Riso é o doudo conhecido. 

Roca. 
Mal vai à casa, onde a Roca manda a espada. 307

Não há casa forte, onde a Roca não anda. 
Perdi a Roca e o fuso, três dias há que lhe ando pelo rasto. 
Sábado à noite, Maria, dá-me a Roca. 

(Roça.)
Anda a cabra de Roça em roça, como o bocejo de boca em boca. 

Rocim. 
A boa mão do Rocim faz cavalo e a ruim do cavalo faz rocim. 
O Rocim em Maio torna-se cavalo. 
Couce de égua, amores para Rocim. 
A quem mal queiras, um Rocim lhe vejas, e a quem mais mal, um par. 
Mulo ou mula, asno ou burra, Rocim nunca. 

                                                
305 Rinhão: gordura de certos animais. 
306 Bluteau: «Chularia. Diz-se daquelle, que se anda rindo sem que, nem paraque. O mesmo he o annexim, Ri 
para o Demonio.» 
307 Bluteau. «Roca proverbialmente se toma por mulher, porque dizemos da casa, em q mais póde a mulher, 
que o marido: Mal vay à casa, onde a Roca manda a espada.» 
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Com latim, Rocim e florim andarás mandarim. 
(Rodilha.) 

Furtar galinha, apregoar rodilha. * 
Roedor. 

A cavalo Roedor cabresto curto. 
[249] 

Roer. 
Osso que acabas de comer não o tornes a Roer. 
Dizer bem por diante e Roer por detrás. 308

Rogar. 
A quem hás-de Rogar, não hás-de agravar. 
Assaz caro compra, quem Roga. 
Não há cousa Rogada que não seja cara. 
Os males não vêm Rogados. 
Fazeis uma cousa e Rogais a Deus por outra. 
Quanto mais Rogam ao ruim peor é. 
Quem te não Roga, não lhe vás à boda. 
Quem deve, ou pague, ou Rogue. 
Vão à Missa os sapateiros, Rogam a Deus que morram os carniceiros.309

Quando Deus não quer, Santos não Rogam. 
Roga ao Santo até passar o barranco. 
Melhor é comprar que Rogar. 

Rogo. 
À cousa mal feita, Rogo ou peita. 
Rogo e direito fazem o feito. 
Rogo de Grandes mandamento é. 
Rogos de Rei mandados são. 

Roim. / Ruim 
O Ruim cuida que é indústria a maldade. 
Ruim seja quem por ruim se tem. 
Ruim seja por quem ficar. 
Todos ao Ruim e o ruim a todos. 
Ao Ruim, ruim e meio. 
De Ruim gosto nunca bom feito. 
De Ruim nunca bom bocado. 
Não há tão Ruim Terra que não tenha alguma virtude. 
De Ruim pagador, em farelos. 
De Ruim pano nunca bom saio. 
[250] 
Falais no Ruim, logo aparece. 
Um Ruim com outro se quer. 
Um Ruim conhece outro ruim. 
Um Ruim se toma com outro ruim. 

                                                
308 Bluteau. «Roer tambem se toma por Murmurar, & dizer mal de alguem, donde nasceo o adagio, dizer bem 
por diante, & Roer por detraz». Embora Rolland a tenha suprimido, relembramos a expressão idiomática que 
Bluteau refere, «De quem dissimula com rayva interior a sua pena, sem a poder remediar, dizemos. Està 
roendo cadeados.» 
309 Princeps: carneiros. 
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Quem quiser conhecer o Ruim, dê-lhe ofício. 
De Ruim a ruim pouca é a melhoria. 
De Ruim a ruim, quem acomete vence. 
Dádiva de Ruim a seu dono parece. 
Mete o Ruim em teu palheiro, quererá ser teu herdeiro. 
Gente Ruim não há mister chocalho. 
A dous Ruins e dous tições nunca bem lhe compões. 
Ao Ruim quanto mais o rogam, mais se estende. 
Quem Ruim é em sua terra, ruim é fora dela. 
Um Ruim se nos vai da porta, outro vem, que nos consola. 
O mais Ruim do Lugar porfia mais no falar. 
Nem Ruim Letrado, nem ruim Fidalgo, nem ruim Galgo.
O Ruim me compre o amigo, que o bom logo é vendido.
Por cobiça de florim não te cases com Ruim. 
Nunca Ruim por compadre. 
Em Ruim gado não há que escolher. 
Ruim Senhor cria ruim servidor. 
A Ruim ovelha do fato suja o tarro. 
O Ruim se assenta na mesa, talhada que toma a todos pesa. 
A cada Ruim seu dia mau. 
Melhor é dar a Ruins que pedir a bons. 
De Ruim moça um bolo basta. 

Rola. 
Bem sabe a Rola em que mão pousa. 
[251] 

Roma. 
Não irei pela pendência a Roma. 
Aonde está o Papa, aí é Roma. 
Roma não se fez num dia. 
Caminho de Roma, nem mula manca, nem bolsa vazia. 
Bem está S. Pedro em Roma. 
Uma figa há em Roma para quem lhe dão e não toma. 
Dizem em Roma que a Mulher fie e coma. 
Quem tem boca, vai a Roma. 

Romarias. 
Às Romarias e às vodas vão as loucas todas. 
De tais Romarias tais perdões. 

Romeiro. 
Não há Romeiro que diga mal do seu bordão; ou mau é o romeiro que diz mal do seu 
bordão. 
Bem vai ao romeiro, se lhe esquece o bordão. * 
Um romeiro não quer outro por parceiro. * 

Romper. 
Melhor é descoser que Romper. 
O demasiado Rompe o saco. 
Bem sabe o Demo, cujo frangalho Rompe. 
Cose que cosas e não que Rompas. 
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Roncar. 
Quem a porcos há medo, as moutas lhe Roncam. 
Também Ronca o mar e mijo nele. 

Rosa. 
Junto da urtiga nasce a Rosa. 
Foi maré de Rosas. 

Rosalgar. 
Pouco Rosalgar não faz mal. 310

Rosna. 311

Bem sabe o asno em cuja casa Rosna. 
[252] 

Rosto. 
Tem tento, quando te der no Rosto o vento. 
Melhor é vergonha no Rosto que mágoa no coração. 
Cuspo para o Céu, cai-me no Rosto. 
Luar de Janeiro não tem parceiro, mas lá vem o de Agosto que lhe dá de Rosto. 
Quem não debulha em Agosto, debulha com mau Rosto. 
Mãe, casai-me logo, que se me arruga o Rosto. 
Besteiro torto atira aos pés e dá no Rosto. 
Melhor é Rosto vermelho que coração negro. 
Uma mão lava a outra e ambas o Rosto. 
Rosto alegre com perdão vingança é de baldão.  
O bom mosto sai ao Rosto. 
Ao invejoso emagrece-lhe o Rosto e incha-lhe o olho. 
A quem Deus quis bem, no Rosto lhe vem.  
Carne de pena tira do Rosto a ruga. 
Formosa é do Rosto a que é boa de seu corpo. 
Enojar-se de outro é ferir-se no Rosto. 
No Rosto de minha filha vejo quando o Demo toma a meu genro. 

Rota. 312

Pai velho, manga Rota, não é desonra. 
Fidalgo, antes Roto que remendado. 
Mãe velha e camisa Rota não desonra. 313

Melhor é Roto que alheio. 
A Barca é Rota, salve-se quem puder. 
Melhor é sapato Roto que pé formoso. 

Rou, Rou. 
Rou, Rou, faça-se o que El-Rei mandou. 314

Roupa. 
Não haja dó de quem tem muita Roupa e faz má cama. 
[253] 
Bem estamos de Roupa, se nos não molharmos. 
Dá Deus o frio conforme a Roupa. 

                                                
310 Vide nota 271. 
311 2ª ed.: Rosnar. 
312 2ª ed.: Roto. 
313 Sic. 
314 Vide nota 295. 
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Dá Deus a Roupa segundo é o frio. 
Roupa de Franceses. 315

Rouxinol. 
Nem o Rouxinol de cantar, nem a Mulher de falar. 

Rua. 
Dá-me ventura e deita-me na Rua. 
Erva crua deitá-la na Rua. 

Rucilho. (v. Rusilho) 
Ruga. 

Carne de pena tira do rosto a Ruga.316

Pão mole e uvas às moças põe mudas e aos velhos tira as Rugas. 
Ruge. 

Do Ruge ruge se fazem os cascavéis. 317  
Ruído.

O bácoro, a fome e o frio fazem grande Ruído. 
Onde vai mais fundo o Rio, aí faz menos Ruído. 
Quem tem bom vizinho, não teme Ruído. 

Ruim. (v. Roim) 
Ruim. 318

Quem dá bem vende, se não é Ruim o que recebe. 
Por Abril dorme o moço Ruim e por Maio, o moço e o amo. 
Do bom tudo e do Ruim nada. 
De Ruim ninho sai bom passarinho. 
Em ruim Vila briga cada dia. 
Quem muito fala e pouco entende, por Ruim se vende.
Ruim é a Festa que não tem oitavas. 

Ruivo. 
Ruivo de mau pêlo mete o Demo no capelo. 
[254] 
Se o grande fosse valente e o pequeno paciente e o Ruivo leal, todo o Mundo seria igual. 
Falso por natura, cabelo negro e barba Ruiva. 
Manhã Ruiva, ou vento ou chuva. 

Rusilho./(Rucilho) 
Cavalo Rucilho, ou ditoso, ou mofino. 

Sábado. 
Sábado à noite, Maria, dá-me a roca. 
Quem quiser Mulher formosa, ao Sábado a escolha, não ao Domingo na voda. 
Nem sábado sem sol, nem moça sem amor. * 

Sabão. 
                                                
315 Princeps: francês. Bluteau: «Roupa de Francezes. § O Padre Bento Pereyra traduz em Latim este adagio, 
nesta fórma, Bona Porsennae; porque os bens deste Rey, tomados pelos Romanos, forão esperdiçados: seria 
quando Porsenna foy obrigado a levantar o cerco, que elle poz a Roma, & foy obrigado a retirarse para a 
Hetruria, deyxando no campo ricos despojos.» 
316 Princeps: perna. 
317 Bluteau: «O som, que fazem certas sedas, quando se roçaõ humas nas outras. Tambem se toma por 
Rumor, e assim dizem as Regateiras: Do ruge ruge se fazem os cascaveis.»; «Diz se vulgarmente do ruido 
dos intestinos. A barriga me faz ruge-ruge.». 
318 2ª ed.: Roim, ou Ruim. Reúne num só lema os dois da edição princeps. 



201

Ensaboar a cabeça do asno, perda do Sabão. 
Saber. 

Quem pouco Sabe, asinha reza. 
Cuidar não é Saber. 
Erro é igual não sabendo responder e Sabendo perguntar. 
Não é muito que percas teu direito, não Sabendo fazer teu efeito. 
Por novas não penareis, far-se-ão velhas, Sabê-las-eis. 
Bem Sabe este aonde a bugia tem o rabo. 
O parvo Sabe à sua custa. 
Todos querem Saber, mas ninguém pagar. 
Segredos queres Saber, busca-os no pesar e no prazer. 
Mais vale Saber que haver. 
Nada duvida quem nada Sabe. 
Ninguém se meta no que não sabe. 
O bom Saber é calar até o tempo de falar. 
Para seu proveito cada um Sabe. 
Quanto mais vivemos, tanto mais Sabemos. 
[255] 
Quem não Sabe, pergunta. 
Sabe as pancadas ao vinte. 319

Sabem-no cães e gatos. 
Sabe como sete peliteiros.320

Sei isto como as minhas mãos. 
Não Sabe qual é sua mão direita. 
Quem para si não Sabe, não ponha escola. 
Quer ler, lea para Saber; quem Souber, Saiba para obrar. 
Quem não Sabe de mal, não Sabe de bem. 
Quem não Sabe sofrer, não Sabe reger. 
Quem de trinta não pode e quarenta não Sabe e de cinquenta não tem, não pode, nem Sabe, 
nem tem. 
Muito falar, pouco Saber. 
Quem Sabe da luta, luta; e quem não Sabe da luta, labuta. 
Quem me quer bem, diz-me o que Sabe, dá-me o que tem. 
Quem mais vive, mais Sabe. 
Grande Saber é não falar e comer. 
Mais se Sabe por experiência que por aprender. 
Mais Sabe o tolo no seu que o sisudo no alheio. 
Onde há bom Saber, poucas vezes há repreender. 
Até as crianças Sabem isto. 
Onde entra beber, sai o Saber. 
Se queres Saber quanto vale um cruzado, busca-o emprestado. 
Ventura te dê Deus, filho, que Saber pouco te basta. 
Perde-se o velho por não poder e o moço por não Saber. 
Quem Sabe dar, Sabe tomar. 
[256] 
                                                
319 Bluteau: «Diz se proverbialmente de quem sabe bem o seu negocio , & não se deixa facilmente enganar.»
320 No seu Vocabulario, Bluteau refere que «peliteiro» é o mesmo que «pelliqueiro», mas não esclarece o 
sentido do adágio. 
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Bem Sabe o gato, cujas barbas lambe. 
Bem Sabe o Demo, cujo frangalho rompe. 321

O sisudo não ata o Saber à estaca. 
Não Sabe o que tem. 
Não Sabe como governar, quem a todos quer contentar. 
Não Sabe dizer palavra. 
Não Sabe da Missa a metade. 
O que não Sabe o que há-de Saber, é bruto entre os Homens; o que Sabe mais do que há 
mister, é Homem entre brutos; o que Sabe tudo o que pode Saber, é Deus entre os Homens. 
(Estava escrito nas portas da Academia de Pitágoras.) 

Sabor. 
Panela que muito ferve o Sabor perde. 
O pão pela cor e o vinho pelo Sabor. 
Se o vilão soubesse o Sabor da galinha em Janeiro, nenhuma deixaria no poleiro. 
Um Sabor tem cada caça, mas o porco cento alcança. 
Quem um Sabor quer, outro há-de perder. 
Anda o teu amo a Saber se queres ser bom servidor.322

Quão grande o peixe, tão grande o Sabor. 
Dos cheiros o pão, do Sabor o sal. 

Sabujo. 
Ainda que teu Sabujo é manso, não o mordas no beiço. 

Sacavém. 
Vede-la vai, vede-la vem, como barco de Sacavém. 

Saco. 
Honra e proveito não cabem num Saco. 
A cobiça rompe o Saco. 
[257] 
O Saco do genro nunca é cheio. 
Deitar em Saco roto. 
É Saco roto. 
Não o botaste em Saco roto. 
Eles mataram de nós quatro e nós furtámos-lhe um Saco. 
Diga minha vizinha e tenha meu Saco farinha. 
Por S. Marcos, bogas a Sacos. 
Quem come emprestado, come do seu Saco. 
Um em papo, outro em Saco e chora pelo do prato. 
Calado como toucinho em Saco. 
Boca do Saco, a regra e o resguardo. 
Cada dia três e quatro chegarás ao fundo do Saco. 
Meter tudo a Saco. 323

(Sacristão.) 
Dinheiros de sacristão cantando vêm, cantando vão. * 

Saio. (v. infra Saio) 
Sair. 

                                                
321 Princeps: fragalho. 
322 Princeps: Sabor. 
323 Bluteau: «Meter tudo a saco, se diz vulgarmëte de quem numa conversação grita muyto, & peleja, & não 
deyxa fallar ninguem.» 
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Saí-me ao Sol, disse mal, ouvi peor. 
Saio do lodo, caio no arroio. 
Saem cativos, quando são vivos. 
O mal que da tua boca Sai em teu seio cai. 
O mau vizinho vê o que entra, mas não o que Sai. 
Sair das conchas. 
Saiu de um atoleiro e meteu-se noutro. 
Não Saias ao luar, que não sabes quem te quer bem, nem mal. 
Não Sair do caminho. 
Não Saiais fora da vossa esfera. 
Entrar lambendo e Sair mordendo. 
O filho do mau, quando Sai bom, é razoado. 
Não cures filho alheio, que não sabes qual Sairá. 

Sal. 
O Sal quanto salga, tanto vale. 
[258] 
Ovo de Portugal não há mister Sal. 
O taleigo de Sal quer cabedal. 
Repartiu-se o Mar e fez-se Sal. 
Sal vertido nunca bem colhido. 
O Fidalgo e o galgo e o taleigo do Sal, junto do fogo os hão-de achar. 
Dos cheiros o pão e do Sabor o Sal. 
Um ovo quer Sal e fogo. 
Lá vai o mal, onde comem o ovo sem Sal. 
O velho e o peixe ao Sal aparecem. 
Panela sem Sal faze conta que não tem manjar. 
Não tem Sal, nem onde o deitar. 
Do Mar se tira o Sal e da Mulher muito mal. 
Não te hás-de fiar senão com quem comeres um moio de Sal. 

Salada. 
Salada bem salgada, pouco vinagre, bem azeitada. 
Quem sobre Salada não bebe, não sabe o bem que perde. 

Salamanca. 
Salamanca a uns sara, a outros manca. 

Salobre. 
Água Salobre é doce. 

Salsa. 
Salsa de S. Bernardo. 
Tenhamos a pata, então falaremos na Salsa. 

Saltar. 
Saltou a cabra na vinha, também saltará sua filha. 
Nem tão velha, que caia, nem tão moça, que Salte. 
Faze bem à gata, Saltar-te-á na cara. 

Salva. 
A verdade da boca do mau deve-se tomar com Salva. 
[259] 
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Sandeu. 324

O Sandeu trata do alheio, deixando o seu. 
Quem pode ser seu, em ser de outrem é Sandeu. 
Mais sabe o Sandeu no seu, que o sisudo no alheio. 
Muito pede o Sandeu, mas mais o é quem lhe dá o seu. 
Espada na mão de Sandeu, perigo de quem lha deu. 
Quando o sandeu se perdeu, o sisudo aviso colheu. *
Donde o sandeu se perdeu o bom siso aviso colheu. *
Quem de sandice adoece, tarde ou nunca guarece. * 

Sanfoninheiro. 
Nunca de ruim gaiteiro bom Sanfoninheiro. 325

Sangrar. 
Sangrai-o, purgai-o e, se morrer, enterrai-o. 
Que siso de Alveitar? Mula morta manda Sangrar. 
Sangrar em saúde. 

Sangue. 
Todo o Sangue é vermelho. 
Tem Sangue no olho. 
O bom vinho faz bom Sangue. 
Do Sangue misturado e do moço refalsado me livre Deus. 
De amigo sem Sangue, guar-te não te engane. 
Quem tem Sangue, faz chouriços. 
Cão que muito lambe tira Sangue. 
Não quero escudela de ouro em que cuspa Sangue. 
A letra com Sangue entra. 
Estar com o Sangue na guelra. 326

Arrenego de tigelinha de ouro em que hei-de cuspir sangue. * 
Sanha. 

Amanse sua Sanha quem por si mesmo se engana. 
Santos./ Santo. 

Por todos os Santos a neve nos campos. 
Por todos os Santos semea trigo, colhe cardos. 
De todos os Santos até ao Natal perde a padeira o cabedal. 
[260] 

Santo. 327

Deixar fazer a Deus, que é Santo velho. 
O Rio passado, o Santo não lembrado. 
Rogar o Santo até passar o barranco. 
Lá vem Agosto com os seus Santos ao pescoço. 
Palavras de Santo e unhas de gato. 
Quando Deus não quer, Santos não rogam. 
Pelos Santos novos esquecem os velhos. 
A bom Santo encomendaste. 

                                                
324 2ª ed.: Sandeu, Sandice. 
325 Sanfoninheiro: o mesmo que sanfoneiro; referir-se-á ao tocador de «sanfonha». 
326 Bluteau: «De algüas cousas frescas, ou novas, dizemos que estão com o Sangue na guelra, porque guelras 
de peyxe fresco saõ vermelhas.» 
327 2ª ed.: Santo, Santa, e Santos. 
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Enquanto tem saúde, quedos estão os Santos. 
Ao bom calar chamam Santo. 
Dizem os sinos de Santo Antão que por dar, dão. 
Salsa de S. Bernardo. 
Água de S. João tira vinho e não dá pão. 
Dia de Santiago vai à vinha, acharás bago. 
Até S. Pedro há o vinho medo. 
Dia de S. Pedro tapa o rego. 
Dia de S. Pedro vê teu olivedo e, se vires um grão, espera por cento. 
Dia de S. Matias começam as enxertias. 
Dia de S. Vicente toda a água é quente. 
Dia de S. Bernardo seca-se a palha pelo pé. 
S. Miguel das uvas, tarde vens e pouco duras; se duas vezes vieras ao ano, não estivera 
com amo. 
Por S. Francisco semea teu trigo, e a velha que o dizia semeado o tinha. 
Por S. Lucas sabem as uvas. 
Por Santa Iria, toma o boi e semea. 
Por S. Simão e Judas colhidas são as uvas. 
Dia de S. Martinho prova teu vinho. 
Por S. Martinho nem favas, nem vinho. 
Por S. Clemente alça a mão da semente. 
Fevereiro faz dia e logo Santa Maria. 
[261] 
Por Santa Maria vai ver tua vinha, e tal a achares, tal a vindima. 
Por Santa Maria de Agosto, repasta a vaca um pouco.
De dia de Santa Catarina ao Natal, mês igual. 
Dia de Santa Luzia cresce um palmo o dia. 
Dia de Santa Luzia míngua a noite e cresce o dia. 

São. 
Filho mau, melhor é doente que São. 
Não há moço doente, nem velho São. 
Se queres viver São, faze-te velho ante tempo. 

Sapateiro. 
Nem Sapateiro sem dentes, nem escudeiro sem parentes. 
Tornai-vos a vosso mister, que Sapateiro só heis-de ser. 
Vão à Missa os Sapateiros, rogam a Deus que morram os carniceiros. 
Alfaiate mal vestido, Sapateiro mal calçado. 

Sapato. 
Sapato roto ou são melhor é no pé que na mão. 
Fazer o pé para o Sapato. 
Não lhe dá pelo bico do Sapato. 
Andar com Sapatos de feltro. 328

Meter-se em um Sapato. 329

Sapato, quanto duras? Quanto me untas. 

                                                
328 Bluteau: «Andar com sapatos de feltro. He proceder cõ muyto recato, & segredo.» 
329 Bluteau: «Meterse em hum sapato, he encolherse com medo à imitação de qualquer bichinho, que tendo 
medo se recolhe na primeyra concavidade, que acha.»



206

Sapo. 
Ora há um ano me mordeu o Sapo e agora me inchou o papo. 
Andar com Sapo por alqueves. 

Sarar. 
Comer até adoecer, curar até Sarar. 
Quem depressa se cura, tarde Sarou. 
[262] 
Quem de doudice enferma, nunca ou tarde Sarou. 
Sinal mortal não desejar Sarar. 
O moço dormindo Sara e o velho se acaba. 
Mais mata a cea que Sarou Avicena. 
Não compres mula manca, cuidando que há-de Sarar, nem cases com Mulher má, cuidando 
que se há-de emendar. 
Salamanca a uns Sara, a outros manca. 
Amigo quebrado soldará, mas não Sarará. 

Sardinha. 
Cada um chega a brasa à sua Sardinha. 
Da Mulher e da Sardinha a mais pequenina. 
O que a Sardinha quer é picar e beber. 
Quem quiser mal à sua vizinha, dê-lhe em Maio uma Sardinha. 
Velho que não adivinha não vale uma Sardinha. 
Deitai outra Sardinha, que outro ruim vem da vinha.
Nem cada dia rabo de Sardinha. 
Em Agosto Sardinhas e mosto. 
Em tua casa não tens Sardinha e na alheia pedes galinha. 
Com uma Sardinha comprar uma truta. 
A quem em Maio come Sardinha, em Agosto lhe pica a espinha. 

Saudades. 
Bom é largar Saudades, quando o tempo desengana. 
Saudade é fraco remédio, mas é doce engano. 
As Saudades são filhas do amor e enteadas do engano. 
Se Saudades matassem, muita gente morreria. 
Saudades são securas, meu amor, dá cá a borracha. *

Saudar. 
Os que se conhecem de longe se Saúdam. 
Que nobreza de Rei, que sem nos conhecer nos Saúda.
A Homem ruivo e a Mulher barbuda de longe os Saúda.
[263] 

Saúde. 
Paz e Saúde, dinheiro a quem o quiser. 
Sangrar em Saúde. 
A pouco dinheiro pouca Saúde. 
Enquanto tem Saúde, quedos estão os Santos. 
Saúde come, que não boca grande. 
Saúde é a que joga, que não camisa nova. 
Câmaras de Maio, Saúde de todo o ano. 
A Saúde nos velhos é mui remendada. 
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Sáveis. 
Sáveis por S. Marcos enchem os barcos. 
Sáveis de Maio, maleitas de todo o ano. 
Boa é a truta, bom o salmão, bom é o Sável, quando é de sazão. 

Saio. 
Em Maio, a quem não tem baste-lhe o Saio. 

Se. 
Se queres ser bom Juiz, ouve o que cada um diz. 
Se queres bom conselho, pede-o ao velho. 
Se queres ter ovelhas, anda atrás delas. 
Se não faz vento, não faz mau tempo. 
Se não chover entre Março e Abril, venderá El-Rei o carro e o carril. 
Se caçares não te gabes e se não caçares não te enfades. 
Se assim corres como bebes, vamo-nos às lebres. 
Se esta cotovia mato, três me faltam para quatro. 
Se queres aprender a orar, entra no Mar. 
Se queres bem casar, casa com teu igual. 
Se não bebo na taverna, folgo nela. 
[264] 
Se não houvera mais atalhos que canela, o que eles valem valerá ela. 
Se mal jantas, peor ceias, minguam-te as carnes, crescem-te as veias. 
Se queres ter boa fama, não te tome o Sol na cama. 
Se comeres antes que vás à Igreja, depois não te porão a mesa. 
Se queres ter bom moço, antes que nasça o busca. 
Se no vale neva, que será na serra. 
Se queres ser bem servido, serve a ti mesmo. 
Se não deres o que quiseres, faze o que puderes. 
Se queres saber quanto vale um cruzado, busca-o emprestado. 
Se queres ser pobre sem o sentir, mete obreiro, deita-te a dormir. 
Se queres cedo engordar, come com fome e bebe devagar. 
Se não como queremos, passamos como podemos. 
Se a ser rico queres chegar, vai devagar. 
Se o grande fosse valente e o pequeno paciente e o ruivo leal, todo o Mundo seria igual. 
Se queres enfermar, ceia e vai-te deitar. 
Se queres que faça por ti, faze por mim. 
Se te dá o pobre, é para que mais te tome. 
Se queres a água limpa, tira da fonte viva. 
Se queres viver são, faze-te velho ante tempo. 
Se tens Físico teu amigo, manda-o a casa de seu inimigo. 
Se queres que o teu filho cresça, lava-lhe os pés e rapa-lhe a cabeça. 
Se te fizeres mel, comer-te-ão as moscas. 
Se soubesse a Mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à Lua. 
[265] 
Se queres ser bem disposto, bebe vinho e não já mosto.330

Se a pírola bem soubera, não se dourara por fora. 
Se não dormem os olhos, folgam os ossos. 

                                                
330 Princeps e Bluteau: manja. 



208

Sangrai-o, purgai-o e se morrer enterrai-o. 
Se a moça for louca, andem as mãos e cale a boca. 
Se não fores casta, sê cauta. 
Se Maria bailou, tome o que achou. 
Se queres testamento, faze-o estando são. 
Se queres saber quem é o vilão, mete-lhe a vara na mão. 
Se queres ser rico, calça de vaca e veste de fino. 
Se estiveres em tua renda, não te acharão na contenda. 
Se eu fora adivinha, não fora mesquinha. 

Sebe. 
Sebe dura três anos, o cão três vidas de sebe, o cavalo três vidas de cão, o Homem três 
vidas de cavalo, o corvo três vidas de Homem. 
Uma sebe dura três anos, três sebes um cão, três cães um cavalo, três cavalos um homem, 
três homens um cervo, três cervos um elefante. * 

Sebo. 
Quando o gosto é sobejo, mais custa a mecha que o Sebo. 

(Seco.) 
Arde o seco pelo verde e pagam justos por pecadores. * 

Secreto. 
Em Pessoa de Ceptro, não há vício Secreto. 
Na boca do discreto, o público é Secreto. 331

Não há Secreto que tarde ou cedo não seja descoberto. 
Segar. 

Sega a sua avea, quem ganhar deseja. 
Cevada grada, a outro dia Segada. 
[266] 

Segredo. 
Quem seu Segredo guarda, muito mal escusa. 
A quem disseste teu Segredo, fizeste-o senhor de ti. 
Segredos queres saber, busca-os no pesar e no prazer. 
Diz ao amigo o Segredo e pôr-te-á o pé no pescoço. 
A teu amigo não encubras teu Segredo, que darás causa a perdê-lo. 
Teu amigo é trefo, se te encobre seu Segredo. 332

O fraco de todos diz mal em Segredo. 
Seguir. 

Segue a formiga, se queres viver sem fadiga. 
Segue a formiga, viverás sem fadiga. 
Segue a razão, posto que a uns agrada, a outros não. 
Seguir o bem parado. 

Segura, e Seguro. 
Quanto maior é a ventura tanto menos é Segura. 
Alto Mar e não de vento não promete Seguro tempo. 
Quem corre pelo muro, não dá passo Seguro. 
Quando cuidas meter o dente em Seguro, toparás o duro. 
De Juízes não me curo, que minhas obras fazem Seguro. 
Em Povo Seguro não há mister muro. 
                                                
331 Princeps: com vírgula. 
332 Trefo: o mesmo que trêfego; enganador, malicioso, dissimulado. 
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Seio. (v. Seyo) 
Selar. 

Ainda não Selamos, já cavalgamos. 333

(Sem.) 
Não há Rei sem privado, nem privado sem ídolo. * 

Semear. 
Cada um colhe segundo Semea. 
Do grão te hei-de contar, que em Abril não há-de estar nascido, nem por Semear. 
[267] 
Dia de S. Mateus vindimam os sisudos e Semeam os sandeus. 
Em tal lugar não quero colher, nem Semear. 
Por todos os Santos Semea o trigo, colhe cardos. 
Natal em Sexta-feira, por onde puderes Semea, em Domingo vende os bois, compra trigo. 
Por S. Francisco Semea teu trigo, e a velha que o dizia semeado o tinha. 
Por Santa Iria toma os bois e Semea. 
Quem em terra boa Semea, cada dia tem boa estrea. 
Quem não tem bois, ou Semea antes, ou depois. 
Quem Semea em caminho, cansa os bois e perde o trigo. 
Quem Semea, recolhe. 
Quem Semea, em Deus espera. 
Quem Semea em restolho, chora com um olho, e eu que não Semeei, com dous chorarei. 
Quem Semea em arneiros, semea moios, colhe quarteiros. 
Queres bom cabaço, Semea em Março. 
Quem ralo Semea, rala leva a pavea. 
Semea cedo, colhe tardio, colherás pão e vinho. 
Semea e cria, terás alegria. 
A quem não tem pão Semeado, de Agosto se lhe faz Maio. 
Ao Lavrador descuidado os ratos lhe comem o Semeado. 
Cousa que se não colhe ninguém a Semee. 
Quem abrolhos Semea, espinhos colhe. 
[268] 

Sempre. 
Sempre o fogo faz agasalho. 
Sempre a verdade saiu vencedora. 
Deus consente, mas não Sempre. 334

Sempre promete em dúvida, pois ao dar ninguém te ajuda. 
Sempre o rabo é mau de esfolar. 
Quem sempre se recata, nunca acaba nada. 
Quem Sempre mente, vergonha não sente. 
Quem com Donas anda, Sempre chora e não canta. 
Aquém ou além veja eu Sempre com quem. 
Quem mal marida, Sempre tem que diga. 
A mentira Sempre é vencida. 

Sendal. 
As mãos do Oficial envoltas em Sendal. 
                                                
333 Bluteau: «Proverbialmente dizemos de quem se anticipa em fazer algüa cousa, sem certeza do successo. 
Ainda não sellamos, jà cavalgamos.» 
334 Princeps: contente. 
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Senhor. 
Perdi meu Senhor mal falando, ouvindo peor. 
Quem a dous Senhores há-de servir, a algum há-de mentir. 
Quem serve a dous Senhores, a algum deles há-de agravar. 
Serve a Senhor, Saberás que é dor. 
A quem dizes teu segredo, faze-lo Senhor de ti. 
Baldão de Senhor e de marido. 
Ruim Senhor cria ruim servidor. 
Hóspedes juram, Senhores se farão. 
De leal e bom servidor virás a ser Senhor. 
Pelo Marido vassoura e pelo Marido Senhora. 
Quem Senhora é em casa, Senhora é pela Vila chamada. 
Faz o que manda teu Senhor e assentar-te-ás com ele ao sol. * 

Senhorio. 
O figo caído, para o Senhorio e o que está quedo para mim o quero. 
Em lugar realengo faze teu assento e em 
[269] 
terra de Senhorio não faças teu ninho. 

Sentar. 
Senta-te no teu lugar, não te farão levantar. 

Sentir. 
Cada um Sente o seu e cada um sente o seu mal. 
Quem não Sente o mal alheio, ninguém sente o seu. 

Sepultura. 
Cavalo corrente, Sepultura aberta. 
O vício da natureza até à Sepultura chega. 
Hoje em nossa figura e amanhã na Sepultura. 

Serpe. 
É mais velho que a Serpe. 

Serviço. 
Não há maior Serviço que o bom serviço. 

(Servidor.) 
Anda o teu amo a saber, se queres ser bom servidor. 335 * 

Servir. 
Quem a outrem Serve, não é livre. 
Quem bem Serve, galardão merece. 
Quem a dous senhores há-de Servir, a nenhum há-de Servir. 
Por isso te Sirvo, porque me sirvas. 
Quem Serve a moço e a Mulher e a comum, não serve a nenhum. 
Quem Serve a dous senhores, a algum deles há-de agravar. 
Se queres ser bem Servido, serve a ti mesmo. 
Serve a senhor, saberás que é dor. 
Assaz pede quem bem Serve. 
Serve ao nobre, ainda que pobre; que tempo virá em que to pagará. 
Ninguém pode Servir dous senhores. 
Quereis que vos sirva, bom Rei, dai-me de que viva.

                                                
335 2ª ed.: Anda a teu amor a sabor…
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Por mais Servir, menos valer. 
[270] 
Não peças a quem pediu, nem Sirvas a quem serviu. 
Quem Serve ao comum, serve a nenhum. 

(Servo.) 
Amos o dão, servos o choram. * 

Setembro. 
Agosto madura, Setembro vindima. 
Agosto tem a culpa, Setembro tem a fruta. 
Setembro ou seca as fontes, ou leva as pontes. 

Seu. 
A quem medo hão, o seu logo lhe dão. 336

Cada bufarinheiro louva Seus alfinetes. 
Chora o Seu pelo seu dono. 
Cada um sente o Seu. 
Cada um em seu ofício. 
Tem de Seu o que lhe basta. 
Quem dá o Seu antes de morrer, aparelhe-se a bem sofrer. 
Mais sabe o tolo no Seu que o sisudo no alheio. 
A forca nunca perde o Seu direito. 
A cada bacorinho vem o Seu S. Martinho. 
Vai e vem quem de Seu tem. 
Quem muito dorme, o Seu com o alheio perde. 
Quem do Seu se desapossa antes da morte, dêem-lhe com um maço na fonte. 
De quem do Seu foi mau dispenseiro, não fies teu dinheiro. 
Muito pede o Sandeu, mas mais o é quem dá o Seu. 

Seyo, ou Seio./ Seio 
Filho alheio, brasa no Seio. 
Filho alheio, mete-o pela manga, sair-te-á pelo Seio. 
Mete a mão no teu Seio, não dirás do fado alheio. 
Quem crê de ligeiro, água recolhe no Seio. 
Brasa deita no Seio quem se honra com erro alheio. 
[271] 
O mal que da tua boca sai em teu Seio cai. 
Pão de centeio melhor é no ventre que no Seio. 

(Si.) 
Não dar já por si nem pela albarda. * 

Signo. 
Em tal Signo nasci, que mais quero para mim que para ti. 

Sim. 
Boca que diz Sim, diz não. 
Sim sim, não não. 337

Sinal. 
Sinal mortal não desejar sarar. 
Sinal é de má besta suar detrás da orelha. 
                                                
336 Princeps: logo lho seu dão. Bluteau regista, em «Seu», «A quem medo hão, lho seu dão.», mas em 
«Medo» surge o adágio completo «A quem medo hão, o seu logo dão.». 
337 Bluteau: «Sim, sim, naõ, naõ; diz-se dos que fallaõ verdade, sem palavras enfeytadas.» 
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Virtudes vencem Sinais. 
Quem Sinal tem sobre os dentes, é honra de seus parentes. 
Língua longa é Sinal da mão curta. 
Grande calma é Sinal de água. 
Muitas vezes à cadeia é sinal de forca. 

Sisa. 
O mentir não paga Sisa. 

Siso. 
Não percas o Siso pelo doudo de teu vizinho. 
Não tem Homem Siso mais que quanto querem os meninos. 
O bom coração sofre e o bom Siso ouve. 
Bebas vinho, não bebas o Siso. 
Quem com doudo há-de entender, muito Siso há mister. 
A ciência é loucura, se o bom Siso não a cura. 
Quem diz que a pobreza é vileza, não tem Siso na cabeça. 
Leve é a dor que o Siso encobre. 
Qual cabeça, qual Siso. 
Que Siso de Alveitar? Mula morta manda sangrar. 
[272] 
Quem a trinta não tem Siso, a quarenta não é rico. 
Castigo faz o doudo ter Siso. 
Zombaria de Siso mete os Homens em perigo. 
É raro na prosperidade o Siso. 

Sisudo. 
Quando o sandeu se perdeu, o Sisudo aviso colheu. 
O que faz o doudo à derradeira faz o Sisudo à primeira. 
O Sisudo e o doudo se descobre no jogo. 338

Boas palavras e maus feitos enganam Sisudos e néscios. 
Os doudos fazem a festa e os Sisudos gostam dela. 
O sisudo não ata o saber à estaca. * 

(Só.) 
Bem venhas, se vieres Só. 339

O Marido antes com um Só olho que com um filho. 
Melhor é estar Só que mal acompanhado. 
Só me aconselhei, só me chorei. 
Sou Só, como espargo no monte. 
No que podes Só não esperes a outro. 

Soalhar. 
O Natal ao Soalhar e a Páscoa ao lar. 
Não te ponhas a Soalhar com quem tem forno e Pé de Altar. 

Soar. 
A panela em Soar e o Homem em falar. 
A Mulher boa prata é que muito Soa. 
Na Aldea que não é boa mais mal há que Soa. 
Não há água mais perigosa que a que não Soa. 
O bem Soa e o mal voa. 
                                                
338 Sic. 
339 Princeps: vieras. 
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Casar, casar, Soa bem e sabe mal. 
Sob. 

Sob a sombra da Nogueira não te deites a dormir. 
[273] 

Sobejar. 
As Mulheres onde estão Sobejam e aonde não estão faltam. 
A quem não Sobeja pão, não crie cão. 
Quando o gosto é Sobejo, mais custa a mecha que o cevo. 
Mais vale que Sobeje que não falte. 

Sobre. 
Sobre comer, dormir. 
Sobre cear, passos dar. 
Sobre pêras vinho bebas, e seja tanto que nadem elas. 
Sobre mim fique. 
Sobre vossa pele se trata. 
Sobre negrigura não há tintura. 
Sobre dinheiro não há companheiro. 
Água Sobre água nem suja nem lava. 

Sobrenome. 
Não há Homem sem nome, nem nome sem Sobrenome. 

Socos. 
Viu-se o Demónio em Socos e quis pisar os outros. 
Não é bom fugir em Socos. 
Pés tortos não hão mister Socos. 

Sofrer. 
Quem não sabe Sofrer, não sabe reger. 
Quando fores bigorna, Sofre e quando malho, malha. 
Quem Sofreu, venceu. 
O bom coração Sofre e o bom siso ouve. 
Sofra quem penas tem, que atrás de tempo tempo vem.
No Sofrer e abster está todo o vencer. 
O bom Sofre, que o mau não pode. 
[274] 
De grande coração é Sofrer, de grande Senhor é ouvir. 
Quem bom e mau não pode Sofrer, a grande honra não pode vir ter. 
Morrer por ter e Sofrer por valer. 
Sofrer rasgadura por ter formosura. 
Sofrer por ser formosa. 
Duas mortes Sofre quem por mão alheia morre. 
Sofre por saber e trabalha por ter. 
O que não pode al ser deves Sofrer. 
O bom Pai ama-se, o mau Sofre-se. 
Quem dá o seu antes de morrer, aparelhe-se a bem Sofrer. 
Alguma cousa se há-de Sofrer para branquecer. 

Sogra, e Sogro. 
Enquanto fui Sogra, nunca tive boa nora. 
Enquanto fui nora, nunca tive boa Sogra. 
Não se lembra a Sogra que foi nora. 
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Quem não tem Sogra nem cunhada, é bem casada. 
Obra começada, não te veja Sogra, nem cunhada. 
A cabeça do besugo come o sisudo e da boga dá à sua Sogra.  
Estende-se como vilão em casa de seu Sogro. 
Para mim não posso e poderei para meu Sogro. 
Assim medre meu Sogro como cão detrás do fogo. 
Não cabíamos ao fogo e veio meu Sogro. 

Sol. 
Sol que muito madruga pouco dura. 
Sol roxo, água ao olho. 
Sol posto, obreiro solto. 
Sol na eira, chuva no nabal. 
Sol e boa Terra fazem bom gado, que não pastor afamado. 
Sol de Abril, abre a mão, deixa-o ir. 
[275] 
Sol de Janeiro sai tarde e põe-se cedo. 
Com água e com Sol Deus é creador. 
Sol de Inverno sempre anda detrás do outeiro. 
Sol de Março pega como pegamasso e fere como maço. 
Pastor descuidado ao Sol-posto busca o gado. 
Faze o que manda o Senhor, assentar-te-ás com ele ao Sol. 
Quando chove e faz Sol, alegre está o pastor. 
Há chuva que seca e Sol que rega. 
Por Sol que faça, não deixes a capa em casa. 
Amizade de genro, Sol de Inverno. 
Hóspede com Sol ao lavor. 
Para quem ganhas, ganhador? Para quem está dormindo ao Sol. 
Quem não anda por frio e por Sol, não faz seu prol.
Se queres boa fama, não te tome o Sol na cama. 
Visita de quem não tiveres dor, à tarde e sem Sol. 
Saí-me ao Sol, disse mal e ouvi peior. 
O Alcaide e o Sol por onde quer entram. 
A donzela e o açor com a espalda ao Sol. 
Em Janeiro um pouco ao Sol e outro ao fumeiro. 
Por Natal Sol, e por Páscoa carvão. 
A Mulher e a galinha com Sol recolhida. 
Água que deres a teu Senhor não a olhes ao Sol. 
Abala pastor com as espaldas no Sol. 
Com bom Sol se estende o caracol. 
Dous Sóis não cabem no Mundo. 

Soldada. 
Antes perderei a Soldada, que tantos mandados faça.

(Solho.) 
Solho de Abril, abre-lhe a mão e deixa-o ir. * 
[276] 

Solitários. 
Lugares Solitários são jardins de corações afligidos. 
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Sombreiro. 
Em Janeiro, sete capelos e um Sombreiro. 

Sombrio. 
Não farás horta em Sombrio, nem edifiques a par do Rio. 

Sonhar. 
Sonhava o cego que via. 
Pois tudo sabeis e eu não sei nada, dizei-me o que esta manhã Sonhava. 
Dormindo sonham como vos farão do céu cebola. * 

Sono. 
Bocejo longo, fome ou Sono. 
Sono de Abril, deixa-o a teu filho dormir, e o de Maio a teu cunhado. 

Sopa. 
Caiu-lhe a Sopa no mel. 
Não ficou Sopa por molhar. 
Da mão à boca se perde a Sopa. 
Deitar Sopas e sorver não pode tudo ser. 
Sopa de mel não se fez para boca de asno. 
As Sopas e os amores, os primeiros são os melhores.
Isso quer Martinho, Sopas de vinho. 
A uma boca uma Sopa. 

Sorte. 
Onde não há morte, não há má Sorte. 
A má Sorte envidar forte. 
Quem a Sorte alheia estima, a sua desestima. 

Sotrancão. 
Dai-me um Homem Sotrancão, dar-vo-lo-ei malicioso. 340

Suar. 
Mais vale Suar que enfermar. 
[277] 

Subida. 
De grande Subida, grande caída. 

Sujar. 
Quem mal fala, sua língua suja. 

Surdo. 
Não há peor Surdo que o que não quer ouvir. 
Diz ao doudo, mas não ao Surdo. 
Nem barbeiro mudo, nem cantor Surdo. 
Por demais é a cítola no moinho, quando o moleiro é Surdo. 
Tão Surdo é aquele que ouve e não entende, como aquele que não ouve. 
Dês que me não pagam, Surdo me faço. 
Sempre o alheio Suspira por seu dono. 

Tabardo. 
Tabardo e botas cobrem as costas. 

Tábula. 
Fulano é Tábula que não joga. 341

                                                
340 Sotrancão: indivíduo que mantém uma cara triste e severa, que encobre ânimo soberbo e mau; sonso, 
dissimulado, disfarçado, sorna. 
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Tabuleiro. 
Contra Peão feito Dama não pára peça no Tabuleiro. 

Taça. 
Não é tacha beber por borracha, quando não há Taça. 

Tacha. 
Quem quer cavalo sem Tacha, sem ele se acha. 
Não perdoa o vulgo Tacha de ninguém. 
Não é Tacha beber por borracha, quando não há taça. 
Dá-me pega sem mancha, dar-te-ei Mulher sem Tacha. 
[278] 

Tal. 
Quem faz mal, espere outro Tal. 
Tais fomos nós, tais sereis vós. 
Tais com tais. Tal por tal. 
Tais alfaces para tais beiços. 
Tal vai de guerra. 
Tal é o servo, como o Senhor. 
Qual o Rei, Tal a grei. 
Tal te vejas entre inimigos, como pássaro na mão de meninos. 
Tal genro, como o Sol de Inverno. 
Tal é o dado, como seu dono. 
Tal é a casa da Dona sem escudeiro, como fogo sem trasfogueiro. 
Qual o Pai, Tal o filho; qual o filho, tal o Pai. 
Tal grado haja quem o asno pentea. 
Qual cabeça, Tal siso. 
Tal é o rábão pela manhã como a laranja à tarde. 342

Qual é Maria, Tal filha cria. 
Tal é o Demo como sua Mãe. 
Tal virá que tal queira. 
Qual é o cão, Tal é o dono. 
A Tal posta, tal talho. 
Com tais me acho, tal me faço. 
Emprestaste e não cobraste, e se cobraste não tanto, e se tanto não Tal, e se tal inimigo 
mortal. 
O ladrão cuida que todos Tais são. 

Taleigas. 
Fazenda em duas Aldeias, pão em duas Taleigas. 
O Taleigo de Sal quer cabedal. 
O Fidalgo e o galgo e o Taleigo do Sal junto do fogo os hão-de achar. 
[279] 

Talhada. 
O ruim se assenta na mesa, Talhada que toma a todos pesa. 

Talhar. 

                                                                                                                                                   
341 Bluteau: «Toma se em sentidos oppostos. Segundo alguns, diz-se do homem que não tem prestimo, 
tomada a metafora da Tabola, que falhou, & està para entrar. Dãolhe outros outro sentido contrario, & 
querem que, Fulano he tabola que naõ joga, se diga de quem tem algûa prerogativa, não commua, porque no 
jogo das tabolas, ha tabola, que nunca, ou raras vezes perde.» 
342 Vide nota 281. 
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Talhai passo, que hei pouco pano. 
Já passou o dia que eu Talhava e cozia. 

Também. 
Também a formiga tem catarro, ou também João Vaz tem besta. 
Também tenho duas mãos, ou também nossa espada corta. 

(Tanchar.) 
Quem muitas estacas tancha, alguma lhe há-de quebrar. 343 * 

Tangedor. 
Em casa do Tangedor cada um é dançador. 

Tanger. 
Aprende alta e baixa e como te Tangerem, assim dança: ou como me tangerem, assim 
bailarei. 
Genro pelo papo me vai Tangendo. 
Já morreu por quem Tangiam. 
Asno por lama o demo o Tanja e pelo pó o Demo dele haja dó. 
A besta que muito anda nunca falta quem a Tanja. 

Tanto. 
Tanto se dá disso como de chiar um carro. 
Tanto tienes, quanto vales. 
Tanto morre o Papa como o que não tem capa. 
Tanto dá a água na pedra até que quebra. 
Tanto pica a pega na raiz do trovisco que quebra o bico. 
Tantos morrem dos cordeiros como dos carneiros. 
Tantas vezes vai o cantarinho à fonte até que quebra. 
Quanto sabes, Tanto vales. 
[280] 
Tanto anda a linhaça até que quebra a cabaça. 
Tanto é agraz que já despraz. 344

Tanto vale a cousa quanto dão por ela. 
Tanto pão como um polegar torna a alma a seu lugar.
Tanto vales quanto hás e o saber por demais. 
Tanto vale cada um na Praça quanto vale o que tem na caixa. 
Nem tanto ao Mar, nem tanto à Terra. 
Doze galinhas e um galo comem Tanto como um cavalo.

(Tardança.) 
Boa é a tardança que assegura. * 

Tardar. 
Quem vem, não Tarda. 
Quem Tarda, arrecada. 
Raposa que muito Tarda caça aguarda. 
Não tardo mais em armar-me, que enquanto a briga se acaba. 
Nunca o castigo Tarda a quem o tempo avisa e não se guarda. 

Tarde. 
O fim louva a vida e a Tarde o dia. 
                                                
343 Tanchar: espetar na terra; plantar. 
344 Agraz: agraço; qualquer fruta verde.  
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Tal é o rábão pela manhã como a laranja à Tarde. 
Março marcegão, pela manhã rosto de cão e à Tarde de bom Verão.345

Não há dia sem Tarde. 
Tardes de Março, recolhe teu gado. 
Onde fores Tarde não te mostres covarde. 
Tarde dar e negar estão a par. 
O Sol de Inverno sai Tarde e põe-se cedo. 
Quem torto nasce, Tarde se endireita. 
Quem Tarde casa, mal casa. 
Um só polegar Tarde vai ao tear. 
Quem tarde se levanta, todo o dia trata. 
Vezo mau Tarde é deixado. 
[281] 
Deita-te Tarde, levanta-te cedo, verás teu mal e o alheio. 
Mais vale Tarde que nunca. 
Mulher que muito bebe Tarde paga o que deve. 
Tarde madruguei, mas bem arrecadei. 
Quem de doudice enfermou, nunca ou Tarde sarará. 
Quem depressa se cura, Tarde sarou. 
Quem se levanta Tarde, nem ouve Missa, nem toma carne. 
Quem más manhas há, Tarde ou nunca as perderá. 

Tardio. 
Semea cedo, colhe Tardio, colherás pão e vinho. 
Melhor é ano Tardio que vazio. 
Lobo Tardio não toma vazio. 
Hóspede Tardio não vem vazio. 
Mais vale bem de longe que mal de perto, e sim Tardio que o macio, e ter fome que fastio. 
Filho Tardio fica órfão cedo. 

Taverna. 
Se não bebo na Taverna, folgo nela. 
A tu por tu, como em Taverna. 
Meu dinheiro, teu dinheiro, vamos à Taverna. 

Taverneira. 
No Inverno forneira, no Verão Taverneira. 

Taxar. 
Jornada de Mar não se pode Taxar. 

Tea. 
Muitas maçarocas fazem a Tea, que não uma cheia. 
O trigo e a Tea à candea. 
A Tea bem tecida ao curar mais embebida. 
A Mulher parida e a Tea urdida nunca lhe falta guarida. 346

[282] 
A Mulher que não vela não faz grande Tea. 

Tear. 
Um só polegar tarde vai ao Tear. 
Mais vale magro no Tear que gordo no monturo. 
                                                
345 Princeps: morcegão. 
346 Sic. 
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Telhado. 
Assim é o Marido amarelado, como casa sem Telhado. 
Quem tem Telhado de vidro, não atire pedras ao do vizinho. 
Horta sem água, casa sem Telhado, Marido sem cuidado, de graça é caro. 
A moça no Telhado não anda a bom recado. 

Telhas. 
Falar das Telhas abaixo. 347

Quebrar Telhas. 348

Telha de Igreja sempre goteja. 
Temer. 

Quem não deve, não Teme. 
Quem pouco sabe, pouco Teme. 
Rei se nomeie, quem não Teme. 
Ninguém é fiel a quem soe Temer. 

Temor. 
Pode haver sofrimento na dor e não no Temor. 
Por Temor não percas honor. 
O Temor é uma mortal dor. 
O Temor sempre suspeita o peior. 

Tempo. 
A seu Tempo vêm as uvas e as maças maduras. 
Vai-se o Tempo como o vento. 
O Tempo anda e desanda. 
Quem Tempo tem e por tempo espera, tempo é que o Demo lhe leva. 
Perdendo Tempo não se ganha dinheiro. 
Sofra-se quem penas tem, que atrás de Tempo tempo vem. 
[283] 
Alto Mar, e não vento, não promete seguro tempo. 
O Tempo cura o enfermo, que não o unguento. 
No Tempo em que se come não se envelhece. 
Tempo de guerra, mentiras por Mar e por Terra. 
Tempo e hora não se ata com soga. 349

Não põe Deus Tempo em mudar tempo. 
Distingue o Tempo e concordarás o direito. 
O Tempo do amor é não tê-lo. 
O Tempo é relógio da vida. 
O Tempo é mestre de tudo. 
Neste Tempo, ou todos são maus, ou se diz mal de todos os bons. 
Mudado o Tempo, mudado o conselho. 
Muda-se o Tempo, mudado o pensamento. 
Tempo tem a choca e Tempo tem quem a joga. 
Qual o Tempo, tal o tento.350

                                                
347 Bluteau: «Fallar das telhas abayxo. Naõ meterse em Theologias, quem não o entende. Pro modo, ou pro 
facultate ingenii humani loqui. § As cousas de cima, & das telhas abayxo.» 
348 Bluteau: «Quebrar telhas, se diz proverbialmête de quem està esperando em casa de alguem, sem lhe 
poder fallar.» 
349 Sic. Soga: corda grossa. 
350 Princeps: tal o lento. 
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O Tempo dá remédio, onde falta conselho. 
Não há tão mau Tempo que o tempo não alivie seu tormento. 
Bom saber é calar, até ser Tempo de falar. 
Ao perigo com lento, ao remédio com Tempo. 
Boa é a neve que a seu Tempo vem. 
Horta para passatempo posta com Tempo. 
Lavra com Tempo e vá por ambos. 
Tempo traz tempo e chuva traz vento. 
A boa ceia ante Tempo se enxerga. 
Tempo à choca e tempo a quem a joga. * 

(Tenda.) 
Alquimia é provada ter tenda e não gastar nada. 351 * 

Tendeiro. 
Moço guloso não é bom para Tendeiro. 

Tento. 
O Homem ande com Tento e a Mulher não lhe toque o vento. 

Ter. 
Faze por Ter, vir-te-ão ver. 
[284] 
Não Tem real, nem ceitil. 
Não Tem eira, nem beira, nem ramo de figueira. 
Não Tem nada, quem nada lhe basta. 
Mais Tem o rico quando empobrece do que o pobre quando enriquece. 
Quem muito mel ou azeite Tem, nas versas o deita. 
Tem fazenda e olha bem donde venha. 
Tanto vale cada um na Praça, quanto vale o que Tem na caixa. 
Quem a muitos há-de manter, muito há-de ter. 
Quem muito Tem, muito gasta; quem pouco tem, pouco lhe basta; quem nada tem, Deus o 
mantém. 
Quem deve cento e Tem cento e um, não Teme a nenhum. 

Terça. 
Para ir à mesa, mais se requer que ser hora de Terça. 

Terra. 
A Terra, posto que fértil, se não descansa, faz-se estéril. 
A água salobra na Terra seca é doce. 
A Terra lavrada em Agosto à estercada dá de rosto. 
A Terra que não cobre a si mal cobrirá a mim. 
Os erros dos Médicos a Terra os cobre. 
Deita Terra sobre terra, saberás o pão que leva. 
Quem em Terra boa semea, cada dia tem boa estreia. 
Deita esterco ao pão, que as Terras to pagarão. 
Cunhados e ferros de arado debaixo da Terra prestam. 
Toda a Terra é uma e a gente quasi quasi. 
Em Terra de senhorio não faças teu ninho. 

                                                
351 2ª ed.: provável confusão com o adágio «Alquimia é provada ter renda e não gastar nada.» 
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[285] 
Nem tanto ao Mar, nem tanto à Terra. 
Cada Terra com seu costume, ou em cada Terra seu uso. 
O boi bravo, mudando a Terra, é mudado. 
O boi bravo na Terra alheia se faz manso. 
Vê o Mar e sê na Terra. 
Com má gente é remédio muita Terra em meio. 

Terrear. 
Em Janeiro, põe-te no outeiro, e se vires verdear, põe-te a orar, e se vires Terrear, põe-te a 
cantar. 352

Tesoura. 
Ruim Tesoura faz a meu Marido boquitorto. 
A Tesoura do Caldeireiro não corta pano e corta ferro. 

Testamento. 
Se queres Testamento, faze-o estando são. 
Boa mesa, mau Testamento. 

Testemunha. 
De arruídos guar-te, não serás Testemunha nem parte. 

Teu. 
Come do Teu e chama-te meu. 
Com Homem interessal não juntes Teu cabedal. 353

Deita-te tarde, levanta-te cedo, verás Teu mal e o alheio. 
Tições. 

Nem estopa com Tições, nem Mulher com varões. 
Dous ruins e dous Tições nunca bem os compões. 

Tigela. 354

Fidalgo de meia Tigela. 
[286] 
Fidalgo de quarto de Tigela. 355

Arrenego de tigelinha de ouro em que hei-de cuspir sangue. * 
Tinha. 

Por linha vem a Tinha. 
Se a inveja fosse Tinha, que pez lhe bastaria. 
Dessa mezinha ponde vós nessa Tinha. 
Um Tinhoso queria que todos o fossem. 
Nunca lavei cabeça que me não saísse Tinhosa. 

Tirar. 
Tirar a castanha do fogo com a mão do gato. 
Tirar com barro à parede até que pegue. 
Tirar forças da fraqueza. 

                                                
352 Bluteau: «Quer dizer, que melhor he estar a terra no mez de Janeiro descuberta pelo rigor das geadas, para 
as sementeyras criarem raizes, do que estar o campo cuberto de verdura.» No lema «Janeiro», regista-se o 
adágio «Em Janeiro põe-te no outeiro, se vires verdejar, põe-te a chorar, e se vires terrear, põe-te a cantar.» 
353 Interessal: interesseiro. 
354 2ª ed.: Tigela, e Tigelinha. 
355 Bluteau: «Fidalgo de meya tigela; aquelle que he meyo Fidalgo. Fidalgo de quarto de tigela. Aquelle que 
ainda he menos Fidalgo, que o primeyro. São modos de fallar familiarmente.» 
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Tirar o bocado da boca e dá-lo a outrem. 
Tirar à cega lagarta. 
Tirte-lá ganho, não me dês perda. 
Donde Tiram e não põem, cedo chegam ao fundo. 
Manda e faze-o, Tirar-te-á do cuidado. 
Peso e medida Tiram o Homem de fugida. 
Cria o corvo, Tirar-te-á o olho. 
Jantar tarde e cear cedo Tiram a merenda de permeio. 
Oução de palma não o Tira toda a barba. 
Se queres água limpa, Tira-a da fonte viva. 

Titela. 
Do capão a perna, da galinha a Titela. 

Todo, e Toda. 
Quem faz bem ao astroso, não perde parte, senão Todo. 
Quem segue alguma cousa, ou alcança parte ou Toda. 
Toda a cousa tem lugar a quem abençoar. 
Nem de Todo o pau se faz mercúrio. 
Toda a Terra é uma e a gente quasi quasi. 
Todos os caminhos vão ter à ponte, quando o Rio vai de monte a monte. 
[287] 
Estorninhos e pardais, Todos somos iguais. 
Quien Todo lo quiere, todo lo pierde. 

Tolo. 
É duas vezes Tolo, quem faz o mal e o apregoa. 
Tolo é Afonso, mas não de todo. 
Mais sabe o Tolo no seu que o sisudo no alheio. 
Na barba do Tolo aprende o barbeiro novo. 
Quem a Tolo conselho pede, mais tolo é que ele. 
Quem Tolo vai a Santarém, tolo vem. 
Zombai com o Tolo na casa, zombará convosco na Praça. 

Tomar. 
Se queres ter boa fama, não te Tome o Sol na cama. 
Mais vale um Toma que dous te darei. 
Uma figa há em Roma 356 para quem lhe dão e não Toma. 
Toma casa com lar e Mulher que saiba fiar. 
Tomai lá o que vos vem da boca. 
A pouco pão Tomar primeiro. 
Penhor que corre ninguém o Tome. 
Ao vilão dá-lhe o pé e Toma a mão. 
Cousa de dar e Tomar. (é a que é de lei.) 
Tomar o Céu com as mãos. 
Tomar o freio nos dentes. 
Tomar experiência em cabeça alheia. 
Tomar às de vila diogo. (é botar a fugir.) 
Toma a garça no ar. 

                                                
356 Princeps: Toma. 
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Tomais sesta por balhesta.357

Arrenego das Senhoras que são de aqui o Tomam, ali o deixam. 
Se te dá o pobre, é para que mais te Tome. 
[288] 
Quem sabe dar, sabe Tomar. 
A quem o Demo Toma uma vez, sempre lhe fica um jeito. 
Cansa quem dá e não cansa quem Toma. 
O Rei que não Toma quando do seu não há, a voz do seu dá. 
Quem pássaro há-de Tomar, não o há-de enxotar. 
Mãe e filhos por dar e Tomar são amigos. 
Ao vilão dá-lhe o dedo, Tomar-te-á a mão. 
O prudente tudo há-de Tomar, antes de armas tomar. 
O que reparte Toma a melhor parte. 

Topete. 
Far-te-ei a barba, far-me-ás o Topete. 
Quem te mete, João Topete, com a carapuça de grumete. 358

Tordo. 
Doença de Tordo, rosto magro, corpo gordo. 

Torga. 
Para fogo quente, uma Torga somente. 

Tornada. 
Ida boa, Tornada nunca. 

Tornar. 
Tornar à vaca fria. 
Tornar a engatinhar. 
Tornar para trás como caranguejo. 
Tornará o Maio de lagos. 
Não sou Rio por não Tornar para trás. 
Em Abril vai onde hás-de ir e Torna a teu covil. 

Tornavoda. 
Não há voda sem Tornavoda. 359

Tortas.
De tais vodas, tais Tortas. 
[289] 
À míngua de pão, boas são Tortas. 

Torto, e Torta. 
Melhor é ser Torto que cego de todo. 
Levantou-se a Torta e pôs-se ao espelho. 
Na terra dos cegos o Torto é o Rei. 
Não há cego que se veja, nem Torto que se conheça. 
Quem Torto nasce, tarde se endireita. 
Besteiro Torto atira aos pés e dá no rosto. 
Rio Torto dez vezes se passa. 

                                                
357 Balhesta (ou balestra) e sesta (a partir do verbo assestar): termos de artilheiro. 
358 Princeps: gurumete. Bluteau também regista esta forma, se bem que na entrada lexical se leia «Gruméte». 
359 Bluteau: «ou Tornaboda. He a segunda festa, ou celebridade da boda. A primeira se fazia na casa da noiva, 
& logo no dia seguinte se fazia a segunda na casa do noivo.» Neste adagiário, encontramos igualmente a 
expressão «torna Voda», no lema «Boda». 
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Quem mal enforna, tira a pá da Torta. 
Pés Tortos não hão mister socos. 360

A Torto e a direito. 
Tosquiar. 

Isso me dá barbeiro, que odreiro, que tudo é Tosquiar. 
Depois de rapar não há que Tosquiar. 
Moça é Maria, quando se Tosquia. 
Ir por lã e vir Tosquiado. 

Tosse. 
Amor, fogo e Tosse a seu dono descobre. 361

Touca. 
Digo uma e digo outra, quem não fia não tem Touca. 
Deus não fia Toucas, que tira a umas e dá a outras.
A Mulher do escudeiro, Toucas alvas, coração negro.

Toucada. 
Bem toucada não há Mulher feia. 
A Mulher mal Toucada ou é formosa, ou mal casada. 

Toucinho. 
Calado como Toucinho em saco. 
Disse de vós o que não disse Mafoma do Toucinho. 
[290] 
Não há Sermão sem Santo Agostinho, nem panela sem Toucinho. 
Saramago com Toucinho é manjar de Homem mesquinho. 
No queijo e pernil de Toucinho conhecerás a teu amigo. 

Toupeira. 
Não há cousa encoberta, senão aos olhos da Toupeira. 

Tourinhas. 
É como as Tourinhas, sempre cai em pé. 

Touro. 
Mete o Touro no laço, que asinha vem o prazo. 
Pelejam os Touros, mal pelos ramos. 
Fechar as portas, que soltam os Touros. 
Deixou-me nas pontas do Touro. 
Guarda da volta do Touro. 
Touro, Galgo e Barbo, todos têm sazão em Maio. 
Ao doudo e ao Touro dá-lhe o curro. 
Faze-te morto, deixar-te-á o Touro. 
Certos são os Touros. 
Deitar a capa ao Touro. 
Ter-se visto nos cornos do Touro. 
Quando o trigo é louro, é o barbo como Touro. 

Trabalhar. 
Mais quero estar Trabalhando que chorando. 
Quem Trabalha, tem alfaia. 
Trabalhar com todo o corpo. 
Quem não Trabalha, não come. 
                                                
360 Princeps: soco. 
361 Sic. 
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Madruga e verás, Trabalha e terás. 
Moço de Frade, mandai-o comer e não que Trabalhe. 
[291] 
Inda que entres na Vila e soltes o gabão, se não Trabalhares, não te darão pão. 
Não de olhos que Choram, senão de mãos que Trabalham. 
Quem não Trabalha, não mantém casa farta. 
Sofrer por saber e Trabalhar por ter. 
Mais vale bom folgar que mau Trabalhar. 
Trás Trabalho vem o dinheiro com descanso. 
Trabalho é caminhar a cavalo, que a pé é morrer. 
Por afeição te casaste 362, a Trabalho te entregaste. 
Não há Trabalho sem trabalho. 

Tragar. 
A verdade, inda que amarga, se Traga. 

Traidor. 
Para um Traidor dous aleivosos. 
Não vive mais o leal que quanto quer o Traidor. 
Paga-se o Rei da traição, do Traidor não. 
Barba de três cores, barba de Traidores. 
Do Traidor farás leal com bom falar. 

Trampa. 
Nem com cada mal ao Médico, nem com cada Trampa ao Letrado. 363

Tramposo. 
O Tramposo asinha engana ao cobiçoso. 364

Trançado. 
A Mulher do Fidalgo, pouco dinheiro, grande Trançado. 

Transposta. (v. Trasposta) 
Trapo. 

A pequeno mal, grande Trapo. 
Fê-lo um Trapo. 
Língua de Trapos. 365

[292] 
Trasfogueiro. 

Nem Dona sem escudeiro, nem fogo sem trasfogueiro. 
Trasposta./ Transposta 

Planta muitas vezes Transposta nem cresce, nem medra. 
(Tredo.)  

A um tredo, dous aleivosos. 366 * 
Trefo. 

Teu Marido é o Trefo, se te encobre seu segredo.367

Tremer. 
Comer toda a vianda, Tremer toda a maleita. 

                                                
362 Princeps: calaste. 
363 Vide nota 190. 
364 Vide nota 121. 
365 Bluteau: «Lingoa de trapos, diz-se da lingoa do maldizëte, porq faz da gëte hü trapo.» 
366 Vide nota 15. 
367 Princeps: sem. Vide nota 332. 
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Tremoço. 
Não faço mais caso disso que de um Tremoço. 

Trempes. 
É dourado, avisado e formoso como as trempes. 368

Três. 
Três Irmãos, três fortalezas. 
Três cousas fazem ao Homem medrar, Ciência e o Mar e a casa Real. 
Três cousas destroem ao Homem: muito falar e pouco saber; muito gastar e pouco ter; 
muito presumir e pouco valer.  
Três cousas fazem mudar a natureza do Homem, a Mulher, o estudo e o vinho. 
O leitão de um mês, o pato de três. 
O cabrito de um mês, o queijo de três. 
Ajuntaram-se seis para peso de três. 
Tem-te em teus pés, comerás por três. 
Quem não se escarmenta de uma vez, não se escarmenta de três. 
Filhos dous ou três há prazer; sete ou oito é fogo. 
Hóspede e o peixe aos três dias fede. 369

[293] 
Desonrou-me minha vizinha uma vez e eu desonrei-me três. 
Ajuntam-se três para peso de seis. 
Cada dia três ou quatro chegarás ao fundo do saco. 
A bom comer ou mau comer, três vezes beber. 
Ao que erra, perdoa-lhe uma vez e não três. 
Barba de três cores, barba de Traidores. 
Um dia de Jejum, três dias maus para pão. 
Cerco de Lua, pastor enxuga, se aos três dias não enxurra. 
A duas palavras três porradas. 
A pão de quinze dias fome de três semanas. 

Trigo. 
Muito Trigo tem meu Pai em um cântaro. 
Nem vinha em baixo, nem Trigo em cascalho. 
Natal em Sexta-feira, por onde puderes, semea; em Domingo, vende os bois e compra 
Trigo. 
Trigo de cizirão, pequena massa e grande pão. 
Trigo centeoso, pão proveitoso. 
Trigo acamado, seu dono alevantado. 
De Trigo e de avea minha casa cheia. 
Não vendas a teu amigo, nem de rico compres Trigo. 
O Trigo e a tea, à candeia. 
Que monte de Trigo, se não estivesse dividido. 
Tudo é nada, senão Trigo e cevada. 
Não é todo Trigo. 
Maio come o Trigo e Agosto bebe o vinho. 
Com vento alimpam o Trigo e os vícios com castigo. 
Deus me dê Pai e Mãe na Vila, e em casa Trigo e farinha. 
Quando o Trigo é louro, é o barbo como touro. 
                                                
368 Princeps: avivado. 
369 Sic. 
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[294] 
Por todos os Santos semea Trigo, colhe cardos. 
Por S. Francisco semea teu Trigo, e a velha que o dizia semeado o tinha. 
Quem semea em caminho, cansa os bois e perde o Trigo. 
Nem erva no Trigo, nem suspeita no amigo. 
Mais valem alimpaduras da minha eira que o Trigo da tulha alheia. 

Trinta. 
Quem de Trinta não pode e de quarenta não sabe e de cinquenta não tem, não pode, nem 
sabe, nem tem. 

Tripas. 
Tripa cheia, nem foge, nem peleja. 
As Tripas pelejam no ventre. 
As Tripas estejam cheias, que elas levam as pernas.
Fazer das Tripas coração. 

Trombetas. 
Para rábão e queijo não há mister Trombeta. 
Ou comer com Trombetas, ou morrer enforcado. 

Tropeçar. 
Quem em pedra duas vezes Tropeça, não é muito quebrar a cabeça. 

Trovão 
Água de Trovão em partes dá, em partes não. 
Escapei do Trovão e dei no relâmpago. 

Trovisco. 
Tanto pica a pega na raiz do Trovisco que quebra o bico. 

Truta. 
Truta cara não é sã. 
Não se tomam Trutas a bragas enxutas. 
Comer Truta ou Jejuar. 
Boa é a Truta, bom é o salmão, bom é o sável, quando é de sazão. 370

[295] 
Com uma Sardinha comprar uma Truta. 

Tu. 
A Tu por tu, como em taverna. 
Eu como Tu e tu como eu, o Diabo te me deu. 

Tudo. 
Tudo se diz e tudo se sabe. 
Tudo se quer em meio. 
Do bom Tudo e do ruim nada. 
Tudo há mister arte e o comer vontade. 
Tudo é nada, senão trigo e cevada. 
Tudo tem seu tempo e a arraia no Advento. 
Tudo farei, casas de duas portas não guardarei. 
Quem Tudo quer vingar, cedo quer acabar. 
Tudo é vento, se não há Rei ou Prior em Convento. 
Tudo enfada, só a variedade recrea. 
Tudo há no Mundo. 
                                                
370 Na edição princeps e em Bluteau, regista-se uma versão reduzida do adágio: «Boa he a Truta, bom he o 
salmaõ, quando he de sazaõ.» 
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Tudo pode o Dinheiro. 
Tudo põe sobre si, isto é: Não tem mais que o que veste. 
Tudo vos sucede a pedir por boca. 
Tudo acaba, senão amar a Deus. 
Quem Tudo dá, tudo nega. 
Quem faz Tudo, não enche fuso. 

Tulha. 
Mais valem alimpaduras da minha eira que o trigo da Tulha alheia. 

(Ucha) 
Um. (v. Hum) 

Ungidos. 
Unhas. 
Untar. 
Usar. 
Uvas. 

(v. infra sequência V) 
Vã. (v. Vãa) 

Vaca. 
Quanto mais a Vaca se ordenha, maior é a teta. 
Por Santa Maria de Agosto repasta a Vaca um pouco. 
[296] 
Mais valem dous bocados de Vaca que sete de pata. 
Por isso se come toda a Vaca, porque um quer da perna, outro da espalda. 
Em casa do Cavaleiro Vaca e carneiro. 
Mais vale Vaca em paz que pombo em guerra. 
A Vaca que não come com os bois ou comeu antes, ou comerá depois. 
A Vaca do vilão, se no Inverno dá leite, melhor o dará no Verão. 
Da Vaca magra, a língua e a pata. 
De bezerros e Vacas vão pelas às Praças. 
O boi da tua Vaca, o moço da tua braga. 
Ovelha cornuda, Vaca barriguda, não a troques por nenhuma. 
Bezerrinha mansa todas as Vacas mama. 
Quem a Vaca d’El-Rei come magra, gorda a paga. 
De quem é fraco dizemos que é uma Vaca. 371

Quem não tem boi nem Vaca, toda a noite ara. 
Carne nova de Vaca velha. 
A dor de cabeça minha e as Vacas vossas. 
Quando cai a Vaca, aguçar os cutelos. 

Vale. (v. Valle) 
Valente. 

Um valente acha outro. 
Homem Veloso, ou valente, ou luxurioso. 
Se o grande fosse valente e o pequeno paciente e o ruim leal, todo o Mundo seria igual. 
Valente de dente. 
Valente como a Serpe. 

                                                
371 Itálico nosso. 
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Valer. 
Quanto sabes, tanto Vales. 
[297] 
Dize-me quanto tens, dir-te-ei quanto Vales. 
Comamos e bebamos e nunca mais Valhamos. 
Tanto Vale a cousa quanto dão por ela. 
Morrer por ter e sofrer por Valer. 
Minha casa e meu lar cem soldos Vale; e estimou-se mal, porque mais Vale. 
Por mais servir menos Valer. 
Mais Vale vergonha no rosto que mágoa no coração. 
Mais Vale amigo na Praça que dinheiro na arca. 
Mais Vale um toma que dous te darei. 
Mais Vale calar que falar mal. 
Mais Vale um passarinho na mão que dous que voando vão. 
Mais Vale o feitio que o pano. 
Mais Vale saber que haver. 
Mais Vale penhor na arca que fiador na Praça. 
Mais Vale tarde, que nunca. 372

Mais Vale quem Deus ajuda que quem muito madruga. 
Tanto Vales quanto hás, e o saber por de mais. 
Tanto Vale cada um na Praça, quanto vale o que tem na caixa. 
Se não houvera mais alhos que canela, o que eles Valem, valera ela. 
De amigo que não valha e de faca que não talha não me dá migalha. 
O sal quanto salga, tanto Vale. 
Mais Vale água do Céu que todo o regado. 

Valle./ Vale 
Se no Vale neva, que fará na serra? 

Váo./ Vau 
Por velho que seja o barco, sempre passa o Vau. 
[298] 
Vau de orelha é perigoso. 
Nem Rio sem Vau, nem geração sem mau. 
Alto para Vau, baixo para barco. 

Vãa, ou Vã./ Vã 
Glória Vã florece e não grandece. 
Mulher muito louçã dar-se quer à vida Vã. 
Moça louçã, cabeça Vã. 373

Vaqueiro. 
Ontem Vaqueiro, hoje Cavaleiro. 

Vaquinha. 
Corre a Vaquinha quanto corre a cordinha. 

Varão. 
Ao bom Varão terras alheias sua pátria são. 
Bento é o Varão que por si se castiga e por outrem não. 
Faze bem ao bom Varão, haverás galardão. 

                                                
372 Princeps: Mals. 
373 Princeps e 2ª ed.: louca. 
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Varrer. 
Mais há quem suje a casa que quem a Varra. 
A Mulher polida, a casa suja e a porta Varrida. 
Levantou-se o preguiçoso a Varrer a casa e pôs-lhe o fogo. 
Casa Varrida e mesa posta hóspedes espera. 

Vasia. 374/ Vazia 
Borracha Vazia não tira secura. 
Hóspede tardio não vem Vazio. 
Pão da Ilha, arca cheia, barriga Vazia. 
Melhor é ano tardio que Vazio. 

Vaso. 
Vaso mau nunca quebra. 

Vassoura. 
Pelo Marido Vassoura e pelo Marido Senhora. 

Vau. (v. Váo) 
Vazia. (v. Vasia) 

(Ucha.)  
Nem com toda a fome à ucha, nem com toda a sede ao pote. 375 * 

Veado. 
Porfia mata Veado e não besteiro cansado. 
[299] 

Vecejar.  376/ Vicejar
Da gordura da terra Vicejam os enxertos. 

Velar.
Mais pode Deus ajudar que Velar, nem madrugar. 
A quem Vela, tudo se lhe revela. 

Velha. 
Castigo de Velha nunca fez mossa. 
Castigar Velha e espulgar cão duas doudices são. 
Antes Velha com dinheiro, que moça com cabelo. 
Nem tão Velha que caia, nem tão moça que salte. 
Mais Velha é a Igreja e vão a ela. 
A moça em se enfeitar e a Velha em beber gastam todo seu haver. 
A Velha e a cortiça curadas se querem. 
Pouco a pouco fia a Velha o copo. 
Avezou-se a Velha aos bredos, lambe-lhe os dedos. 
Avezou-se a Velha ao mel e comê-lo quer. 377

Abelha e ovelha e a pena detrás da orelha e parte na Igreja desejava para seu filho a Velha. 
Hoje se serra a Velha pelo meio; isto é: o dia da metade da Quaresma. 378

                                                
374 2ª ed.: Vasio. 
375 Vide nota 144. 
376 Princeps: Vocejaõ. 2ª ed.: Vecejar. Por se tratar de evidente erro tipográfico, optámos por registar a 
correcção introduzida na 2ª edição. 
377 Princeps: comer-se quer. 
378 Bluteau: «Serrar a velha pelo meyo. Frase do vulgo, para significar o dia da ametade da Quaresma. Os 
Castelhanos dizem Partir la vieca, porque em algüas partes costumão os Castelhanos dependurar de hum 
lugar alto hüa figura de papel com sete pernas , & no fim de cada semana das sete da Quaresma vão cortando 
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Nós em al e a velha no portal. * 
Tal grado haja quem a velha arregaça. * 
Alta vai a velha na asna. * 
Melhor é fazer agarrar um cão que uma velha. * 

Velhaco. 
Casa em que não há cão nem gato é casa de Velhaco. 
Filho bastardo, ou muito bom, ou muito Velhaco. 
Fazer bem a Velhacos é deitar água ao Mar. 

Velhice. 
Velhice é mal desejado. 
A vida passada faz a Velhice pesada. 
[300] 
A Velhice da pimenta, engelhada e negra. 
Mocidade ociosa não faz Velhice contente. 

Velho. 
Ao Velho recém-casado rezar-lhe por finado. 
Mais quero o Velho que me honre que o moço que me assombre. 
Moça com Velho casada como Velha se trata. 
Não concorda com o Velho a moça. 
Ainda que sejas prudente e Velho, não desprezes conselho. 
Guarda moço, acharás Velho. 
O moço por não querer e o Velho por não poder deixam as cousas perder. 
Hajamos paz, morreremos Velhos. 
Perde-se o Velho por não poder e o moço por não saber. 
O moço de bom juízo, quando Velho, é adivinho. 
Quando o Velho se não ouve, ou é entre néscios, ou em açougue. 
Velho que não adivinha não vale uma sardinha. 
Quem quiser ser muito tempo Velho, comece-o a ser cedo. 
Não há moço doente, nem Velho são. 
Não digas ao Velho que se deite, nem ao menino que se levante. 
Quem em Velho engorda, de boa mocidade se logra. 
O Velho e o peixe ao Sol aparecem. 
O Velho que se cura cem anos dura. 
O Velho a estirar, o Diabo a arrogar. 
O moço dormindo sara e o Velho se acaba. 
Se queres viver são, faze-te Velho ante tempo. 
O Velho na sua terra e o moço na alheia sempre mentem de uma maneira. 
Por Velho que seja o barco, sempre passa vau. 
[301] 
A perro Velho não digas buz buz. 
A contas Velhas, baralhas novas. 
Aproveita-te do Velho, valerá teu voto em conselho.
Do Velho o conselho. 
O Velho muda o conselho. 
No Velho e menino o benefício é perdido. 
O Velho torna a engatinhar. 
                                                                                                                                                   
hüa das pernas , & no dia da ametade da Quaresma, rasgão a dita figura de velha pelo meyo , & a isto chamão 
Partir la vieca, & nòs em tal dia dizemos Hoje se serra a velha pelo meyo.» 
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Se queres bom conselho, pede-o a Homem Velho. 
Velho centenário. 
Velho como a Serpe. 
Velho gaiteiro, velho menino. 
Vinho Velho, amigo velho. 
Ouro Velho. 
Ninguém é mais Velho que o tempo. 
Saúde de Velhos é mui remendada. 
Não há melhor espelho que amigo Velho. 
A burra Velha cilha amarela. 
A Velha galinha faz gorda a cozinha. 
Burra velha de longe aventa as pegas. 
A cavalo novo Cavaleiro Velho. 
Pão mole e uvas as moças põe mudas e aos Velhos tira as rugas. 
A casas Velhas portas novas. 
Pai Velho, manga rota, não é desonra. 
Come, menino, criar-te-ás, come, Velho, viverás. 
Por novas não penareis, far-se-ão Velhas, sabê-las-eis. 
Mal vai à Corte, onde o boi Velho não tosse. 
A mula Velha cabeçadas novas. 
Quem tem Velho, não tem novo. 
Tomar atalhos novos e deixar caminhos Velhos. 
[302] 
Carne nova de vaca Velha. 
Boi Velho, rego direito. 
A boi Velho não cates abrigo. 
A boi Velho chocalho novo. 
Não há cousa Velha, se é dita a propósito. 
Velho amador, Inverno. * 
Arrenegai do velho que não adivinha. * 
Homem velho, saco de azares. * 
O amor no velho traz culpa, mas no mancebo fruto. *

Vencelho. 
Dar o conselho e o Vencelho. 379

Vencer. 
Vencer às mãos lavadas. 
Vencer-se a si é mais que vencer o Mundo. 
Vencer língua é mais que vencer arraiais. 
Quem cala, vence. 
Quem quiser Vencer, aprenda a sofrer. 
No sofrer e abster está todo o Vencer. 
Quem sofreu, Venceu. 
Acometer para Vencer. 
Despreza teu inimigo, serás logo Vencido. 
De ruim a ruim, quem acomete, Vence. 

                                                
379 Bluteau: «Dar o conselho, & o vencelho; quer dizer, não só aconselhar a palavra, mas ajudar com a obra.» 
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Venda. 
O bom vinho a Venda traz consigo. 

Vendeiro. 
Ninguém seria Vendeiro, se não fosse o dinheiro. 

Vender. 
Não perde Venda, senão quem não tem que venda. 
Quem Demos compra, Demos Vende. 
Vende a esposado e compra a enforcado. 
Vende público e compra secreto. 
Quem cabritos Vende e cabras não tem, donde lhe vem? 
Comprar alforvas e Vender a onças. 380

Compra que Vendas. 
Comprar em feira, Vender em casa. 
Pesa justo e Vende caro. 
Quem dá, bem Vende, se não é ruim quem recebe. 

[303] 
O dado dado e o Vendido vendido. 
O ruim me compre o amigo, que o bom logo é Vendido.
Não Vendas a teu amigo, nem de rico compres trigo. 
Vende gato por lebre. 
Vende em casa e compra na feira, se queres sair de lazeira. 
Quem compra o que não pode, Vende o que não deve. 
Vender mel ao colmeeiro. 
Cousa que não se Vende, ninguém a semeie. 
Gaba-te cesto, que Vender-te quero. 
Quem se te encomenda, caro se te vende. 
Miguel, Miguel não tens abelhas e Vendes mel. 

Vento. 
Se chove, chova; se neva, neve, que se não Vento, não faz mau tempo. 
Com Vento alimpam o trigo e os vícios com castigo. 
A quem Deus quer bem, o Vento lhe apanha a lenha. 
De caldo requentado e de Vento de buraco, guardar dele como do Diabo. 
Tem tento, quando te der no rosto o Vento. 
Lugar Ventoso, lugar sem repouso. 
Vento e ventura pouco dura. 
Tudo é Vento, se não há Rei ou Prior em Convento. 
Quando Deus quer, com todos os Ventos chove. 
Vai-se o tempo como o Vento. 
O Homem ande com tento e a Mulher não lhe toque o Vento. 
Mulher, Vento e ventura asinha se muda. 381

Amigo de bom tempo muda-se com o Vento. 
[304] 
Tempo faz tempo e chuva traz Vento. 
Alto Mar, e não de Vento, não promete seguro tempo.
Manhã ruiva, ou Vento ou chuva. 
                                                
380 Alforva: o mesmo que feno grego. Outra versão do adágio é «Comprar a alforjas, vender a onças.» 
381 Sic. 
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Ventre. 
Duas ceias más em um Ventre cabem. 
Meu Ventre cheio se quer de feno. 
O Ventre em jejum não ouve a nenhum. 
Muito vai em dar couce em Ventre de dona. 
Não há paz entre a gente, nem entre as tripas do Ventre. 
Mal haja o Ventre, que do pão comido se esquece. 
O que é bom para o Ventre é mau para o dente. 382

Cento de um Ventre, cada um de sua mente. 
As tripas pelejam no Ventre. 
O Ventre ensina às pegas, beijo as mãos a V. M. 
A pássaro dormente tarde entra o cevo no Ventre. 
Pão quente, muito na mão e pouco no Ventre. 
Água fria e pão quente nunca fizeram bom Ventre. 

Ventura. 
A boa Ventura com diligência. 
Vem a Ventura a quem a procura. 
O que as cousas muito apura põe-nas em muita Ventura. 
Vem Ventura e dura. 
Vento e Ventura pouco dura. 
Ventura te dê Deus, filho, que saber pouco te basta. 
Quando a má Ventura dorme, ninguém a desperte. 
[305] 
Quanto maior é a Ventura tanto menos é segura. 
Quem está em Ventura, a formiga o ajude. 
A boa Ventura de uns ajuda aos outros. 
A boa Ventura com outra dura. 
Andar Ventura até à sepultura. 
Dá-me Ventura, deita-me na rua. 
Mais corre a Ventura que cavalo ou mula. 
Onde Ventura falta, diligência é escusada. 
Rei por natura, Papa por Ventura. 
A Deus e à Ventura botar a nadar. 
Quem em casa da Mãe não atura, na da madrasta não espere Ventura. 
Que fiandeira eu era, se Ventura houvera. 
Tive formosura, não tive Ventura. 
A morte que der Ventura, essa se sofra. 
Muda-te, mudar-se-te-á a Ventura. 
Bom coração quebranta má Ventura. 
Mulher, vento e ventura asinha se muda. 383 * 

Ventureiro. 
A Homem Ventureiro a filha lhe nasce primeiro. 

Ver. 
Vê bem que ates, que desates. 
                                                
382 Bluteau: «O que he bom para o ventre, he mao para o doente.» Contudo, também regista «O que he Bom 
para o ventre, he mao para o dente.» 
383 Sic. 
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Vê o Mar e está na Terra. 
Vê um dia do discreto e não toda a vida do néscio. 
Fazenda, teu dono te Veja. 
Faze por ter, vir-te-ão ver. 
Vede-la vai, vede-la vem como barco de Sacavém. 
Mais Vêem dous olhos que um. 
Vê mais que um lince. 
Vê-lo com um olho, comê-lo com a testa. 
Ver os touros de palanque. 
Ver as Estrelas ao Meio-dia. 
[306] 
Sonhava o cego que via. 
O Homem queremos Ver, que os vestidos são de lã. 
Estais na Aldeia, não Vedes as casas. 
Vi um Homem, que viu outro Homem, que viu o Mar. 
O mau vizinho Vê o que entra, mas não o que sai. 
Olho mau a quem viu, pegou malícia. 
Se não Vejo pelos olhos, vejo pelos óculos. 
Os que falam com os olhos fechados querem ver os outros enganados. 
Inda que sou tosca, bem Vejo a mosca. 
Ide, comadre, à feira, Vereis como vos vai nela. 
Aquém ou além, Veja eu sempre com quem. 
Não bebas cousa que não Vejas, nem Assines carta que não leas. 
Queres ver o porvir, olha o passado. 
O dia de amanhã ninguém o viu. 
Comer sem beber, cegar e não Ver. 
O que houveres de comer não o Vejas fazer. 

Verão. 
A Inverno chuvoso, Verão abundoso. 
Março marcegão, pela manhã rosto de cão e a tarde de bom Verão. 
No Inverno forneira e no Verão Taverneira. 
Pão de hoje, carne de ontem, vinho de outro Verão fazem o Homem são. 
Nem no Inverno sem capa, nem no Verão sem cabaça. 
No Verão por calma e no Inverno por frio, não lhe falta achaque de vinho. 
O menino e o bezerrinho no Verão hão frio. 
Bácoro fiado, bom Inverno e mau Verão. 
Em Verão cada um lava seu pano. 
[307] 
Verão fresco, Inverno chuvoso, Estio perigoso. 
A burra de vilão mula é de Verão. 

Verdade, e Verdades. 
A Verdade não tem pés e anda. 
A Verdade e o azeite andam de cima. 
A Verdade anda na herdade. 
A Verdade, ainda que amarga, se traga. 
Dizer mentira por tirar a Verdade. 
Mal me querem as comadres, porque lhes digo as Verdades. 
Do dinheiro e da Verdade a metade da metade. 
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Onde falecem as Verdades, prevalecem os enganos. 
As más suspeitas destroem as Verdades. 
A Verdade não sofre dissimulação. 
Sempre das cinzas de mal premiados ressuscitam as Verdades. 
Ainda que enterrem a Verdade, a virtude não se sepulta. 
Amigo de todos e da Verdade mais. 
A teu amigo, se te guardar puridade, diz-lhe Verdade. 
Não há peior zombaria que a Verdade. 
Pelejam as comadres, descobrem-se as Verdades. 
Dobrada é a maldade feita com cor de Verdade. 
Ao Médico e ao Advogado e ao Abade falar Verdade. 
Quem me não crê, Verdade me não diz. 
A Verdade não quer enfeites. 
Vai-se a língua à Verdade. 
Sempre a Verdade saiu vencedora. 

[308] 
O amigo que fala a Verdade é espelho são, diz o que é. 
A verdade e o azeite andam à tona de água. * 
A verdade amarga. * 

Verdades Éticas, Políticas e Económicas, extraídas de vários Autores Portugueses. 
VERITAS ODIUM PARIT,  

Quanto mais tantas verdades juntas?

TUDO é vaidade, excepto amar e servir a Deus. 
Amar a Deus é a maior das virtudes, ser amado de Deus é a maior das felicidades. 
A Deus poderás mentir, mas não podes enganar a Deus. 
A quem ama a Deus, não pode faltar prémio, porque o próprio Deus é o prémio de 

quem o ama. 
O primeiro bem no Mundo, que o Homem há-de procurar, é bom nome; só deste nome 

temos a propriedade; de todos os mais temos o uso. 
O maior mal do Homem é não se conhecer a si próprio; tarde procurará emendar-se, 

quem se não conhece. 
Quase todos querem ensinar com razões; com exemplos poucos ensinam. 
Não há Homem sem coração, nem coração sem desejos. Conheça o Homem o que 

deseja e conheça-se a si mesmo, por não desejar cousas fora da sua esfera. 
O Homem que quer que o apetite vença a razão dá a entender que nele não há outra 

razão que o apetite. 
Muitos Homens teriam no Mundo grande lugar, 

[309] 
se conhecessem e procurassem ter um não sei quê que lhes falta. 

As obras, e não a duração, são a medida certa da vida humana. 
Entendimento e coração, juízo e valor fazem o Homem grande; parecem opostos, um 

tímido, outro animoso; mas unidos tudo vencem. 
Deve o Homem saber igualmente o mal e o bem, para obrar este e fugir daquele. 
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O bem é um, o mal se divide e não tem número; uma a saúde, muitas as doenças; uma a 
harmonia, muitas as dissonâncias; ao Homem, por lhe parecer que um só bem o não pode 
fazer felice, e busca muitos, basta que se afeiçoe a um só, que é a virtude. 

A muitos parece o bom ensino impertinência, a natureza não sai adulta; na primavera 
da idade, não pode o Homem ser maduro; trate com sábios e doutos, saberá sem estudar; 
aprenderá sem ser discípulo. 

Seja o Homem Senhor do seu semblante, não permita que os olhos e jeitos da cara 
mexeriquem o que ele tem no coração. 

Para Homens inquietos, o descanso é tormento; e talvez os mais quietos do seu 
descanso se enfastiam, porque no Homem, naturalmente amigo de mudanças, causa tédio a 
própria bem-aventurança. 

Se o Homem tímido não tem coração, o teimoso não tem cabeça; porque não conhece 
que, sendo o errar um só defeito, o sustentar o erro são dous. 

O Homem felice sempre deve temer, sempre deve esperar o infelice. 
[310] 

Não há cousa mais cara que a que custa vergonha. 
Ordinariamente a necessidade é pensão da beleza. 
Belezas ajudadas são prata que tem duas partes de liga. 
Ciúmes mal fundados e mal pedidos mais parecem buscados que temidos. 
Não há encarecimento que não seja disparate. 
Atrás dos indignos anda a fortuna com prémios, atrás dos bons com desgraças. 
Nas más novas não há graça. 
Ao Vassalo dá méritos a privança do Rei. 
A alma do desejo na privação se gera. 
São tantos os que hão errado, que fazem fácil a desculpa. 
Até não reinarem nos peitos, não reinam os Potentados. 
A afeição é princípio de aprender. 
Em almas não há Rei que mande. 
Mal finge quem quer bem. 
A Ingratidão é sombra do benefício. 
Aonde há desigualdade, vive a afeição violenta. 
Quantidades iguais dão firmeza ao amor. 
O esposo aborrecido poucas vezes fica honrado. 
De muitas cousas deve um discreto guardar-se, e em primeiro lugar do amigo; porque o 

amigo sabe cousas que o inimigo não sabe; guarde-se o discreto de ofender ao poderoso; 
guarde-se de sair quando há perigo; guarde-se de ser fiador de ninguém; guarde-se de 
escrever cartas em que pode haver cousa que dane, porque por vinte testemunhas vale uma 
carta com firma. 

Casa sem dono tudo é atrevimento. 
Com inveja e com ciúmes é áspide a melhor Mulher. 

[311] 
Porfiar não é cortesia, não é descortesia o rogar. 
Amar com gratidão é perdição discreta. 
Quem lástimas escuta, está perto de perdoar. 
Sempre o medo nasceu da culpa. 
Para desvalidos ainda a vida é ausência. 
Quando o Príncipe é bom, não pode haver Ministro mau. 
Para humildes corações nasceram as invejas. 
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A mais nobre grandeza é o ter para dar. 
Facilmente se louva tudo o que se não inveja. 
Não é favor aquele que sem vontade de seu dono adquire. 
Por reinar, qualquer perigo é decente. 
Perdoar é vencer. 
Não lastimam as desgraças dos que se não conhecem. 
Donde há valor, não há perigos. 
Ainda que enterrem a verdade, a virtude não se sepulta. 
Sempre é valente a inocência. 
Donde não há amor, pedir ciúmes é loucura. 
O temor não é de homens fortes, nem o agouro de homens sábios. 
Quem não quer graças do bem, duas vezes com ele obriga. 
Este risco têm as acções sinceras, que vistas à luz da malícia não o parecem. 
Tais são os bens da fortuna, que carecer deles é miséria e possuí-los perigo. 
Para a conservação das cousas próprias não é necessário senão procurar não ser 

enganado. 
A fortuna não consiste em a ter, senão em a 

[312] 
merecer; porque o primeiro é virtude e o segundo é diligência, ou acaso. 

Tarde ou cedo dá o tempo a cada um o que merece. 
Jamais teve o Mundo tantos que ensinassem virtudes como agora, e nunca houve 

menos que se dessem a elas. 
Muitas vezes são repreendidos os Autores, não dos que sabem compor Obras, senão 

dos que não sabem entendê-las, nem ainda lê-las. 
Não há caso, por perdido que seja, que posto na mão de um Sábio, dele não esperemos 

remédio; e não há caso, por ganhado que seja, que posto na mão de algum simples, não se 
espere perdê-lo. 

Nos casamentos, todo o erro está em cobiçar a fazenda que está na bolsa, e não 
examinar a pessoa que traz a sua casa. 

Nem todos os que nos agradam na Praça nos agradarão se os metermos em casa. 
Todas as boas obras podem ser condenadas; porém, a boa condição tem tal privilégio 

que no mau a louva o bom e no bom a aprova o mau. 
Sempre os maus são dobradamente maus, porque trazem armas defensivas para os 

males próprios e ofensivas para os bens alheios. 
Nenhum Homem sofre tanto a sua Mulher que não seja obrigado a sofrer mais. 
O coração do Homem é mui generoso e o da Mulher mui delicado; quer por pouco bem 

muito prémio e por muito mal nenhum castigo. 
A Mulher, que se casa por formosa, espera na velhice ter má vida. 

[313] 
O Homem, tendo a Mulher feia, tem a fama segura. 
A cousa mais fácil do Mundo é dar conselho a outrem, e a mais árdua é tomá-lo para si. 
Donde a sensualidade reina, a razão se dá por despedida. 
Na Corte, há parcialidades antigas, dissenções presentes, juízos temerários e 

testemunhos evidentes, entranhas de víboras e línguas de serpentes; malsins muitos, 
amigos poucos; nela todos tomam voz de República, e cada um busca a utilidade própria; 
todos publicam bons desejos, em más obras todos se ocupam. Na Corte, cada dia mudam 
Senhores, renovam Leis, despertam paixões, levantam ruídos, abatem os Nobres, 
favorecem os indignos, desterram os inocentes, honram os roubadores, amam os 
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lisonjeiros, desprezam os virtuosos, abraçam os deleites, escouceam as virtudes, Choram 
pelos maus e riem-se dos bons. 

A um Príncipe virtuoso tudo se lhe rende; a um Príncipe vicioso parece que a Terra se 
lhe levanta. 

O que governa a República e comete todo o governo aos velhos, mostra ser inábil; o 
que o fia aos moços, é leviano; o que a rege por si só, é atrevido; e o que por si só e por 
outros, é prudente. 

O remédio há-de vir dos ricos e a consolação dos Sábios. 
Ofício é muito antigo, entre os filhos da vaidade, a língua palrar mui depressa e as 

mãos obrar mui devagar. 
Mais asinha morrem os mui sãos com 

[314] 
enfermidade de poucos dias, que os mais fracos com mal de muitos anos. 

Despede-se o Mundo sem dizer-nos nada; consome-se a carne, sem que ninguém o 
sinta; passa-se a nossa glória, como se nunca fora, e saltea-nos a morte, sem chamar 
primeiro à porta. 

Com seus desatinos, tem o Mundo tanto tino que nos traz todos desatinados. 
Cometemos a culpa, vindo vir por ela a pena; podendo ir pela ponte, rodeamos pelo vau; 
estando o vau seguro, nos aventuramos ao golfo e naufragamos no pego, porque nos 
tenham por bons; assestamos ao alvo das virtudes e desarmamos no terreiro dos vícios. 

Em vão aos moços vãos damos conselho, porque a mocidade é sem experiência do que 
sabe, suspeita do que ouve e incrédula do que lhe dizem; desprezadora do conselho alheio 
e mui pobre do seu próprio. 

Não há velha tão carregada de anos, nem velho de tão podres membros, que não tenha 
o coração são para cuidar ruindades e a língua inteira para dizer mentiras. 

O maior dos infortúnios é quando pode pouco e quer muito; e a maior das fortunas é 
quando o Homem quer pouco e pode muito. 

Assim se tempere o rigor da Justiça, que os Ministros mostrem compaixão e não 
vingança; e os culpados tenham ocasião de emendar as culpas passadas e não vingar a 
injúria presente. 

Quanto mais a árvore se detém em criar, tanto mais tarda em envelhecer; das de que  
[315] 
comemos depressa seu fruto no Verão, nos aquentamos a seu fogo no Inverno. 

Não é possível que quem aparta as orelhas de ouvir verdades, aplique seu coração a 
amar virtudes. 

Notável cousa é para um Homem vergonhoso tomar ofício, no qual para cumprir com 
todos há-de mostrar o rosto de fora contrário ao que sente de dentro. 

A Mulher de boa vida não teme ao Homem de má-língua. 
A Mulher que quiser ser boa, nem do siso de sisudos fie sua pessoa, nem da leviandade 

de levianos sua fama. 
O amor de todas as Mulheres digerir-se-á com uma pílula, e a paixão de uma só não a 

desopilará todo o Ruibarbo de Alexandria. 
Cousa é mui comum aos néscios tratar de livros e aos cobardes blasonar de armas. 
Os corações generosos quanto se regalam e gloriam de dar a outros, tanto se afrontam 

em receber serviços, porque dando se fazem senhores e recebendo se tornam escravos. 
Para chegar à glória, o mais breve caminho é o da virtude; não necessita de fazer larga 

viagem, quem quer obrar com acerto. 
Perde a obra o Artífice que a não pública, ou para a admiração, ou para o ensino. 
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Grande infelicidade, que se entregue o governo de uma Monarquia ao que ignora o 
governo de sua casa. 

O sinal mais certo da declinação de uma prosperidade é haver chegado ao mais sublime 
ponto da sua grandeza. 

As verdades hoje perdem grande parte da sua 
[316] 
estimação, se são despidas da eloquência. Diga-se a verdade, porém com o vestido que lhe 
tem dado o tempo. 

Muitos não alcançam o que desejam, por faltar-lhes a razão em seus desejos. 
A ingratidão é sepultura do amor. 
Para alcançar glórias do Mundo, não deve o Homem aspirar a mais do que pede a sua 

capacidade. 
A razão caminha devagar, mas vagar tudo faz seguro, não perdida a ocasião. 
Quem mente, não quer que creiam. 
O costume é engano da gente e desculpa de muitos erros. 
Quem está perto da razão, fica longe da culpa. 
A Fé não tem olhos, quem quer ver não tem Fé. 
Ser atentado não é ser cobarde. 
Grandes cousas cura o tempo e assim são melhores os seus meios que nenhum outro 

remédio. 
Próprio é à gente de pouca idade alvoroçar-se com novidades. 
A quietação do ânimo é o verdadeiro descanso do corpo. 
Quem mostra temor, dá ousadia a seu contrário. 
O ponto não está em dar razões, que sempre sobejam, senão em ter razão, que muitas 

vezes falta. 
Todas as cousas malfeitas certa gente tem por sua parte, que as aprova como as que são 

acertadas. 
Os olhos e a boca são os caminhos por onde o ânimo se descarrega do peso com que 

não pode. 
[317] 

Tanto mal faz às vezes o sobejo de bem como a falta dele. 
A experiência é o fruto que se colhe dos erros.384

Então se acaba a vida, quando se acabam as cousas que o fazem estimar. 
Bocejos são grempa de enfadamento. 385

Uma pessoa desconsolada e falta de favores até fingidos os tem por bons. 
Quem não se guarda do que receia, não se espante quando vir o que teme. 
Dous olhos não bastam para chorar grandes males. 
Toda a consolação é escusada, quando os males são sem remédio. 
Não é honra acabar cousas pequenas. 
Os Profetas falaram verdade e morreram por ela, e estoutros Contraprofetas tratam 

sempre mentiras e vivem delas. 
Um palmo de preguiça acrescenta dez de dano. 
A esperança é uma dor comprida. 
Não se vence perigo sem perigo. 
Os Juízes são como Rio, que dão e tiram segundo à parte se inclinam. 
É Estrela de maus consumir a fazenda com Letrados e a vida com Físicos. 

                                                
384 Princeps: sem ponto final. 
385 Grempa: cata-vento. 
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Perdemos a obrigação do bem passado com a queixa do mal presente. 
Os prudentes louvam os fundamentos das cousas e os ignorantes os sucessos que a 

ventura dá. 
Quem ama, sabe o que deseja, mas não vê o que lhe convém. 
A formosura é um engano mudo; e é peior que o fogo, porque este queima a quem o  

[318] 
toca e ela abrasa de longe. Aristóteles, a quem lhe perguntou por que eram amadas as 
cousas Formosas, respondeu que era pergunta de cego. 

Amar e saber só a Deus se concede. 
A amizade anda ao ganho, como Mulher do Mundo. 
Quem lança em rosto o que deu, parece que o pede. 
O Homem fraco preza-se do que tem e o Magnânimo do que faz. 
Mais leve cousa é padecer qualquer tormento que esperá-lo. 
Não há tão ruim erva que não tenha alguma virtude. 
Para ciúmes não há mister certezas. 
Neste tempo, mais seguros estão os que devem que os que emprestam. 
O bem se deve crer de todos e de ninguém o mal sem prova. 
Quem perde honra por negócio, perde o negócio e a honra. 
Mal se desengana um desejo grande. 
Ouvir maus é sustentar maldades. 
Os maus desconfiam de todos e os bons dos que conhecem por maus. 
O Magnânimo tem a honra dos outros por sua. 
A vontades corruptas é nojenta a razão. 
Neste tempo, ou todos são maus, ou se diz mal de todos os bons. 
Ser bom e mau é gosto de cada um. 
Os entendimentos errados geram danadas tenções. 
A língua do mal dizente e o ouvido do que o ouve são irmãos. 

[319] 
Se culpais a vida alheia, seja só com o vosso exemplo e não com o vosso entendimento. 
Dos pequenos as culpas se chamam grandes e as dos grandes, pequenas. 
Quem muito estima as cousas pequenas, nunca faz nenhuma grande. 
Ninguém se fia de quem dele se não fia. 
Quem não ouve a razão do pobre, louva a sem-razão do poderoso. 
Quem não espera, não obra. 
Não se deve desejar muito o que pode aborrecer. 
O conselho deve ser de muitos e a eleição do aconselhado. 
Não há no Mundo por onde escapar do Mundo, senão Deus. 
O poderoso deve somente usar do poder da razão. 
No saber ninguém se rende, senão o Sábio. 
O desejo do necessário sustenta o Mundo e o do sobejo destrói. 
O Homem prudente deve cuidar no passado, ordenar no presente e com muita cautela 

prover no futuro. 
Não é sábio o que se atreve a fazer todas as cousas por seu parecer só, e respeito tem de 

simples o que as comete todas ao parecer alheio. 
O crédito do bom não está entre os plebeus, senão entre os nobres; não entre os muitos, 

senão entre poucos; não entre quantos, senão entre quais. 
A vestidura que a muitos há-de cobrir a contentamento de todos se há-de cortar. 
Como ao nosso natural não podemos 
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[320] 
facilmente resistir, erram os Pais extremados, que querem que seus filhos comecem como 
velhos, do que depois se segue acabarem como moços.

Aos Senhores que mandam cousas injustas não obedecem os súbditos em cousas
justas. 

Com Mulheres não sabe o Homem como se há-de haver; se não as ama, têm-no por 
néscio; se as ama, por leviano; se as deixa, por cobarde; se as segue, por perdido; se as 
serve, não o estimam; se não as serve, o aborrecem; se as quer, não o querem; se não as 
quer, o perseguem; se as frequenta, é mais que louco; se não as frequenta, é menos que 
Homem. 

A febre lenta mete-se nos ossos e os Homens mansos enganam as gentes. 
O que quer enganar a outro, o primeiro que faz é pôr-se em posse de simples, porque, 

tendo crédito de bom, possa derramar sua malícia segura. 
Muitas vezes vela o Homem por alcançar uma cousa e depois se desvela por sair dela. 
O adulador é como o Hipócrita, cuja língua fala sem o coração; um deseja parecer bem 

antes de sê-lo, outro procura enganar, ainda quando aconselha o necessário. 
A injustiça e tirania, ainda que maltratam, não afrontam. 
O perdoar é próprio de um animo grande, por ser necessário mais valor para desprezar, 

ou sofrer a ofensa, do que para vingar-se dela. 
Os grandes delitos, ainda quando são falsos, prejudicam à fama só com ouvi-los, é 

necessário 
[321] 
averiguar se os inventou a inveja ou os executou a malícia. 

Não deve queixar-se de ser invejado o que tem feito obras dignas de inveja, senão o 
que não tem feito acções que mereçam ser mordidas da inveja. 

É impossível que a inveja deixe de perseguir a quem os Príncipes amam. Aquela graça 
é demasiado apetecida para não ser de todos invejada; dos Grandes, porque a não gozam; 
dos Ministros, porque lhes impede o subir; do Povo, porque a considera sem fruto; os 
primeiros querem alcançar o que merecem; os segundos aspiram ao que não podem; e os 
últimos julgam do que não sabem. 

O ser pobre ou rico consiste em nosso desejo. Se a fortuna me concedeu a abundância, 
por que me farei pobre com a ostentação? E se me coube em sorte a pobreza, por que me 
não fará rico o contentar-me dela? 386

O Príncipe se conserva pela reputação, e, se esta se perde, fica perdido. 
O que faz aquilo que proíbe ou não executa o que ordena, reprova seu preceito com 

suas acções, ou suas acções com seu preceito; mostra que ou a Lei é injusta, ou sua vida 
desregrada. 

Perdoar delitos averiguados é de mais dano que dar-lhes a pena merecida: porque 
averiguar culpas, sem castigo, é abrir a porta à violência, ficando a memória do perdão 
para o atrevimento, quando devera ficar a do castigo para a emenda. 

Cousa conhecida por muitos não se sofre ser infamada por um. 
[322] 

Os grandes e poderosos com facilidade seguem a Religião do Monarca. Aquela 
ambição natural os obriga a não perseverar em um meio que os priva da graça do Príncipe 
e dos aumentos da fortuna. 

                                                
386 Princeps: sem ponto de interrogação. 
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A mais refinada malícia é a que se disfarça com aparências de virtude. A que se 
manifesta é um mal, porém, a que se encobre é mal dobrado. 

O Ministro que sobe pelos degraus do merecer adquire o favor do Monarca e a 
benevolência do Povo; faz-se Senhor da privança com a prudência e da vontade do 
Príncipe com o merecimento. 

Granjear a graça de um Príncipe nos jogos da meninice, fazer-se amável, inventando-
lhe passatempos e lisonjeando as inclinações da mocidade, muitos o hão conseguido, 
poucos o hão continuado. 

As vitórias, se as dispensa a fortuna, ou as alcança o valor, antecipa-as a diligência, 
perde-as o descuido ou a demasiada confiança. 

O Sábio tem por ofício mandar, não obedecer aos ignorantes; e a ciência, se não supera, 
iguala aos que a natureza fez maiores. 

Não é maior entre os Doutos o mais nobre, senão o mais ciente. 
Se o Homem for somente Homem bom, dará ocasião a que facilmente o enganem; seja 

ele sagaz o que basta, para não ser enganado; porque se a sua sagacidade exceder, também 
quererá enganar. 

Não se facilite o Príncipe com o ferro. Maior violência faz nos corações o perdão que o 
rigor; procure imitar o Céu, que tem mais 
[323] 
trovões para terrificar que os raios para castigar os Homens. 

Pouca confiança se há-de ter em conselhos do Povo, onde sem discursos das cousas
votam todos em comum, para depois pagarem em particular. 

É prudência no amigo fazer do trato familiar escola de bons costumes. Quem nela se 
aproveita, se aconselha, sem tomar conselho a aprende sem ser discípulo. 

Mais louvável é evitar as injúrias do que vingar-se delas. 
As cousas humildes não são tão sujeitas à mudança; as raízes e os troncos sentem mais 

raras vezes as violências. 
As sedições populares são arriscadas por violentas, mas são fáceis de sossegar; ou as 

reprime o temor, ou as consome a clemência. 

A verdade de todas as verdades é Jesus Cristo, que disse: Ego Sum Veritas. 
Verdades para Príncipes.

O dia que o Príncipe se cobre de Coroas e se arrea de Ceptros, aquele dia sujeita a 
fazenda aos cobiçosos, a vida triste aos fados, a fama aos invejosos, e todo o seu Estado a 
parecer alheio. 

O Ceptro o significa Príncipe, não o conserva; a potência o faz maior, não o faz 
melhor; o amor o conserva, a virtude o melhora. 

Se se permitir lisonjeado na presença, suponha-se praguejado na ausência. 
Seja a cólera do Príncipe esperança dos oprimidos. É a púrpura sangue, não se  

[324] 
ensanguente mais. Maior glória é emendar que castigar, mas onde se não conheceu 
emenda, não falte o castigo; que não tem lugar a misericórdia aonde a Justiça pode perder 
o nome. 

Informe-se o Príncipe miudamente como correm os ofícios, e andam os negócios e 
obram os Ministros. Filipe de Macedónia não conhecia de todas as cousas, mas conhecia 
todas e aplicava o remédio. 
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A ciência de reger é a constância de padecer. Use de doçura, domará Elefantes; se de 
violência, irritará cordeiros. 

Com a honra não mude a forma; quem é Homem sempre é Homem. A fortuna troca o 
estado, retém a mesmeidade 387 da pessoa; põe diferença nos acidentes, conserva a 
substância mesma. 

O súbdito obedece, o Príncipe manda; quem havendo de mandar, obedece, é título de 
Homem, sombra de Rei, antes sonho de sombra. 

Temperança na comida. A Majestade estenda pratos, não os receba o estômago. Trinta 
bois e cem carneiros se matavam cada dia, além das aves, para a mesa de Salomão, para 
grandeza, não para sustento. 

O que puder haver em paz, não haja por guerra, é melhor a ruim paz que a boa guerra. 
O que puder remediar em secreto, não tire a público; o primeiro obriga, o segundo 

lastima. Antes queira mediocridade própria, que demasia alheia, é grande nobreza usar do 
seu. 
[325] 

No que toca a todos, consulte os mais; se não acertar, errará acreditado. 
Modesto e grave nas acções, na vista, na voz, nas palavras; e será verdadeiramente 

Príncipe por natureza, por ofício, por méritos e por arte, se for para si, para o Próximo e 
para Deus. 

Se tiver por grandeza muitos Ministros, use de poucos por conveniência. Setenta e dous 
Discípulos elegeu o Mestre Divino, usou de doze Apóstolos. 

A Coroa divina é a observância da Lei Divina. Será grande, se for para todos como 
para um só. 

Para se mostrar liberal, busque a quem dar; parecerá avaro, se esperar que lhe peçam. 
Antes queira bons lados que pés ligeiros. Tenha lados quando importe, mas não se 

encoste a eles; Cristo Senhor Nosso não se encostou em João, encostou-se João em Cristo. 
Flexível para a resolução, inflexível na execução. 
Dissimule luz com sombras, não a retire; o mesmo Sol permite noite. 
Faça seu corpo da guarda o amor dos súbditos; mais seguro estará com amigos 

ganhados que com soldados alugados. 
Castigue culpados, premeie beneméritos. Instrua-se em Religião, será eternizado. 
Se primeiro for Senhor de si, depois será Senhor de todos. 
Se presente for proveitoso, ausente será chorado. 
Sinta perder um soldado, como todos; não 

[326] 
busque nomes de soldados, busque soldados de nome. 

Nos públicos honre os Ministros, pelo respeito do vulgo, e porque os Grandes o não 
desprezem. 

Seja Sol por ofício, dissimule luzes, não pare as influências, prossiga em suas 
obrigações, e só para dar vidas torne atrás. Luza sem raios, mas não seja Planeta eclipsado. 

Não faça os tiros do castigo à pessoa, faça-os aos vícios. 
Seja um na dignidade, mas muitos nos cuidados; se não tiver mãos, não terá para tudo 

mão. 
Terá aumento seu ofício, crédito seu governo, se a cada um obrigar a fazer bem o seu. 
Espere bons sucessos por meios ordinários; nascem dos extraordinários fatalidades. 
Admita Homens aos Cargos pelo ser, não pelo parecer. 

                                                
387 Mesmeidade: identidade, igualdade. 
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Considere-se Pai, terá amor a todos; e terá o amor de todos, se nunca se considerar 
Senhor. 

Seja clemente, não deixe de ser severo. 
No aspecto, pareça áspero para o respeito; no afecto, seja benigno para o aplauso. 
Tenha-se por pastor para o cuidado, aos súbditos por ovelhas para o afecto; será 

Príncipe de todos, se não for escravo de si mesmo. 
Ouça muitos, crea a poucos; destes poucos, aos menos. 
Não faça Homens de repente, gere-os de espaço.388

[327] 
Para Ministros não exclua a pobreza virtuosa, nem a qualidade livre de cobiça. 
Sem exame não ceda seu juízo a vulgares clamores. Deus proibia inclinação a vozes da 

multidão. Pilatos se não escusa de grande culpa, obedecer ao tumulto. Da vozearia popular 
não nascem senão Ídolos; o Ouro de Aaron no fogo os gerou com as vozes do Povo. 

Matérias graves obre com Mistério, ainda que ao vulgo pareça erro. Julgava o Levita 
que a Arca caía e era Mistério a declinação. 

Depois de sentenças capitais, honre a piedade o que executou a Justiça. Aos Reis, 
depois de crucificados, mandou Josué dar honra da Sepultura. Jehu honrou a Jesabel, que 
castigara. Evite nos castigos inumanidades, honre as memórias dos castigados. 

Aos filhos deve boa criação; faça-os filhos de sua Doutrina e mais filhos da Igreja. Não 
se rebelara Absalão contra seu Pai, se fora melhor criado. 

Não é prudência querer emendar logo tudo; contente-se de proceder de pouco a pouco; 
e faça a cada um dos inferiores emendar outro pouco; assim o todo será emendado. 

Antes que intente, tente e tenteie. O Médico, primeiro que cure, toma o pulso. 
É o Príncipe, como os outros, imagem de Deus; se suas acções forem Divinas, será 

mais imagem. 
Obre sem arruído. O Príncipe das abelhas tem menos asas, porque faça menos 

estrondo. 
Aumentar a Religião, manter a paz, desterrar a inveja, mitigar os ódios, honrar a  

[328] 
virtude e o sangue; ensinar o temor de Deus, venerar o Culto, mostrar devoção e piedade, 
favorecer as Letras, estimar os Sábios, premiar os valorosos, amparar os pobres, embargar 
os insolentes, são regras do bom Príncipe. 

Verde. 
Está tremendo como varas Verdes. 
A fruta é o Verde do Racional. 
Arde o seco pelo verde e pagam justos por pecadores. * 

Vergonha. 
Melhor é Vergonha no rosto que mágoa no coração. 
Quem sempre mente, Vergonha não sente. 
Quem não tem Vergonha, todo o Mundo é seu. 
A Mulher que perde a Vergonha nunca a cobra. 
Quem tem Vergonha, cai de magro. 
Quem não tem Vergonha, não tem honra. 
A pobreza não é Vergonha. 
A Vergonha no pobre fá-lo mais pobre. 
Antes a minha face com fome amarela que com Vergonha nela.  

                                                
388 Princeps: gera-os. 
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Vergonhoso. 
Homem Vergonhoso, o Demo o trouxe ao Paço. 

Versas. 
Por suas Versas julgava as alheias. 
Versas que não hás-de comer não as cuides de mexer, ou não as queiras remexer. 
Quem muito mel ou azeite tem, nas Versas o deita. 

Véspera. 
Jejuar o dia, guardar a Véspera. 
Vésperas de Aldeia, põe a mesa e cea. 
[329] 
Um trabalho é Véspera de outro. 

Vestido, e Vestir. 
Cada um sente o frio como anda Vestido. 
O Homem queremos ver, que os Vestidos não. 
Ao revés a Vesti, ande-se assim. 
Desde que Vestidos nos vemos, não nos conhecemos. 
Vestir a uso e comer a gosto. 
Ainda que Vistais a mona de seda, mona se queda. 
Capelo sobre capelo nunca Veste o mau mancebo. 
Alfaiate mal Vestido, sapateiro mal calçado. 
Mãe e filha Vestem uma camisa. 
Quem o alheio Veste, na Praça o despe. 
Quem de verde se Veste, por formosa se teve. 
Veste-te em guerra e arma-te em paz. 
Quem se Veste de ruim pano, veste-se duas vezes por ano. 
Se queres ser rico, calça de vaca e Veste de fino. 

Vesugo./ Besugo 
A cabeça de Besugo come o sisudo e a da boga dá a sua Sogra.  
A castanha e o Besugo em Fevereiro não têm sumo. 
Como te conheço, Besugo, e ele era caranguejo. 389

Vez, e Vezes. 
Dá-mo de Vez, dar-to-ei saboroso. 
Quem não se escarmenta de uma Vez, não se escarmenta de três. 
Quem mal cospe, duas Vezes se alimpa. 
Quem uma Vez furta, fiel nunca. 
Quem dá logo, dá duas Vezes. 
[330] 
Quem come e deixa, duas Vezes põe a mesa. 
Donde esperança Homem não tem, às Vezes lhe vem o bem. 
Desonrou-me minha vizinha uma Vez e eu desonrei-me três. 
Quem Mãe tem na Vila, sete Vezes amortece no dia. 
Ao bom comer ou mau comer, três Vezes beber. 
Quem se não rege, muitas Vezes se dói. 
A boa filha duas Vezes vem para casa. 
Uma Vez engana ao prudente e duas ao inocente. 
A quem o Demo toma uma Vez, sempre lhe fica um jeito. 
                                                
389 Bluteau: «Este ultimo adagio responde ao Latim, que diz, Scorpium, pro Perca capere, & se tomou do 
pescador, que cuidando que tomava hum peixe regalado, chamado Perca, tomou o Escorpiaõ.» 
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Uma Vez no ano, essa com dano. 
A azeitona e a fortuna, às Vezes muitas e às vezes nenhuma. 
Quem se acolheu debaixo da folha, duas Vezes se molha. 
Enganaste-me uma Vez, nunca mais me enganareis. 
O dinheiro do Avarento duas Vezes vai à feira. 
Às Vezes corre mais o Demo que a lebre. 
Homem néscio dá às Vezes bom conselho. 
Rio torto dez Vezes se passa. 

Vezou. 
Vezou a velha o mel, comê-lo quer, ou vezou os bredos, quer comê-los. 

(Víbora.) 
O áspide e a víbora se emprestam a peçonha. * 

Vicejar. (v. Vecejar) 
(Vicente.) 

Cada feira vale menos como burro de Vicente. * 
Vício. 

Não há manjar que não enfastie, nem Vício que não enfade. 
Vida. 

Vida é prazer de quem não tem saber. 390

[331] 
Vida sem amigo, morte sem castigo. 
O fim louva a Vida e a tarde o dia. 
Meia Vida é a candeia e o vinho é outra meia. 
O que em tua Vida não fizeres, de teus herdeiros o não esperes. 
A Vida passada faz a velhice pesada. 
Quem a fama tem perdida, morto anda em Vida. 
Vida de aldea, Deus a dê a quem a deseja. 
Já tu sabes mais que eu, vai-te buscar tua Vida. 
Para próspera Vida, arte, ordem e medida. 
Quem as cousas muito apura, não vive Vida segura. 
Todos somos filhos de Adão, só a Vida nos diferença. 
Darei a Vida e alma, mas não a albarda. 
Vê um dia do discreto e não toda a Vida do néscio. 
Quem tem Vida, a água fria lhe é mezinha. 

Vidro. 
A Mulher e o Vidro sempre estão em perigo. 
Um atrevido dura como vaso de Vidro. 
Quem tem telhado de Vidro, não atire pedras ao do vizinho. 
Vidro quebrado perde o valor, soldado, não tem graça. 

(Vigília.) 
Pela vigília se conhece o Dia Santo. * 

Vila. (v. Villa) 
Vilão.  (v. Villão) 

Vileza. 
Pobreza não é Vileza. 
À casta a pobreza lhe fez fazer Vileza. 391

                                                
390 Bluteau: «A razão deste adagio he, que o tolo por não conhecer as razoens de pena, anda sempre alegre.» 
391 Princeps: A casta e a pobreza. 
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Quem diz que pobreza não é Vileza, não tem siso na cabeça. 
Villa./ Vila 

Em ruim Vila, briga cada dia. 
[332] 
Quem Mãe tem na Vila, sete vezes amortece no dia. 
Alvoradas à Vila, que beringelas há no açougue. 
Não é vilão o da Vila, senão o que faz vilania. 
Melhor é uma casa na Vila, que duas no arrabalde. 
Quem deixa a Vila pela Aldea, venha-lhe má estrea. 
Quem te gabar a Vila, gaba-lhe a Cidade. 
Quem não tem mesura, toda a Vila é sua. 
De uma faísca se queima a Vila. 

Villão./ Vilão 
Vilão quer-se espremido como o limão. 
Do Vilão e do limão, o que tiver. 
Não dar o dedo ao Vilão, porque te tomará a mão. 
Quando o Vilão é rico, não tem parente nem amigo. 
Não é Vilão da Vila, senão o que faz vilania. 
Se queres saber quem é o Vilão, mete-lhe a vara na mão. 
A cabo de cem anos os Reis são Vilões, e a cabo de cento e dez os Vilões são Reis. 
A força do Vilão, ferro em meio. 
Bem come o Vilão, se lho dão. 
Estende-se como Vilão em casa de seu Sogro. 
Quanto se faz ao Vilão, tudo é maldição. 
Obra é de Vilão tirar pedra, esconder mão. 
O nogal e o Vilão às pancadas dão. 
A burra de Vilão mula é de Verão. 
Se o Vilão soubesse o sabor da galinha em Janeiro, nenhuma deixaria no poleiro. 
Sanha de Vilão, perda de sua casa. 
[333] 
A vaca do Vilão, se no Inverno dá leite, melhor o dará no Verão. 
Ficou o Vilão com a aguilhada na mão. 
Vilão farto de alhos. * 

Vinagre. 
Apregoa vinho e vende Vinagre. 
De bom vinho bom Vinagre. 
Estou feito de fel e Vinagre. 
Olhe o Vinagre, famoso vinagre é Fulano. (falando em Homem vil ou impertinente.) 

Vindima. 
A Vindima molhada acaba cedo aliviada. 
Até o lavar dos cestos é Vindima. 
Vindima molhada, pipa asinha despejada. 
Não é cada dia Páscoa nem Vindima. 
Agosto e Vindima não é cada dia. 
Folgar, galinhas, que o galo é em Vindimas. 
Rainha é a galinha que põe ovos na Vindima. 
O velho põe a vinha e o velho a Vindima. 
Vindima enxuto, colherás vinho puro. 
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Agosto madura, Setembro Vindima. 
Quem não poda em Março, Vindima no regaço. 
Por Santa Marinha vai ver tua vinha, e qual a achares, tal a Vindima. 
Dia de S. Mateus Vindimam os sisudos, semeam os sandeus. 
Quem com o Demo cava a vinha, com o Demo a Vindima.

Vingar. 
Quem tudo quer Vingar, cedo quer acabar. 
Eles por se Vingar passaram mal. 

Vinha. 
A Vinha posta em bom compasso, o primeiro ano agraço. 
[334] 
A Vinha onde pique e a horta onde regue. 
Casa, Vinha e potro faça-o outro. 
Dia de Santiago vai à Vinha, acharás bago. 
Mais guarda a Vinha o medo que o vinheiro. 
Menina e Vinha, peral e faval, maus são de guardar.
Nem compreis malhada, nem Vinha desamparada. 
Nem Vinha em baixo, nem trigo em cascalho. 
O casal de ruim Lavrador e a Vinha do bom adubador.
O velho põe a Vinha e o velho a vindima. 
Deita outra sardinha, que outro ruim vem da Vinha. 
Oliveira de meu avô e figueira de meu Pai e a Vinha que eu puser. 
Quem em ruim parte tem a Vinha, às costas a tira. 
Quem tem Vinha em mau lugar, ao olho vê seu mal. 
Vinha entre vinhas, casa entre vizinhas. 
Casa de Pai, Vinha de avô. 
A Mulher e a Vinha, o Homem lhe dá alegria. 392

Ainda que entres na Vinha e soltes o gabão, se não trabalhares, não te dará pão. 
Por Santa Marinha vai ver tua Vinha, e qual a achares, tal a vindima. 
Em cada prado uma Vinha e em cada bairro uma tia. 
Por casa nem por Vinha não cases com Mulher parida.

Vinho. 
Dia de S. Martinho prova teu Vinho. 
Maus Vinhos todos são uns. 
Menos vale às vezes o Vinho que as borras. 
[335] 
O bom Vinho escusa pregão. 
Pão e Vinho, um ano meu, outro de meu vizinho. 
Onde alhos há, Vinho haverá. 
A condição de bom Vinho como a do bom amigo. 
O cabedal de teu inimigo, ou em dinheiro, ou em Vinho. 
Solas e Vinho andam caminho. 
De Vinho abastado, de razão minguado. 
O pão pela cor e o Vinho pelo sabor. 
O queijo do Alentejo e o Vinho de Lamego. 
Pão e Vinho e parte no Paraíso. 

                                                
392 Sic. 
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Por carne, Vinho e pão, deixo quantos manjares são.
Quem é amigo de Vinho, de si mesmo é inimigo. 
Quem de Vinho fala, sede há. 
No Verão por calma e no Inverno por frio, não lhe falte achaque de Vinho. 
Meia vida é a candeia e o Vinho outra meia. 
Tenha eu pipas e cabedal, e quem quiser Vinhos e lagar. 
Vinho nem Mouro não é tesouro. 
Cada cuba cheira ao Vinho que tem. 
Água ao figo e à pêra Vinho. 
A bebedor não lhe falte Vinho, nem à fiandeira linho. 
Azeite de cima, mel do fundo, Vinho do meio. 
À boca do fraco esporada de Vinho. 
Pão de hoje, carne de ontem, Vinho de outro Verão fazem o Homem são. 
Quem se lava com Vinho, torna-se menino. 
[336] 
Vinho de pêras, não o bebas nem o dês a quem bem queiras. 
Se queres ser bem disposto, bebe Vinho e não já mosto. 
A Mulher e o Vinho tiram o Homem de seu juízo. 
Abril frio, pão e Vinho, Maio come o trigo e Agosto bebe o Vinho. 
Água de S. João tira Vinho e não dá pão. 
Até S. Pedro há o Vinho medo. 
Por S. Martinho nem favas, nem Vinho. 
Vinho velho, amigo velho, ouro velho. 
O bom Vinho não há mister ramo. 
Porcos com frio, Homens com Vinho, fazem grão ruído. 
Jantar, sem Vinho. 
De bom Vinho bom vinagre. 
Vindima enxuto, colherás Vinho puro. 
Neste Mundo mesquinho, quando há para pão, não há para Vinho. 
Nada escapa aos Homens, senão o Vinho que bebem as Mulheres. 

(Virote.) 
Nunca de rabo de porco bom virote. * 

Virtude, e Virtudes 
Fazer da necessidade Virtude. 
Virtudes vencem sinais. 393

Os astros não violentam as Vontades. (Sapiens dominabitur astris.) 394

Desejo de soledade, ou muita Virtude, ou muita maldade. 
Virtude precede, quando força cede. 
Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua. * 

Visinho, e Visinha./ Vizinho 
A Perda que teu Vizinho não sabe não é perda na verdade. 
O bom Vizinho faz o Homem desapercebido. 
Por mau Vizinho não desfaças teu ninho. 
[337] 
Quem com mau Vizinho há-de vizinhar, com um olho há-de dormir e com outro vigiar. 
                                                
393 Princeps: finaes. 
394 Princeps: astri. Bluteau: «O Adagio Latino diz: Sapiens dominabitur astris. Os Astros não violentão as 
vontades.» 
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Quem tem bom Vizinho, não teme ruído. 
Desonrou-me minha Vizinha uma vez e eu desonrei-me três. 
No mal que teu Vizinho te não sabe não tens parte. 
Guar-te de mau Vizinho e de Homem mesquinho. 
A cabra de minha Vizinha mais leite dá que a minha.
Comadres e Vizinhas às vezes são farinhas. 
Pouco se estima o que tem cada Vizinha. 
O mau Vizinho vê o que entra, mas não o que sai. 
A má Vizinha dá agulha sem linha. 
Fui a casa de minha Vizinha, envergonhei-me, tornei à minha e consolei-me. 
Diga minha Vizinha e tenha meu saco farinha. 
Não há Rainha sem sua Vizinha. 
Vai a moça ao Rio, conta o seu e o de seu Vizinho. 
Não percas o siso pelo doudo de teu Vizinho. 
Quem tem telhado de vidro, não atire pedras ao do Vizinho. 
Pão e vinho, um ano meu, outro de meu Vizinho. 
O que come minha Vizinha não aproveita à minha tripa. 
Pão de Vizinho tira o fastio. 395

Vinha entre vinhas, casa entre Vizinhas. 
Com teu Vizinho casarás teu filho e beberás teu vinho. 
[338] 
O filho de tua vizinha, tira-lhe o ranho e casa-o com tua filha. 
Quem quiser mal à sua Vizinha, dê-lhe em Maio uma sardinha. 
Quando vires arder as barbas de teu Vizinho, deita as tuas em remolho. 
A chave na cinta faz a mim boa e à minha Vizinha. 
Quem não tem casa na Vila, em cada bairro é Vizinha. 
Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha Emprestado. * 

Viúva. (v. infra Viúva) 
Viver. 

Ao que mal Vive, o medo o persegue. 
Quem mal Vive, por onde peca, por aí se castiga. 
O que Vive mal, pouco vive. 
Come, menino, crear-te-ás; come, velho, viverás. 
Come caldo, Vive em alto, anda quente, viverás largamente. 
Come para Viver, pois não vives para comer. 
Viva quem vence. 
Viver do presente, sem ter em conta com o futuro. 
Viva a galinha e viva com sua pevide. 
Quem mais Vive, mais sabe. 
Quem em cárceres Vive, em cárceres quer morrer. 
Quem as cousas muito apura, não Vive vida segura. 
Faze da noite noite e do dia dia, Viverás com alegria. 
Vive o Pastor com a sua rudeza, e morre o Físico, que a Física reza. 
Quem me empresta, ajuda-me a Viver. 
O que caminha a cavalo Vive pouco e o que anda a pé contam por morto. 
[339] 

                                                
395 Princeps: Visindo. 
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Quem se não conhece, Vivendo se desfalece. 
Segue a formiga, se queres Viver sem fadiga. 
Não Vive mais o leal que quanto quer o traidor. 
Homem provido não Vive mesquinho. 
Se queres Viver são, faze-te velho ante tempo. 

Viúva. 
A Viúva com o luto, e a moça com o moço. 
A Viúva rica casada fica. 
A Viúva e o capão quanto comem assim o dão. 
A Viúva rica com um olho chora e com outro repica. 
Panela de Viúva, pequena e bem cheia. 
Aquela é boa e honrada, que está Viúva sepultada. 
Viúva de estrada, nem viúva, nem casada. 
Nem de menina te ajuda, nem cases com Viúva. 

Vizinho, e Vizinha. (v. Visinho, e Visinha) 
Ungidos. 

Destes e dos Ungidos escapam poucos. 396

Unhas. 
Nas Unhas e nos pés semelharás donde vens. 
Palavras de Santo e Unhas de gato. 
O Testamento do pobre na Unha se escreve. 
Pôr-se com alguém às Unhas e dentes. 
Unhas-de-fome. (chama o vulgo ao escasso, mesquinho). 
Fugir, ou escapar a Unha de cavalo. (é fugir à rédea solta).
Tem Unha, id est, é ladrão. 
Unhas de gato e hábito de beato. 
Defender a Unhas e a dentes. 
Quem a cera quer abrandar, as Unhas há-de queimar. 
[340] 
Não metas a mão no prato, onde te fiquem as Unhas. 

Untar. 
Untar o carro. (Diz-se de quem dá, para facilitar o negócio com que anda.) 
Quem Unta, amolenta. 
Chagas Untadas doem, mas não tanto. 
Depois de escalavrado, Untar o casco. 
Quebras-me a cabeça, Untas-me o casco. 
Sapato, tanto duras? Quanto me Untas. 397

Quem azeite mede, as mãos Unta. 
Voar. 

Inda que a garça Voe alta, o falcão a mata. 
Cavalo que Voa não quer espora. 
Mais vale um pássaro na mão, que dous que Voando vão. 
Ave por ave, o carneiro que voasse. 

Volver. 
Ao mau vento, Volve-lhe o capelo. 
                                                
396 Princeps: pouco. 
397 Princeps: Sapato tanto duras quanto me untas. Optámos pela forma registada no lema «Sapato «Sapato, 
quanto duras? Quanto me untas.», também comum a Bluteau. 
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(Vontade.) 
Tudo há mister arte e o comer vontade. * 
Os astros não violentam as vontades. (Sapiens dominabitur astris.) 398 * 

(Voto.) 
Aproveita-te do velho, valerá teu voto em conselho. * 

Voz, e Vozes. 
Na boda dos pobres tudo são Vozes. 399

Mais são as Vozes que as nozes. 
Voz do Povo, voz de Deus. 
À Voz d’El-Rei não há cousa forte. 

Usar. 
Vestir a Uso e comer a gosto. 
Uso ponhas, que não tolhas. 
O que se Usa, não se escusa. 
Em cada terra seu Uso. 
Duro é de deixar o Usado. 

Uvas. 
Por S. Lucas sabem as Uvas. 
Por S. Simão e Judas colhidas são as Uvas. 
A seu tempo vêm as Uvas e as maçãs maduras. 
[341] 
A Mulher janeleira, Uvas de parreira. 
S. Miguel das Uvas, tarde vens e pouco duras; se duas vezes vieras no ano, não estivera 
com amo. 
Andem as mãos que pintam as Uvas. 

Vulgo. 
Não perdoa o Vulgo tacha de ninguém. 
Tudo o que o Vulgo cuida é vão; o que louva, falso; o que condena, bom; o que aprova, 
mau; o que engrandece, indigno; e o que faz, é tudo loucura. 400

Zelo. 
A conversação escandalosa argue Zelo danado. 
O mau Zelo empeçonhenta o entendimento. 
O errar é tolerável, mas o mau Zelo é cutelo da República. 
Para mandar, convém Zelo e rigor. 

Zombaria./ Zombar. 
A Zombaria deixá-la quando mais agrada. 
Zombaria de siso mete os Homens em perigo. 
Não há peor Zombaria que a verdade. 

Zombar. 
Zombai com o doudo em casa, zombará convosco na Praça. 
Também quem zomba morre. 

                                                
398 Vide nota 394. 
399 Bluteau: «Na boda os pobres, quasi tudo saõ vozes.» 
400 Bluteau classifica este adágio como sentença, ao introduzi-la pela expressão «Com mais rigor diz outra 
sentença.» 
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Com o olho e com a Fé não Zombarei. 
Nem com Homem Zombador brigues, nem com teu maior. 
Com a Mulher e dinheiro não Zombes, companheiro. 

FIM. 



255

2.2. Índice das palavras-lema acrescentadas na segunda edição (1841) 

Entrada lexical Nº de 
adágios

Abastar 4 

Abade  4 

Abaixar  3 

Abismo  1 

Aborrecer  2 

Abraçar  1 

Abrasar  1 

Abrigo  2 

Absolvição  1 

Acabar  1 

Acender  1 

Acrescentar  1 

Acenar  1 

Aceno  1 

Acertar  1 

Achacoso  1 

Achar  1 

Acompanhado 1 

Aconselhar  3 

Aço  1 

Açor  1 

Acquirir 401 2 

Acutilado 402 1 

Açucar 1 

Adail  1 

Adem  1 

Adiantar  1 

Adiante  1 

Adivinha  1 

Adivinhar 2 

Adoecer  4 

Adubador  1 

Advento  1 

Afagar  1 

Afago  2 

Afanar  1 

                                        
401 Substitui «Acquiridos». 
402 Substitui «Acutilados». 

Afastar  2 

Afeitar  1 

Afilhado  3 

Agouro  1 

Agraço  3 

Agradecer  3 

Agro  1 

Aguadar  2 

Aguia  1 

Aguilhaõ  2 

Aguilhoada 1 

Agulheta  1 

Ahi  2 

Ajuda  2 

Alargar 1 

Alazaõ  3 

Albardeiro  1 

Aldeãa 1 

Aleivoso  2 

Aleixar  1 

Alem  1 

Alfeolas  1 

Alforjas  1 

Algo  2 

Alguidar  2 

Almoeda  1 

Almofada  1 

Aloendro  1 

Alveitar  2 

Alveloa  1 

Amanhecer  2 

Amarra  1 

Ameixieira  2 

Andadora  1 

Andorinha  1 

Annel  1 

Antetempo  1 

Apagar  2 

Apaixonado  1 

Apalpar  1 

Apanhador 1 

Apanhar  2 

A par 4 

Apartar  2 

Apeiro  1 

Apertar  2 

Aplacar  1 

Apontar  2 

Aporfiar  1 

Apostar  1 

Apparecer  1 

Apparelho  1 

Aprazer  1 

Apregoar  1 

Aprender  7 

Aprendiz  1 

Apressado  2 

Aproveitado  1 

Aproveitar  1 

Apurar  2 

Aquentar  3 

Arder  3 

Argueiro  1 

Armeo  1 

Arneiro  1 

Aro  1 

Arrabalde  1 

Arrecadar  3 

Arrecear  1 

Arregaçar  1 

Arremangar  1 

Arrendar  5 

Arrenegar  6 

Arroupar-se  1 

Arruda  1 

Arrufos 1 

Arrugar  2 

Arte  5 

Arteiro  2 

Asna  2 
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Aso  1 

Aspide  2 

Assado  1 

Assanhar  2 

Assegurar  1 

Assem  1 

Assentar  8 

Assim 403 (11) 

Assinalado  2 

Assinar  1 

Astuta  1 

Ataca  2 

Atado  1 

Atalho 404 4 

Ataviado  1 

Até  20 

Atear  1 

Atormentar  2 

Atrevido  2 

Attentar  1 

Aturar  1 
Avancha ou 
Avanche 2 

Avançar  1 

Avareza  1 

Avaro  2 

Avêa  2 

Avença  1 

Aventar  2 

Avessas (Ás) 1 

Avezar  3 

Avicena  2 

Avisado  1 

Avisinhar  1 

Aviso  2 

Avô, Avó 5 

Autor  1 

Axa  2 

Azado  1 

Azafama  1 

Azar  1 

Azares  1 

                                        
403 Substitui «Assi». 
404 Substitui «Atalhos». 

Azedo  1 

Azenha  1 

Azo  3 

Banho  2 
Baralha, e 
Baralhar405 3 

Barba, Barbeiro 406 28 

Bêberas  1 

Berço  1 

Berenjena  1 

Bésta 3 

Bésteiro 4 

Bexiga  2 

Bosque 1 

Bredos  3 

Bugio, Bugia 2 

Cadeiras  1 

Calças  1 

Cadeia  1 

Campa  1 

Canela  1 

Capuz  1 

Cargo  1 

Carrilho  1 

Carta 407 2 

Casal  1 

Casamento  1 

Cascaveis  1 

Castigar, Castigo 408 12 

Cegar, Cego 409 7 

Cepo  1 

Cera  1 

Cinza  1 

Colmeal  1 

Compadrado 1 

Contar  1 

Corno  2 

Cossario 2 

Coutado  1 

Creatura  1 

                                        
405 Substitui «Baralhar». 
406 Substitui «Barba» 
407 Substitui «Cartas». 
408 Substitui «Castigar». 
409 Substitui «Cegar». 

Criar  1 

Cruzados  1 

Cunhados  1 

Dadivas 2 

Dançar  1 

Dentar  1 

Despir  1 
Diabo, Demo, 
Demonio 410 36 

Diogo  1 

Doudo 411 16 

Dromedario  1 

Empenar  1 

Entrudo  1 

Escrever  1 

Escrivaõ 1 
Escudella, 
Escudellar 412 3 

Esquivança  2 

Estopa  1 

Estrear  1 

Evora-Monte 1 

Fartar, Farto 413 17 

Fel  1 

Feixe  1 

Fingir  1 

Fito 414 2 

Flamengo  1 

Flor  2 

Freira  1 

Fumo  1 

Galeno  1 

Gaspar  1 

Gear, Geada 415 7 

Gonçalo 1 

Gordo 416 10 

Gosto  3 

Goteira  1 

Grammatico  1 

                                             
410 Substitui «Diabo». 
411 Substitui «Doudos». 
412 Substitui «Escudella». 
413 Substitui «Fartar». 
414 Substitui «Fitos». 
415 Substitui «Geada». 
416 Substitui «Gorda». 
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Grilhões  1 

Grillo  1 

Habito 1 

Herdar  1 

Hospeda, e Hospede 12 

Jarro  1 

Ilha  1 

Invejoso  1 

Joaõ  5 

Leaõ  1 

Linhagens  1 

Listra  1 

Louvar 1 

Machado  1 

Madrasta 1 
Madurar, e 
Maduro 417 4 

Malbaratar  1 

Manjar  1 

Medrar 418 5 

Meirinho  3 

Merenda  1 

Mez  1 

Mijar  3 

Mingoa 419 1 

Missar  1 

Moenda  1 

Monge  1 

Mouta  2 

Muro  2 

Namorados  1 

Náo 1 

Navio  1 

Negar  1 

Nevoa 1 

Nobre  1 

Nodoa  1 

Noite  1 

Nozes  1 

Olho  34 

Oliveira  1 

                                        
417 Subtitui «Madura, e 
Maduras». 
418 Substitui «Medra». 
419 Substitui «Mingoar». 

Onças  1 

Padrinho  1 

Papa 420 1 

Parreira  1 

Passara, Passaro 421 6 

Peçonha  1 

Pedreanes 1 

Perdiz  6 

Pergunta  2 

Peso 422 2 

Picheis 1 

Pipa  1 

Pisar 423 1 

Pleito  1 

Porfiar 424 9 

Portugal  1 

Potro  11 

Prodigo 1 

Purga  1 

Rãa 1 

Razaõ  19 

Resposta 425 3 

Roça 1 

Rodilha  1 

Roim, ou Ruim 426 43 

Rosnar 427 1 

Roto 428 1 

Sacristaõ  1 

Sandeo, Sandice 429 9 
Santo, Santa, e 
Santos 430 39 

Sayo 431 1 

                                        
420 Substitui «Papas». 
421 Substitui «Passaro». 
422 Substitui «Peso, e Pezo». 
423 Substitui «Pisaõ». 
424 Substitui «Porfia». 
425 Substitui e corrige «Reposta». 
426 Funde os anteriores «Roim» e 
«Ruim». 
427 Substitui «Rosna». 
428 Substitui «Rota». 
429 Substitui «Sandeo». 
430 Funde os anteriores 
«Santos» e «Santo». 
431 Substitui a grafia do 
anterior «Saio». 

Seco 1 

Sem 1 

Servidor 1 

Servo  1 

Si  1 

Só  8 

Solho  1 

Tanchar  1 

Tardança  1 

Tenda  1 
Tigella, e 
Tigellinha 432 3 

Tredo  1 

Vasio  4 

Ucha  1 

Vecejar 433 1 

Vibora 1 

Vicente  1 

Vigilia  1 

Virote 1 

Vontade  2 

Voto  1 

                                             
432 Substitui «Tigella». 
433 Corrige o anterior «Vocejaõ». 
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2.3. Lista de adágios acrescentados, integrados no texto da edição e assinalados com 
asterisco * 

[11]   Quem tudo abarca, pouco ata.  
[11]   A fazenda de raiz farta, mas não abasta.  
   De vinho abastado, de razão minguado.  
    Não serás abastado, se primeiro não fores honrado.  
    O muito se gasta e o pouco abasta.  
[11]   Abade donde canta, daí janta.  
    Boa Abade, Missa à tarde.  
    Como canta o Abade, assim responde o Sacristão. 
    Ao Médico, ao Advogado e ao Abade falar verdade.  
[11]   Abaixam-se as cadeiras, levantam-se as tripeças.  
    Abaixam-se os muros, levantam-se os monturos.  
[12]   Um abismo chama outro abismo.  
[12]   Cresce, aborrece.  
    Cresceis, não aborreceis.  
[12]   Quem muito abraça, pouco aperta.  
[12]   Muitas filhas em casa, tudo se abrasa.  
[12]   A boi velho não cates abrigo.  
    Homem sem abrigo, pássaro sem ninho.  
[12]   Em Janeiro seca a ovelha suas madeixas ao fumeiro, e em Março no prado, e em Abril as vai urdir.  
    Bosta de Março tira nódoas quatro, bosta de Abril tira nódoas mil.  
    Guarda pão para Maio, lenha para Abril.  
    Vai-te embora, Janeiro, deixar-me-ás Abril e Maio.  
[12]   Se chover em Maio, carregará o Rei o carro; e em Abril, o carril; e entre Abril e Maio, o carril e o carro.  
    Sol de Abril, abre-lhe a mão e deixa-o ir.  
    Se não chover entre Maio e Abril, venderá el Rei o carro e o carril.  
[13]   Donde vem a excomunhão, de lá vem a absolvição.  
[13]   Obra começada, meia acabada.  
[13]   Lenha verde nem se queima nem se acende.  
[13]   Quem conta um conto, sempre lhe acrescenta um ponto.  
[13]   Acenai ao discreto, dai-o por feito.  
[13]   Para os entendidos acenos bastam.  
[13]   Quem a todos crê, erra, e quem a nenhum, não acerta.  
[13]   De bom madeiro, boa acha.  
[13]   Corpo achacoso não é cheiroso.  
[13]   Com tais me acho, tais me faço.  
    Quem guarda, acha, e quem cria, mata.  
[13]   A homem nobre ninguém acometa.  
[13]   Antes só, ou Mais vale só que mal acompanhado.  
[13]   Só me aconselhei, só me chorei.  
    Quem consigo se aconselha, consigo se depena.  
    Quem só se aconselha, só se depena.  
[13]   Tu és aço e eu ferro que te maço.  
[13]   A donzela e o açor com a espalda ao sol.  
    Em Janeiro, nem galgo leboreiro nem açor perdigueiro.  
    O açor e o falcão, na mão.  
[13]   É manhã do açougue, quem mal fala, peor ouve.  
    Quando o velho se não ouve ou é entre néscios, ou em açougue.  
[13]   Quem mal acquire para bem gastar, não é de louvar.  
[13]   Com açúcar e com mel até as pedras sabem bem.  
[13]   Não há melhor adail para os desmandados que os mesmos Mouros.  
[13]   A adem, a mulher e a cabra é má cousa sendo magra.  
[13]   Quem embica e não cai, caminho adianta.  
[13]   Quem adiante não olha, atrás fica.  
[13]   Se eu fora adivinha, não morrera, ou não fora mesquinha.  
[13]   Arrenegai do velho que não adivinha.  
    Velho que não adivinha não vale uma sardinha.  
[13]   A mulher sara e adoece quando quer.  
    Comer até adoecer, curar até sarar.  



259

    Com o que Pedro sara Sancho adoece.  
    Quem de si adoece, tarde ou nunca guarece.  
[13]   O casal de ruim lavrador e a vinha de bom adubador.  
[13]   Toda a cousa, ou tudo quer, ou tudo tem seu tempo, ou vem a seu tempo, e os nabos no Advento.  
[13]   A fortuna afagando espera.  
[13]   A mula com afago, o cavalo com castigo.  
    A mula e a mulher com afagos fazem os mandados.  
[13]   Afanar, afanar, e nunca medrar.  
[13]   Ao bom darás e do mau te afastarás.  
    Meteu os cães na mouta e afastou-se fora.  
[13]   Afeita um cepo, parecerá mancebo.  
[13]   Mais fere a má palavra que espada afiada.  
[13]   Do pão de meu compadre grande fatia, ou grande pedaço a meu afilhado.  
    Morto é o afilhado de que, ou por que tínhamos o compadrado.  
    Morto o afilhado, desfeito o compadrado.  
[13]   Mais vale arrodear que afogar.  
    Quem não entra no mar, não se afogará.  
    Quem não se louva, de ruim se afoga.  
[15]   Tanto dá a água na pedra até que quebra.  
    Quem tanta água há-de beber, há mister de comer.  
    Sol roxo, água a olho.  
    Quem tem vida, a água fria lhe é mezinha.  
[15]   Vá o rio por onde vão as águas.  
    A quem Deus quer dar vida, água fria, ou água da fonte lhe é mezinha.  
    Chama uma água a outras águas, um erro a muitos erros.  
    Da água mansa te guarda, que da rija ela te apartará.  
[15]   Ao moinho vai a água.  
    Água e pão de corrida se vão.  
    Fazer bem a velhacos é deitar água no mar.  
    Onde sobeja a água o gosto falta.  
[15]   Quanto mais água mais sede.  
    De longe vem a água ao moinho.  
    Geada sobre lama água demanda.  
    Lua com circo água traz no pico.  
[15]   Neve sobre lama água demanda.  
[15]   Agora de pobre Bispo pobre serviço.  
[16]   Em Agosto há bulha o preguiçoso.  
    A terra lavrada em Agosto à estercada dá de rosto.  
    Luar de Janeiro não tem parceiro, senão de Agosto que lhe dá no rosto, ou mas lavem o de Agosto que lhe dá de 

rosto.  
    Junho, Julho e Agosto, Senhora, não sou vosso. 
[16]   Se queres ver teu marido morto, dá-lhe couves em Agosto.  
[16]   Os agouros nem crê-los, nem experimentá-los.  
[16]   A vinha posta em bom compasso, o primeiro ano agraço.  
    A vinha que se põe de espaço antes de um ano dá agraço.  
    Nunca boa olha com agraço.  
[16]   Agradecei-mo, amigos, que quero bem a meus filhos.  
    Quem boa ventura tem, a Deus o agradeça.  
    Quem melhor dita tiver, a Deus agradeça.  
[16]   O gosto danado julga por doce o agro.  
[16]   Mau ano hás-de aguardar, por não peorar.  
    Raposa que muito tarda caça aguarda.  
[16]   As águias não produzem pombos.  
[16]   Não couceies, ou não dês couces contra o aguilhão.  
    O rei das abelhas não tem aguilhão.  
[16]   Mais vale uma aguilhoada que dous arres.  
[16]   Donas em sobrado, agulhas em saco e cágados sem charco não podem estar que não deitem a cabeça de fora.  
    Cada bufarinheiro louva as suas agulhas, ou alfinetes.  
    Se queres ser polido, traze agulha e mais fio. 
[16]   Ladrãozinho de agulheta, depois sobe a barjuleta.  
[16]   Aí te dou, aí te darei.  
    Onde te querem, aí te convidam.  
[17]   Ainda agora comem o pão da boda.  
[17]   Não há formosura sem ajuda.  
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    Mão posta ajuda é.  
[17]   O que não pode al ser deves sofrer.  
    Nós em al e a velha no portal.  
[17]   Quem dos seus se aparta, do remédio se alarga.  
[17]   Alazão tostado antes morto que cansado.  
    Cavalo alazão muitos o querem e poucos o hão.  
    Cavalo alazão não esteve contigo o S. João.  
[17]   Ofício de albardeiro mete palha e tira dinheiro.  
[18]   O que se pede não se alcança de graça.  
    Quem segue alguma cousa, ou alcança parte ou toda.  
    Quem devagar ou tarde anda, pouco alcança.  
    Todos quereríamos ser bons e alcançamo-lo os menos.  
[18]   Fazenda em duas aldeas, pão em duas taleigas.  
    Vésperas de aldea, põe a mesa e a cea.  
[18]   Aldeã é a galinha e come-a o de Coimbra.  
[19]   Semea e cria, terás alegria.  
[19]   A um tredo dous aleivosos.  
    Formoso e aleivoso.  
[19]   Quem de Deus se aleixa, a Deus deixa.  
[19]   Além ou aquém, vejas sempre com quem.  
[19]   Se não houvera sentir frios, acabaram os alfaiates.  
[19]   Não sabe o asno que cousa são alféloas.  
[19]   Ida de João Gomes, foi em sela, tornou em alforges.  
[19]   Comprar a alforjas, vender a onças.  
[19]   Homem que madruga de algo tem cura.  
    Quem se gaba, em algo se atreve.  
[19]   A arma e o alguidar não se hão-de emprestar.  
    Perda de marido, perda de alguidar, um quebrado, outro no poial.  
[19]   Moça a quem sabe bem o pão, perdido é o alho que lhe dão.  
    Onde alhos há vinho haverá.  
    Vilão farto de alhos.  
[20]   Com vento alimpam o trigo e os vícios com castigo.  
    Quem mal cospe, duas vezes se alimpa.  
[20]   Alma namorada de pouco é assombrada.  
    Conselho sem remédio é corpo sem alma.  
    Em minha alma o deixas, meu é o asno.  
    Mouro que não podes haver forra-o por tua alma.  
[20]   O homem crê e a alma duvida.  
[20]   Na almoeda tem a bolsa queda.  
[20]   À boa moça e à má põe-lhe a almofada.  
[20]   Flor de aloendro, formosa e sem proveito.  
[20]   Cavalo fouveiro, à porta do alveitar ou do cavaleiro. 
    Que siso de alveitar! Mula morta, manda-a sangrar.  
[20]   Quem mata alvéloa, sabe mais que ela.  
[20]   Amanhecerá, far-nos-á Deus mercê.  
    Nem por muito madrugar amanhece mais asinha, ou mais cedo.  
[20]   Amanse sua sanha quem por si mesmo se engana.  
    Não debalde se diz casareis e amansareis.  
    Pouco dano espanta e muito amansa.  
[20]   Ama-se a traição, aborrece-se o traidor.  
    Ama quem te ama, responde a quem te chama, andarás carreira chã.  
    Amar e saber não pode ser, ou a poucos se concede.  
    A mulher que a dous ama a ambos engana.  
[20]   Dos filhos, o que falta, esse mais se ama.  
    O bom pai ame-se, o mau sofra-se.  
    Quem ama o frade, ame-lhe o capelo.  
    Quem ama, sabe o que deseja e não sabe o que lhe cumpre.  
[20]   Quem te não ama, em praça ou em jogo te difama.  
[20]   Mais há na amarra que fazê-la e furá-la.  
[21]   Ameaça muitos quem afronta um.  
[21]   Abraçou-se o asno com a ameixieira e acharam-se parentes.  
    Não busques o figo na ameixieira.  
[21]   O papagaio treme maleitas, porque lhe não dão amêndoas maleitas.  
[23]   Amigo que não presta e faca que não corta, que se perca pouco importa.  
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    Bocado comido não ganha amigo.  
    Bons amigos, bons conselhos.  
    Amigos e mulas falecem a duras.  
[23]   Conselho de amigo vale um reino.  
    De amigo lisonjeiro e de frade sem mosteiro não cures.  
    Entre amigos não se sofre coração dobrado.  
    De maus filhos, maus amigos.  
[23]   Guarde-vos Deus de amigo reconciliado.  
    Não te fies em céu estrelado nem em amigo reconciliado.  
    A mãe e a filha por dar são, ou se fazem amigas.  
    Choram olhos de teu amigo e ele enterrar-te-á vivo.  
[23]   Nunca queiras do teu amigo mais do que ele quiser contigo.  
    O amigo há-de-se levar com a sua tacha.  
    O palreiro agudo faz do seu amigo mudo.  
    Quem tem bom ninho, tem bom amigo.  
[23]   Amigo de um, inimigo de nenhum.  
    Aqueles são ricos, que têm amigos.  
    O convidado mostra-se amigo, mas não letrado.  
    Onde há amigos há riquezas.  
[23]   Siso em prosperidade, amigo em necessidade e mulher rogada casta, raramente se acha.  
    Tem o amigo por leal e logo o será.  
[23]   Com teu amo não jogues as pêras.  
    Mau amo hás-de agradar com medo de empeorar.  
    O melhor penso do cavalo é o penso de seu amo. 
    O olho do amo engorda o cavalo.  
[23]   Que chova, que não chova, meu amo me dará que coma.  
    Sê moço bem mandado, comerás à mesa com teu amo.  
    Tal amo, tais criados.  
    Amos o dão, servos o choram.  
[24]   A chaga do amor, quem a faz a sara.  
    A mão na dor e o olho no amor.  
    Esquivança aparta amor.  
    Não há esperança sem amor nem amor sem receio. 
[24]   Nem sábado sem sol, nem moça sem amor.  
    Ninguém larga sem dor o que possui com amor.  
    O amor no velho traz culpa, mas no mancebo fruto.  
    Por amor que não convém nasce muito mal e pouco bem.  
[24]   Por amor tudo se acaba.  
    Todo o imigo se há-de temer, mormente o amor.  
    Amores de Freira, flores de amendoeira, cedo vêm e pouco duram.  
    Pobreza nunca em amores faz bom feito.  
[24]   Quem casa por amores, maus dias, piores noites.  
    Quem casa por amores, sempre vive em dores.  
    Quem tem amores, não dorme.  
[26]   Anda e anda, nunca transpõe.  
    Besta de andar chão para mim e para meu irmão.  
    Quem não pode andar, que corra.  
    Quem a fama tem perdida, morto anda em vida.  
[26]   Esse mal farás, que andes e não comas.  
    Quem devagar anda pouco alcança.  
    No andar e no vestir serás julgado entre cem mil.  
    À besta que muito anda nunca falta quem tanja. 
[26]   Quem muda fito, com mal anda.  
    Em chão de couce, quem não pode andar que choute.  
[26]   Minha comadre andadora, tirando a sua casa, em todas as outras mora.  
[26]   Uma andorinha não faz verão.  
[26]   A espada e o anel, segundo a mão em que estiver.  
[26]   Socorrer ao correr com alvaiade, que seiscentos anos não se vão debalde.  
    Ano nevoso, ano formoso.  
    A ti chova todo o ano e a mim, Abril e Maio.  
    A vinha posta em bom compasso, o primeiro ano é agraço.  
[26]   De cem em cem anos se fazem dos Reis vilãos, e aos cento e seis, dos vilãos Reis.  
    Em mau ano e em bom ano, aveza bem teu papo.  
    Entre Abril e Maio, moenda para todo o ano.  
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    Foi Maria ao banho, teve que contar todo o ano.  
[26]   Homem necessitado, cada ano apedrejado.  
    Uma sebe dura três anos, três sebes um cão, três cães um cavalo, três cavalos um homem, três homens um cervo, 

três cervos um elefante.  
    Maior é o ano que o mês.  
[26]   Muitos dias há no ano.  
    Não há mal que cem anos dure, nem bem que os ature.  
    Quem bem se estrea, bom ano lhe venha.  
    S. Miguel das uvas, tarde vens e pouco duras, se duas vezes vieras no ano, não estivera com amo.  
[27]   Antes bom Rei que boa lei.  
    Antes com bons a furtar que com maus a orar.  
    Antes forno por vizinho que escudeiro mesquinho.  
    Quem dá o seu antes de morrer, aparelhe-se a bem sofrer.  
[27]   Quem do seu se desapossa antes da morte, dêem-lhe com um maço na fonte.  
    Escreve antes que dês e recebe antes que escrevas.  
[27]   A boa ceia antetempo se enxerga.  
[27]   Aonde te conhecem honra te fazem.  
[27]   Mais apaga boa palavra que caldeira de água.  
    Mal se apaga o fogo com a estopa.  
[27]   Homem apaixonado não admite conselho.  
[27]   A carneiro capado não apalpes o rabo.  
[27]   Apanhador de cinza, derramador de farinha.  
[27]   A quem Deus quer ajudar, o vento lhe apanha a lenha.  
    Quem primeiro anda, primeiro apanha.  
[27]   Casamento de par do lar, compadre dalém do mar.  
    Nem o invejoso medrou nem quem a par dele morou.  
    Não se pode fazer a par comer e assoprar.  
    Tarde dar e negar estão a par.  
[27]   Filha desposada, filha apartada.  
    Quem dos seus se aparta, do remédio se alarga. 
[27]   Em casa de ferreiro peor apeiro.  
[27]   Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha emprestado.  
    Quanto mais gea mais aperta.  
[27]   As dádivas aplacam os homens e os deuses.  
[27]   Falar sem cuidar é tirar sem apontar.  
    Ainda que João Vaz tem besta, não deixam de lhe apontar à testa.  
[27]   Cantar mal e aporfiar.  
[27]   Porfiar, mas não apostar.  
[27]   Aos parvos aparecem os Santos.  
[27]   Ainda que estejas mal com tua mulher, não é bom conselho que cortes o aparelho.  
[27]   Do mal que faz o lobo apraz ao corvo.  
    Não me apraz porta que a muitas chaves faz.  
[27]   Furtar galinha, apregoar rodilha.  
[27]   Aprende alta e baixa e como te tangerem, assi dança.  
    Aprende chorando e rirás ganhando.  
    Aprende por arte e irás por diante.  
    Aprender até morrer.  
[27]   Lenha verde mal se acende, quem muito dorme pouco aprende.  
    Na barba do tolo aprende o barbeiro novo.  
    Quem dorme muito, pouco aprende.  
[27]   Aprendiz de Portugal não sabe coser, quer cortar.  
[27]   A apressada pergunta, vagarosa resposta.  
    Nem por apressados melhorados.  
[27]   Muitos são os chamados, poucos os aproveitados.  
[27]   Aproveita-te do velho, valerá teu voto em conselho.  
[27]   Quem as coisas muito apura, não tem a vida segura.  
    Farinha apurada não ta veja a sogra nem a cunhada.  
[28]   A pimenta aquenta.  
    Pela boca se aquenta o forno.  
    Quem mais perto está do fogo, mais se aquenta. 
[28]   Quando aqui não fores, comerás comigo.  
[28]   Mau de carro, peor de arado.  
    O boi trava pelo arado, mas a mal de seu grado.  
    Cunhados e ferros de arado debaixo do chão são logrados.  
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    Deixa ao boi mijar e farta-a de arar.  
[28]   Aonde irá o boi, que não are?  
[29]   O bom pano na arca se vende.  
    Ao bom pano na arca lhe sai o amo.  
    Nem com toda a fome à arca, nem com toda a sede ao cântaro.  
    Nem olho em carta, nem mão em arca.  
[29]   O marido barca e a mulher arca.  
    Pão da Ilha, arca cheia, barriga vazia.  
[29]   Arde o fogo segundo a lenha do bosque.  
    Arde o verde pelo seco e pagam justos por pecadores.  
    Quantas vezes te ardeu tua casa? Quantas casei filhas.  
[29]   Há olhos que de argueiros se pagam.  
[29]   A mais obriga um rosto bem assombrado que um homem armado.  
    Quem não tiver que fazer, arme navio ou tome mulher.  
[29]   Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã.  
[29]   Quem semea em arneiros, semea moios e colhe quarteiros.  
[29]   Bem cego é quem vê por aro de peneira.  
[29]   Melhor é uma casa na vila que duas no arrabalde.  
[29]   Que em jogo quer em sanha, sempre o gato mal arranha.  
[29]   O que tarda, arrecada.  
    Quem tarda, arrecada.  
    Tarde madruguei, mas bem arrecadei.  
[29]   O bom pagador não arreceia pena.  
[29]   Lá te arreda ganho, não me dês perda.  
    Metes os cães na mouta e arredas-te fora.  
[29]   Nem aquenta nem arrefenta.  
[29]   Tal grado haja quem a velha arregaça.  
[29]   Ao comprar te arremanga.  
[29]   Ao arrendar cantar e ao pagar chorar.  
    Quando arrendar, cantar, e ao pagar chorar.  
    Não arrendes ao coutado rendas nem cavalo.  
    Não fies nem porfies nem arrendes, viverás entre as gentes.  
[29]   Arrenego da besta que de Inverno tem sesta. 
    Arrenego da terra onde o ladrão leva o juiz à cadeia.  
    Arrenego de grilhões, ainda que sejam de ouro. 
    Arrenego de tigelinha de ouro em que hei-de cuspir sangue.  
[29]   Arrenego do amigo que cobre o perigo.  
    Arrenego do cavalo que se enfrea pelo rabo.  
[29]   De calar ninguém se arrependeu, de falar, sempre.  
    Quem cedo determina, cedo se arrepende.  
    Quem prestes se determina, devagar se arrepende.  
    Quem pouco tem e isso dá, cedo se arrependerá. 
[30]   Finge arruído por melhor partido.  
    Aquele é teu amigo, que te tira do arruído.  
    Arruído, arruído, deu a mulher no marido.  
    Homens bons e pichéis de vinho apaziguam o arruído.  
[30]   Quem acorda o cão dormindo, vende a paz e compra arruído.  
[30]   Arroupa-te, que suas.  
[30]   Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua.  
[30]   Arrufos de namorados são amores dobrados.  
[30]   Mãe, casai-me logo, que se me arruga o rosto.  
    O velho a estirar, o diabo a arrugar.  
[30]   Aprende por arte e irás por diante.  
    Coração sem arte não cuida maldade.  
    Para próspera vida, arte, ordem e medida.  
    Quem por rodeios fala, com arte anda.  
[30]   Tudo há mister arte e o comer vontade.  
[30]   A senhor arteiro, servidor ronceiro.  
[30]   De tal árvore tal fruto.  
[30]   A mulher e a galinha por andar se perde asinha. 
    Curtas tem as pernas a mentira e apanha-se asinha.  
    Dá Deus asas à formiga, para que se perca mais asinha.  
    Hóspede que se convida despede-se asinha.  
[30]   Mais asinha se toma um mentiroso que um coxo.  
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    Mete o touro no laço, que asinha vem o prazo.  
    Muitas mãos e poucos cabelos asinha os depenam.  
    Mulher, vento e ventura asinha se muda.  
[30]   Por muito madrugar não amanhece mais asinha.  
    Quem pouco sabe, asinha o reza.  
    Quem quiser plantar asinha, seja de espaço e não com fadiga.  
    Rato que não sabe mais que um buraco asinha é tomado.  
[30]   Vindima molhada, pipa asinha despejada.  
[30]   Alta vai a velha na asna.  
    Asna velha, cinta amarela.  
[31]   Que no cabo, que no rabo, sempre o nosso asno há-de parecer asno.  
    O filho do asno uma hora no dia orneja. 
    Não é o bom bocado para a boca do asno.  
    Não é o mel para a boca do asno.  
[31]   Palha e cevada quanta basta a um asno, assentai-lhe a paga.  
    Asno desovado de longe aventa as pegas.  
    Asno é quem asno tem, mas mais asno quem o não tem.  
    De mim e de meu asno haja pensado, que do mal alheio não hei cuidado.  
[31]   Não sabe o asno que cousa são alféloas.  
    Guarde-vos Deus de Físico experimentador e de asno ornejador.  
    Mais vale ruim cavalo que ter asno.  
    Mais vale ruim asno que ser asno.  
[31]   Mulo ou mula, asno ou burra, rocim nunca.  
    Perdida ou por demais é a decoada em cabeça de asno pardo. 
    Por mais que o asno se queria fazer cavalo, sempre há-de ficar asno.  
[31]   Pequeno azo faz grande dano.  
[31]   Um áspide não mata outro.  
    O áspide e a víbora se emprestam a peçonha.  
[31]   Gramático desfavorecido não tem assado e come cozido.  
[31]   A que hás-de rogar não hás-de assanhar.  
    Não te assanhes com o castigo que te não dá o teu inimigo.  
[31]   Boa é a tardança que assegura.  
[31]   A carne de assem é pouca e sabe bem, mas não para quem filhos tem.  
[31]   Quem seu inimigo assentar em seu lugar, dele se quer tirar.  
    À tua mesa nem à alheia não te assentes com a bexiga cheia.  
    Faze o que manda teu senhor e assentar-te-ás com ele ao sol.  
    Casar-me quero, terei o olho na panela e assentar-me-ei primeiro.  
[31]   Não tem que comer, assenta-se à mesa.  
    O ruim se assenta na mesa, talhada que coma a todos pesa.  
    Quem entra em casa feita ou se assenta à mesa posta, não sabe o que custa.  
    Quem quiser comer comigo, traga em que se assentar.  
[32]   Ao revés o vesti, ande-se assi.  
    Aprende alta e baixa e como te tangerem, assim dança.  
    As palavras boas são, se assim fosse o coração.  
    Por onde vás, assim como vires, assim farás.  
[32]   O mês de Janeiro, como bom cavaleiro, assim acaba como a entrada.  
[32]   Guarde-vos Deus de homem mal assinalado.  
    Homem assinalado, ou mui bom ou mui bravo  
[32]   Não bebas cousa que não vejas, nem assines carta que não leias.  
[32]   Mais quero o velho que me honre que o moço que me assombre.  
[32]   O homem é fogo e a mulher estopa, vem o diabo, assopra.  
[32]   Nas barbas do homem astroso se ensina o barbeiro novo.  
    Março ventoso, Abril chuvoso, do bom colmeal fará astroso.  
[32]   A pergunta astuta, resposta aguda.  
[32]   A calças curtas atacas longas.  
[32]   Não admite ponto nem ataca.  
[32]   Ao delicado pouco mal o tem atado.  
[32]   Não há atalho sem trabalho.  
    Não deixes caminho por atalho.  
[32]   Ata curto, pensa largo, ferra baixo, terás cavalo.  
    O sisudo não ata o saber à estaca.  
[32]   Quem bem ata, bem desata.  
    Quem quiser olho são, ate a mão.  
    Vê bem que ates que desates.  
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[32]   A moço ataviado, mulher ao lado.  
[32]   Água mole me pedra dura tanto dá até que fura.  
    Andar ventura até à sepultura.  
    Até a formiga quer companhia.  
    Até à morte pé forte.  
[32]   Até ao lavar dos cestos há vindima.  
    Até o S. Pedro há o vinho medo.  
    Até prometer ser escasso.  
    A torto e a direito nossa casa até ao tecto.  
[32]   Bom cão de caça até à morte dá ao rabo.  
    Bom saber é calar até ser tempo de falar.  
    Cada um estenda a perna até onde tem a coberta. 
    Comer até adoecer, curar até sarar.  
[32]   Dor de mulher morta dura até à porta.  
    Leite sem pão até à porta vai dar.  
    Não digas mal do ano até que seja passado.  
    Não fio nada até amanhã.  
[32]   Não louves até que proves.  
    Não me chames bem fadada até me veres enterrada.  
    O filho do bom vá até que bem lhe vá.  
    Quem tem amor atrás da portela, tanto olha até que cega.  
[32]   A guerra e a cea começando se atea.  
[33]   Quem tem telhado de vidro, não atire pedras ao do vizinho.  
    Feitos de vilão, atirar a pedra e esconder a mão.  
    Besteiro que mal atira prestes tem a mentira.  
[33]   O necessário deleita e o desnecessário atormenta.  
    Só o necessário deleita e o sobejo atormenta.  
[33]   Homem atrevido, odre de bom vinho e vaso de vidro pouco duram.  
    Homem atrevido dura como vaso de vidro.  
[33]   Quando a criatura denta, morte atenta.  
[33]   Quem em casa da mãe não atura, na da madrasta não espere ventura.  
[33]   Avancha a ti, avancha a ti, não ficará nada para mim.  
    Mais vale um avancha que dous te darei.  
[33]   Carro que canta a seu dono avança.  
[33]   A avareza é suma da virtude.  
[33]   Ao avaro tanto lhe falta o que tem como o que não tem.  
    O avaro não tem e o pródigo não terá.  
[33]   Aquela ave é má, que em seu ninho suja.  
    Ave de bico encurvado, guarte dela como do diabo.  
    Duas aves de rapina não se guardam companhia.  
    O leão é às vezes manjar de pequenas aves.  
[33]   De trigo e de avea minha casa chea.  
    Sega na avea quem ganhar deseja.  
[33]   Mais vale má avença que boa sentença.  
[33]   Asno desovado de longe aventa as pegas.  
    Burra velha de longe aventa as pegas.  
[33]   Assim anda o demo às avessas e o carro com os bois.  
[33]   Avezou-se a velha aos bredos, lambe-lhe os dedos.  
    Avezou-se a velha ao mel, comer se quer.  
   . Em mau ano e em bom ano, aveza teu papo  
[33]   Avicena e Galeno trazem a minha casa o alheio.  
    Mais matou o céu que sarou Avicena.  
[33]   É dourado, avisado e formoso como as trempes.  
[33]   Quem com mau vizinho há-de avizinhar, com um olho há-de dormir e com outro velar.  
[33]   Donde o sandeu se perdeu o bom siso aviso colheu.  
    Quando o sandeu se perdeu, o sisudo aviso colheu.  
[33]   Deixemos pais e avós e por nós outros sejamos bons.  
    Quem com seus avós se honra, consigo traz desonra.  
    Vão-se os dias maus e vão-se os bons, ficam os filhos de ruins avós.  
    Oliveira de meu avó, figueira de meu pai e a vinha que eu puser.  
[33]   Éramos trinta, pariu nossa avó.  
[33]   De má companhia guarte de ser autor nem parte.  
[33]   Axa foi ao banho e teve que contar um ano.  
    Axa não tem que comer e convida hóspedes.  
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[33]   Azado é o pão para a colher.  
[33]   Azáfama, padeiras, que minha mãe quer um pão.  
[33]   Uma hora acaba o que muitas não puderam azar.  
[33]   Homem velho, saco de azares.  
[33]   Pouco fel faz azedo muito mel.  
[34]   Azeite de Oliva todo o mal tira.  
    A verdade e o azeite andam ao de cima.  
[34]   Andando ganha a azenha, que não estando queda.  
[34]   Guarte dos azos e guarte-á Deus dos pecados.  
    Quem arreda o azo, arreda o pecado.  
    Tirados os azos, tirados os pecados.  
[35]   Foi Maria ao banho, teve que contar todo o ano.  
    Axa foi ao banho e teve que contar um ano.  
[35]   Quando um não quer, dous não baralham.  
[36]   Alto para vau, baixo para barco.  
[36]   Pão da Ilha, arca chea, barriga vazia.  
[37]   Ano de Beberas, nem de Pêras, nunca o vejas. 
[39]   O bem apercebido está meio combatido.  
[39]   O que o berço dá a cova o tira.  
[39]   De mala berenjena nunca buena calabaça.  
[40]   Não é regra certa caçar com besta.  
[40]   Besteiro que mal atira prestes tem a mentira.  
    Besteiro mau aos seus atira.  
    Porfia mata veado e não besteiro cansado.  
    Besteiro torto atira aos pés e dá no rosto.  
[40]   À tua mesa nem à alheia não te assentes com a bexiga cheia.  
    Nadar sem bexiga.  
[41]   Quem a meu filho beija, minha boca adoça.  
    Pela boca morre o peixe e a lebre tomam-na a dente.  
[42]   Na almoeda, tem a bolsa queda.  
[46]   Arrima-te aos bons, serás um deles.  
[47]   Contas na mão e borracha à cinta.  
[47]   Arde o fogo segundo a lenha do bosque.  
[49]   Avezou-se a velha aos bredos, lambe-lhe os dedos.  
    Avezou a velha os bredos, souberam-lhe bem, lambeu os dedos.  
    Engou a velha os bredos, souberam-lhe bem, lambeu os dedos.  
[49]   Feros de bugio, ameaças vãs.  
    Bem sabe este onde a bugia tem o rabo.  
[54]   Abaixam-se as cadeiras, levantam-se as tripeças.  
[54]   De calar ninguém se arrependeu, de falar, sempre.  
[54]   A calças curtas atacas longas.  
[54]   Nem por coima de figos à cadeia.  
[55]   Cada dia peixe amarga o caldo.  
    De caldo requentado e de vento de buraco, guardar dele como do diabo.  
[55]   Quem boa cama fizer, nela se deitará.  
    A frade não faças cama e a tua mulher não faças ama.  
    Em cama estreita, deitar primeiro.  
[56]   Campa quebrada nunca sara.  
[57]   Se não houvera mais alhos que canela, o que eles valem valera ela.  
[57]   Ao arrendar cantar, e ao pagar chorar.  
    O Abade donde canta, daí janta.  
    Carro que canta a seu dono avança.  
[57]   Cântaro que vai muitas vezes à fonte ou deixa a asa ou a fronte.  
    Nem com toda a fome à arca, nem com toda a sede ao cântaro.  
[58]   Quem tem medo, compra um cão.  
    Melhor é fazer agastar um cão que uma velha.  
    Uma sebe dura três anos, três sebes um cão, três cães um cavalo, três cavalos um homem, três homens um corvo, 

e três corvos um elefante.  
[59]   Capuz de malha, esse é o que me arma.  
[59]   Quem quiser ver o vilão, meta-lhe o cargo na mão.  
[60]   Comer a duas faces, ou a dous carrilhos.  
[60]   Nem olho em carta, nem mão em arca.  
[62]   Em casa de ferreiro espeto de pau.  
    Melhor é fumo em minha casa que na alhea.  
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    Negra é a cea em casa alhea.  
    Quantas vezes te ardeu tua casa? Quantas casei filhas.  
[62]   A torto e a direito, nossa casa até ao tecto.  
    Quem entra em casa feita, ou se assenta à mesa posta, não sabe o que custa.  
[62]   O casal de ruim lavrador e a vinha de bom adubador.  
[62]   Casamento a par do lar, compadre dalém do mar.  
[64]   Do ruge ruge se fazem os cascavéis.  
[64]   Criaste e não castigaste, não criaste.  
    Não te assanhes com o castigo que te dá o teu inimigo.  
[68]   Um grão não enche o celeiro, mas ajuda a seu companheiro.  
[69]   Afeita um cepo, parecerá mancebo.  
[69]   Como a cera é sobeja, logo queima a Igreja.  
[69]   Gaba-te cesto, que hás-de ir à vindima.  
    Cesteiro que faz um cesto fará cento.  
[69]   Aqui está a chave do jogo.  
[71]   De todos os Santos até o Natal, bom é chover, melhor nevar.  
[71]   Alegrias, Entrudo, que amanhã será Cinza.  
[71]   Março ventoso, Abril chuvoso, do bom colmeal farão astroso.  
[72]   Minha comadre andadora, tirando a sua casa, em todas as outras mora.  
[75]   Morto o afilhado, desfeito o compadrado.  
[76]   Merenda comida, companhia desfeita.  
[76]   Ao comprar te arremanga.  
[77]   Quem a si mesmo não conhece, vivendo desfalece.  
[77]   Rei sem conselho perdeu o seu e não ganha no alheo.  
    Ainda que estejas mal com tua mulher, não é bom conselho que cortes o aparelho.  
[79]   Sobre corno aperreado.  
    Por mais ajuda, sobre cornos penitência.  
[79]   De cossario a cossario perdem-se os barris. 
    De cossario a cossario não se perdem mais que os barris.  
[79]   Não coucejes, ou não dês couces contra o aguilhão.  
[79]   Não arrendes ao coutado rendas nem cavalo.  
[79]   Quando a criatura denta, morte atenta.  
[80]   Lá vão leis onde querem cruzados.  
[81]   Cunhados e ferros de arado debaixo do chão são logrados.  
[81]   Arrenego de tigelinha de ouro em que hei-de cuspir sangue.  
    Quem cospe para o céu, na cara lhe cai.  
[81]   As dádivas aplacam os homens e os deuses.  
    Dádivas quebrantam penhas.  
[81]   Aprende alta e baixa e como te tangerem, assim dança.  
[84]   Em cama estreita, deitar primeiro.  
[84]   Quando a criatura denta, morte atenta.  
[86]   Quem se muda, Deus ajuda.  
    Amanhecerá, far-nos-á Deus mercê.  
    Ainda Deus está onde estava.  
    O amor de Deus vence, todo o al perece.  
[87]   Quem o alheio veste na praça o despe.  
[89]   Cada dia peixe amarga o caldo.  
[90]   Tal é o demo como sua mãe.  
    Bem sabe o demo cujo frangalho rompe.  
    Contas na mão e o demónio no coração.  
    Quem o demo tomou uma vez, sempre lhe fica um jeito.  
[90]   Minha filha Tareja, um diabo a toma, outro a deixa.  
    Homem vergonhoso o demo o trouxe ao Paço.  
    Assim anda o demo às avessas e o carro com os bois.  
    Asno por lama o demo o tanja, e pelo pó o demo haja dele dó.  
[90]   Quem anda em demanda, com o demo anda.  
    Melhor é um pão com Deus que dous com o demo.  
    Quem demos compra, demos vende.  
    Mulher que dano homem na terra do demo mora.  
[90]   Vá-se o demo para o demo, venha Maria para casa.  
    Quem tempo tem e tempo espera, tempo é que o demo lhe leva.  
    Viu-se o demo em socos e quis pisar os outros. 
    Morre o boi e a vaca e fica o demo em casa.  
[90]   No rosto de minha filha vejo quanto o demo toma a  meu genro.  
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[91]   Por dinero baila el perro.  
[91]   Diogo é bom amigo, mas mente de contino.  
[91]   O bom direito, bom é ajudá-lo.  
[93]   Ninguém larga sem dor o que possui com amor.  
    Quem casa por amores, sempre vive em dores.  
[95]   Quem acorda o cão dormindo, vende a paz e compra arruído.  
    Lenha verde mal se acende, quem muito dorme pouco aprende.  
[95]   Anda como dromedário.  
[96]   Quem se empena, e não tem pena, depois se depena e vive em pena.  
[98]   Alegrias, Entrudo, que amanhã será Cinzas.  
[99]   Escreve antes que dês e recebe antes que escrevas.  
[99]   Quando a rameira fia, o letrado reza e o escrivão pergunta quantos são do mês, mal vai a todos três.  
[100]   Mais fere a má palavra que espada afiada.  
    A espada e o anel, segundo a mão em que estiver.  
[100]   Bem sabe a espinha onde fincar.  
[100]   Esquivança aparta amor.  
    Esquivança aparta amor, boas obras homízio.  
[100]   Quem bem se estrea, bom ano lhe venha.  
[100]   Aonde hís? A Évora-Monte fazer barris.  
[104]   Apanhador de cinza, derramador de farinha. 
    Ratos arriba, que todo o branco é farinha.  
[105]   Em cada parte se cozem favas.  
[106]   Pouco fel faz amargo muito mel.  
[107]   Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã.  
[107]   Flor de aloendro, formosa e sem proveito.  
[108]   Em casa de ferreiro espeto de pau.  
[115]   Quem a meu filho beija, minha boca adoça.  
[115]   Finge arruído por melhor partido.  
[116]   Por muito me escudar do fogo caí nas brasas.  
[116]   Nem com toda a fome à ucha, nem com toda a sede ao pote.  
[118]   A frade não faças a cama e a tua mulher não faças ama.  
    Quem ama o frade, ame-lhe o capelo.  
[118]   Amores de freira e flores de amendoeira cedo vêm e pouco duram.  
[118]   Se não houvera sentir frio, acabaram os alfaiates.  
    Dá Deus o frio conforme a roupa.  
[119]   Melhor é fumo em minha casa que na alheia. 
[119]   Furtar galinha, apregoar rodilha.  
    Antes com bons a furtar que com maus a orar.  
    O que se herda não se furta.  
[120]   Avicena e Galeno trazem a minha casa o bem alheio.  
[122]   Quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar.  
[125]   Geada sobre lama água demanda.  
    Nem carvão nem lenha compres, quando gea.  
    Quanto mais gea mais aperta.  
[125]   Em casa de Gonçalo mais pode a galinha que o galo.  
[125]   O gosto danado julga por doce o agro.  
    Onde sobeja a água, o gosto falta.  
    Ao gosto danado, ou estragado, o doce é amargo.  
[125]   A contínua goteira faz sinal na pedra.  
[125]   Gramático desfavorecido não tem assado e come cozido.  
[126]   Arrenego de grilhões, ainda que sejam de ouro.  
[126]   Mal vai à raposa, quando anda aos grilos.  
[127]   Guarda o que não presta, acharás o que hás de mister.  
[128]   O hábito não faz o monge.  
[128]   O que se herda não se furta.  
[128]   Aprende por arte e irás por diante.  
[130]   Homens bons e pichéis de vinho apaziguam o arruído.  
    Por falta de homens fizeram a meu pai juiz.  
[134]   Quem a mão alheia espera, mal janta e peor cea.  
    Quem à mesa alhea come, janta e cea com fome.  
[136]   Quem seu inimigo assenta, em seu lugar dele se quer tirar.  
    Não te assanhes com o castigo que te dá o teu inimigo.  
[136]   Nem o invejoso medrou, nem quem a par dele morou.  
[137]   Arrenego da besta que no inverno tem sesta.  
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[137]   Ida de João Gomes, foi em sela, tornou em alforges.  
    Ainda que João Vaz tem besta, não deixam de lhe apontar à testa.  
    Agora lhe lembra a morte de João Grande.  
    S. Miguel e S. João passado, tanto manda o amo como o criado.  
[137]   Discreto como os bois de João Afonso, que fogem da relva para a erva.  
[137]   Aqui está a chave do jogo.  
    Com teu amo não jogues as pêras.  
    Quem te não ama, em praça ou em jogo te difama.  
[139]   Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã.  
[140]   Avezou-se a velha aos bredos, lambe-lhe os dedos.  
[141]   O leão é às vezes manjar de pequenas aves. 
[141]   Antes bom rei que boa lei.  
    Lá vão leis onde querem cruzados.  
    Lá vão leis onde vós quereis.  
[142]   A quem Deus quer ajudar, o vento lhe apanha a lenha.  
    Lenha verde mal se acende quem muito dorme pouco aprende.  
    Arde o fogo segundo a lenha do bosque.  
    Lenha verde nem se queima nem se acende.  
[142]   Em linhagens longas, alcaides e pregoeiros.  
[143]   O linho, quem o alinha esse o fia.  
[143]   Pela listra se conhece a touca.  
[144]   Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã.  
[144]   Quem não se louva, de ruim se afoga.  
[144]   Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua.  
[145]   Ora pela pêra, ora pela maçã, minha filha nunca é sã.  
[145]   Pequeno machado derruba grande carvalho.  
[145]   Quem na casa da mãe não atura, na da madrasta não espere ventura.  
[145]   Homem que madruga de algo tem cura.  
    Por muito madrugar não amanhece mais asinha.  
[146]   A mãe e a filha por dar são, ou se fazem amigas.  
    Azáfama, padeiras, que minha mãe quer um pão.  
    Para melhores fadas me criava minha mãe.  
[147]   Se não chover entre Maio e Abril, dará o Rei o carro e o carril por uma fogaça e por um funil, e a filha a quem a 

pedir.  
    Se chover em Maio, carregará o Rei o carro; e em Abril, o carril; e entre Abril e Maio, o carro e o carril.  
[151]   Quem adiante não cata, atrás cai e malbarata.  
[151]   Melhor é mau mancebo que feixe de lenha.  
    O amor no velho traz culpa, mas no mancebo fruto.  
[152]   Não há manjar que não enfastie, nem vício que não enfade.  
[155]   Falai no mau, aparelhai o pau.  
    Antes com bons a furtar que com maus a orar.  
[156]   Quem quiser ver o vilão, meta-lhe o cargo na mão.  
    O que nosso for à mão nos virá.  
    Contas na mão e borracha à cinta.  
[158]   O marido barca e a mulher arca.  
    Arruído, arruído, deu a mulher no marido.  
    Queres ver teu marido morto, dá-lhe couves em Agosto.  
[158]   Quem, tem mazela tudo lhe dá nela.  
[159]   Quem tem medo, compra um cão.  
[159]   Afanar, afanar, e nunca medrar.  
[159]   Fugi do alcaide, caí no meirinho.  
    Prendeu-me o alcaide, soltou-me o meirinho.  
    Seja eu meirinho e seja de um moinho.  
[160]   Avezou-se a velha ao mel, comer se quer.  
[163]   A teu amigo dize-lhe mentira, se te guardar verdade, dize-lhe puridade.  
[164]   Merenda comida, companhia desfeita.  
[164]   À tua mesa nem à alheia não te assentes com a bexiga cheia.  
[166]   Maior é o ano que o mês.  
[166]   Quem se aluga pelo S. Miguel, não sai fora quando quer.  
    S. Miguel e S. João passado, tanto manda o amo como o criado.  
[166]   Mijar claro e dar uma figa ao médico.  
    Mijar claro e dar mau grado aos mestres.  
[166]   Bom é missar e a casa guardar.  
[168]   Em Abril e Maio, moenda para todo o ano.  
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[172]   A mulher e a galinha por andar se perde asinha.  
    A adem, a mulher e a cabra é má cousa sendo magra.  
    A mulher andeira diz de todos e todos dizem dela.  
    A mulher que a dous ama a dous engana.  
[172]   Siso em prosperidade, amigo em necessidade e mulher rogada casta raramente se acha.  
    Arruído, arruído, deu a mulher no marido.  
    O homem é fogo, a mulher estopa, vem o diabo, assopra.  
    A homem ruivo e a mulher barbuda de longe os saúda.  
[172]   A frades não faças cama e a tua mulher não faças ama.  
    Ainda que estejas mal com tua mulher, não é bom conselho que cortes o aparelho.  
    Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua.  
    O marido barca e a mulher arca.  
[172]   Quem não tiver que fazer, arme navio ou tome mulher.  
[172]   O hábito não faz o monge.  
[174]   Aprender até morrer.  
[175]   Quem do seu se desapossa antes da morte, dêem-lhe com um maço na fonte.  
    Quem morte alheia espera, longa soga tira.  
    Até à morte, pé forte.  
[176]   Não há melhor adail para desmandados que os mesmos Mouros.  
[176]   Metes os cães na mouta e arredas-te fora.  
    Meteu os cães na mouta e arredou-se fora.  
[176]   Quem se muda, Deus ajuda.  
[178]   Muito come o tolo, mas mais tolo é quem lho dá.  
[178]   Duro com duro não faz bom muro.  
    Abaixam-se o muros, levantam-se os monturos.  
[180]   Arrufos de namorados são amores dobrados.  
[180]   Carrega a nau traseira, andará a vela dianteira.  
[180]   Natal na praça e Páscoa em casa.  
[180]   Quem não tiver que fazer, arme navio ou tome mulher.  
[181]   Tarde dar e negar estão a par.  
[184]   Névoa em alto, água em baixo.  
[185]   Serve ao nobre ainda que pobre, que tempo virá em que to pagará.  
[185]   Em bom pano caem as nódoas.  
[185]   Dá Deus nozes a quem não tem dentes.  
[187]   Obra começada, meia acabada.  
[189]   Quem adiante não olha, atrás cai e malbarata.  
[190]   A mão na dor e o olho no amor.  
    Nem olho em carta, nem mão em arca.  
    Mais vêem quatro olhos que dous.  
    Há olhos que de argueiros se pagam.  
[190]   Oliveira de meu avô, figueira de meu pai e a vinha que eu puser.  
[190]   Nesta vida, os prazeres são por onças e os pesares por arrobas.  
[194]   Manhã de açougue, quem mal fala peor ouve. 
[195]   Honra é sem honra alcaide de aldea e padrinho de boda.  
[196]   Deixemos pais e avós e por nós outros sejamos bons.  
    O bom pai ame-se, o mau sofra-se.  
[197]   Ofício de albardeiro, mete palha e tira dinheiro.  
    Meter palha na albarda de alguém.  
[198]   Não há panela sem testo.  
[198]   Em bom pano caem as nódoas.  
[199]   Falai no mau, aparelhai o pau.  
    Azado é o pau para a colher.  
    Em casa de ferreiro, espeto de pau.  
[202]   O papagaio treme maleitas porque lhe não dão amêndoas confeitas.  
[202]   Quem come a papa, reze o Pater noster.  
[204]   Éramos trinta, pariu nossa avó.  
[204]   A mulher janeleira uvas de parreira.  
[204]   Aos parvos aparecem os santos.  
[205]   A quem te der uma passara, dá-lhe sua asa. 
    Vale mais um pássaro na mão que dous a voar.  
[208]   O áspide e a víbora se emprestam a peçonha.  
[210]   Quem muitas pedras bole, em uma se fere.  
[210]   Muitos Pedreanes há na terra.  
[210]   Até S. Pedro, há o vinho medo.  
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    Quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar.  
    Com o que Pedro sara Sancho adoece.  
[210]   A mulher e a pega fala o que dizeis na praça. 
    Cuida na pega, se é branca, se é preta.  
    Dá-me pega sem mancha, dar-te-ei mulher sem tacha.  
    Asno desovado de longe aventa as pegas.  
[210]   Burra velha de longe aventa as pegas.  
    Ninho feito, pega morta.  
    Tanto pica a pega na raiz dos trovisco que quebra o bico.  
[211]   Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha emprestado.  
[213]   Aqui tendes para pêras.  
    Ora pela maçã, ora pela pêra, minha filha nunca e sã.  
    Com teu amo não jogues as pêras.  
    Algum dia a minha pereira terá pêras.  
[213]   Lá te arreda, ganho, não me dês perda.  
[214]   Ovelha que berra, bocado que perde.  
[215]   A apressada pergunta vagarosa resposta.  
    A pergunta astuta, resposta aguda.  
[217]   Homens bons e pichéis de vinho apaziguam o arruído.  
[218]   Vindima molhada, pipa asinha despejada.  
[218]   Quem mau pleito tem, a vozes o defende.  
[221]   As águias não produzem pombos.  
[221]   Quem conta um conto, sempre lhe acrescenta um ponto.  
[221]   Aqui troce a porca o rabo.  
[223]   Falei no mau, olhai para a porta.  
[223]   Aprendiz de Portugal não sabe coser, quer cortar.  
[225]   Quem te não ama, em praça ou em jogo te difama.  
    Tanto vale cada um na praça quanto vale o que tem na caixa.  
[226]   Não sejas preguiçoso, não serás desejoso.  
[227]   Nas maiores pressas Deus acode.  
    Quem tem pressa vai por terra, que viagens de mar não são certas.  
    Quem tem pressa vá por terra, que por mar pode-se afogar.  
[228]   Em cama estreita, deitar primeiro.  
[228]   O avaro não tem, o pródigo não terá.  
[229]   Dia de purga, dia de amargura.  
[237]   Arrobas não são quintais, nem as cousas são iguais.  
[238]   Ou é lobo, ou rã, ou feixe de lenha, ou arméu de lã.  
[238]   Bem sabe este onde a bugia tem o rabo.  
[239]   Quando a rameira fia, o letrado reza e o escrivão pergunta quantos são do mês, mal vai a todos três.  
    Amor de rameira e convite de estalajadeiro não pode ser que não custe dinheiro.  
[244]   Quem achar remédio primeiro, ajude parceiro.  
[244]   Alquimia é provada ter renda e não gastar nada.  
[245]   A pergunta astuta, resposta aguda.  
[246]   Quem come a papa, reze o Pater Noster.  
[251]   Bem vai ao romeiro, se lhe esquece o bordão.  
    Um romeiro não quer outro por parceiro.  
[254]   Nem sábado sem sol, nem moça sem amor.  
[257]   Dinheiros de sacristão cantando vêm, cantando vão.  
[259]   Quando o sandeu se perdeu, o sisudo aviso colheu.  
    Donde o sandeu se perdeu o bom siso aviso colheu.  
    Quem de sandice adoece, tarde ou nunca guarece.  
[259]   Arrenego de tigelinha de ouro em que hei-de cuspir sangue.  
[265]   Uma sebe dura três anos, três sebes um cão, três cães um cavalo, três cavalos um homem, três homens um cervo, 

três cervos um elefante.  
[265]   Arde o seco pelo verde e pagam justos por pecadores.  
[268]   Faz o que manda teu Senhor e assentar-te-ás com ele ao sol.  
[269]   Anda o teu amo a saber, se queres ser bom servidor.  
[270]   Amos o dão, servos o choram.  
[272]   O sisudo não ata o saber à estaca.  
[275]   Solho de Abril, abre-lhe a mão e deixa-o ir.  
[276]   Dormindo sonham como vos farão do céu cebola.  
[279]   Quem muitas estacas tancha, alguma lhe há-de quebrar.  
[280]   Boa é a tardança que assegura.  
[283]   Tempo à choca e tempo a quem a joga.  
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[283]   Alquimia é provada ter tenda e não gastar nada. 
[292]   A um tredo, dous aleivosos.  
[298]   Nem com toda a fome à ucha, nem com toda a sede ao pote. 
[299]   Nós em al e a velha no portal.  
    Tal grado haja quem a velha arregaça.  
    Alta vai a velha na asna.  
    Melhor é fazer agarrar um cão que uma velha.  
[302]   Velho amador, Inverno.  
    Arrenegai do velho que não adivinha.  
    Homem velho, saco de azares.  
    O amor no velho traz culpa, mas no mancebo fruto.  
[305]   Mulher, vento e ventura asinha se muda.  
[308]   A verdade e o azeite andam à tona de água. 
    A verdade amarga.  
[328]   Arde o seco pelo verde e pagam justos por pecadores.  
[330]   O áspide e a víbora se emprestam a peçonha.  
[330]   Cada feira vale menos como burro de Vicente.  
[331]   Pela vigília se conhece o Dia Santo.  
[333]   Vilão farto de alhos.  
[336]   Nunca de rabo de porco bom virote.  
[336]   Se soubesse a mulher a virtude da arruda, buscá-la-ia de noite à lua.  
[338]   Mais quero pedir à minha peneira um pão apertado que à minha vizinha Emprestado.  
[340]   Tudo há mister arte e o comer vontade.  
    Os astros não violentam as vontades. (Sapiens dominabitur astris.) 
[340]   Aproveita-te do velho, valerá teu voto em conselho.  
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ANEXO 1 

Correspondência entre 
os lugares-comuns de Delicado e os lemas de Rolland

António Delicado Francisco Rolland 

Afeição 50 Afeição 2 
Amizade 74 Amigos 57 
Amo 16 Amo 7 
Criado 33 Criado 9 
Asno 31 Asno 30 
Avareza e Cobiça 18 Avarento 6 
Bondade 32 Bom, e Boa 108 
Caça 55 Caça 10 
Caminho 63 Caminho 12 
Castigo 32 Castigar 10 
Cavalo 46 Cavalo 31 
Casamento 106 Casar 36 
Comer 172 Comer 65 
Dádivas 7 Dar 38 
Ladroice 39 Ladrão 20 
Maldade 102 Mau; 

Mal 
133  

(87+46) 
Medicina 241 Médicos; 

Doente; 
Dor 

22 
(8+7+7) 

Mentira 52 Mentir; 
Mentira; 
Mentirosos 

31 
(15+13+3) 

Mulher 183 Mulher 77 
Morte 37 Morre; 

Morte; 
Morto 

54 
(22+20+12) 

Mula 14 Mula 12 
Oficiais 61 Oficial 10 
Pescado 11 Pescada; 

Peixe 
18 

(1+17) 
Pobreza  52 Pobreza, 

Pobre 
41 

(9+32) 
Preguiça 22 Preguiça; 

Preguiçoso 
11 

(3+8) 
Deus 15 Deus 47 
Filhos 71 Filho; 75 
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Filha (50+25) 
Gado 66 Gado 10 
Galinha 26 Galinha 27 
Guerra e Paz 73 Guerra; 

Paz 
29 

(17+12) 
Homem 121 Homem 51 
Honra 32 Honra 11 
Ignorância 73 Ignorante; 

Saber 
3 

48 
Rei 40 Rei 36 
Riqueza 59 Rica, e Rico; 

Riqueza 
23 

(22+1) 
Segredo e Silêncio 10 Segredo; 

Calar 
7 

11 
Trabalhos 14 Trabalhar 15 
Ventura 64 Ventura 23 
Verdade 11 Verdade, e Verdades 273 
Uso 20 Usar 5 
Ano 5 Ano 18 
Meses do ano 114 Janeiro (21); 

Fevereiro (10); 
Março (19); 
Abril (19); 
Maio (19); 
Junho (9); 
Agosto (15); 
Setembro (3) 

115 
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ANEXO 2 

Variantes detectadas nos adágios 

a) Flexão verbal:

Crescer, & aborrecer, como filho de asno. (BP) 

Cresces, e aborreces como o filho do Asno. 

Da agua mansa te guarda, que da rija ella te aparta. (D) 

Da agua mansa te Guarda, que da rija, ella te apartará. 

Por teu coraçam, julgas o de teu irmam. (D) 

Por teu Coraçaõ julgamos o de teu irmaõ. 

Quereis fazer do amigo inimigo; emprestalhe o vosso, & pedilho. (D) 

Quereis do amigo inimigo, Emprestai-lhe o vosso, e pedi-lho. 

Tiramme o espelho espelho, por fea, & deramno à cega. (D) 

Tiráraõ-me o Espelho por fea, e deraõ-no á cega. 

Acabouse a festa, tomai o tolle. (BP) 

Acabar a Festa, tomar o panete. 

Meteime em restia, que sebolinha sou eu. (D) 

Metter-se como Cebolinha em restea. 

Vossas obras dizem, quem vós sois. (BP) 

Vossas Obras diráõ quem vós sois. 

Fomos por lãa, & viemus tosquiados. (BP) 

Ir por Lãa, e vir tosquiado. 

Nam poem pê em ramo verde. (BP) 

Naõ poem Pé em ramo verde. 

Naõ lhe deixaõ pôr pé em Ramo verde. 
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Por suas versas julga as alheas. (BP) 

Por suas Versas julgava as alheias. 

Quem nam der das suas peras, nam espere das alheas. (BP) 

Quem nam der das suas peras, nam espere das alheas. (D) 

Quem naõ quer dar das suas Peras, naõ espere das alheias. 

Bem estamos de roupa, se nos nam molhamos. (D) 

Bem estamos de roupa, se nos naõ molharmos. 

Pera ter a vista bella olhar o mar, & morar na terra. (BP) 

Por ter a vista bella, olha o Mar, e mora na Terra.

Ceuada grada a outro dia seguada. (D) 

Cevada grada, a outro dia Segada. 

Cevada grada, a outro dia cegalla. 

Pagar na mesma moeda. (BP) 

Pagar na mesma moeda. 

Paguei-lhe na mesma moeda. 

b) Flexão nominal:

A juiz ladram, com os pés na mam. (D) 

A Juiz Ladraõ com o pé na maõ. 

Roupa de Franceses. (BP) 

Roupa de Francezes. 

Roupa de Francez. 

Tomar atalhos nouos, & deixar caminhos velhos. (D) 

Tomar atalhos novos, e deixar caminhos Velhos. 

Tomar atalhos novos, e deixar Caminho velho. 

Há hi mal, que vem por bem. (D) 

Ha males, que vem por bens. (BP) 
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Ha mal, que vem por Bem. 

Ha Males, que vem por bem. 

c) Flexão pronominal:

A dor de cabeça minha, & as vaccas nossas. (D) 

A dor de Cabeça minha, e as vaccas nossas. 

A dôr de cabeça minha, e as Vaccas vossas. 

Quem de mel se faz, as moscas o comem. (D) 

Quem se faz m[e]l, as Moscas o comem. 

Se te fizeres mel, comer-te-haõ as moscas. 

Fazei-vos mel, Comer-vos-haõ as moscas. 

Fallo em alhos, respondeme em bugalhos. (D) 

Fallo-lhe em alhos, responde-me em bugalhos. 

Enfeitai o cepo, parecervosha mancebo. (BP) 

Enfeitai o cepo, parecerá Mancebo. 

Metteivos onde vos naõ chamaõ. (BP) 

Metter, onde o naõ chamaõ. 

Ninguem se metta, onde o naõ chamaõ. 

d) Partículas de ligação

Nestes exemplos, identificam-se variantes ao nível das preposições, de alguns pronomes 

e das conjunções: 

Muito pode o gallo no seu polleiro. (BP) 

Muito póde o Gallo em seu poleiro. 

Muito póde o gallo no seu poleiro. 

Qual cabeça, tal sizo. (D) 

Qual cabeça, tal siso. 

Qual cabeça, qual Siso. 
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Se tens fisico teu amigo, mandao a casa de teu inimigo. (D) 

Se tens Fysico teu amigo, manda-o a casa de seu inimigo. 

Se tens Physico teu amigo, manda-o a casa de teu amigo. 

Sae a açha o madeiro. (D) 

Sae a acha a racha. (BP) 

Sahe a Acha ao madeiro. 

Viver de presente, sem ter conta com o futuro. (BP)

Viver de presente, sem ter em conta com o futuro. 

Vós às duras, eu às maduras. (D) 

Vós ás Duras, eu ás maduras. 

Vai ás duras, e eu ás Maduras. 

Quem de mais alto nada, mais depressa se affoga.  (BP) 

Quem em mais alto Nada, mais depressa se affoga. 

Quem mais nam pòde, com sua mazella morre. (BP) 

Quem mais naõ póde, de sua Mazella morre. 

Mais pode Deos ajudar, que velar, nem madrugar. (D)

Mais póde Deos ajudar, que velar, nem madrugar. 

Mais póde Deos ajudar, que velar, e Madrugar. 

Quem mãy tem na Villa, sette vezes se amorteçe ao dia. (D) 

Quem Mãi tem na Villa, sete Vezes amortece no dia. 

Cuidão os namorados, que tem os outros os olhos quebrados. (D) 

Cuidam os namorados, que todos tem os olhos quebrados. 

O cão com raiua de seu dono traua. (D) 

O Caõ com raiva de seu dono trava. 

O caõ com Raiva em seu dono trava. 

O Perro com raiva a seu dono morde. 
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Là vaõ os pés onde quer o coraçam. (D) 

Lá vaõ os pés, por onde Quer o coraçaõ. 

e) Relações de sinonímia, paronímia, homofonia 

Com estes exemplos, ilustram-se as variantes ao nível de substantivos ou de verbos, a 

partir das relações de sentido que estabelecem entre si (sinonímia, paronímia e, menos 

frequentemente, homofonia). Facilmente identificamos os adágios que se mantiveram na memória 

colectiva, até aos nossos dias: 

A Quinta roda ao carro nam faz senam embaraçar. (D)

A Quinta roda ao carro, naõ faz senaõ embaraço. 

Ainda que a malícia escurece a verdade, nam a pòde apagar. (D) 

Ainda que a Malícia escurece a verdade, naõ a póde apagar. 

Ainda que a malícia escurece a verdade, naõ a póde apanhar. 

Dà Deos amendoas, a quem nam tem dentes. (D) 

Dà Deos biscouto a quem nam tem dentes. (D) 

Dá Deos Amendoas a quem naõ tem dentes. 

Dá Deos nozes a quem naõ tem dentes. 

Pedra muito bolida não cria bolor. (BP) 

Pedra mouidiça, nam cria bolor. (D) 

Pedra movediça, naõ cria bolor. 

Pedra Movediça, nunca cria bolor. 

Pedra movediça, naõ cria Musgo. 

Por ouuir Missa, & dar ceuada, não se empede a jornada. (D) 

Missa, nem cevada naõ estorva a jornada. 

Porcos com frio, homens com vinho fazem gram ruido. (BP) 

Porcos com frio, & homens com vinho fazem gram roido. (D) 

Porcos com frio, Homens com Vinho, fazem graõ ruido. 

Porcos com frio, e Homens com vinho, fazem grande recivo. 
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Que monte de trigo, se nam estiuesse deuido. (D) 

Que monte de trigo, se naõ estivesse Devido. 

Que monte de Trigo, se naõ estivesse devidido. 

Quem cedo determina, cedo se arrepende. (D) 

Quem Cedo se determina, Cedo se arrenega. 

Quem diz mal da egoa, esse a merca. (D) 

Quem diz mal da Egoa, esse a compra. 

Sempre o fogo faz gazalho. (BP) 

Sempre o fogo faz agasalho. 

Sempre o Fogo faz gazalhado. 

Hum doudo, fara cento. (D) 

Hum Doudo fará cento. 

Hum Louco faz cem loucos. 

Mais guarda a vinha o medo, que o vinhateiro. (D) 

Mais guarda a vinha o medo, que o vinheiro. 

Queres saber o por vir, olha o passado. (D) 

Queres vêr o por vir, Olha o passado. 

Vaite daqui ganho, nam me des perda. (D) 

Tirte-lá ganho, naõ me dês perda. 

Armarâ demandas sobre dâ cà aquella palha. (BP) 

Pelejão muitos sobre da ca aquella palha. (BP) 

Fazer extremos por dá cá aquella palha. 

Deitar em sacco roto. (BP) 

Deitar em sacco roto. 

Naõ o botaste em Sacco roto. 



10

O cão com raiua de seu dono traua. (D) 

O Caõ com raiva de seu dono trava. 

O caõ com Raiva em seu dono trava. 

O Perro com raiva a seu dono morde. 

O Rey, que nam toma, quando de seu nam há, assas de seu dá. (D) 

O Rey, que naõ toma, quando do seu naõ ha, a vós do seu dá. (Bl) 

O Rei, que naõ Toma, quando do seu naõ ha, a voz do seu dá. 

f) Estrutura sintáctica (inversões, adição/ omissão de vocábulos, inclusão/ desdobramento de 

variantes, pontuação)

A estrutura sintáctica do mesmo adágio também pode apresentar variantes. As mais 

comuns incidem nos processos de inversão dos elementos da frase, na omissão ou na inclusão de 

vocábulos (eventualmente, o uso e o conhecimento generalizado foram tornando algumas 

expressões mais simples), no desdobramento ou síntese de adágios, bem como na diferente 

pontuação. Apresentamos exemplos por essa mesma ordem: 

De casa do gatto nam vai o rato farto. (D e BP) 

De Casa de gato, naõ vai o rato farto. 

De casa do rato naõ vai o Gato farto. 

Dia de S. Bernabè se secca a palha pello pè. (D) 

Dia de S. Bernabé, se secca a Palha pelo pé. 

Dia de S. Bernardo secca-se a palha pelo pé. 

Em desterro, dá a pobreza mais tormento. (D) 

Em desterro a Pobreza dá mais tormento. 

Se esta cotouia matto, tres me faltam pera quatro. (D) 

Se esta cotovia mato, tres me faltaõ para quatro. 

Se esta cotovia mato, faltaõ-me tres para Quatro. 

Anno de peras nem de beberas, nunqua o vejas. (D) 

Anno de Beberas, nem de Peras, nunca o vejas. 



11

Se o villão soubesse o sabor da galinha em Ianeiro, nenhuma deixaria no poleiro. (D) 

Se o villaõ soubesse o Sabor da gallinha em Janeiro, nenhuma deixaria no poleiro. 

Se o villaõ soubesse o valor da Gallinha em Janeiro, nenhuma deixaria no poleiro. 

Se o villaõ soubesse da gallinha em Janeiro, nenhuma deixaria no Poleiro. 

Meteime em restia, que sebolinha sou eu. (D) 

Metter-se como Cebolinha em restea. 

A grandes cautelas, cautelas mayores. (D) 

A grandes Cautelas, maiores. 

Nem estopa com tiçoens, nem molher com varoens. (D)

Nem estopa com Tições, nem Mulher com varões. 

Nem estopa com tições, nem o rouxinol de cantar, nem a Mulher de varões. 

Saude come, que nam bocca grande. (D) 

Saude come, que naõ boca grande. 

Saude come quem naõ tem Boca grande. 

Està de pedra, & cal. (BP) 

Este negocio he de pedra, e Cal. 

Mais fère a palaura, que espada afiada. (D) 

Mais fere a má palavra, que espada affiada. 

Fazeis huã, & rogais a Deos por outra. (BP) 

Fazer huma, & rogar a Deos por outra. (D) 

Fazeis huma cousa, e rogais a Deos por outra. 

Nam caibo na pelle. (BP) 

Naõ caber na Pelle de contentamento. 

Coze, que cozas, & nam rompas. (D) 

Coze, que cozas, e naõ que Rompas. 
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Cuidar muitas: fazer huma. (D) 

Cuidar muitas cousas, fazer huma. 

Nam fazë boa farinha, id est, não conchavalham. (BP) 

Naõ fazem boa Farinha. 

Arde o verde pello secco, & pagam justos por peccadores. (D) 

Paga o justo pelo peccador. 

A torto, & a direito, nossa casa até o tecto. (D) 

A Torto, e a direito. 

Isto he fallar Portuguez, id est, claro. (BP) 

Isto he fallar Portuguez, (claro.) 

Isto he Fallar Portuguez. 

Tirar com barro à parede, até que pegue. (BP) 

Tirar com barro á parede até que pegue. 

Tirar Barro á parede. 

Agua salobra, na terra secca he doce. (D) 

Agua Salobre he doce. 

Huma mentira acarreta, ou descobre outra. (BP) 

Huma mentira acarreta outra. 

Huma mentira descobre outra. 

Sobre comer, dormir, sobre cear, passos dar. (D) 

Sobre comer dormir, sobre Cear passos dar. 

Sobre comer, dormir. 

Sobre cear, passos dar. 

Não he o diabo tam feio, como o pintam. (BP) 

Naõ he Diabo taõ feio, ou naõ he taõ bravo o leaõ, como o Pintaõ. 
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Ninguem diga, deste pam não comerei. (BP) 

Ninguem diga desta agua naõ Beberei. 

Ninguem diga, desta agua naõ beberei, ou deste paõ não comerei. 

Dorme, como um arganaz. (BP) 

Dorme, como pedra em poço. (BP) 

Dorme como Arganaz, como pedra em poço. 

Quem em Mayo nam merenda, aos finados se encomenda. (D) 

D Quem em Mayo nam merenda, aos mortos se encomenda. (D) 

Quem em Mayo naõ merenda, aos mortos se encommenda, e aos finados encommenda. 

Panela de muitos mal cozida, & bem comida. (BP) 

Panella de muytos, mal comida, & peyor mexida. (D) 

Panela de muitos mal Comida, e peor mexida. 

Panella de muitos, mal cozida, e bem comida, ou, e peor mexida. 

Avezouse a velha ao mel, & comer se quer. (D) 

Avesou-se a Velha ao mel, e comer-se quer. 

Vezou a velha o mel, comello quer, ou vezou os bredos, quer comellos. 

O muito riso he sinal de pouco siso. (BP) 

Onde ha muito riso, ha pouco siso. (BP) 

Onde ha muito rizo, ha pouco siso. 

Onde ha muito Riso, ha pouco siso; ou o muito Riso he sinal de pouco siso. 

Quem tem telhado de vidro, nam tire ao seu visinho. (D) 

Quem tem telhado de vidro, cedo quer acabar. (D) 

Quem tem Telhado de vidro, naõ atire pedras ao do visinho. 

Versas, que nam has de comer, nam as queiras remecher. (BP) 

Versas, que naõ hás de comer, naõ as queiras Remexer. 

Versas, que naõ has de comer, naõ as cuides de mexer, ou naõ as queiras remexer. 

Versas, que has de Comer, naõ as cures de mexer. 



14

Donde sahio a cabra, entre o cordeiro. (D) 

Donde sahio a cabra, entre o Cordeiro. 

Donde sahio a Cabra, entra o Cordeiro? 

Donde sahio a cabra? entre o cordeiro. 

Que horas, pera colher amoras. (BP) 

Que Horas, para colher amoras? 

g) Variantes contraditórias, com revisão do paradigma ideológico

Este tipo de variantes também assenta em alguns processos já anteriormente identificados 

(inversão, inclusão ou omissão de vocábulos), se bem que, nestes casos, o adágio fique sujeito a 

uma profunda mudança se sentido: 

Quem ara, & cria, ouro fia. (D) 

Quem ara, e cria, Ouro fia. 

Quem Ara, e fia, ouro cria. 

Sega sua aveya, quem ganhar deseja. (D) 

Sega a tua avêa, quem ganhar deseja. 

Mal vai á casa, onde a roca manda á Espada. (D) 

Mais val casa, donde a roca manda, que a espada. 

Marido nam vejas, molher cega sejas. (D) 

Marido, naõ vejas; Mulher, cega naõ sejas. 

A mentira nam tem pes. (D) 

A mentira naõ tem Pés. (Bl) 

A Mentira naõ tem pejo. 

De leal, & bom seruidor, virás a ser senhor. (D) 

De leal, e bom servidor, virás a ser Senhor. 

Desleal, e Bom servidor, virás a ser Senhor. 
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Deos consente, mas nam sempre. (D) 

Deos consente, mas não sempre. 

Deos contente, mas não Sempre. 

Nam pude passar o mar, sem da fortuna me queixar. (D) 

Naõ pude passar o mar, sem da Fortuna me queixar. 

Naõ pude Passar mal, sem da fortuna me queixar. 

Grande saber he nam fallar, & comer. (D e BP) 

Grande Saber he, naõ fallar, e comer. 

Grande saber he, naõ escutar, e Comer. 

Nam há casa farta, onde a roca nam anda. (D) 

Naõ ha casa Farta, onde a roca naõ anda. 

Naõ ha casa fórte, onde a Roca naõ anda. 

Quem derradeiro nasce, primeiro chora. (D) 

Quem Derradeiro nasce, primeiro chora. 

Quem primeiro nasce, primeiro Chora. 

Asno por lama, o Demo o tanja: & pello pò, o Demo haja delle dò. (D e Bl) 

Asno por lama o demo o Tanja, e pelo pó o Demo dele haja dó.  

Asno por lama, o dono o tanja, e pelo pó o dono haja delle dó. 
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ANEXO 3 

Universo temático e ideológico dos Adagios de Rolland: 
formas menos valorizadas 

Interesses e motivações da vida e do convívio social e familiar 

Comportamentos e sentimentos, civilidade e urbanidade – formas menos valorizadas: 

Jogar  9 Tardar  5 Varrer  4 Prender  2 

Convidar  8 Usar  5 Assoprar  3 Receber  2 

Cantar  7 Zombar  4 Atirar  3 Repartir  2 

Perguntar  7 Accommetter  4 Caminhar  3 Responder  2 

Untar  7 Aventurar  4 Crer  3 Reter  2 

Deixar  6 Deitar  4 Jejuar  3 Segar  2 

Errar  6 Enfadar  4 Saltar  3 Sentir  2 

Mudar  6 Lavrar  4 Saudar  3 Soalhar  2 

Rir  6 Perdoar  4 Arredar  2 Sonhar  2 

Soar  6 Rapar  4 Arrepender  2 Talhar  2 

Amar  5 Rezar  4 Baralhar  2 Velar  2 

Ameaçar  5 Romper  4 Conhecer  2 Vingar  2 

Lavar  5 Seguir  4 Enxotar  2 Abster  1 

Madrugar  5 Temer  4 Escarmentar  2 Amanhar  1 

Tanger  5 Tosquiar  4 Peccar  2 Amansar  1 

Mesquinho, e 
Mesquinha  

9 Vãa, ou Vã 3 Acutilados 1 Ousado 1 

Preguiçoso, e 
Preguiçosa 

8 Agradecido 2 Bolónio 1 
Presunçosa, ou 
Presumpçosa 

1 

Valente 5 Astroso 2 Denodado 1 Ventureiro 1 

Fiel 3 Delicado 2 Falso 1 Valente 1 
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Os trabalhos e os dias 

Artes e ofícios 

Ladraõ 20 Caçador 4 Carvoeiro 2 Regateira 1 

Juiz 9 Lavrador 4 Forneira 2 Rendeiro 1 

Medicos 8 Physico 4 Hortelaõ 2 Taverneira 1 

Fiandeira 6 Sapateiro 4 Pescador 2 Tendeiro 1 

Padeira 6 Alfaiate 3 Colmeeiro 1 Vaqueiro 1 

Ferreiro 5 Carpinteiro 2 Rameira 1 Vendeiro 1 

Animais 

Caõ 34 Potro 11 Gaviaõ 4 Cóbras  1 

Boys 32 Sardinha 11 Passsaro 4 Coruja  1 

Gato 32 Gado 10 Rez 4 Corvos  1 

Cavallo 31 Raposa 9 Cabrito 3 Ouriço  1 

Asno 30 Bácoro 8 Capaõ 3 Papagaio  1 

Gallinha 27 Burra(o) 8 Pardaes 3 Pavaõ  1 

Lobo 27 Formiga 8 Pega  3 Pescada  1 

Ovelha 23 Rato 8 Pulga  3 Piolho  1 

Porco 19 Pato(a) 7 Saveis  3 Pombo  1 

Vacca 19 Gallo 6 Ave  2 Rola  1 

Peixe 17 Passarinho 6 Bezerrinha  2 Rouxinol  1 

Abelha 13 Perdiz 6 Foráõ 2 Sabujo  1 

Cabra 12 Perro 6 Perdigaõ  2 Serpe  1 

Mula 12 Rocim 6 Porca  2 Tordo  1 

Touro 12 Egoa 5 Sapo 2 Toupeira  1 

Carneiro 11 Mosca 5 Besta  1 Tourinhas 1 

Galgo 11 Truta 5 Bicho  1 Vaquinha  1 

Lebre 11 Cordeiro 4 Bóde  1 Veado  1 



18

A casa 

Casa 35 Arca 6 Taleigas 3 Horto 2 

Porta 14 Cama 6 Telhas 3 Bilha 1 

Mesa 13 Chave 4 Trapo 3 Boceta 1 

Candea 10 Paredes 4 Cabeceira 2 Ombreiras 1 

Panno 10 Telhado 4 Cuba 2 Quintal 1 

Panella 9 Escudela 3 Prato 2 Taça 1 

Horta 7 Espelho 5 Tear 2 Vaso 1 

Celeiro 6 Fumeiro 3 Tesoura 2 Vassoura 1 

Frutos da terra 

Vinho 42 Alhos 7 Figueira 4 Rosa 2 

Trigo 21 Azeite 7 Vinagre 4 Salsa 2 

Vinha 21 Figos 6 Azeitona 3 Alfaces 1 

Mel 18 Graõ 6 Farellos 3 Amendoas 1 

Ovo 16 Nabal, e Nabo 6 Feno 3 Arvore 1 

Queijo 15 Uvas 6 Maçãa, ou Maçã 3 Beringelas 1 

Carne 14 Mosto 5 Pimenta 3 Bugalhos 1 

Sal 14 Palha 5 Abrolhos 2 Cogombro 1 

Peras 9 Cevada 4 Castanha 2 Musgo 1 

Farinha 8 Erva 4 Cerejas 2 Pepino 1 

Leite 8 Favas 4 Melaõ 2 
Torga 
Cebolinha 

1 
1 

Universo do corpo humano 

Mãos, e Maõ 29 Rosto 17 Cabelo 6 Barriga 2 

Pé 29 Ventre 12 Focinhos 6 Beiços 2 

Boca 26 Unhas 11 Pernas 6 Polegar 2 

Cabeça 24 Dedos 10 Braços 5 Bochecha 1 

Barba 22 Lingua  10 Pelle 5 Cãs 1 

Coraçaõ 17 Orelhas 9 Pello 5 Dentuça 1 

Dentes 17 Seyo, ou Seio 7 Face 3   
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ANEXO 4 

ÍNDICES 

1. Índice de frequência 

o(2616) 
e(2165) 
a(2120) 
de(1980) 
que(1870) 
não(1767) 
se(1096) 
é(1047) 
Quem(775) 
em(673) 
A(640) 
com(575) 
O(559) 
do(522) 
te(474) 
tem(453) 
nem(445) 
por(442) 
um(432) 
há(418) 
Não(410) 
quem(404) 
os(395) 
ao(391) 
no(380) 
lhe(363) 
na(329) 
bom(327) 
mal(305) 
ou(305) 
da(285) 
me(283) 
à(283) 
as(276) 
mais(274) 
sem(262) 
como(256) 
Homem(252) 
para(252) 
seu(250) 
bem(242) 
teu(240) 
faz(231) 
Mulher(222) 
Mais(221) 
casa(216) 
dá(187) 
quer(182) 
Deus(178) 
mau(171) 
muito(171) 
De(167) 
pão(168) 
vai(163) 
Em(162) 
Nem(161) 
Se(160) 
pouco(157) 
vale(151) 
são(145) 
uma(142) 
Quando(140) 

nunca(130) 
outro(127) 
boa(122) 
mas(119) 
Bem(118) 
mão(118) 
Ao(117) 
quando(116) 
dia(110) 
Bom(109) 
ser(106) 
todos(105) 
meu(104) 
sua(104) 
Pão(102) 
Por(101) 
velho(101) 
Rei(100) 
vinho(99) 
amigo(98) 
sabe(98) 
ano(94) 
cada(94) 
dar(93) 
minha(91) 
ruim(91) 
três(89) 
está(88) 
Maio(87) 
onde(87) 
tempo(87) 
grande(86) 
Cada(85) 
dinheiro(85) 
Melhor(85) 
vem(85) 
Mal(84) 
Abril(83) 
água(83) 
pelo(82) 
tudo(82) 
má(81) 
pode(80) 
come(79) 
queres(79) 
moço(78) 
tua(77) 
anda(76) 
até(76) 
comer(74) 
Água(72) 
todo(72) 
Do(70) 
sempre(70) 
Mau(69) 
Sol(69) 
aos(67) 
cão(67) 
nos(67) 
velha(67) 
dos(66) 
S(66) 

senão(66) 
ter(66) 
Um(66) 
boca(65) 
fazem(65) 
filho(65) 
fogo(65) 
Onde(65) 
Janeiro(63) 
vezes(63) 
dous(61) 
tal(61) 
Agosto(60) 
às(59) 
cavalo(59) 
Casa(58) 
Com(58) 
alheio(57) 
pela(57) 
tanto(57) 
tira(55) 
conselho(54) 
diz(54) 
Nunca(54) 
perde(54) 
Ruim(54) 
Amigo(53) 
cousa(53) 
duas(53) 
Muito(53) 
olho(52) 
fazer(51) 
Velho(51) 
asno(50) 
Pai(50) 
primeiro(50) 
só(50) 
Como(49) 
filha(49) 
nada(49) 
tarde(49) 
vão(49) 
lo(48) 
porque(48) 
Dinheiro(47) 
entre(47) 
põe(47) 
saber(47) 
amo(46) 
Comer(46) 
mulher(46) 
pobre(46) 
toda(46) 
Ainda(45) 
alheia(45) 
cabeça(45) 
gato(45) 
melhor(45) 
rosto(45) 
Vinho(45) 
amor(44) 
coração(44) 

falta(44) 
Filho(44) 
fome(44) 
galinha(44) 
inimigo(44) 
Inverno(44) 
Mar(44) 
Marido(44) 
muitos(44) 
Para(44) 
pé(44) 
v(44) 
vida(44) 
cedo(43) 
Na(43) 
antes(42) 
asinha(42) 
Asno(42) 
Dia(42) 
Mãe(42) 
Março(42) 
mesa(42) 
seja(42) 
Terra(42) 
trigo(42) 
Verão(42) 
Antes(41) 
Cavalo(41) 
das(41) 
Diabo(41) 
falar(41) 
quanto(41) 
rico(41) 
toma(41) 
bons(40) 
depois(40) 
deve(40) 
fora(40) 
leva(40) 
mel(40) 
cousas(39) 
frio(39) 
mãos(39) 
mata(39) 
ouro(39) 
parte(39) 
vinha(39) 
Boa(38) 
Cão(38) 
deixa(38) 
eu(38) 
morte(38) 
No(38) 
Pedro(38) 
Praça(38) 
quero(38) 
As(37) 
dono(37) 
ela(37) 
fala(37) 
honra(37) 
ninguém(37) 

olhos(37) 
sobre(37) 
terra(37) 
assim(36) 
Donde(36) 
mete(36) 
vos(36) 
Assim(35) 
Cavaleiro(35) 
noite(35) 
outra(35) 
Sabe(35) 
sai(35) 
Tal(35) 
Tempo(35) 
maus(34) 
moça(34) 
quiser(34) 
rabo(34) 
tão(34) 
Tudo(34) 
À(33) 
Amor(33) 
Boca(33) 
entra(33) 
espera(33) 
longe(33) 
siso(33) 
Vila(33) 
vizinho(33) 
á(32) 
ajuda(32) 
arca(32) 
Demo(32) 
ele(32) 
Filha(32) 
mister(32) 
porta(32) 
Quer(32) 
Rio(32) 
si(32) 
ver(32) 
vilão(32) 
caminho(31) 
Dá(31) 
deita(31) 
dele(31) 
Gato(31) 
João(31) 
Lá(31) 
poucos(31) 
querem(31) 
Uma(31) 
Andar(30) 
Come(30) 
Da(30) 
lenha(30) 
logo(30) 
mim(30) 
morto(30) 
Os(30) 
outros(30) 

peor(30) 
Pobre(30) 
vaca(30) 
vento(30) 
ventura(30) 
Conselho(29) 
dão(29) 
dias(29) 
É(29) 
ganha(29) 
Homens(29) 
Moça(29) 
ouve(29) 
Quanto(29) 
verdade(29) 
ama(28) 
barba(28) 
cento(28) 
fica(28) 
filhos(28) 
ladrão(28) 
Moço(28) 
Ninguém(28) 
Pouco(28) 
Senhor(28) 
Tanto(28) 
vê(28) 
Ano(27) 
boi(27) 
dura(27) 
Fazer(27) 
Guarda(27) 
maior(27) 
menos(27) 
nenhum(27) 
parece(27) 
Qual(27) 
Tarde(27) 
amigos(26) 
Anda(26) 
Boi(26) 
carne(26) 
cea(26) 
Dar(26) 
dor(26) 
Falar(26) 
faze(26) 
Fevereiro(26) 
Fidalgo(26) 
guarda(26) 
la(26) 
Lobo(26) 
manda(26) 
Mão(26) 
medo(26) 
muitas(26) 
Muitos(26) 
Mundo(26) 
remédio(26) 
Santo(26) 
torna(26) 
Trigo(26) 
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Ventura(26) 
cai(25) 
canta(25) 
Carne(25) 
compra(25) 
doudo(25) 
Filhos(25) 
hás(25) 
lobo(25) 
más(25) 
morre(25) 
ovelha(25) 
pano(25) 
suas(25) 
vende(25) 
alma(24) 
Barba(24) 
bebe(24) 
Cabeça(24) 
dente(24) 
faça(24) 
feira(24) 
Galinha(24) 
guerra(24) 
mula(24) 
Ouro(24) 
Perde(24) 
Primeiro(24) 
qual(24) 
razão(24) 
semea(24) 
seus(24) 
ti(24) 
traz(24) 
vás(24) 
caça(23) 
castigo(23) 
comem(23) 
cria(23) 
estão(23) 
Isto(23) 
lugar(23) 
Má(23) 
muita(23) 
Nada(23) 
passa(23) 
pedra(23) 
peixe(23) 
pés(23) 
Tem(23) 
Vai(23) 
Vilão(23) 
Vinha(23) 
vive(23) 
acaba(22) 
besta(22) 
calar(22) 
carro(22) 
conta(22) 
dês(22) 
fama(22) 
Faze(22) 
Fazenda(22) 
fia(22) 
gente(22) 
haja(22) 
Maria(22) 
ninho(22) 
paga(22) 
Pé(22) 
porco(22) 
Queijo(22) 
Sempre(22) 

sisudo(22) 
vizinha(22) 
cem(21) 
cheia(21) 
corre(21) 
custa(21) 
dentes(21) 
dorme(21) 
farta(21) 
farto(21) 
fez(21) 
formosa(21) 
grão(21) 
hão(21) 
Juiz(21) 
marido(21) 
Morte(21) 
novo(21) 
Ovelha(21) 
palha(21) 
papo(21) 
paz(21) 
pedir(21) 
pergunta(21) 
saco(21) 
Santa(21) 
Santos(21) 
Vale(21) 
vires(21) 
acha(20) 
ainda(20) 
Coração(20) 
dela(20) 
deseja(20) 
donde(20) 
ei(20) 
El(20) 
feito(20) 
Guerra(20) 
haver(20) 
Honra(20) 
Olho(20) 
Olhos(20) 
Ovo(20) 
pede(20) 
pena(20) 
quente(20) 
Semea(20) 
têm(20) 
Alcaide(19) 
basta(19) 
beber(19) 
busca(19) 
colhe(19) 
cuidado(19) 
dê(19) 
dizem(19) 
Enquanto(19) 
Fome(19) 
fores(19) 
fortuna(19) 
gado(19) 
galo(19) 
ir(19) 
Ladrão(19) 
levanta(19) 
Médico(19) 
Mel(19) 
Miguel(19) 
morrer(19) 
Mula(19) 
Natal(19) 
nela(19) 

Ofício(19) 
olha(19) 
palavra(19) 
palavras(19) 
par(19) 
Peixe(19) 
Rabo(19) 
Razão(19) 
Roma(19) 
será(19) 
vá(19) 
Velha(19) 
Verdade(19) 
Até(18) 
bois(18) 
cama(18) 
carneiro(18) 
demo(18) 
detrás(18) 
digas(18) 
dói(18) 
fará(18) 
Grande(18) 
Já(18) 
lá(18) 
meio(18) 
mês(18) 
metas(18) 
moinho(18) 
nasce(18) 
néscio(18) 
nossa(18) 
ofício(18) 
parentes(18) 
Príncipe(18) 
Que(18) 
Rosto(18) 
Saber(18) 
Sal(18) 
ventre(18) 
Vida(18) 
anos(17) 
Arrenego(17) 
ás(17) 
boas(17) 
capa(17) 
casada(17) 
Deita(17) 
duro(17) 
enche(17) 
jogo(17) 
lã(17) 
lava(17) 
língua(17) 
muda(17) 
Palavras(17) 
pássaro(17) 
pega(17) 
posta(17) 
queijo(17) 
queima(17) 
rato(17) 
Rico(17) 
Siso(17) 
Sobre(17) 
sofre(17) 
Vaca(17) 
vejas(17) 
venha(17) 
virtude(17) 
Vizinho(17) 
alcança(16) 
Aonde(16) 

Aqui(16) 
cabelo(16) 
companheiro(16) 
corta(16) 
cura(16) 
Dono(16) 
Dor(16) 
dormir(16) 
escudeiro(16) 
foi(16) 
gasta(16) 
hora(16) 
mãe(16) 
manhã(16) 
monte(16) 
morta(16) 
mui(16) 
nas(16) 
nome(16) 
Obra(16) 
Paz(16) 
Pela(16) 
perder(16) 
perigo(16) 
pois(16) 
Saco(16) 
sara(16) 
serás(16) 
sofrer(16) 
todas(16) 
Vento(16) 
Vindima(16) 
vir(16) 
al(15) 
Amigos(15) 
amores(15) 
ão(15) 
arruído(15) 
atrás(15) 
baixo(15) 
caldo(15) 
Caminho(15) 
caro(15) 
cresce(15) 
Debaixo(15) 
direito(15) 
erva(15) 
faças(15) 
fosse(15) 
gordo(15) 
gosto(15) 
graça(15) 
Guarte(15) 
homem(15) 
Horta(15) 
igual(15) 
Lei(15) 
Oficial(15) 
pau(15) 
Pedra(15) 
quatro(15) 
seca(15) 
sete(15) 
tais(15) 
Tomar(15) 
valem(15) 
veja(15) 
Ventre(15) 
Vezes(15) 
vindima(15) 
viverás(15) 
aí(14) 
Aldea(14) 

arte(14) 
Bácoro(14) 
bebas(14) 
bolsa(14) 
Casar(14) 
Cento(14) 
Céu(14) 
companhia(14) 
Comprar(14) 
compres(14) 
couce(14) 
cuida(14) 
deu(14) 
Dormir(14) 
Fala(14) 
Fogo(14) 
formoso(14) 
Igreja(14) 
leite(14) 
Menino(14) 
Mesa(14) 
mesquinho(14) 
Meu(14) 
meus(14) 
Missa(14) 
obras(14) 
outrem(14) 
Palavra(14) 
passado(14) 
Pés(14) 
Porco(14) 
Povo(14) 
proveito(14) 
sangue(14) 
Sardinha(14) 
Seja(14) 
sinal(14) 
Sofrer(14) 
terás(14) 
tomar(14) 
uvas(14) 
veste(14) 
vez(14) 
Viúva(14) 
Vive(14) 
alhos(13) 
aonde(13) 
Besta(13) 
Besteiro(13) 
bocado(13) 
boda(13) 
cabra(13) 
cães(13) 
Cea(13) 
Cedo(13) 
chão(13) 
chega(13) 
chora(13) 
chorar(13) 
Companhia(13) 
corpo(13) 
criado(13) 
Cuidado(13) 
deitar(13) 
devagar(13) 
Doudo(13) 
Duro(13) 
farás(13) 
fies(13) 
forca(13) 
fria(13) 
fundo(13) 
galgo(13) 

Galgo(13) 
Grão(13) 
guardar(13) 
Inimigo(13) 
Ir(13) 
largo(13) 
Língua(13) 
louva(13) 
magra(13) 
magro(13) 
mancebo(13) 
mar(13) 
Martinho(13) 
meia(13) 
menino(13) 
mil(13) 
Mouro(13) 
novas(13) 
Ou(13) 
Panela(13) 
Páscoa(13) 
passarinho(13) 
pedaço(13) 
penhor(13) 
perda(13) 
perdeu(13) 
pobreza(13) 
pouca(13) 
prado(13) 
prata(13) 
sal(13) 
seguro(13) 
sente(13) 
Seu(13) 
somos(13) 
telhado(13) 
tirar(13) 
Todos(13) 
tome(13) 
torto(13) 
verás(13) 
verde(13) 
vergonha(13) 
Vizinha(13) 
vontade(13) 
agora(12) 
andar(12) 
aprende(12) 
Aquele(12) 
Azeite(12) 
barbas(12) 
cabo(12) 
cala(12) 
cara(12) 
Carneiro(12) 
casar(12) 
celeiro(12) 
conhece(12) 
dano(12) 
dará(12) 
deixar(12) 
discreto(12) 
doente(12) 
engana(12) 
enganar(12) 
espada(12) 
feita(12) 
for(12) 
Frade(12) 
Frio(12) 
ganhar(12) 
gorda(12) 
grandes(12) 
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Hóspede(12) 
Índia(12) 
Irmãos(12) 
já(12) 
lambe(12) 
lar(12) 
manso(12) 
mentira(12) 
mesmo(12) 
mosto(12) 
mostra(12) 
Muitas(12) 
obra(12) 
Pano(12) 
pequeno(12) 
perdida(12) 
Porta(12) 
praça(12) 
promete(12) 
prudente(12) 
Quente(12) 
ruído(12) 
sabem(12) 
Saúde(12) 
segundo(12) 
serve(12) 
sombra(12) 
tens(12) 
tiram(12) 
to(12) 
Todo(12) 
Toma(12) 
Vê(12) 
Vende(12) 
viu(12) 
viva(12) 
abre(11) 
alto(11) 
amanhã(11) 
Aquela(11) 
azeite(11) 
Bois(11) 
Bolsa(11) 
Bons(11) 
burra(11) 
cabedal(11) 
Cabra(11) 
camisa(11) 
Candea(11) 
cases(11) 
casta(11) 
cear(11) 
cego(11) 
cobre(11) 
Contas(11) 
Cuida(11) 
culpa(11) 
dai(11) 
debaixo(11) 
demanda(11) 
emprestado(11) 
Entre(11) 
estar(11) 
falte(11) 
Fama(11) 
farinha(11) 
feixe(11) 
Ferreiro(11) 
Físico(11) 
Gado(11) 
gastar(11) 
hei(11) 
leal(11) 

lebre(11) 
Lebre(11) 
lei(11) 
Leite(11) 
leve(11) 
Manda(11) 
mente(11) 
Mente(11) 
Minha(11) 
Moinho(11) 
molhado(11) 
Morre(11) 
Morto(11) 
negro(11) 
nenhuma(11) 
nosso(11) 
orelha(11) 
Parece(11) 
pegas(11) 
pequena(11) 
perto(11) 
peso(11) 
Pobreza(11) 
poder(10) 
Portugal(11) 
Queres(11) 
raposa(11) 
Raposa(11) 
rei(11) 
Reis(11) 
reza(11) 
rocim(11) 
sandeu(11) 
Sangue(11) 
Serve(11) 
sogra(11) 
suja(11) 
Também(11) 
tardio(11) 
Tirar(11) 
Touro(11) 
Três(11) 
Unhas(11) 
uns(11) 
velhos(11) 
vêm(11) 
virá(11) 
Abade(10) 
Agora(10) 
Alegria(10) 
alta(10) 
andam(10) 
ante(10) 
aparta(10) 
Aprende(10) 
aqui(10) 
arado(10) 
Assaz(10) 
astroso(10) 
atira(10) 
Boas(10) 
Boda(10) 
bredos(10) 
Burra(10) 
cantar(10) 
carril(10) 
carta(10) 
causa(10) 
cevada(10) 
chama(10) 
cheio(10) 
chove(10) 
chover(10) 

chuvoso(10) 
claro(10) 
comas(10) 
comida(10) 
costume(10) 
deixam(10) 
Depressa(10) 
desonra(10) 
Deve(10) 
Diz(10) 
Dos(10) 
elas(10) 
emendar(10) 
engano(10) 
então(10) 
erro(10) 
Espada(10) 
espere(10) 
esse(10) 
esta(10) 
Farta(10) 
Faz(10) 
fazenda(10) 
fel(10) 
Fermosa(10) 
ferro(10) 
figo(10) 
Formiga(10) 
Fulano(10) 
fumo(10) 
galinhas(10) 
grado(10) 
guarde(10) 
Hora(10) 
Ida(10) 
jaz(10) 
lhes(10) 
Mentira(10) 
Mete(10) 
mole(10) 
néscios(10) 
Ninho(10) 
nova(10) 
Ovelhas(10) 
pagar(10) 
palmo(10) 
parceiro(10) 
parente(10) 
pastor(10) 
pedras(10) 
peior(10) 
pelos(10) 
peneira(10) 
pêras(10) 
perdido(10) 
pessoa(10) 
podre(10) 
ponte(10) 
Prata(10) 
prazer(10) 
Quantas(10) 
Quatro(10) 
quebra(10) 
roto(10) 
sardinha(10) 
saúde(10) 
sede(10) 
seio(10) 
Seio(10) 
servidor(10) 
Setembro(10) 
sou(10) 
teme(10) 

tenha(10) 
tenho(10) 
teve(10) 
tiver(10) 
trata(10) 
tu(10) 
vence(10) 
Vergonha(10) 
Abelha(9) 
Abelhas(9) 
açougue(9) 
alguém(9) 
algum(9) 
aquele(9) 
aquenta(9) 
assenta(9) 
assentar(9) 
Avarento(9) 
Avezou(9) 
bico(9) 
Caça(9) 
Caldo(9) 
Carro(9) 
chuva(9) 
comprar(9) 
crê(9) 
Dente(9) 
Dentes(9) 
dentro(9) 
Depois(9) 
descobre(9) 
disse(9) 
doce(9) 
Dorme(9) 
dormindo(9) 
duras(9) 
estopa(9) 
fadas(9) 
faminto(9) 
farão(9) 
Farinha(9) 
Farto(9) 
feia(9) 
Festa(9) 
fiador(9) 
Fiandeira(9) 
fim(9) 
fonte(9) 
formiga(9) 
forte(9) 
fruto(9) 
Gasta(9) 
genro(9) 
Há(9) 
hoje(9) 
inimigos(9) 
janta(9) 
Junho(9) 
ladra(9) 
Lavrador(9) 
Lenha(9) 
Levar(9) 
lho(9) 
longa(9) 
Lua(9) 
maço(9) 
madrugar(9) 
malícia(9) 
manca(9) 
manjar(9) 
mato(9) 
Medo(9) 
Meter(9) 

natureza(9) 
osso(9) 
Osso(9) 
ovo(9) 
Paga(9) 
Papo(9) 
passada(9) 
Pelo(9) 
Pêras(9) 
Perdido(9) 
Perdiz(9) 
perna(9) 
Pode(9) 
ponto(9) 
potro(9) 
Potro(9) 
quebrar(9) 
queda(9) 
resposta(9) 
rica(9) 
Sabor(9) 
sabor(9) 
Só(9) 
soubesse(9) 
touro(9) 
vau(9) 
vazia(9) 
Vencer(9) 
vens(9) 
Veste(9) 
vestido(9) 
Vez(9) 
Vicente(9) 
viúva(9) 
viver(9) 
abelhas(8) 
achar(8) 
acharás(8) 
afilhado(8) 
agraço(8) 
alegria(8) 
alguma(8) 
Alma(8) 
Aos(8) 
apanha(8) 
asas(8) 
Avicena(8) 
Barbas(8) 
barbeiro(8) 
Barbeiro(8) 
Barca(8) 
barco(8) 
batido(8) 
borracha(8) 
branco(8) 
bravo(8) 
buraco(8) 
cadeia(8) 
Camisa(8) 
capelo(8) 
casas(8) 
Castigo(8) 
cavaleiro(8) 
cega(8) 
centeio(8) 
cera(8) 
chova(8) 
cima(9) 
cobiça(8) 
cobra(8) 
coma(8) 
compadre(8) 
conhecer(8) 

corvo(8) 
criados(8) 
dana(8) 
debalde(8) 
dedo(8) 
depressa(8) 
Devagar(8) 
deves(8) 
diante(8) 
diga(8) 
digo(8) 
Dous(8) 
eira(8) 
entende(8) 
erra(8) 
escusa(8) 
espelho(8) 
esperes(8) 
esquece(8) 
estende(8) 
faço(8) 
fadiga(8) 
fere(8) 
fiar(8) 
Fiar(8) 
Fio(8) 
força(8) 
forno(8) 
Fortuna(8) 
Francês(8) 
Genro(8) 
homens(8) 
hóspedes(8) 
houvera(8) 
iguais(8) 
infra(8) 
inveja(8) 
isto(8) 
Jejum(8) 
Jogo(8) 
juízo(8) 
junto(8) 
Lã(8) 
lama(8) 
las(8) 
levantam(8) 
linho(8) 
louçã(8) 
madruga(8) 
mandados(8) 
mantém(8) 
Mãos(8) 
Marta(8) 
meninos(8) 
Mestre(8) 
metade(8) 
Monte(8) 
mora(8) 
Nas(8) 
natural(8) 
necessário(8) 
Necio(8) 
negócio(8) 
Nenhum(8) 
nó(8) 
nós(8) 
Obras(8) 
oito(8) 
ovelhas(8) 
pagador(8) 
Pagar(8) 
pai(8) 
parecer(8) 
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Parentes(8) 
Pedras(8) 
pele(8) 
Pequeno(8) 
perca(8) 
Perder(8) 
Perigo(8) 
Perro(8) 
pesa(8) 
pôr(8) 
Porfia(8) 
posso(8) 
posto(8) 
poucas(8) 
Prado(8) 
prato(8) 
preguiçoso(8) 
queiras(8) 
Rainha(8) 
Rato(8) 
renda(8) 
responde(8) 
rogam(8) 
ruins(8) 
sabes(8) 
São(8) 
Sapato(8) 
serra(8) 
Sinal(8) 
sisudos(8) 
soa(8) 
Sogra(8) 
Tão(8) 
temos(8) 
tenhas(8) 
Ter(8) 
terá(8) 
tive(8) 
Toda(8) 
Tolo(8) 
Torto(8) 
unhas(8) 
Uvas(8) 
valente(8) 
Vão(8) 
vazio(8) 
veio(8) 
vejo(8) 
venda(8) 
Vender(8) 
Verdades(8) 
vidro(8) 
vingar(8) 
voda(8) 
vós(8) 
açor(7) 
adivinha(7) 
adoece(7) 
agulha(7) 
ajudar(7) 
Al(7) 
albarda(7) 
Aldeia(7) 
alegre(7) 
além(7) 
Alfaiate(7) 
Alhos(7) 
Alveitar(7) 
amarga(7) 
Amo(7) 
Amores(7) 
ande(7) 
aparecem(7) 

apraz(7) 
Arca(7) 
ave(7) 
Ave(7) 
aventa(7) 
busques(7) 
caldeira(7) 
cansa(7) 
cardos(7) 
Castiga(7) 
chave(7) 
cheira(7) 
Chora(7) 
Choram(7) 
Chorar(7) 
Companheiro(7) 
comum(7) 
conhecido(7) 
contar(7) 
Corte(7) 
Cousa(7) 
Cresce(7) 
cunhada(7) 
curar(7) 
dado(7) 
Dai(7) 
darei(7) 
Dedo(7) 
dedos(7) 
delgado(7) 
der(7) 
detém(7) 
dez(7) 
Dezembro(7) 
dirão(7) 
Discreto(7) 
Dizem(7) 
Doente(7) 
Domingo(7) 
dores(7) 
Duas(7) 
égua(7) 
embora(7) 
enfermar(7) 
era(7) 
Erva(7) 
escasso(7) 
espanta(7) 
espinha(7) 
estando(7) 
este(7) 
Este(7) 
faltam(7) 
fazes(7) 
fede(7) 
Ferro(7) 
festa(7) 
ficar(7) 
folga(7) 
Forca(7) 
Forno(7) 
fraco(7) 
fumeiro(7) 
Galinhas(7) 
Galo(7) 
ganham(7) 
gea(7) 
Geada(7) 
Gorda(7) 
guar(7) 
guarte(7) 
Hoje(7) 
honrado(7) 

Hóspedes(7) 
Ilha(7) 
joga(7) 
laço(7) 
lança(7) 
lembra(7) 
Letrado(7) 
lodo(7) 
madeiro(7) 
malha(7) 
mandado(7) 
Más(7) 
medida(7) 
melhores(7) 
merece(7) 
Mesquinho(7) 
Morrer(7) 
negar(7) 
Neve(7) 
Nora(7) 
outras(7) 
ovos(7) 
Padeira(7) 
pagam(7) 
Palha(7) 
panela(7) 
passar(7) 
Passar(7) 
Pele(7) 
Penhor(7) 
perigoso(7) 
pica(7) 
pó(7) 
poleiro(7) 
puderes(7) 
quedo(7) 
queremos(7) 
Real(7) 
recado(7) 
rego(7) 
regra(7) 
rio(7) 
roca(7) 
Rocim(7) 
Roupa(7) 
Sábado(7) 
sair(7) 
Sandeu(7) 
sarar(7) 
Segredo(7) 
segue(7) 
sei(7) 
Senhora(7) 
Senhores(7) 
Senhorio(7) 
sepultura(7) 
seria(7) 
sobe(7) 
soe(7) 
Sogro(7) 
Sono(7) 
Sopa(7) 
Surdo(7) 
tacha(7) 
também(7) 
tantos(7) 
Tardio(7) 
tento(7) 
teus(7) 
tinha(7) 
tolo(7) 
trabalho(7) 
valer(7) 

Vede(7) 
vela(7) 
vencer(7) 
vosso(7) 
vozes(7) 
abasta(6) 
acções(6) 
acende(6) 
acerta(6) 
adivinho(6) 
Agulha(6) 
Alheo(6) 
Alto(6) 
Ama(6) 
Amar(6) 
ambos(6) 
ame(6) 
apaga(6) 
aparelha(6) 
apertado(6) 
apontar(6) 
Arde(6) 
arma(6) 
armado(6) 
arreda(6) 
Arruído(6) 
ata(6) 
aves(6) 
aviso(6) 
avós(6) 
baila(6) 
baixa(6) 
Barato(6) 
barriga(6) 
Bilha(6) 
Borracha(6) 
branca(6) 
buscá(6) 
cabem(6) 
calças(6) 
calma(6) 
cansado(6) 
Capelo(6) 
casal(6) 
Casas(6) 
cata(6) 
Celeiro(6) 
cerrada(6) 
certa(6) 
Cevada(6) 
cevo(6) 
coelho(6) 
colher(6) 
colheu(6) 
Compra(6) 
consigo(6) 
Conta(6) 
contenta(6) 
contra(6) 
corda(6) 
cossario(6) 
cozido(6) 
crescido(6) 
cuidando(6) 
cuja(6) 
dança(6) 
Dão(6) 
debulha(6) 
Deitar(6) 
d'El(6) 
derradeiro(6) 
diabo(6) 
diligência(6) 

dirá(6) 
dita(6) 
dó(6) 
doa(6) 
dobrados(6) 
Égua(6) 
enchem(6) 
encobre(6) 
enforcado(6) 
Enganar(6) 
engordar(6) 
Escudeiro(6) 
espalda(6) 
Espelho(6) 
esperança(6) 
Fadas(6) 
far(6) 
farei(6) 
fastio(6) 
Feira(6) 
feitos(6) 
feno(6) 
Fia(6) 
fiel(6) 
filhas(6) 
Focinhos(6) 
Fugir(6) 
fui(6) 
Furtar(6) 
gaba(6) 
Gastar(6) 
Gavião(6) 
geração(6) 
governo(6) 
Guardar(6) 
herdeiro(6) 
honre(6) 
Ignorante(6) 
ira(6) 
isso(6) 
ladre(6) 
larga(6) 
Leis(6) 
levar(6) 
limpa(6) 
livre(6) 
longas(6) 
Louco(6) 
loucura(6) 
mágoa(6) 
males(6) 
manga(6) 
manteiga(6) 
matam(6) 
Maus(6) 
Meirinho(6) 
mesma(6) 
migalha(6) 
Ministros(6) 
mo(6) 
morde(6) 
morrem(6) 
Mosto(6) 
mudado(6) 
mudar(6) 
mudo(6) 
Mulheres(6) 
nasça(6) 
nascido(6) 
Neste(6) 
nobre(6) 
obriga(6) 
Odre(6) 

oficial(6) 
ontem(6) 
Ora(6) 
orar(6) 
ouvir(6) 
Ouvir(6) 
Paço(6) 
Papa(6) 
parir(6) 
pássara(5) 
Passarinho(6) 
pata(6) 
Pedir(6) 
Pêlo(6) 
pêra(6) 
percas(6) 
Perda(6) 
pêro(6) 
poderoso(6) 
Porcos(6) 
portas(6) 
poupa(6) 
Prazer(6) 
Preguiça(6) 
Preguiçoso(6) 
preso(6) 
princípio(6) 
Prometer(6) 
Proveito(6) 
público(6) 
quantos(6) 
quasi(6) 
Quebrar(6) 
Queima(6) 
queira(6) 
queria(6) 
quiseres(6) 
rã(6) 
raiz(6) 
recebe(6) 
Remédio(6) 
rez(6) 
Reza(6) 
Ri(6) 
Rica(6) 
Romeiro(6) 
Rou(6) 
sã(6) 
sábio(6) 
Sacristão(6) 
Sapateiro(6) 
sarou(6) 
segredo(6) 
segura(6) 
Seguro(6) 
semeado(6) 
senhor(6) 
Servir(6) 
sesta(6) 
soberbo(6) 
sofra(6) 
Sofre(6) 
sol(6) 
sorte(6) 
Tais(6) 
tarda(6) 
Tea(6) 
tear(6) 
temor(6) 
tendes(6) 
Teu(6) 
tomará(6) 
tornou(6) 
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tosse(6) 
toucada(6) 
Toucinho(6) 
trinta(6) 
Truta(6) 
Tu(6) 
Vã(6) 
vacas(6) 
valerá(6) 
valor(6) 
Vau(6) 
vêem(6) 
velhas(6) 
Vem(6) 
vender(6) 
Ver(6) 
verdades(6) 
Versas(6) 
vícios(6) 
vinagre(6) 
Viver(6) 
volta(6) 
voz(6) 
vulgo(6) 
Zombaria(6) 
Abaixam(5) 
aberta(5) 
abrigo(5) 
acabar(5) 
acham(5) 
achaque(5) 
acode(5) 
aconselha(5) 
afoga(5) 
águas(5) 
aguçosa(5) 
aguilhão(5) 
algo(5) 
alguidar(5) 
alhea(5) 
alheios(5) 
Alquimia(5) 
alvas(5) 
amanhece(5) 
amarela(5) 
aparelhe(5) 
aparelho(5) 
aprender(5) 
arméu(5) 
arrendar(5) 
arruda(5) 
Asinha(5) 
áspide(5) 
assado(5) 
assento(5) 
assopra(5) 
atalhos(5) 
atenta(5) 
atrevido(5) 
avarento(5) 
avaro(5) 
avea(5) 
avessas(5) 
aveza(5) 
Axa(5) 
Azáfama(5) 
bago(5) 
barca(5) 
Barriga(5) 
barris(5) 
bastardo(5) 
baste(5) 
Beber(5) 

Beira(5) 
Besugo(5) 
bexiga(5) 
Bocado(5) 
bocados(5) 
bordão(5) 
braço(5) 
brasa(5) 
Brasa(5) 
briga(5) 
Buraco(5) 
buscar(5) 
cabaça(5) 
cadea(5) 
caí(5) 
caixa(5) 
Calar(5) 
Cama(5) 
caminha(5) 
caminhos(5) 
candeia(5) 
Canta(5) 
capão(5) 
Cara(5) 
Carpinteiro(5) 
carreira(5) 
carvão(5) 
casado(5) 
Cases(5) 
castanha(5) 
castiga(5) 
Cautela(5) 
ceia(5) 
cesto(5) 
chamam(5) 
Chave(5) 
Chove(5) 
cinta(5) 
colherás(5) 
comadre(5) 
Comadres(5) 
comê(5) 
comerás(5) 
conhecem(5) 
conhecerás(5) 
contentar(5) 
contente(5) 
conversação(5) 
cor(5) 
cordeiro(5) 
Cordeiro(5) 
Corvo(5) 
Corvos(5) 
Cossario(5) 
costas(5) 
couces(5) 
couro(5) 
coxo(5) 
Crê(5) 
Criado(5) 
Criados(5) 
criatura(5) 
Cuidando(5) 
cuidar(5) 
Cuidar(5) 
Cunhados(5) 
curto(5) 
daí(5) 
Dedos(5) 
Deixar(5) 
deixaria(5) 
deles(5) 
demais(5) 

denta(5) 
deres(5) 
Derradeiro(5) 
descanso(5) 
desfeita(5) 
desfeito(5) 
destroem(5) 
Deu(5) 
dizer(5) 
dobrado(5) 
Doudos(5) 
eles(5) 
empobrece(5) 
Emprestado(5) 
Enfermar(5) 
ensina(5) 
entrares(5) 
envelhece(5) 
errar(5) 
erros(5) 
és(5) 
escarmenta(5) 
escreve(5) 
Escrivão(5) 
estrea(5) 
Eu(5) 
Évora(5) 
Exército(5) 
face(5) 
fado(5) 
Faminto(5) 
Farei(5) 
faval(5) 
favas(5) 
fazê(5) 
Feia(5) 
feio(5) 
Feno(5) 
Fermosura(5) 
ferreiro(5) 
fiado(5) 
figa(5) 
Figueira(5) 
fizeres(5) 
flor(5) 
foge(5) 
Foge(5) 
Foi(5) 
fraca(5) 
frade(5) 
fresco(5) 
fugir(5) 
furta(5) 
furtar(5) 
fuso(5) 
galego(5) 
ganho(5) 
Gaspar(5) 
geada(5) 
Geração(5) 
Gonçalo(5) 
Grandes(5) 
hábito(5) 
Hortelão(5) 
ia(5) 
invejoso(5) 
irá(5) 
irmão(5) 
Irmão(5) 
Jantar(5) 
Jejuar(5) 
ladrões(5) 
lê(5) 

levam(5) 
Levantou(5) 
Linho(5) 
longo(5) 
los(5) 
Louçã(5) 
louves(5) 
lua(5) 
luz(5) 
Luzia(5) 
maçã(5) 
madeira(5) 
madeixas(5) 
maduro(5) 
Magra(5) 
maiores(5) 
maldade(5) 
mama(5) 
mandai(5) 
mandam(5) 
mandar(5) 
Massa(5) 
matou(5) 
melhora(5) 
Menina(5) 
Mentir(5) 
Mentiras(5) 
mercê(5) 
meta(5) 
Mijar(5) 
minhas(5) 
mocidade(5) 
mói(5) 
Mole(5) 
mona(5) 
mortal(5) 
mosca(5) 
Mosca(5) 
mouta(5) 
Muda(5) 
Muita(5) 
nadar(5) 
Nadar(5) 
necessidade(5) 
nega(5) 
neve(5) 
noites(5) 
nora(5) 
novos(5) 
obedece(5) 
obreiro(5) 
Olha(5) 
Oliveira(5) 
padeira(5) 
Pagador(5) 
Palreiro(5) 
Paraíso(5) 
Parceiro(5) 
pareça(5) 
paredes(5) 
parida(5) 
Passa(5) 
passes(5) 
Pato(5) 
Pau(5) 
peçonha(5) 
Pedaço(5) 
Pelejam(5) 
pensa(5) 
penso(5) 
pequenas(5) 
perdão(5) 
perdem(5) 

Perdigão(5) 
Pescador(5) 
pescoço(5) 
podem(5) 
podemos(5) 
põem(5) 
polegar(5) 
Poleiro(5) 
Ponte(5) 
porcos(5) 
pôs(5) 
presente(5) 
pressa(5) 
Pressa(5) 
presta(5) 
prestes(5) 
preta(5) 
Primavera(5) 
Princípio(5) 
Promete(5) 
própria(5) 
qualquer(5) 
quebrado(5) 
queixa(5) 
quinze(5) 
raiva(5) 
rameira(5) 
ramo(5) 
rapaz(5) 
ratos(5) 
recolhe(5) 
Renego(5) 
requentado(5) 
Rez(5) 
roça(5) 
Roca(5) 
Rogar(5) 
Rogo(5) 
rota(5) 
ruivo(5) 
saberás(5) 
saio(5) 
Saio(5) 
saiu(5) 
sarnoso(5) 
Saudades(5) 
sazão(5) 
sê(5) 
secreto(5) 
Segue(5) 
sejas(5) 
senhores(5) 
sentir(5) 
Sepultura(5) 
sim(5) 
Soa(5) 
sobeja(5) 
sobejo(5) 
somente(5) 
sono(5) 
souto(5) 
suspeita(5) 
taça(5) 
Tacha(5) 
tangerem(5) 
tanja(5) 
taverna(5) 
Telhado(5) 
Temor(5) 
tendo(5) 
testa(5) 
toque(5) 
tormento(5) 

Tornar(5) 
torne(5) 
traidor(5) 
Traidor(5) 
tripas(5) 
urdir(5) 
usar(5) 
vã(5) 
Varão(5) 
Vaz(5) 
Velhaco(5) 
velhice(5) 
Velhice(5) 
venderá(5) 
venhas(5) 
ventoso(5) 
vermelho(5) 
vidas(5) 
Vidro(5) 
vileza(5) 
Vinagre(5) 
vindo(5) 
virtudes(5) 
Viva(5) 
vivo(5) 
vivos(5) 
Zelo(5) 
abaixes(4) 
abastado(4) 
abelha(4) 
abrem(4) 
acabada(4) 
acho(4) 
acompanhado(4
) 
acorda(4) 
acrescenta(4) 
adiante(4) 
admite(4) 
adoecer(4) 
adubador(4) 
Advento(4) 
afeição(4) 
agrada(4) 
agudo(4) 
agulhas(4) 
ajude(4) 
Alhea(4) 
alheias(4) 
alimpa(4) 
alimpam(4) 
amar(4) 
amarelado(4) 
Ameaça(4) 
amendoeira(4) 
andes(4) 
ando(4) 
anoja(4) 
aperta(4) 
apregoar(4) 
aproveita(4) 
Aproveita(4) 
apura(4) 
aranha(4) 
arder(4) 
ardeu(4) 
Arma(4) 
armas(4) 
arme(4) 
aro(4) 
arrabalde(4) 
arrendes(4) 
arrepende(4) 
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Às(4) 
assoprar(4) 
Ata(4) 
atire(4) 
autor(4) 
avança(4) 
Azeitona(4) 
azo(4) 
bácoro(4) 
Baldão(4) 
banho(4) 
barbo(4) 
Bebas(4) 
Bebe(4) 
bens(4) 
besugo(4) 
Bezerrinha(4) 
Bocejo(4) 
Bordão(4) 
bostela(4) 
botar(4) 
Braço(4) 
Bragas(4) 
brava(4) 
bugia(4) 
burro(4) 
cá(4) 
Cabaça(4) 
Cabelo(4) 
cabras(4) 
caçador(4) 
Caçador(4) 
caçares(4) 
caem(4) 
Cães(4) 
caiu(4) 
calça(4) 
cale(4) 
Caminha(4) 
campo(4) 
candea(4) 
canela(4) 
canseira(4) 
Cantar(4) 
cântaro(4) 
cantor(4) 
Capão(4) 
cárceres(4) 
carga(4) 
Carga(4) 
carneiros(4) 
Cartas(4) 
Carvão(4) 
Casada(4) 
Casarás(4) 
casca(4) 
casei(4) 
Castigar(4) 
cates(4) 
cepo(4) 
Cerejas(4) 
Cerra(4) 
Cesto(4) 
céu(4) 
chea(4) 
chegar(4) 
chocalho(4) 
chorando(4) 
Cidade(4) 
ciência(4) 
Cobra(4) 
cobraste(4) 
colhido(4) 

Comas(4) 
começada(4) 
comeres(4) 
comete(4) 
comido(4) 
comigo(4) 
compadrado(4) 
Compadre(4) 
comprado(4) 
compre(4) 
conserva(4) 
contínuo(4) 
conto(4) 
convida(4) 
Convida(4) 
convidam(4) 
corações(4) 
cordeiros(4) 
cores(4) 
corno(4) 
cortar(4) 
corvos(4) 
costumes(4) 
cotovelo(4) 
cova(4) 
covarde(4) 
covil(4) 
cozida(4) 
cozinha(4) 
cravo(4) 
criar(4) 
cries(4) 
Cristo(4) 
cujas(4) 
cujo(4) 
cures(4) 
Curtas(4) 
cuspir(4) 
danado(4) 
darás(4) 
Darei(4) 
Deixemos(4) 
delas(4) 
desates(4) 
descobrem(4) 
descuidado(4) 
desejar(4) 
desejo(4) 
despe(4) 
desta(4) 
deste(4) 
Dias(4) 
dirás(4) 
Direito(4) 
discípulo(4) 
dívida(4) 
dobrar(4) 
doces(4) 
Dona(4) 
Donas(4) 
donzela(4) 
dormente(4) 
douda(4) 
Eles(4) 
emprestam(4) 
encomenda(4) 
endireita(4) 
enfada(4) 
enfermo(4) 
enfrea(4) 
Engana(4) 
enganado(4) 
enganam(4) 

Engano(4) 
entendimento(4) 
enterrar(4) 
entram(4) 
Entrudo(4) 
Erra(4) 
errou(4) 
esconder(4) 
escravo(4) 
escusada(4) 
esforço(4) 
espeto(4) 
espora(4) 
Espulgar(4) 
Esquivança(4) 
Esse(4) 
Está(4) 
Estar(4) 
estercada(4) 
estima(4) 
estivera(4) 
experiência(4) 
faca(4) 
falam(4) 
fale(4) 
Falso(4) 
Farelos(4) 
Fartar(4) 
fato(4) 
Favas(4) 
Fazei(4) 
Fazeis(4) 
Fé(4) 
fea(4) 
fechada(4) 
Feio(4) 
ferros(4) 
fiandeira(4) 
ficam(4) 
fie(4) 
Fiel(4) 
Figo(4) 
figueira(4) 
fio(4) 
fiquem(4) 
Física(4) 
Físicos(4) 
fizeram(4) 
Flor(4) 
formosura(4) 
Francisco(4) 
frangalho(4) 
fronteira(4) 
Fugi(4) 
Fumeiro(4) 
Furão(4) 
Fusada(4) 
Fuso(4) 
gabão(4) 
Galeno(4) 
Ganhar(4) 
ganhou(4) 
gatos(4) 
Gatos(4) 
gentes(4) 
Gordo(4) 
grã(4) 
grandeza(4) 
grei(4) 
grilos(4) 
grita(4) 
guardada(4) 
guardam(4) 

guloso(4) 
havendo(4) 
haverás(4) 
herdeiros(4) 
honrada(4) 
horto(4) 
houver(4) 
Inferno(4) 
inteira(4) 
janeleira(4) 
jogues(4) 
Judas(4) 
Justiça(4) 
justo(4) 
lado(4) 
lavadas(4) 
Lavra(4) 
lazeira(4) 
leitão(4) 
letrado(4) 
linha(4) 
lobos(4) 
Lobos(4) 
louca(4) 
louco(4) 
louro(4) 
Luar(4) 
Lugar(4) 
Maçã(4) 
maduras(4) 
Maior(4) 
maleitas(4) 
Malícia(4) 
maneira(4) 
mansa(4) 
manter(4) 
Mata(4) 
matar(4) 
mecha(4) 
Médicos(4) 
medrar(4) 
medre(4) 
mentir(4) 
mentiras(4) 
mercado(4) 
merecer(4) 
merenda(4) 
mesquinha(4) 
Mesquinha(4) 
meter(4) 
Meus(4) 
mezinha(4) 
miúda(4) 
Moeda(4) 
moer(4) 
molhada(4) 
monturo(4) 
Monturo(4) 
Morder(4) 
Morra(4) 
Morrem(4) 
Morta(4) 
mortos(4) 
moscas(4) 
mostrar(4) 
Mudar(4) 
mulato(4) 
muro(4) 
nabo(4) 
Necessidade(4) 
Negra(4) 
Negro(4) 
nele(4) 

nobreza(4) 
nódoas(4) 
Noiva(4) 
Novembro(4) 
obedecer(4) 
obrar(4) 
ocasião(4) 
odre(4) 
onças(4) 
ora(4) 
Orelha(4) 
Orelhas(4) 
outeiro(4) 
Ouve(4) 
paciente(4) 
pago(4) 
palheiro(4) 
Papas(4) 
Pardais(4) 
parecerá(4) 
parelha(4) 
parreira(4) 
partes(4) 
passos(4) 
Pata(4) 
pecado(4) 
Pecado(4) 
Pega(4) 
pegou(4) 
pelejam(4) 
pêlo(4) 
Pelos(4) 
Pena(4) 
pequeninos(4) 
Perdendo(4) 
perdiz(4) 
perdoa(4) 
Perdoar(4) 
Pergunta(4) 
pernas(4) 
Pernas(4) 
Peso(4) 
pichéis(4) 
piedoso(4) 
Pimenta(4) 
pintam(4) 
podes(4) 
Põe(4) 
Porca(4) 
porém(4) 
Porfiar(4) 
pote(4) 
Poucos(4) 
pousa(4) 
Pousada(4) 
Preguiçosa(4) 
privado(4) 
procura(4) 
próprio(4) 
prosperidade(4) 
prova(4) 
Prova(4) 
provada(4) 
proveitoso(4) 
puser(4) 
puxa(4) 
quarenta(4) 
Queda(4) 
querer(4) 
Quero(4) 
quis(4) 
rábão(4) 
Raiva(4) 

Rameira(4) 
Ramo(4) 
raramente(4) 
rasgadura(4) 
Recado(4) 
Reconciliado 
(4) 
relva(4) 
rendas(4) 
ricos(4) 
rija(4) 
riqueza(4) 
Riso(4) 
rodilha(4) 
rogada(4) 
rogar(4) 
romeiro(4) 
rompe(4) 
Rota(4) 
roupa(4) 
rudeza(4) 
Ruído(4) 
ruiva(4) 
Ruivo(4) 
sabendo(4) 
Sacavém(4) 
Sai(4) 
Sair(4) 
Salsa(4) 
salve(4) 
sangrar(4) 
Sangrar(4) 
sapato(4) 
Sarar(4) 
sebe(4) 
Secreto(4) 
seda(4) 
seis(4) 
sela(4) 
serão(4) 
Serpe(4) 
servir(4) 
servos(4) 
Sisudo(4) 
socos(4) 
Socos(4) 
soldados(4) 
Sonhava(4) 
Sorte(4) 
suar(4) 
surdo(4) 
taleigo(4) 
tantas(4) 
Tarda(4) 
Taverna(4) 
tea(4) 
Teme(4) 
Tenhas(4) 
tesoura(4) 
Testamento 
(4) 
tigelinha(4) 
Tinha(4) 
tomam(4) 
toparás(4) 
torce(4) 
toucinho(4) 
touros(4) 
trabalha(4) 
Trabalha(4) 
Trabalhar(4) 
Trabalho(4) 
trasfogueiro(4) 
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trava(4) 
trazem(4) 
Trinta(4) 
Tripas(4) 
tuas(4) 
umas(4) 
unta(4) 
Untar(4) 
uso(4) 
Valente(4) 
varão(4) 
varrida(4) 
vaso(4) 
Vaso(4) 
Vazia(4) 
veado(4) 
vede(4) 
velar(4) 
velhaco(4) 
Velhos(4) 
verdadeiro(4) 
Vésperas(4) 
vezo(4) 
via(4) 
vício(4) 
vieras(4) 
vigiar(4) 
Vileza(4) 
vingança(4) 
vinte(4) 
virote(4) 
Virtude(4) 
vizinhar(4) 
voa(4) 
voando(4) 
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abaixo(3) 
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acendem(3) 
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Achaques(3) 
achares(3) 
acometa(3) 
Acometer(3) 
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adianta(3) 
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afagos(3) 
afamado(3) 
Afanar(3) 
afastarás(3) 
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afogar(3) 
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Agradecido(3) 
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alarga(3) 
alazão(3) 
Albardeiro(3) 
alcaide(3) 

Alcança(3) 
alcançar(3) 
aldea(3) 
Aldeã(3) 
Alegrias(3) 
aleivosos(3) 
alfinetes(3) 
alforges(3) 
Algum(3) 
alho(3) 
alimpaduras(3) 
almoeda(3) 
almofada(3) 
aloendro(3) 
Amanse(3) 
amargam(3) 
ambas(3) 
ameixieira(3) 
ametade(3) 
Ametade(3) 
Amizade(3) 
Amos(3) 
andai(3) 
Andando(3) 
Ande(3) 
andem(3) 
andorinha(3) 
André(3) 
Antão(3) 
apaixonado(3) 
apalpes(3) 
Apanhador(3) 
apaziguam(3) 
apedrejado(3) 
apetite(3) 
aprendem(3) 
Aprender(3) 
Aprendiz(3) 
aprova(3) 
Aqueles(3) 
ara(3) 
Arado(3) 
arneiros(3) 
arrecada(3) 
arrecadei(3) 
arredas(3) 
Arrufos(3) 
arruga(3) 
árvore(3) 
asa(3) 
assada(3) 
assanhes(3) 
assegura(3) 
assentes(3) 
assinalado(3) 
assombre(3) 
Astroso(3) 
astuta(3) 
Atalhos(3) 
ate(3) 
Atrás(3) 
atura(3) 
avó(3) 
avô(3) 
Avô(3) 
Azado(3) 
azeitona(3) 
azenha(3) 
bairro(3) 
barbado(3) 
barbuda(3) 
Barco(3) 
barranco(3) 

Barris(3) 
Bartolomeu(3) 
bebedor(3) 
beberei(3) 
bebes(3) 
beiços(3) 
Beiços(3) 
beija(3) 
benefício(3) 
Bernardo(3) 
besteiro(3) 
Bicho(3) 
bocejo(3) 
boga(3) 
Bole(3) 
bolsinho(3) 
bosque(3) 
bradam(3) 
bragas(3) 
brasas(3) 
bufarinheiro(3) 
bugalhos(3) 
burel(3) 
Burro(3) 
busque(3) 
Cá(3) 
cabaço(3) 
cabeçal(3) 
Cabeçal(3) 
Cabeceira(3) 
cabelos(3) 
Cabelos(3) 
Cabrito(3) 
caçar(3) 
caia(3) 
caído(3) 
cajado(3) 
Calado(3) 
calçado(3) 
Cale(3) 
caminhar(3) 
Campa(3) 
campos(3) 
cana(3) 
Cântaro(3) 
canto(3) 
capado(3) 
Capelão(3) 
Capitão(3) 
caranguejo(3) 
carapuça(3) 
carniceiros(3) 
carvoeiro(3) 
Carvoeiro(3) 
Cãs(3) 
casai(3) 
Casamento(3) 
cascalho(3) 
casco(3) 
Casco(3) 
caso(3) 
Castanha(3) 
castelo(3) 
Catarina(3) 
cativo(3) 
cava(3) 
cavalos(3) 
Cear(3) 
cegar(3) 
Cego(3) 
ceitil(3) 
Cepa(3) 
cerejas(3) 

certo(3) 
cestos(3) 
chaga(3) 
charqueirão(3) 
chegam(3) 
chegarás(3) 
cheiros(3) 
choram(3) 
Chova(3) 
Chover(3) 
Ciência(3) 
Cinza(3) 
ciúmes(3) 
coberta(3) 
cobiçoso(3) 
cobrar(3) 
coima(3) 
Coimbra(3) 
colmeal(3) 
Comadre(3) 
comadres(3) 
combatido(3) 
começando(3) 
comedor(3) 
comerá(3) 
comerei(3) 
Comi(3) 
compasso(3) 
conforme(3) 
conheça(3) 
conhecê(3) 
consente(3) 
contas(3) 
contenda(3) 
contigo(3) 
Contra(3) 
convém(3) 
Convento(3) 
convidado(3) 
convite(3) 
convosco(3) 
copo(3) 
Corpo(3) 
correr(2) 
corres(3) 
cortes(3) 
Coruja(3) 
cospe(3) 
Couces(3) 
coveiro(3) 
crédito(3) 
cresça(3) 
cresceram(3) 
criaste(3) 
crie(3) 
criei(3) 
crieis(3) 
Cristão(3) 
cru(3) 
cruzado(3) 
Cuba(3) 
cuidas(3) 
culpas(3) 
cumpre(3) 
cunhado(3) 
curro(3) 
curta(3) 
cuspa(3) 
Cuspo(3) 
cutelo(3) 
Dádiva(3) 
Dádivas(3) 
Dama(3) 

dêem(3) 
deites(3) 
Deixa(3) 
deixado(3) 
deixe(3) 
deixo(3) 
Deixou(3) 
d'el(3) 
Demónio(3) 
depena(3) 
Depena(3) 
depenam(3) 
derradeira(3) 
derruba(3) 
desapossa(3) 
descuides(3) 
desejava(3) 
desejos(3) 
desonrei(3) 
Desonrou(3) 
desovado(3) 
despede(3) 
despejada(3) 
desperte(3) 
desprezes(3) 
desse(3) 
determina(3) 
devas(3) 
difama(3) 
diferença(3) 
Diga(3) 
Diogo(3) 
dir(3) 
dispenseiro(3) 
disposto(3) 
Disse(3) 
disso(3) 
dito(3) 
Dívida(3) 
Dizer(3) 
dizia(3) 
Dormindo(3) 
doudice(3) 
doudices(3) 
duram(3) 
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Embora(3) 
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Entende(3) 
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entrada(3) 
Entrar(3) 
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enxerga(3) 
És(3) 

escapam(3) 
escolha(3) 
escolher(3) 
escudela(3) 
Escudela(3) 
escuta(3) 
esmola(3) 
Esmolou(3) 
espaço(3) 
espante(3) 
Espinha(3) 
esqueces(3) 
essa(3) 
estaca(3) 
Estado(3) 
estavas(3) 
estejas(3) 
estenda(3) 
estimou(3) 
estirar(3) 
estiveres(3) 
estrada(3) 
estreita(3) 
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Fado(3) 
Faísca(3) 
Falai(3) 
Falais(3) 
falando(3) 
falcão(3) 
fales(3) 
faltará(3) 
farelos(3) 
favor(3) 
favores(3) 
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Feitio(3) 
Feitos(3) 
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Fermoso(3) 
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Fiador(3) 
ficou(3) 
Fies(3) 
Figa(3) 
figos(3) 
Figos(3) 
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fique(3) 
fizeste(3) 
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Galego(3) 
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ganhado(3) 
ganhando(3) 
garça(3) 
Gastador(3) 
gemido(3) 
glória(3) 
Gomes(3) 
gostam(3) 
Gota(3) 
goteira(3) 
governa(3) 
graças(3) 
gral(3) 
Gramático(3) 
grilhões(3) 
Guardado(3) 
guardarei(3) 
Guarde(3) 
Hajamos(3) 
haverá(3) 
herda(3) 
Hir(3) 
hís(3) 
honor(3) 
horas(3) 
horta(3) 
hortelão(3) 
Horto(3) 
Hóspeda(3) 
idade(3) 
Ide(3) 
Inda(3) 
injúria(3) 
inocente(3) 
irás(3) 
Iria(3) 
Isso(3) 
Janeleira(3) 
jantar(3) 
jarro(3) 
jeito(3) 
Jejua(3) 
juiz(3) 
Juízes(3) 
julga(3) 
Julho(3) 
jurar(3) 
justos(3) 
Ladra(3) 
Ladre(3) 
Ladrões(3) 
Lambe(3) 
lambida(3) 
lande(3) 
laranja(3) 
Lava(3) 
lavar(3) 
lavei(3) 
lavrada(3) 
leão(3) 
lebres(3) 
leis(3) 
lembrar(3) 
letras(3) 
levante(3) 
Leve(3) 
lha(3) 
liberal(3) 
liberdade(3) 
Lisboa(3) 
lisonjeiro(3) 
loucas(3) 
luta(3) 

machado(3) 
madeiros(3) 
madrasta(3) 
Madruga(3) 
Madrugar(3) 
madura(3) 
Madura(3) 
Maduras(3) 
malho(3) 
manco(3) 
Mandar(3) 
mandou(3) 
Manhã(3) 
manhas(3) 
manjares(3) 
mantêm(3) 
Marinha(3) 
mate(3) 
Mateus(3) 
Mazela(3) 
Meia(3) 
meias(3) 
meirinho(3) 
Melão(3) 
melhorará(3) 
Meninos(3) 
Menos(3) 
mentiroso(3) 
Mentiroso(3) 
Mercado(3) 
Merenda(3) 
Metes(3) 
Meteu(3) 
milho(3) 
míngua(3) 
mistura(3) 
moças(3) 
Mocidade(3) 
moços(3) 
moenda(3) 
mofino(3) 
moía(3) 
moios(3) 
moita(3) 
Montes(3) 
morou(3) 
morra(3) 
morreu(3) 
Morreu(3) 
mortalha(3) 
Mostarda(3) 
moucas(3) 
Mudado(3) 
mudas(3) 
Mulo(3) 
muros(3) 
Nabo(3) 
nabos(3) 
Nabos(3) 
nascem(3) 
natura(3) 
navio(3) 
negra(3) 
negras(3) 
negros(3) 
netos(3) 
neva(3) 
nevoso(3) 
Nos(3) 
nozes(3) 
nu(3) 
ofendas(3) 
oitavas(3) 

olhes(3) 
olivedo(3) 
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Ontem(3) 
orelhas(3) 
órfão(3) 
Ouriço(3) 
Ousado(3) 
Outubro(3) 
ouvem(3) 
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padeiras(3) 
Padrinho(3) 
pagará(3) 
pague(3) 
Pais(3) 
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Panal(3) 
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parda(3) 
pardo(3) 
Pardo(3) 
parecem(3) 
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Paredes(3) 
partido(3) 
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Parvo(3) 
Passado(3) 
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Pastor(3) 
Pataca(3) 
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peca(3) 
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Pede(3) 
pedido(3) 
pedirá(3) 
pedrada(3) 
Pedreanes(3) 
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peito(3) 
peitos(3) 
pende(3) 
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pensamento(3) 
pentea(3) 
Pequenas(3) 
pequenos(3) 
Pêra(3) 
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perdê(3) 
Perdemos(3) 
perdeste(3) 
Perdi(3) 
Perdida(3) 
perdigueiro(3) 
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Perna(3) 
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pescada(3) 
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pinto(3) 
piolho(3) 
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pobres(3) 
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poial(3) 
Polegar(3) 
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pombo(3) 
ponde(3) 
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Ponto(3) 
Pôr(3) 
porão(3) 
porca(3) 
porfiar(3) 
Portalegre(3) 
Portas(3) 
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potros(3) 
Potros(3) 
pousada(3) 
pranto(3) 
Prato(3) 
prazo(3) 
Prazo(3) 
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preguiçosa(3) 
prémio(3) 
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primeira(3) 
primeiros(3) 
primo(3) 
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privança(3) 
pró(3) 
prometas(3) 
prometer(3) 
prover(3) 
provido(3) 
prudência(3) 
puder(4) 
Pulga(3) 
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Qualquer(3) 
Quebrada(3) 
quebranta(3) 
quebre(3) 
Queira(3) 
queixar(3) 
Quereis(3) 
Querendo(3) 
Querer(3) 
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Quiser(3) 
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Ramos(3) 
rapa(3) 
rapar(3) 
Rapar(3) 
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recata(3) 
recém(3) 
recresceram(3) 
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reger(3) 
Rego(3) 
Religião(3) 
Remenda(3) 
remolho(3) 
repasta(3) 
repousa(3) 

República(3) 
respeito(3) 
Resposta(3) 
Reter(3) 
ria(3) 
Ribeira(3) 
rigor(3) 
Ripanço(3) 
Rir(3) 
riso(3) 
roa(3) 
Roer(3) 
Roga(3) 
Rogam(3) 
Rogos(3) 
Romarias(3) 
Roto(3) 
rua(3) 
Rua(3) 
Rucilho(3) 
ruço(3) 
ruga(3) 
ruge(3) 
sábado(3) 
Sábio(3) 
sairá(3) 
saísse(3) 
Salada(3) 
Salamanca(3) 
sanha(3) 
Sanha(3) 
Santarém(3) 
santo(3) 
sapateiro(3) 
sapateiros(3) 
Sapo(3) 
Sarou(3) 
saúda(3) 
Sáveis(3) 
Sê(3) 
sebes(3) 
seco(3) 
Segundo(3) 
sejam(3) 
sejamos(3) 
Sem(3) 
semana(3) 
semanas(3) 
Semear(3) 
semeia(3) 
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sendeiro(3) 
sendo(3) 
sepultada(3) 
sequência(3) 
Ser(3) 
serviço(3) 
Sexta(3) 
Sim(3) 
simples(3) 
sinos(3) 
sisa(3) 
soalhar(3) 
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Sobressaltos 
(3) 
sobrinho(3) 
Sofrerei(3) 
sogro(3) 
Soldado(3) 
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solta(3) 
soltes(3) 
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Sopas(3) 
Sou(3) 
souberam(3) 
Suar(3) 
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taverneira(3) 
Taverneira(3) 
Tear(3) 
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temer(3) 
Tenha(3) 
tenham(3) 
terei(3) 
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Tesoura(3) 
Testamento 
(3) 
Tições(3) 
Tigela(3) 
Tiram(3) 
toalha(3) 
Tome(3) 
Topete(3) 
torcido(3) 
tornes(3) 
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Tortas(3) 
tosca(3) 
Tosquiar(3) 
toucas(3) 
Touros(3) 
trabalhos(3) 
traga(3) 
traição(3) 
Transposta 
(3) 
Trapo(3) 
trás(3) 
tratar(3) 
trato(3) 
troca(3) 
trouxe(3) 
Trovão(3) 
truta(3) 
tulha(3) 
Ungidos(3) 
unguento(3) 
Unha(3) 
Uso(3) 
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vagarosa(3) 
Valer(3) 
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vamo(3) 
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venham(3) 
ventureiro(3) 
vereis(3) 
vergonhoso(3) 
vermelha(3) 
versas(3) 
Véspera(3) 
vestem(3) 
Vestido(3) 
vestidos(3) 
Vestir(3) 
Vi(3) 
vianda(3) 
víbora(3) 
Vingar(3) 
vinheiro(3) 
violência(3) 
vira(3) 
Virtudes(3) 
vista(3) 
vivem(3) 
vives(3) 
vizinhas(3) 
vo(3) 
voasse(3) 
vossa(3) 
Vozes(3) 
Vulgo(3) 
Zombai(3) 
zombará(3) 
abismo(2) 
aborrecer(2) 
abraça(2) 
Abraçou(2) 
Abrantes(2) 
abrasa(2) 
Abre(2) 
abrir(2) 
abrirei(2) 
abrolhos(2) 
Abrolhos(2) 
abster(2) 
Abster(2) 
acabam(2) 
Acabar(2) 
acabaram(2) 
acamado(2) 
acautelada(2) 
Acenai(2) 
acendido(2) 
acertar(2) 
acharam(2) 
acharei(2) 
Achou(2) 
Acolhi(2) 
acomete(2) 
Acomete(2) 
acompanhes(2) 
aconselhar(2) 
aconselhei(2) 
Açougue(2) 
açoute(2) 
Acquiridos(2) 
adail(2) 
Adão(2) 
adem(2) 
adoça(2) 
adormecer(2) 
adquire(2) 
Advogado(2) 
afanar(2) 
afecto(2) 
Afeita(2) 

Afogar(2) 
afogará(2) 
afrontam(2) 
agasalho(2) 
agastar(2) 
Agoa(2) 
agro(2) 
aguardar(2) 
aguçar(2) 
águias(2) 
agulheta(2) 
Aí(2) 
Alazão(2) 
Albarda(2) 
albardeiro(2) 
Alcaides(2) 
alcançamo(2) 
Aldeias(2) 
alegra(2) 
aleivoso(2) 
Além(2) 
Alentejo(2) 
alevantado(2) 
Alfaces(2) 
Alfaia(2) 
alfaiates(2) 
alféloas(2) 
Alforges(2) 
alforjas(2) 
Algaravia(2) 
Alguma(2) 
Alho(2) 
ali(2) 
alivie(2) 
almas(2) 
Almocreve(2) 
alojada(2) 
alqueves(2) 
Alta(2) 
Altas(2) 
aluguer(2) 
alumeia(2) 
alveitar(2) 
alvo(2) 
Alvoradas(2) 
alvoroçado(2) 
alvoroço(2) 
amado(2) 
amador(2) 
Amador(2) 
amam(2) 
Amanhecerá(2) 
amansa(2) 
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amassar(2) 
Ámen(2) 
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Amêndoas(2) 
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Amolenta(2) 
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andamos(2) 
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Andava(2) 
Andeira(2) 

Andem(2) 
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Anel(2) 
animo(2) 
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apara(2) 
aparece(2) 
aparelhai(2) 
apartada(2) 
apartará(2) 
apeiro(2) 
apercebido(2) 
aplacam(2) 
apodrece(2) 
apostar(2) 
apressada(2) 
apurada(2) 
aquela(2) 
Aquém(2) 
ar(2) 
Ara(2) 
Arador(2) 
arar(2) 
are(2) 
argueiros(2) 
armar(2) 
Armar(2) 
arraiais(2) 
Arranhado(2) 
arranhasse(2) 
Arreda(2) 
arregaça(2) 
arremanga(2) 
Arrenegai(2) 
Arrepender(2) 
arrependerá(2) 
arrependeu(2) 
arriba(2) 
arrodear(2) 
arrogar(2) 
Arroido(2) 
arroio(2) 
Arroio(2) 
arruídos(2) 
Arteiros(2) 
Árvore(2) 
asna(2) 
Asna(2) 
assi(2) 
assines(2) 
Assoprar(2) 
astris(2) 
astros(2) 
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regue(2) 
reinar(2) 
reino(2) 
Reino(2) 
reluz(2) 
Remar(2) 
remendada(2) 
Remendar(2) 

Remexer(2) 
Remolhada(2) 
Remolho(2) 
Renda(2) 
Rendas(2) 
rende(2) 
Rendeiro(2) 
Repartiu(2) 
repica(2) 
repousada(2) 
repreender(2) 
reputado(2) 
Requeijão(2) 
Requentado 
(2) 
Resguardo(2) 
resista(2) 
Responde(2) 
responder(2) 
Retalhos(2) 
Retraço(2) 
revés(2) 
revezes(2) 
rezar(2) 
Rezar(2) 
reze(2) 
riba(2) 
Ribeiras(2) 
rijo(2) 
Rinhão(2) 
Riqueza(2) 
rirás(2) 
Roça(2) 
roda(2) 
rodeios(2) 
Roedor(2) 
roer(2) 
roga(2) 
rogue(2) 
Roim(2) 
Rola(2) 
Rompe(2) 
Romper(2) 
Rosa(2) 
Rosalgar(2) 
rosna(2) 
Rosna(2) 
rostro(2) 
rou(2) 
Rouxinol(2) 
roxo(2) 
Ruga(2) 
rugas(2) 
Ruge(2) 
Ruins(2) 
Ruiva(2) 
Rusilho(2) 
sabão(2) 
Sabão(2) 
Sabem(2) 
Sabendo(2) 
sábios(2) 
Sábios(2) 
Sabujo(2) 
sacristão(2) 
saem(2) 
sáfaro(2) 
Saí(2) 
saial(2) 
saiba(2) 
saíram(2) 
Saiu(2) 
sala(2) 
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salga(2) 
salgada(2) 
salmão(2) 
salobra(2) 
Salobre(2) 
Saltar(2) 
saltará(2) 
salte(2) 
Saltou(2) 
Salva(2) 
Samora(2) 
Sancho(2) 
sandeus(2) 
Sanfoninheiro(2) 
Sangrai(2) 
Sansão(2) 
Santiago(2) 
Sapiens(2) 
sapo(2) 
Sara(2) 
Saram(2) 
Saramago(2) 
sarará(2) 
sararás(2) 
sarna(2) 
Saúda(2) 
Sável(2) 
Sebe(2) 
Sebo(2) 
secreta(2) 
secura(2) 
Sega(2) 
segado(2) 
Segredos(2) 
Seguir(2) 
Segura(2) 
Seyo(2) 
sejais(2) 
Semeado(2) 
semear(2) 
semelha(2) 
semelharás(2) 
Sendal(2) 
Sente(2) 
sentenças(2) 
sentido(2) 
sepulta(2) 
seremos(2) 
Serviço(2) 
servilha(2) 
Seus(2) 
Signo(2) 
silva(2) 
Simão(2) 
sirva(2) 
Sisa(2) 
Sisudos(2) 
soar(2) 
Soar(2) 
Sob(2) 
sobejam(2) 
sobrado(2) 
sobrados(2) 
sobrecarga(2) 
Sobrenome(2) 
soendo(2) 
Sofra(2) 
sofrimento(2) 
soga(2) 
Solas(2) 
Soldada(2) 
soldado(2) 
soldará(2) 

Solho(2) 
Solitários(2) 
soltam(2) 
solto(2) 
sombreiro(2) 
Sombreiro(2) 
Sombrio(2) 
Sotrancão(2) 
Subida(2) 
sucede(2) 
sucessos(2) 
suje(2) 
sujeito(2) 
sujidade(2) 
sustentar(2) 
Tabardo(2) 
Tábula(2) 
Tabuleiro(2) 
Taça(2) 
taleigas(2) 
Taleigas(2) 
Taleigo(2) 
talha(2) 
talhada(2) 
Talhada(2) 
Tangedor(2) 
tangendo(2) 
Tanja(2) 
tanta(2) 
Tardes(2) 
tardo(2) 
tareja(2) 
Tareja(2) 
tarro(2) 
Taxar(2) 
tece(2) 
tecto(2) 
Temer(2) 
temeste(2) 
Temporã(2) 
temporão(2) 
tempos(2) 
tenda(2) 
Tendeiro(2) 
Tenhamos(2) 
Tenho(2) 
Tens(2) 
Tento(2) 
Terça(2) 
terreal(2) 
Terrear(2) 
tesouro(2) 
testemunha(2) 
Testemunha(2) 
testemunhas(2) 
testemunhos(2) 
teta(2) 
tia(2) 
tições(2) 
tímido(2) 
tinhosa(2) 
tinhoso(2) 
Tira(2) 
tirando(2) 
Tiraram(2) 
titela(2) 
Titela(2) 
Tive(2) 
tiveste(2) 
toca(2) 
Todas(2) 
tomado(2) 
Tomai(2) 

Tordo(2) 
Torga(2) 
tornada(2) 
Tornada(2) 
tornam(2) 
tornar(2) 
Tornavoda(2) 
tortas(2) 
tortos(2) 
tosquiar(2) 
Tosse(2) 
touca(2) 
Touca(2) 
Toucada(2) 
Toucas(2) 
toupeira(2) 
Toupeira(2) 
Tourinhas(2) 
trabalham(2) 
trabalhando(2) 
trabalhares(2) 
trabalhe(2) 
Traidores(2) 
trampa(2) 
Trampa(2) 
tramposo(2) 
Tramposo(2) 
trançado(2) 
Trançado(2) 
traseira(2) 
Trasposta(2) 
trate(2) 
travar(2) 
trave(2) 
tredo(2) 
Trefo(2) 
treme(2) 
Tremer(2) 
Tremoço(2) 
trempes(2) 
tripa(2) 
tripeças(2) 
Triste(2) 
Trombetas(2) 
tropeça(2) 
troques(2) 
trote(2) 
troveja(2) 
trovisco(2) 
Trovisco(2) 
Tulha(2) 
ucha(2) 
Ucha(2) 
Unta(2) 
untar(2) 
untas(2) 
Untas(2) 
urdida(2) 
usa(2) 
Usar(2) 
Vá(2) 
Vãa(2) 
vagar(2) 
vaidade(2) 
valera(2) 
Valle(2) 
vantagem(2) 
Váo(2) 
vaqueiro(2) 
Vaqueiro(2) 
Vaquinha(2) 
vara(2) 
varrer(2) 

Varrer(2) 
Varrida(2) 
Vasia(2) 
vassoura(2) 
Vassoura(2) 
Vazio(2) 
Veado(2) 
Veio(2) 
Veja(2) 
Vejas(2) 
Vejo(2) 
Velar(2) 
velhacos(2) 
vencedora(2) 
Vencelho(2) 
vencida(2) 
vendas(2) 
Vendas(2) 
vendeiro(2) 
Vendeiro(2) 
venderás(2) 
vendermos(2) 
vendido(2) 
Vendido(2) 
venhais(2) 
ventos(2) 
Ventureiro(2) 
verão(2) 
Verde(2) 
verdes(2) 
verdoso(2) 
Vergonhoso(2) 
véspera(2) 
vestida(2) 
Vestidos(2) 
vestidura(2) 
Vesugo(2) 
Vezo(2) 
Vezou(2) 
Vicejar(2) 
Vício(2) 
vier(2) 
vieres(2) 
vil(2) 
vila(2) 
vilania(2) 
vilãos(2) 
Villa(2) 
Villão(2) 
vilões(2) 
Vilões(2) 
vinda(2) 
vindes(2) 
vinhas(2) 
Vinhos(2) 
violentam(2) 
virás(2) 
virmos(2) 
virtuosa(2) 
Visinho(2) 
vistais(2) 
Viu(2) 
vivemos(2) 
Vizinhas(2) 
voará(2) 
vodas(2) 
vontades(2) 
Vós(2) 
vou(2) 
zombando(2) 
zombes(2) 
Aaron(1) 
Abafou(1) 

abaixa(1) 
Abaixar(1) 
Abala(1) 
abane(1) 
abarca(1) 
Abarca(1) 
Abarcar(1) 
abastar(1) 
Abastar(1) 
abatem(1) 
abençoar(1) 
aberto(1) 
Abismo(1) 
Aborrece(1) 
aborreceis(1) 
aborrecem(1) 
Aborrecer(1) 
aborreces(1) 
Aborreci(1) 
abra(1) 
abraçam(1) 
Abraçar(1) 
abrandar(1) 
Abrasar(1) 
Abrigo(1) 
abrolho(1) 
Abrolho(1) 
Absalão(1) 
absolvição(1) 
Absolvição(1) 
abundância(1) 
abundoso(1) 
Acabada(1) 
acabado(1) 
acabarem(1) 
acabou(1) 
Academia(1) 
açafrão(1) 
Açafrão(1) 
acarreta(1) 
acaso(1) 
Acautelada(1) 
aceitas(1) 
acém(1) 
Acenar(1) 
Acender(1) 
Aceno(1) 
acenos(1) 
acertadas(1) 
Acertar(1) 
acerto(1) 
achacoso(1) 
Achacoso(1) 
achaques(1) 
Achar(1) 
acharão(1) 
ache(1) 
achega(1) 
achou(1) 
acidentes(1) 
aço(1) 
Aço(1) 
acolheu(1) 
Acometa(1) 
Acomodar(1) 
Acompanhado(1) 
acompanhar(1) 
aconselhado(1) 
Aconselhar(1) 
aconselhes(1) 
Açor(1) 
acordar(1) 
acquire(1) 

acreditado(1) 
Acrescentar(1) 
acto(1) 
Açúcar(1) 
Acutilado(1) 
Acutilados(1) 
Adágio(1) 
Adail(1) 
Adem(1) 
Adiantar(1) 
Adiante(1) 
Adivinha(1) 
Adivinhar(1) 
adjectiva(1) 
admiração(1) 
Admita(1) 
Adoecer(1) 
adonde(1) 
Adubador(1) 
adulador(1) 
adulta(1) 
afagando(1) 
Afagar(1) 
Afago(1) 
Afastar(1) 
afastou(1) 
afatiado(1) 
afeiçoe(1) 
Afeitar(1) 
Afiar(1) 
Afilhado(1) 
afligidos(1) 
afogando(1) 
afronta(1) 
afrontar(1) 
agarrar(1) 
Agostinho(1) 
agouro(1) 
Agouro(1) 
agouros(1) 
Agraço(1) 
agradam(1) 
agradar(1) 
agradarão(1) 
Agradecei(1) 
Agradecer(1) 
Agradecimento
(1) 
agravo(1) 
agraz(1) 
Agro(1) 
Aguardar(1) 
Águia(1) 
aguilhada(1) 
Aguilhão(1) 
aguilhoa(1) 
aguilhoada(1) 
Aguilhoada(1) 
aguiolha(1) 
Agulheta(1) 
ajudá(1) 
Ajuda(1) 
ajudadas(1) 
ajudará(1) 
ajunta(1) 
Ajuntam(1) 
Ajuntaram(1) 
Alargar(1) 
alça(1) 
alcaides(1) 
alcançam(1) 
Alcançar(1) 
alcançará(1) 
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aldeas(1) 
alegar(1) 
Aleivoso(1) 
aleixa(1) 
Aleixar(1) 
Alenquer(1) 
alenta(1) 
Alentejanos(1) 
alevantes(1) 
Alexandria(1) 
alfaces(1) 
alfaia(1) 
alfaies(1) 
Alféloas(1) 
Alforjas(1) 
alforvas(1) 
algaravia(1) 
Algo(1) 
Alguidar(1) 
Alheiro(1) 
alheo(1) 
Alheos(1) 
Alimpaduras(1) 
Alimpar(1) 
alinha(1) 
aliviada(1) 
Almada(1) 
Almoeda(1) 
Almofada(1) 
almotolia(1) 
Aloendro(1) 
altar(1) 
Altar(1) 
altos(1) 
aluga(1) 
alugados(1) 
alvaiade(1) 
alvéloa(1) 
Alvéloa(1) 
alvoroçar(1) 
alvos(1) 
amadas(1) 
amanha(1) 
Amanha(1) 
Amanhar(1) 
Amanhecer(1) 
amanhecerás(1) 
Amansar(1) 
amansarás(1) 
Amansarás(1) 
amansareis(1) 
amargura(1) 
Amarra(1) 
amassamos(1) 
amável(1) 
ambição(1) 
Ambrósio(1) 
ameaça(1) 
Ameaçador(1) 
ameaçados(1) 
Ameaçados(1) 
Ameaçar(1) 
ameaças(1) 
Ameixieira(1) 
amiga(1) 
amimares(1) 
amolenta(1) 
amolgado(1) 
amoras(1) 
amparar(1) 
Andadora(1) 
Andam(1) 
andará(1) 

Andará(1) 
andaram(1) 
Andas(1) 
andeira(1) 
andeja(1) 
Andorinha(1) 
andou(1) 
Anexim(1) 
ânimo(1) 
animoso(1) 
Anjos(1) 
anojado(1) 
anoje(1) 
Ante(1) 
antecipa(1) 
antetempo(1) 
Antetempo(1) 
antigas(1) 
apagar(1) 
Apagar(1) 
Apaixonado(1) 
Apalpar(1) 
apanhar(1) 
Apanhar(1) 
Apara(1) 
Aparar(1) 
Aparecer(1) 
aparelhar(1) 
Aparelho(1) 
aparências(1) 
aparentes(1) 
Apartar(1) 
apega(1) 
Apeiro(1) 
aperreado(1) 
Apertar(1) 
apetecida(1) 
Aplacar(1) 
aplauso(1) 
aplicava(1) 
aplique(1) 
Apontar(1) 
aporfiar(1) 
Aporfiar(1) 
Apostar(1) 
Apóstolos(1) 
Aprazer(1) 
apregoa(1) 
Apregoa(1) 
Apregoar(1) 
aprenda(1) 
aprenderá(1) 
Apressada(1) 
Apressado(1) 
apressados(1) 
Aproveitado(1) 
Aproveitador(1) 
aproveitados(1) 
Aproveitar(1) 
apurado(1) 
Apurar(1) 
aquém(1) 
aquentamos(1) 
Aquentar(1) 
aquente(1) 
aquilo(1) 
Arar(1) 
Arder(1) 
árdua(1) 
arestoso(1) 
Arganaz(1) 
argue(1) 
argueiro(1) 

Argueiro(1) 
Aristóteles(1) 
Armas(1) 
Arme(1) 
Arméu(1) 
Armou(1) 
Arneiro(1) 
Aro(1) 
arou(1) 
Arrabalde(1) 
arraia(1) 
arranha(1) 
Arranhar(1) 
Arranhasse(1) 
Arranhou(1) 
arrazoado(1) 
arrea(1) 
Arrecadar(1) 
arrecea(1) 
Arrecear(1) 
arreceia(1) 
Arredar(1) 
arrede(1) 
Arrede(1) 
arredou(1) 
arrefenta(1) 
Arrefenta(1) 
Arrefentar(1) 
Arregaçar(1) 
arreganha(1) 
Arreganha(1) 
Arreganhar(1) 
Arremangar(1) 
Arrendar(1) 
arrenega(1) 
Arrenegar(1) 
arrepela(1) 
Arrepende(1) 
arrepender(1) 
arres(1) 
Arrima(1) 
arriscadas(1) 
arrobas(1) 
Arrobas(1) 
Arroupa(1) 
Arroupar(1) 
Arruda(1) 
arrugar(1) 
Arrugar(1) 
Arruídos(1) 
Arte(1) 
arteiro(1) 
arteiros(1) 
Artífice(1) 
asnos(1) 
aspecto(1) 
áspero(1) 
Áspide(1) 
aspiram(1) 
aspirar(1) 
Assado(1) 
assanhar(1) 
Assanhar(1) 
Assegurar(1) 
assem(1) 
Assem(1) 
assentai(1) 
Assentar(1) 
assestamos(1) 
Assinalado(1) 
assinalou(1) 
Assinar(1) 
Assines(1) 

assobio(1) 
assombrada(1) 
Assombrada(1) 
assombrado(1) 
Assombrado(1) 
Assombrar(1) 
Assopra(1) 
Assoprando(1) 
Astuta(1) 
ataca(1) 
Ataca(1) 
Atado(1) 
Atar(1) 
Ataviado(1) 
Atear(1) 
ateia(1) 
atentado(1) 
atentam(1) 
Atentar(1) 
atirar(1) 
atoleiro(1) 
atormentar(1) 
Atormentar(1) 
Atrevido(1) 
Aturar(1) 
ature(1) 
Aumentar(1) 
aumento(1) 
aumentos(1) 
ausente(1) 
Autor(1) 
Avançar(1) 
Avanche(1) 
avareza(1) 
Avareza(1) 
Avaro(1) 
Avea(1) 
avença(1) 
Avença(1) 
Aventar(1) 
aventura(1) 
aventurado(1) 
aventuramos(1) 
aventurança(1) 
aventurar(1) 
aventurou(1) 
Aventurou(1) 
averiguados(1) 
Avessas(1) 
Avezar(1) 
avindos(1) 
Avisado(1) 
Aviso(1) 
avizinhar(1) 
Avizinhar(1) 
Avó(1) 
azar(1) 
Azar(1) 
Azares(1) 
azedo(1) 
Azedo(1) 
azeitada(1) 
Azenha(1) 
Azo(1) 
baba(1) 
babas(1) 
baço(1) 
bacorinho(1) 
Bacorinho(1) 
bailando(1) 
Bailo(1) 
bailou(1) 
bainha(1) 

Bainha(1) 
baldão(1) 
balhesta(1) 
Banho(1) 
baracinho(1) 
baraço(1) 
baralha(1) 
Baralha(1) 
Baralhar(1) 
Baralhas(1) 
Barata(1) 
baratos(1) 
barbada(1) 
barcos(1) 
bargulheta(1) 
barjuleta(1) 
Barnabé(1) 
Barqueta(1) 
barro(1) 
bastar(1) 
bastaria(1) 
Batalham(1) 
Batalhar(1) 
beato(1) 
Beato(1) 
Bebê(1) 
Bebedice(1) 
bebem(1) 
Beberas(4) 
Beberei(1) 
Bebes(1) 
Bebo(1) 
Beija(1) 
Beja(1) 
bela(1) 
beleza(1) 
Belezas(1) 
Beltrão(1) 
beneméritos(1) 
benevolência(1) 
benigno(1) 
Bens(1) 
berço(1) 
Berço(1) 
berenjena(1) 
Berenjena(1) 
Bexiga(1) 
bezerrinho(1) 
bilha(1) 
bisnaga(1) 
Bispo(1) 
blasonar(1) 
bocas(1) 
Bocejos(1) 
bodas(1) 
bode(1) 
bofe(1) 
bofes(1) 
bofetada(1) 
bogas(1) 
bola(1) 
Bola(1) 
bole(1) 
bolo(1) 
bolsas(1) 
bonança(1) 
bonete(1) 
boquitorto(1) 
borras(1) 
Bosque(1) 
bosta(1) 
Bosta(1) 
bota(1) 

botas(1) 
botaste(1) 
Botelho(1) 
brada(1) 
Bradam(1) 
Bradar(1) 
brados(1) 
brancos(1) 
Brancos(1) 
branda(1) 
branquecer(1) 
Braz(1) 
Bredos(1) 
breve(1) 
brigasse(1) 
brincar(1) 
bruto(1) 
brutos(1) 
buena(1) 
bueno(1) 
Bugia(1) 
bugio(1) 
Bugio(1) 
bulas(1) 
bulha(1) 
burrinho(1) 
Busca(1) 
buscados(1) 
Buscar(1) 
Cabaço(1) 
cabana(1) 
cabeças(1) 
Cabeças(1) 
caber(1) 
cabreiro(1) 
Cabresto(1) 
cabritos(1) 
caçadores(1) 
Caçadores(1) 
Cacarejar(1) 
cachorra(1) 
cachorrinho(1) 
Cadeia(1) 
Cadeiras(1) 
Cadela(1) 
cágados(1) 
Cai(1) 
caía(1) 
caibas(1) 
caída(1) 
caindo(1) 
caio(1) 
Cair(1) 
Caiu(1) 
calabaça(1) 
calado(1) 
calafeta(1) 
Calças(1) 
calem(1) 
Calem(1) 
Caminhante(1) 
Caminhar(1) 
Caminhos(1) 
camisas(1) 
canastras(1) 
canção(1) 
Canela(1) 
canivete(1) 
Canonista(1) 
cansada(1) 
cantarinho(1) 
cântaros(1) 
cantiga(1) 
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cantos(1) 
capacidade(1) 
Capelos(1) 
capitais(1) 
carapuças(1) 
carecer(1) 
Cargo(1) 
Cargos(1) 
carnal(1) 
Carneiros(1) 
Caro(1) 
carpi(1) 
carregada(1) 
Carregado(1) 
Carrilho(1) 
Carta(1) 
Casado(1) 
Casal(1) 
casamentos(1) 
casarás(1) 
casareis(1) 
Casareis(1) 
Casaste(1) 
Casastes(1) 
Cascavéis(1) 
casos(1) 
Casou(1) 
Castelos(1) 
castigados(1) 
castigara(1) 
castigos(1) 
Castigue(1) 
cativos(1) 
cauta(1) 
Cauta(1) 
cautela(1) 
Cautelas(1) 
cavadura(1) 
cavaleira(1) 
cavaleiros(1) 
cavalete(1) 
Cavalheiro(1) 
Cavalos(1) 
cebola(1) 
ceda(1) 
cede(1) 
cegos(1) 
Cegos(1) 
cegues(1) 
Cegues(1) 
celebram(1) 
centenário(1) 
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labareda(1) 
laboreiro(1) 
labuta(1) 
Ladainhas(1) 
ladram  
Ladrar(1) 
lagar(1) 
lagarta(1) 
lagartos(1) 
lagos(1) 
lamas(1) 
lambendo(1) 
Lambendo(1) 
Lambeu(1) 
lampas(1) 
lançar(1) 
lanças(1) 
largar(1) 
lastima(1) 
lastimam(1) 
lástimas(1) 
lastimeiro(1) 
latim(1) 
lavada(1) 
Lavada(1) 
lavados(1) 
lavem(1) 
lavor(1) 

lavra(1) 
Lavrada(1) 
Lavrado(1) 
Lavrar(1) 
lea(1) 
Leão(1) 
lebreiro(1) 
Lebres(1) 
Legista(1) 
légua(1) 
Leitão(1) 
leito(1) 
lenço(1) 
lenta(1) 
lento(1) 
ler(1) 
Letrados(1) 
Leva(1) 
levan(1) 
Levando(1) 
levantar(1) 
Levantas(1) 
levantes(1) 
leviandade(1) 
levianos(1) 
Levita(1) 
ligeira(1) 
ligeiros(1) 
lima(1) 
limpeza(1) 
lince(1) 
línguas(1) 
linguiças(1) 
Linhagens(1) 
linhas(1) 
lisa(1) 
lisonjeado(1) 
lisonjeando(1) 
lisonjeiros(1) 
listra(1) 
Listra(1) 
livres(1) 
livros(1) 
lograda(1) 
Longa(1) 
Longo(1) 
Loucas(1) 
loucos(1) 
Loucos(1) 
louvada(1) 
louvados(1) 
louvam(1) 
louvar(1) 
Louvar(1) 
louvável(1) 
Louvores(1) 
luar(1) 
Lugares(1) 
luto(1) 
Luza(1) 
luzes(1) 
luzido(1) 
M(1) 
maça(1) 
maças(1) 
maçãs(1) 
Macedónia(1) 
Machado(1) 
Madrinha(1) 
Madruguei(1) 
madureça(1) 
madurecem(1) 
Mães(1) 

Mafoma(1) 
Magro(1) 
Majestade(1) 
mala(1) 
Malbaratar(1) 
maldades(1) 
maleita(1) 
Males(1) 
malfeitas(1) 
malhar(1) 
Malhar(1) 
malicioso(1) 
malogra(1) 
malsins(1) 
maltratam(1) 
mamar(1) 
Mandados(1) 
Mandam(1) 
mandamento(1) 
mandarim(1) 
mande(1) 
Mande(1) 
Mandei(1) 
Mandou(1) 
manha(1) 
manhãs(1) 
Manhãs(1) 
manifesta(1) 
Manjar(1) 
manqueja(1) 
mansos(1) 
manta(1) 
mantenha(1) 
mantens(1) 
maracotão(1) 
Marcegão(1) 
Mares(1) 
marida(1) 
masquinha(1) 
matadura(1) 
Matar(1) 
matarei(1) 
Matasão(1) 
matassem(1) 
matavam(1) 
Matérias(1) 
Matias(1) 
meante(1) 
medem(1) 
médico(1) 
mediocridade(1) 
medra(1) 
medrarás(1) 
Medrou(1) 
Meio(1) 
melão(1) 
melhorados(1) 
melhoria(1) 
membros(1) 
memória(1) 
memórias(1) 
meninice(1) 
meninices(1) 
menores(1) 
Mentem(1) 
mentindo(1) 
mentiria(1) 
Mentiria(1) 
Mentirosos(1) 
mentiu(1) 
Mentiu(1) 
mercador(1) 
Mercadoria(1) 

merco(1) 
mercúrio(1) 
Mercúrio(1) 
mereça(1) 
mereçam(1) 
merecida(1) 
merecimento(1) 
mesmas(1) 
mesmeidade(1) 
mestra(1) 
mestres(1) 
mesura(1) 
Metais(1) 
metem(1) 
Meterei(1) 
metermos(1) 
mexeriquem(1) 
migalhas(1) 
migue(1) 
mijam(1) 
mijo(1) 
mimo(1) 
minga(1) 
mingam(1) 
Míngua(1) 
minguam(1) 
Minguante(1) 
Minguar(1) 
Minho(1) 
minta(1) 
miséria(1) 
misericórdia(1) 
missar(1) 
Missar(1) 
mitigar(1) 
miudamente(1) 
mocha(1) 
Modesto(1) 
moem(1) 
Moenda(1) 
mofa(1) 
mofina(1) 
molde(1) 
moleira(1) 
moleiro(1) 
Moleiro(1) 
molha(1) 
molhados(1) 
Monarquia(1) 
monco(1) 
Monge(1) 
montês(1) 
Monturos(1) 
Morcela(1) 
Morde(1) 
mordedura(1) 
mordem(1) 
mordidas(1) 
moreira(1) 
mormente(1) 
Morram(1) 
morrera(1) 
morreram(1) 
Morreremos(1) 
morreria(1) 
Moscas(1) 
mosteiro(1) 
mostrem(1) 
mouco(1) 
Mouta(1) 
muar(1) 
mudam(1) 
mudança(1) 
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mudanças(1) 
mulas(1) 
mulo(1) 
multidão(1) 
murmura(1) 
Muro(1) 
nabal(1) 
Nadando(1) 
Nadem(1) 
namorado(1) 
Namorados(1) 
nasceram(1) 
nasceu(1) 
nascida(1) 
Nascido(1) 
naturalmente(1) 
Nau(1) 
naufragamos(1) 
Navio(1) 
necessita(1) 
Necia(1) 
Necios(1) 
Negar(1) 
negócios(1) 
Negras(1) 
negrigura(1) 
néscia(1) 
nessa(1) 
Nesta(1) 
nevado(1) 
nevar(1) 
Nicolau(1) 
Nobre(1) 
nobres(1) 
Nobres(1) 
Nódoa(1) 
nogal(1) 
Nogal(1) 
nogueira(1) 
Nogueira(1) 
Noite(1) 
noivo(1) 
nojenta(1) 
nojo(1) 
nomeação(1) 
nomes(1) 
nossas(1) 
Nosso(1) 
noster(1) 
Noster(1) 
Notável(1) 
noutro(1) 
novelo(1) 
Nozes(1) 
número(1) 
Ó(1) 
obedecem(1) 
obre(1) 
Obre(1) 
obrigação(1) 
obrigações(1) 
obrigar(1) 
observância(1) 
ociosidade(1) 
ocupam(1) 
ódio(1) 
ódios(1) 
ODIUM(1) 
Odreiro(1) 
ofender(1) 
ofensa(1) 
ofensivas(1) 
ofícios(1) 

olhai(1) 
olham(1) 
Olham(1) 
Olhar(1) 
Olhe(1) 
Oliva(1) 
olival(1) 
onça(1) 
Onças(1) 
opostos(1) 
oprimidos(1) 
Orar(1) 
ordena(1) 
ordenar(1) 
Ordinariamente(1) 
ordinários(1) 
orneja(1) 
ornejador(1) 
ostentação(1) 
Ouça(1) 
ourégãos(1) 
ouriço(1) 
Ouros(1) 
ousadia(1) 
Outro(1) 
ouvido(1) 
ouvidor(1) 
ouvindo(1) 
ouvireis(1) 
pá(1) 
paciência(1) 
padar(1) 
padecem(1) 
padrinho(1) 
Pães(1) 
pagada(1) 
Pagam(1) 
pagarão(1) 
pagareis(1) 
pagarem(1) 
pagasse(1) 
Pagasse(1) 
Pago(1) 
Paguei(1) 
paixão(1) 
paixões(1) 
pajem(1) 
palanque(1) 
palhinhas(1) 
palrar(1) 
palreira(1) 
Palreira(1) 
pancada(1) 
pandeiro(1) 
Panelas(1) 
panete(1) 
papem(1) 
pára(1) 
parado(1) 
parcialidades(1) 
pardos(1) 
Pardos(1) 
Pareça(1) 
Parecê(1) 
Parecer(1) 
Parecerá(1) 
parelhas(1) 
parem(1) 
párias(1) 
parido(1) 
Parir(1) 
PARIT(1) 
Pariu(1) 

parrafo(1) 
Parreira(1) 
Partamos(1) 
particular(1) 
parto(1) 
parvoíce(1) 
pasce(1) 
passadas(1) 
Passamos(1) 
passaram(1) 
Passaram(1) 
passarei(1) 
Passarei(1) 
Pássaro(1) 
pássaros(1) 
passatempos(1) 
passou(1) 
pasto(1) 
pátria(1) 
paus(1) 
pea(1) 
Pea(1) 
Peão(1) 
Pear(1) 
peça(1) 
pecador(1) 
Pecados(1) 
peçam(1) 
Pecar(1) 
Peçonha(1) 
pedes(1) 
pedi(1) 
pedida(1) 
Pedida(1) 
pedidor(1) 
pedidos(1) 
pedinte(1) 
pedires(1) 
Pediu(1) 
pedrado(1) 
pêga(1) 
pegada(1) 
Pegas(1) 
pego(1) 
pegue(1) 
Peior(1) 
pejo(1) 
péla(1) 
pelando(1) 
Pelas(1) 
pelejas(1) 
peles(1) 
peliteiros(1) 
pêlos(1) 
pendência(1) 
Pendeu(1) 
pendura(1) 
Penna(1) 
Pensa(1) 
pensado(1) 
pensão(1) 
Pensar(1) 
Pentear(1) 
penteia(1) 
Penteia(1) 
peorar(1) 
pepino(1) 
Pequena(1) 
pequenino(1) 
Pequenino(1) 
Pequenos(1) 
Perderás(1) 
Perdes(1) 

Perdeste(1) 
Perdeu(1) 
perdição(1) 
perdigotinhos(1) 
Perdoa(1) 
perdoado(1) 
perdões(1) 
Perdoo(1) 
Perece(1) 
Perecer(1) 
Peregrinos(1) 
perguntar(1) 
perguntou(1) 
perigos(1) 
Perigos(1) 
permita(1) 
permite(1) 
permitir(1) 
perseguem(1) 
perseguir(1) 
perseverança(1) 
pertence(1) 
Pesa(1) 
pesares(1) 
Pesca(1) 
pescado(1) 
Pessoa(1) 
pessoas(1) 
pia(1) 
Pica(1) 
Pichéis(1) 
pico(1) 
Pidam(1) 
Pido(1) 
pierde(1) 
Pilatos(1) 
pílula(1) 
Pintam(1) 
Pinto(1) 
pior(1) 
piorará(1) 
Pipa(1) 
pipas(1) 
pírola(1) 
pisada(1) 
pisado(1) 
Pisam(1) 
Pitágoras(1) 
Planeta(1) 
Planta(1) 
plantar(1) 
plebeus(1) 
pleito(1) 
Pleito(1) 
plumas(1) 
poda(1) 
podeis(1) 
podendo(1) 
Poder(1) 
Poderás(1) 
poderosos(1) 
podres(1) 
Pois(1) 
polegadas(1) 
Políticas(1) 
pombal(1) 
ponha(1) 
ponho(1) 
Pontas(1) 
pontes(1) 
Pontes(1) 
popular(1) 
populares(1) 

Porfiado(1) 
porfiados(1) 
Porfiados(1) 
Porfies(1) 
Porque(1) 
porquinho(1) 
possa(1) 
posse(1) 
possível(1) 
Posso(1) 
possuí(1) 
potência(1) 
Potentados(1) 
Poupa(1) 
Pousadas(1) 
povo(1) 
praguejado(1) 
prante(1) 
práticos(1) 
prazeres(1) 
prear(1) 
precatado(1) 
precede(1) 
preço(1) 
Pregador(1) 
prego(1) 
Pregoeiras(1) 
pregoeiros(1) 
preguiça(1) 
prejudicam(1) 
premeie(1) 
premiados(1) 
premiar(1) 
prémios(1) 
prende(1) 
Prender(1) 
prenhado(1) 
presença(1) 
presentes(1) 
Preso(1) 
pressas(1) 
préstimo(1) 
presto(1) 
Presto(1) 
presunção(1) 
Preta(1) 
pretendia(1) 
prevalecem(1) 
prevenir(1) 
primavera(1) 
principalmente(1) 
priva(1) 
privação(1) 
privilégio(1) 
proceder(1) 
procurará(1) 
procurassem(1) 
procure(1) 
Pródigo(1) 
Profetas(1) 
proíbe(1) 
proibia(1) 
Prometas(1) 
propõe(1) 
Próprio(1) 
próprios(1) 
prossiga(1) 
provar(1) 
Provar(1) 
Proves(1) 
Próximo(1) 
Prudência(1) 
prudentes(1) 

pública(1) 
publicam(1) 
públicos(1) 
puderam(1) 
pueril(1) 
pulga(1) 
pulgas(1) 
Pulgas(1) 
pulso(1) 
punho(1) 
purga(1) 
Purga(1) 
púrpura(1) 
puxar(1) 
quais(1) 
qualidade(1) 
quantas(1) 
Quantidades(1) 
quarta(1) 
quarto(1) 
Quase(1) 
Quebra(1) 
quebrada(1) 
Quebradas(1) 
quebrados(1) 
quebram(1) 
quebrantam(1) 
Quebrantam(1) 
Quebrantar(1) 
quebrarão(1) 
quebrei(1) 
Quebrei(1) 
quebrou(1) 
quedas(1) 
queimaram(1) 
Queime(1) 
Queiras(1) 
Queixadas(1) 
queixe(1) 
Quentes(1) 
quereis(1) 
Queremos(1) 
quereríamos(1) 
queríamos(1) 
Quien(1) 
quiere(1) 
quietação(1) 
quieto(1) 
quietos(1) 
quinta(1) 
quintais(1) 
quinto(1) 
quisera(1) 
Rã(1) 
Rábãos(1) 
ração(1) 
Ração(1) 
racha(1) 
racharam(1) 
Racional(1) 
Raios(1) 
raízes(1) 
ralha(1) 
ramos(1) 
Raposo(1) 
raras(1) 
rãs(1) 
rasa(1) 
razoa(1) 
Razões(1) 
rebelara(1) 
Recata(1) 
Recatar(1) 
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recato(1) 
receba(1) 
recebendo(1) 
receber(1) 
Receber(1) 
Recebido(1) 
receio(1) 
recipe(1) 
recorre(1) 
recrea(1) 
Rede(1) 
rédea(1) 
Redes(1) 
redondo(1) 
refalsado(1) 
refinada(1) 
regalam(1) 
regras(1) 
reina(1) 
reinam(1) 
reinarem(1) 
relâmpago(1) 
relógio(1) 
rematam(1) 
remediar(1) 
remendado(1) 
Remendado(1) 
remendar(1) 
remexer(1) 
remo(1) 
remolhada(1) 
renovam(1) 
reparte(1) 
Reparte(1) 
Repartir(1) 
Repasta(1) 
Repastar(1) 
repente(1) 
Repica(1) 
Repicar(1) 
Repousa(1) 
Repousar(1) 
repouso(1) 
repreende(1) 
repreendidos(1) 
reprime(1) 
reprova(1) 
reputação(1) 
requer(1) 
resguardo(1) 
resistir(1) 
resolução(1) 
Responder(1) 
respondeu(1) 
Respondeu(1) 
Ressurreição(1) 
ressuscitam(1) 
réstia(1) 
restolho(1) 
retém(1) 
retire(1) 
retornos(1) 
retraço(1) 
revela(1) 
Revela(1) 
Revelar(1) 
reveza(1) 
revolta(1) 
Revolver(1) 
rezando(1) 
Rezando(1) 
Ricos(1) 
riem(1) 

rifador(1) 
riquezas(1) 
rir(1) 
Rirás(1) 
risco(1) 
rodeamos(1) 
Rodilha(1) 
roedor(1) 
Rogada(1) 
Rogados(1) 
rogais(1) 
Rogais(1) 
rogos(1) 
Rogue(1) 
rola(1) 
Rompas(1) 
romper(1) 
Ronca(1) 
roncam(1) 
Roncam(1) 
Roncar(1) 
ronceiro(1) 
rosalgar(1) 
Rosas(1) 
Rostro(1) 
roubadores(1) 
roubo(1) 
rouxinol(1) 
roxa(1) 
rucilho(1) 
Rugas(1) 
Ruibarbo(1) 
ruídos(1) 
ruindades(1) 
sabê(1) 
Sabê(1) 
sabeis(1) 
sabemos(1) 
Sabemos(1) 
saberá(1) 
Saberás(1) 
sabores(1) 
saboroso(1) 
sabujo(1) 
saca(1) 
Sacos(1) 
Saem(1) 
sagacidade(1) 
sagaz(1) 
Saiais(1) 
Saias(1) 
Saiba(1) 
Sairá(1) 
saístes(1) 
salada(1) 
Salmão(1) 
Salomão(1) 
salsa(1) 
saltar(1) 
Salte(1) 
saltea(1) 
salto(1) 
sandice(1) 
santidade(1) 
santos(1) 
sãos(1) 
Sapateiros(1) 
Sapatos(1) 
sapos(1) 
Sarará(1) 
sarda(1) 
Sardinhas(1) 
Saudade(1) 

Saúdam(1) 
Saudar(1) 
sável(1) 
Seco(1) 
securas(1) 
Sede(1) 
sedições(1) 
segá(1) 
Segada(1) 
Segar(1) 
seguem(1) 
segunda(1) 
segundos(1) 
seguros(1) 
Sei(1) 
seiscentos(1) 
selamos(1) 
Selamos(1) 
Selar(1) 
semblante(1) 
semeam(1) 
Semeam(1) 
Semee(1) 
semeei(1) 
Semeei(1) 
semeie(1) 
sendal(1) 
Senhoras(1) 
Senhoria(1) 
senhorio(1) 
sensualidade(1) 
senta(1) 
Senta(1) 
Sentar(1) 
sentem(1) 
sentença(1) 
Sentir(1) 
seo(1) 
Será(1) 
serei(1) 
sereis(1) 
Serejo(1) 
Sermão(1) 
serôdio(1) 
serpentes(1) 
serradura(1) 
serves(1) 
serviços(1) 
servido(1) 
Servido(1) 
Servidor(1) 
serviu(1) 
servo(1) 
Servo(1) 
Setenta(1) 
severo(1) 
Sevilha(1) 
Si(1) 
siga(1) 
significa(1) 
signo(1) 
simplices(1) 
sinais(1) 
Sinais(1) 
sinceras(1) 
singular(1) 
sinta(1) 
Sinta(1) 
sirvas(1) 
Sirvas(1) 
Sirvo(1) 
sizo(1) 
soada(1) 

Sobeja(1) 
Sobejam(1) 
Sobejar(1) 
sobeje(1) 
Sobeje(1) 
Sobejo(1) 
sobreiro(1) 
sobrenome(1) 
sobrescrito(1) 
sobrinha(1) 
Socorrer(1) 
sofrem(1) 
sofreu(1) 
Sofreu(1) 
sofrível(1) 
soía(1) 
sois(1) 
Sois(1) 
Sóis(1) 
solas(1) 
soldada(1) 
Soldados(1) 
soldo(1) 
soledade(1) 
solenidade(1) 
sombras(1) 
sombrio(1) 
Somos(1) 
sonham(1) 
Sonhar(1) 
sonho(1) 
sonolento(1) 
soprar(1) 
sorver(1) 
sossegar(1) 
soube(1) 
Souber(1) 
soubera(1) 
sovado(1) 
súbdito(1) 
subir(1) 
sublime(1) 
substância(1) 
substantiva(1) 
Sujar(1) 
sujeita(1) 
sujeitas(1) 
sujeitos(1) 
Sum(1) 
suma(1) 
supera(1) 
suponha(1) 
supra(1) 
suspeitas(1) 
suspeitosa(1) 
Suspira(1) 
sustenta(1) 
sustento(1) 
tachos(1) 
Talhai(1) 
Talhar(1) 
Talhava(1) 
talho(1) 
talvez(1) 
tâmaras(1) 
tancha(1) 
Tanchar(1) 
Tangendo(1) 
Tanger(1) 
Tangerem(1) 
tangiam(1) 
Tangiam(1) 
Tantas(1) 

Tardança(1) 
Tardar(1) 
taxa(1) 
taxar(1) 
tê(1) 
tecer(1) 
tecida(1) 
tédio(1) 
teia(1) 
teima(1) 
teimoso(1) 
Telha(1) 
temerários(1) 
temidos(1) 
têmpera(1) 
Temperança(1) 
tempere(1) 
tenções(1) 
Tenda(1) 
tendeiro(1) 
tenedor(1) 
tenia(1) 
tente(1) 
tenteie(1) 
Terá(1) 
terceira(1) 
teriam(1) 
Terras(1) 
terrear(1) 
terreiro(1) 
Terreiro(1) 
terrificar(1) 
tesa(1) 
Teso(1) 
testigo(1) 
testo(1) 
tienes(1) 
tínhamos(1) 
Tinhosa(1) 
Tinhoso(1) 
tino(1) 
tintura(1) 
tirados(1) 
Tirados(1) 
tirania(1) 
tirarás(1) 
tire(1) 
tires(1) 
tiro(1) 
tiros(1) 
Tirte(1) 
título(1) 
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comprida (1)  

garrida (2)  
varrida (4)  
Varrida (2)  
corrida (1)  
partida (2)  
vertida (1)  
vestida (2)  
cuida (14)  
Cuida (11)  
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Cuidá (1)  
descuida (1)  

vida (44)  
Vida (18)  
dívida (4)  
Dívida (3)  

convida (4)  
Convida (4)  

duvida (3)  
dúvida (3)  
mexida (2)  
cozida (4)  

espalda (6)  
fralda (2)  
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Anda (26)  
banda (2)  

vianda (3)  
manda (26)  
Manda (11)  

demanda (11)  
branda (1)  

abranda (3)  
desanda (1)  
emenda (3)  

Remenda (3)  
encomenda (4)  

moenda (3)  
Moenda (1)  

renda (8)  
Renda (2)  

merenda (4)  
Merenda (3)  
aprenda (1)  

tenda (2)  
Tenda (1)  

entenda (1)  
contenda (3)  

estenda (3)  
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Venda (3)  

fazenda (10)  
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inda (2)  
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vinda (2)  
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segunda (1)  
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poda (1)  
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Tornavoda (2)  
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guarda (26)  
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Arruda (1)  
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semea (24)  
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pavea (2)  
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manteiga (6)  

figa (5)  
Figa (3)  
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sobrecarga (2)  
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alarga (3)  
amarga (7)  
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vergonha (13)  
Vergonha (10)  

ponha (1)  
suponha (1)  

unha (1)  
Unha (3)  

testemunha (2)  
Testemunha (2)  

ia (5)  
caia (3)  
caía (1)  

alfaia (1)  
Alfaia (2)  
arraia (1)  

proibia (1)  
conhecia (2)  

Necia (1)  
malícia (9)  
Malícia (4)  

abundância (1)  
ganância (1)  

substância (1)  
constância (1)  

observância (1)  
inocência (1)  
pendência (1)  
prudência (3)  
Prudência (1)  
diligência (6)  

ciência (4)  
Ciência (3)  

paciência (1)  
consciência (1)  
Consciência (2)  

conveniência (1)  
experiência (4)  

violência (3)  
benevolência (1)  

clemência (1)  
impertinência (1)  

ausência (2)  
penitência (2)  

potência (1)  
consistência (1)  

sequência (3)  
eloquência (1)  

néscia (1)  
dia (110)  
Dia (42)  

ousadia (1)  
pretendia (1)  

Índia (12)  
misericórdia (1)  

ceia (5)  
receia (2)  

arreceia (1)  
cadeia (8)  
Cadeia (1)  
Aldeia (7)  

candeia (5)  
feia (9)  
Feia (5)  

cheia (21)  
alheia (45)  
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meia (13)  
Meia (3)  

semeia (3)  
colmeia (1)  
alumeia (2)  

creia (1)  
correia (1)  
estreia (2)  

teia (1)  
ateia (1)  

penteia (1)  
Penteia (1)  

fia (22)  
Fia (6)  

porfia (2)  
Porfia (8)  
bugia (4)  
Bugia (1)  

companhia (14)  
Companhia (13)  

vigília (1)  
Vigília (1)  

almotolia (1)  
Academia (1)  
Alquimia (5)  

vilania (2)  
tirania (1)  

tenia (1)  
Macedónia (1)  

harmonia (1)  
moía (3)  
soía (1)  
pia (1)  

cuspia (1)  
Cuspia (1)  

ria (3)  
zombaria (1)  
Zombaria (6)  
vozearia (1)  
chularia (1)  
Maria (22)  
bastaria (1)  
iguaria (2)  

deixaria (5)  
cria (23)  
Cria (1)  
criá (1)  

Alexandria (1)  
morreria (1)  

seria (7)  
miséria (1)  
queria (6)  

haveria (1)  
fria (13)  

alegria (8)  
Alegria (10)  

Iria (3)  
mentiria (1)  
Mentiria (1)  

Mercadoria (1)  
melhoria (1)  
Melhoria (2)  
Senhoria (1)  

glória (3)  
Glória (1)  

memória (1)  
própria (5)  

pátria (1)  
Pátria (2)  

indústria (1)  
fúria (1)  

injúria (3)  
demasia (1)  

fantasia (1)  
Fantasia (2)  

Vasia (2)  
cortesia (1)  

descortesia (1)  
tia (2)  

fatia (1)  
réstia (1)  

Águia (1)  
Monarquia (1)  

tosquia (1)  
Tosquia (1)  

via (4)  
algaravia (1)  

Algaravia (2)  
cotovia (2)  

vazia (9)  
Vazia (4)  
dizia (3)  
cozia (1)  
Luzia (5)  

já (12)  
Já (18)  

haja (22)  
Beja (1)  

sobeja (5)  
Sobeja (1)  
andeja (1)  
Vieja (1)  
peleja (2)  
orneja (1)  

peja (2)  
tareja (2)  

Tareja (2)  
cereja (1)  
Cereja (1)  
Igreja (14)  

seja (42)  
Seja (14)  

deseja (20)  
goteja (1)  
esteja (1)  

manqueja (1)  
veja (15)  
Veja (2)  

inveja (8)  
Inveja (1)  

troveja (2)  
beija (3)  
Beija (1)  

rija (4)  
laranja (3)  

tanja (5)  
Tanja (2)  
anoja (4)  
enoja (1)  

despoja (1)  
forja (1)  
cuja (6)  

Coruja (3)  
suja (11)  

la (26)  
lá (18)  

Lá (31)  
lã (17)  
Lã (8)  

Abala (1)  
cala (12)  
Cala (2)  
fala (37)  
Fala (14)  
mala (1)  
rala (2)  

sala (2)  
iguala (1)  

ela (37)  
bela (1)  

Morcela (1)  
dela (20)  

cadela (2)  
Cadela (1)  

escudela (3)  
Escudela (3)  

Tigela (3)  
nela (19)  

canela (4)  
Canela (1)  
panela (7)  

Panela (13)  
pela (57)  
Pela (16)  

péla (1)  
arrepela (1)  
amarela (5)  
Estrela (1)  

sela (4)  
titela (2)  

Titela (2)  
portela (2)  
Portela (2)  
Castela (2)  
bostela (4)  
cautela (1)  
Cautela (5)  
aquela (2)  

Aquela (11)  
vela (7)  
Vela (1)  

revela (1)  
Revela (1)  
desvela (1)  
mazela (2)  
Mazela (3)  
donzela (4)  

baila (6)  
vila (2)  

Vila (33)  
Villa (2)  
bola (1)  
Bola (1)  

cebola (1)  
Carambola (2)  

escola (2)  
esmola (3)  
Esmola (2)  

rola (1)  
Rola (2)  

pírola (1)  
consola (2)  

cítola (2)  
bula (2)  

Tábula (2)  
incrédula (1)  

pílula (1)  
mula (24)  
Mula (19)  

ma (2)  
má (81)  
Má (23)  

ama (28)  
Ama (6)  

cama (18)  
Cama (5)  
Dama (3)  
fama (22)  
Fama (11)  

Azáfama (5)  
difama (3)  

chama (10)  
Chama (1)  

lama (8)  
mama (5)  

derrama (2)  
postema (2)  

cima (9)  
vindima (15)  
Vindima (16)  

freima (2)  
teima (1)  

queima (17)  
Queima (6)  

lima (1)  
coima (3)  

Arrima (1)  
lastima (1)  
estima (4)  

desestima (1)  
alma (24)  
Alma (8)  
calma (6)  
palma (3)  
coma (8)  
Coma (2)  

Mafoma (1)  
Roma (19)  
toma (41)  

Toma (12)  
tomá (1)  
arma (6)  

Arma (4)  
enferma (3)  
Enferma (2)  

irmã (2)  
Irmã (1)  

firma (1)  
forma (2)  

mesma (6)  
Quaresma (2)  

uma (142)  
Uma (31)  

alguma (8)  
Alguma (2)  

nenhuma (11)  
numa (2)  
suma (1)  

costuma (1)  
na (329)  
Na (43)  

cabana (1)  
cana (3)  
dana (8)  

engana (12)  
Engana (4)  

desengana (2)  
semana (3)  
humana (1)  
Avicena (8)  
condena (1)  

ordena (1)  
berenjena (1)  
Berenjena (1)  
Madalena (2)  

pena (20)  
Pena (4)  

depena (3)  
Depena (3)  
empena (2)  

buena (1)  
pequena (11)  

Pequena (1)  
onzena (2)  
Digna (2)  
reina (1)  
fina (1)  

mofina (1)  
determina (3)  

menina (2)  
Menina (5)  

pequenina (2)  
rapina (3)  

Catarina (3)  
doutrina (1)  
Doutrina (1)  

ensina (5)  
divina (1)  
Divina (1)  
buzina (2)  
Penna (1)  
dona (2)  
Dona (4)  
mona (5)  
Mona (2)  

tona (1)  
azeitona (3)  

Azeitona (4)  
sarna (2)  
perna (9)  
Perna (3)  

taverna (5)  
Taverna (4)  
governa (3)  

descorna (1)  
Descorna (1)  

enforna (2)  
bigorna (2)  
Bigorna (2)  

torna (26)  
Torna (1)  

asna (2)  
Asna (2)  
rosna (2)  

Rosna (2)  
fortuna (19)  
Fortuna (8)  

boa (122)  
Boa (38)  

Lisboa (3)  
Páscoa (13)  

doa (6)  
nódoa (2)  
Nódoa (1)  
perdoa (4)  
Perdoa (1)  

Agoa (2)  
alagoa (3)  
mágoa (6)  

apregoa (1)  
Apregoa (1)  
aguilhoa (1)  

alvéloa (1)  
Alvéloa (1)  

roa (3)  
Coroa (1)  

soa (8)  
Soa (5)  

pessoa (10)  
Pessoa (1)  

voa (4)  
Voa (1)  

Névoa (2)  
razoa (1)  

pá (1)  

capa (17)  
escapa (2)  

papa (3)  
Papa (6)  
rapa (3)  

Rapa (2)  
tapa (3)  

Cepa (3)  
antecipa (1)  

pipa (3)  
Pipa (1)  
tripa (2)  

Tripa (1)  
culpa (11)  
Culpa (1)  

desculpa (2)  
Campa (3)  
trampa (2)  

Trampa (2)  
grempa (1)  

limpa (6)  
alimpa (4)  

sopa (3)  
Sopa (7)  

estopa (9)  
Estopa (1)  
cuspa (3)  
chupa (2)  
poupa (6)  
Poupa (1)  
roupa (4)  

Roupa (7)  
Arroupa (1)  

rã (6)  
Rã (1)  
ara (3)  

Ara (2)  
gabará (1)  

zombará (3)  
cara (12)  
Cara (5)  

ficará (1)  
alcançará (1)  

dará (12)  
Dará (1)  

soldará (2)  
andará (1)  

Andará (1)  
ajudará (1)  

fará (18)  
pagará (3)  

carregará (2)  
castigara (1)  

afogará (2)  
Jogará (1)  
calará (2)  
Falará (1)  

clara (1)  
rebelara (1)  

desopilará (1)  
domará (1)  
tomará (6)  

Tornará (1)  
voará (2)  

para (252)  
Para (44)  

pára (1)  
apara (2)  

Apara (1)  
sarará (2)  
Sarará (1)  

peorará (2)  
melhorará (3)  
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piorará (1)  
errará (1)  

entrará (2)  
procurará (1)  

dourara (1)  
sara (16)  
Sara (2)  

pássara (5)  
deitará (1)  
irritará (1)  
faltará (3)  
saltará (2)  

apartará (2)  
furtará (1)  
estará (1)  

vara (2)  
abra (1)  

cabra (13)  
Cabra (11)  

quebra (10)  
Quebra (1)  
lembra (7)  

Coimbra (3)  
sombra (12)  

desassombra (1)  
Desassombra (1)  

obra (12)  
Obra (16)  
cobra (8)  
Cobra (4)  

salobra (2)  
ladra (9)  

Ladra (3)  
medra (1)  
Medra (2)  
pedra (23)  
Pedra (15)  

era (7)  
saberá (1)  

soubera (1)  
cera (8)  
Cera (1)  

Amanhecerá (2)  
parecerá (4)  
Parecerá (1)  

considera (1)  
arrependerá (2)  

aprenderá (1)  
venderá (5)  
perderá (2)  

esfera (2)  
gera (1)  

valera (2)  
valerá (6)  
cólera (1)  

comerá (3)  
Comerá (1)  

pêra (6)  
Pêra (3)  

têmpera (1)  
espera (33)  

esperá (1)  
véspera (2)  
Véspera (3)  
próspera (2)  

supera (1)  
quererá (3)  
morrera (1)  

será (19)  
Será (1)  

quisera (1)  
terá (8)  

Terá (1)  

etcetera (1)  
haverá (3)  

primavera (1)  
Primavera (5)  

devera (1)  
estivera (4)  
houvera (8)  

infra (8)  
sofra (6)  
Sofra (2)  

grã (4)  
magra (13)  
Magra (5)  
alegra (2)  
negra (3)  
Negra (4)  
regra (7)  
logra (2)  

malogra (1)  
sogra (11)  
Sogra (8)  

ira (6)  
Ira (2)  
irá (5)  

sairá (3)  
Sairá (1)  
dirá (6)  

pedirá (3)  
eira (8)  

beira (2)  
Beira (5)  

Ribeira (3)  
cabeceira (2)  
Cabeceira (3)  

terceira (1)  
madeira (5)  
padeira (5)  
Padeira (7)  

derradeira (3)  
cevadeira (2)  

comedeira (2)  
caldeira (7)  
Caldeira (2)  
andeira (1)  

Andeira (2)  
fiandeira (4)  
Fiandeira (9)  

feira (24)  
Feira (6)  

mensageira (2)  
ligeira (1)  
cheira (7)  

ameixieira (3)  
Ameixieira (1)  

jeira (2)  
Lisonjeira (2)  
cavaleira (1)  
janeleira (4)  
Janeleira (3)  
janeileira (1)  

moleira (1)  
rameira (5)  

Rameira (4)  
primeira (3)  
Primeira (2)  
maneira (4)  
peneira (10)  
Peneira (3)  

taverneira (3)  
Taverneira (3)  

forneira (3)  
Forneira (3)  

amendoeira (4)  

joeira (1)  
poeira (3)  

toupeira (2)  
Toupeira (2)  

pereira (2)  
freira (1)  
Freira (2)  

palreira (1)  
Palreira (1)  
moreira (1)  
carreira (5)  
parreira (4)  
Parreira (1)  
traseira (2)  

canseira (4)  
Canseira (2)  
regateira (2)  

Regateira (2)  
dianteira (2)  

inteira (4)  
fronteira (4)  

goteira (3)  
Goteira (1)  
esteira (1)  

figueira (4)  
Figueira (5)  
fogueira (1)  
nogueira (1)  
Nogueira (1)  

queira (6)  
Queira (3)  

Oliveira (5)  
lazeira (4)  
suspira (3)  
Suspira (1)  
cobrirá (1)  

tira (55)  
Tira (2)  

atira (10)  
Atira (2)  

mentira (12)  
Mentira (10)  

vira (3)  
virá (11)  

guelra (1)  
honra (37)  
Honra (20)  

desonra (10)  
ora (4)  
Ora (6)  

víbora (3)  
Víbora (1)  
embora (7)  
Embora (3)  

andadora (2)  
Andadora (1)  

desprezadora (1)  
vencedora (2)  

fora (40)  
agora (12)  

Agora (10)  
hora (16)  
Hora (10)  
chora (13)  
Chora (7)  

melhora (5)  
Senhora (7)  

mora (8)  
Samora (2)  

nora (5)  
Nora (7)  

ignora (1)  
Temporã (2)  

espora (4)  
Évora (5)  

compra (25)  
Compra (6)  
comprá (1)  
assopra (5)  

Assopra (1)  
supra (1)  
marra (2)  

amarra (2)  
Amarra (1)  

varra (1)  
Varra (1)  

erra (8)  
Erra (4)  

berra (2)  
cerra (1)  
Cerra (4)  
ferra (3)  
serra (8)  

terra (37)  
Terra (42)  

guerra (24)  
Guerra (20)  

espirra (1)  
corra (2)  
forra (1)  

cachorra (1)  
morra (3)  
Morra (4)  
burra (11)  
Burra (10)  

enxurra (1)  
letra (2)  

entra (33)  
contra (6)  
Contra (3)  
mestra (1)  

listra (1)  
Listra (1)  

mostra (12)  
outra (35)  

essoutra (1)  
cura (16)  

secura (2)  
doçura (1)  

procura (4)  
loucura (6)  

dura (27)  
rasgadura (4)  

madura (3)  
Madura (3)  

ferradura (2)  
serradura (1)  
matadura (1)  
cavadura (1)  
torcedura (1)  

mordedura (1)  
vestidura (2)  
pendura (1)  
verdura (1)  
gordura (1)  

fura (3)  
furá (2)  

segura (6)  
Segura (2)  

assegura (3)  
figura (2)  

negrigura (1)  
amargura (1)  
murmura (1)  

tesoura (4)  
Tesoura (3)  

vassoura (2)  
Vassoura (2)  

apura (4)  
púrpura (1)  
mesura (1)  

Fermosura (5)  
formosura (4)  
Formosura (3)  

atura (3)  
Creatura (2)  
criatura (5)  
Criatura (2)  

natura (3)  
escritura (2)  
sepultura (7)  
Sepultura (5)  
ventura (30)  
Ventura (26)  
aventura (1)  

Aventura (2)  
Pintura (2)  
tintura (1)  

Fartura (1)  
mistura (3)  
costura (2)  

lavra (1)  
Lavra (4)  

palavra (19)  
Palavra (14)  

sã (6)  
asa (3)  

casa (216)  
Casa (58)  

rasa (1)  
brasa (5)  
Brasa (5)  

abrasa (2)  
defesa (1)  
mesa (42)  
Mesa (14)  

pesa (8)  
Pesa (1)  

empresa (1)  
tesa (1)  
lisa (1)  

camisa (11)  
Camisa (8)  

sisa (3)  
Sisa (2)  

avisa (2)  
falsa (2)  
salsa (1)  
Salsa (4)  

bolsa (14)  
Bolsa (11)  

cansa (7)  
Cansa (2)  

descansa (1)  
mansa (4)  

amansa (2)  
ofensa (1)  
pensa (5)  
Pensa (1)  

dispensa (1)  
preguiçosa (3)  
Preguiçosa (4)  
presunçosa (2)  
Presunçosa (2)  

aguçosa (5)  
perigosa (2)  
tinhosa (2)  

Tinhosa (1)  
ociosa (2)  

escandalosa (1)  
gulosa (2)  

Fermosa (10)  
formosa (21)  
Formosa (2)  
raposa (11)  

Raposa (11)  
esposa (1)  

Rosa (2)  
vagarosa (3)  

Ditosa (2)  
suspeitosa (1)  
proveitosa (2)  

virtuosa (2)  
massa (2)  
Massa (5)  

amassa (2)  
passa (23)  
Passa (5)  

essa (3)  
Dessa (1)  
nessa (1)  

pressa (5)  
Pressa (5)  

depressa (8)  
Depressa (10)  

Missa (14)  
mossa (2)  
nossa (18)  

possa (1)  
desapossa (3)  

vossa (3)  
usa (2)  
Usa (1)  

causa (10)  
escusa (8)  

ousa (2)  
cousa (53)  
Cousa (7)  
pousa (4)  

repousa (3)  
Repousa (1)  

ta (3)  
ata (6)  

Ata (4)  
cata (6)  

recata (3)  
Recata (1)  

gata (1)  
Gata (1)  

mata (39)  
Mata (4)  
nata (2)  
pata (6)  
Pata (4)  

Barata (1)  
malbarata (2)  

prata (13)  
Prata (10)  
trata (10)  
desata (2)  

trombeta (1)  
Trombeta (1)  

Boceta (2)  
calafeta (1)  

agulheta (2)  
Agulheta (1)  

bargulheta (1)  
barjuleta (1)  

meta (5)  
acometa (3)  

Acometa (1)  
Planeta (1)  
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escopeta (1)  
secreta (2)  

discreta (1)  
preta (5)  
Preta (1)  

carreta (2)  
acarreta (1)  

teta (2)  
Barqueta (1)  

dita (6)  
Dita (1)  

deita (31)  
Deita (17)  

deitá (2)  
feita (12)  
Feita (2)  

Afeita (2)  
enfeita (2)  

desfeita (5)  
colheita (2)  

sujeita (1)  
maleita (1)  
deleita (2)  

peita (2)  
suspeita (5)  

direita (1)  
endireita (4)  
espreita (1)  
estreita (3)  

aproveita (4)  
Aproveita (4)  

Admita (1)  
permita (1)  

moita (3)  
Hipócrita (1)  

grita (4)  
Visita (1)  

necessita (1)  
muita (23)  
Muita (5)  
Levita (1)  

alta (10)  
Alta (2)  

falta (44)  
Falta (1)  
solta (3)  
volta (6)  

revolta (1)  
envolta (1)  
adulta (1)  

sepulta (2)  
canta (25)  
Canta (5)  

adianta (3)  
janta (9)  

planta (2)  
Planta (1)  
manta (1)  

espanta (7)  
quebranta (3)  
Quebranta (2)  

Santa (21)  
tanta (2)  

quanta (2)  
levanta (19)  

acrescenta (4)  
denta (5)  

arrefenta (1)  
Arrefenta (1)  

empeçonhenta (1)  
nojenta (1)  

lenta (1)  
alenta (1)  

violenta (1)  
amolenta (1)  

Amolenta (2)  
pimenta (2)  
Pimenta (4)  

experimenta (1)  
experimentá (1)  

estomentá (1)  
escarmenta (5)  
Escarmenta (1)  

atormenta (2)  
quarenta (4)  

senta (1)  
Senta (1)  

assenta (9)  
atenta (5)  

Setenta (1)  
contenta (6)  
sustenta (1)  
aquenta (9)  

frequenta (2)  
cinquenta (2)  

aventa (7)  
cinta (5)  

minta (1)  
Pinta (2)  
trinta (6)  

Trinta (4)  
sinta (1)  
Sinta (1)  

quinta (1)  
Quinta (2)  
conta (22)  
Conta (6)  
ponta (2)  

afronta (1)  
tonta (1)  
unta (4)  
Unta (2)  

pergunta (21)  
Pergunta (4)  

junta (1)  
ajunta (1)  

bota (1)  
gota (1)  
Gota (3)  

esgota (1)  
rota (5)  

Rota (4)  
enxota (1)  
Enxota (1)  
carta (10)  
Carta (1)  
farta (21)  
Farta (10)  
lagarta (1)  
Marta (8)  

aparta (10)  
quarta (1)  
aberta (5)  

coberta (3)  
encoberta (3)  

certa (6)  
acerta (6)  
aperta (4)  
corta (16)  
horta (3)  

Horta (15)  
morta (16)  
Morta (4)  
porta (32)  
Porta (12)  

importa (1)  

torta (1)  
Torta (3)  
curta (3)  
furta (5)  

basta (19)  
abasta (6)  
casta (11)  
gasta (16)  
Gasta (9)  

repasta (3)  
Repasta (1)  

madrasta (3)  
Madrasta (2)  

esta (10)  
Esta (1)  

está (88)  
Está (4)  

besta (22)  
Besta (13)  

desta (4)  
festa (7)  
Festa (9)  

manifesta (1)  
balhesta (1)  

nesta (2)  
Nesta (1)  
presta (5)  

empresta (1)  
Empresta (2)  

sesta (6)  
testa (5)  

Legista (1)  
Canonista (1)  

resista (2)  
vista (3)  
bosta (1)  
Bosta (1)  

posta (17)  
composta (1)  
Trasposta (2)  

resposta (9)  
Resposta (3)  

Transposta (3)  
custa (21)  
injusta (1)  

cauta (1)  
Cauta (1)  
labuta (1)  

executa (1)  
escuta (3)  

luta (3)  
mouta (5)  
Mouta (1)  

fruta (3)  
truta (3)  

Truta (6)  
astuta (3)  

Astuta (1)  
Sexta (3)  
árdua (1)  
água (83)  

Água (72)  
égua (7)  
Égua (6)  
légua (1)  

língua (17)  
Língua (13)  
míngua (3)  
Míngua (1)  

jejua (2)  
Jejua (3)  

lua (5)  
Lua (9)  

exclua (1)  
contínua (1)  

rua (3)  
Rua (3)  
crua (2)  

Instrua (1)  
sua (104)  

tua (77)  
gazua (1)  

vá (19)  
Vá (2)  
vã (5)  
Vã (6)  

cava (3)  
aplicava (1)  

dava (1)  
Andava (2)  

Fava (1)  
julgava (1)  
Julgava (1)  
Talhava (1)  
Sonhava (4)  

criava (1)  
desejava (3)  

lava (17)  
Lava (3)  
brava (4)  
trava (4)  

perguntava (2)  
estava (2)  
Estava (1)  

Eva (1)  
cevá (2)  

Deva (1)  
leva (40)  
Leva (1)  
neva (3)  
raiva (5)  

Raiva (4)  
Dádiva (3)  

gengiva (2)  
Oliva (1)  
noiva (2)  
Noiva (4)  
priva (1)  

adjectiva (1)  
substantiva (1)  

ruiva (4)  
Ruiva (2)  
viva (12)  
Viva (5)  

Salva (2)  
relva (4)  
silva (2)  
cova (4)  

chova (8)  
Chova (3)  
nova (10)  
prova (4)  
Prova (4)  

aprova (3)  
reprova (1)  

erva (15)  
Erva (7)  

conserva (4)  
sirva (2)  

estorva (1)  
estorvá (1)  
chuva (9)  
viúva (9)  

Viúva (14)  
louva (13)  

Axa (5)  

taxa (1)  
baixa (6)  

abaixa (1)  
caixa (5)  

deixa (38)  
Deixa (3)  
deixá (1)  
aleixa (1)  

queixa (5)  
escoxa (1)  

roxa (1)  
frouxa (1)  

puxa (4)  
Braza (2)  
Vaza (1)  

grandeza (4)  
rudeza (4)  
beleza (1)  

gentileza (2)  
vileza (5)  
Vileza (4)  

firmeza (1)  
limpeza (1)  

reza (11)  
Reza (6)  

avareza (1)  
Avareza (1)  
nobreza (4)  

pobreza (13)  
Pobreza (11)  
inteireza (1)  

preza (2)  
Despreza (1)  
natureza (9)  
Tristeza (1)  
fraqueza (3)  

riqueza (4)  
Riqueza (2)  

franqueza (1)  
aveza (5)  

reveza (1)  
cinza (2)  
Cinza (3)  
goza (1)  
fiúza (1)  
Fiúza (2)  
Luza (1)  
Sob (2)  
&c (1)  
id (2)  

Valhadolid (1)  
e (2165)  
é (1047)  

E (1)  
É (29)  

mãe (16)  
Mãe (42)  
cabe (2)  

Barnabé (1)  
sabe (98)  
Sabe (35)  

sabê (1)  
Sabê (1)  

bebe (24)  
Bebe (4)  
Bebê (1)  

recebe (6)  
sebe (4)  
Sebe (2)  

proíbe (1)  
lambe (12)  
Lambe (3)  

delambe (1)  

sobe (7)  
coube (1)  
soube (1)  

derrube (2)  
face (5)  
Face (3)  

padece (2)  
obedece (5)  

grandece (1)  
engrandece (1)  

envelhece (5)  
amanhece (5)  
conhece (12)  
Conhece (2)  
conhecê (3)  

desfalece (2)  
estabelece (1)  

comece (1)  
fenece (3)  

escarnece (1)  
adoece (7)  

empece (1)  
parece (27)  
Parece (11)  

Parecê (1)  
aparece (2)  
guarece (2)  

empobrece (5)  
apodrece (2)  

merece (7)  
perece (3)  
Perece (1)  

emagrece (2)  
florece (3)  

aborrece (3)  
Aborrece (1)  
escurece (2)  

tece (2)  
amortece (2)  
enriquece (3)  

esquece (8)  
enrouquece (1)  

Bebedice (1)  
sandice (1)  
doudice (3)  
Artífice (1)  
velhice (5)  
Velhice (5)  

felice (2)  
infelice (1)  

meninice (1)  
foice (1)  

parvoíce (1)  
pertence (1)  

vence (10)  
Vence (1)  

lince (1)  
doce (9)  
Doce (1)  
troce (1)  
você (1)  

mercê (5)  
torce (4)  

nasce (18)  
Nasce (2)  
pasce (1)  

cresce (15)  
Cresce (7)  
couce (14)  
Couce (1)  
de (1980)  
De (167)  

dê (19)  
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Abade (10)  
piedade (2)  

variedade (1)  
propriedade (2)  

soledade (1)  
idade (3)  

vaidade (2)  
Cidade (4)  

sagacidade (1)  
capacidade (1)  

infelicidade (1)  
mocidade (5)  
Mocidade (3)  

mesmeidade (1)  
sujidade (2)  

qualidade (1)  
sensualidade (1)  

habilidade (1)  
facilidade (1)  

esterilidade (1)  
utilidade (1)  

enfermidade (1)  
solenidade (1)  
dignidade (1)  

mediocridade (1)  
prosperidade (4)  

puridade (3)  
Puridade (2)  

ociosidade (1)  
necessidade (5)  
Necessidade (4)  

santidade (1)  
maldade (5)  

desigualdade (1)  
dificuldade (1)  
leviandade (1)  

Trindade (1)  
bondade (2)  

liberdade (3)  
herdade (2)  
Herdade (1)  

verdade (29)  
Verdade (19)  
Saudade (1)  

enfade (3)  
Enfade (2)  

alvaiade (1)  
brade (2)  
frade (5)  

Frade (12)  
metade (8)  

ametade (3)  
Ametade (3)  
vontade (13)  
Vontade (1)  

Majestade (1)  
amizade (2)  

Amizade (3)  
cede (1)  

precede (1)  
concede (2)  

sucede (2)  
fede (7)  

mede (2)  
pede (20)  
Pede (3)  

impede (1)  
despede (3)  
Despede (1)  
hóspede (1)  

Hóspede (12)  
Rede (1)  

parede (3)  

Parede (2)  
arrede (1)  

Arrede (1)  
sede (10)  
Sede (1)  
vede (4)  
Vede (7)  

Ide (3)  
alcaide (3)  

Alcaide (19)  
áspide (5)  

Áspide (1)  
pevide (2)  
Pevide (2)  
divide (1)  

arrabalde (4)  
Arrabalde (1)  

debalde (8)  
molde (1)  

ande (7)  
Ande (3)  
lande (3)  

mande (1)  
Mande (1)  

grande (86)  
Grande (18)  

acende (6)  
repreende (1)  

defende (1)  
pende (3)  

arrepende (4)  
Arrepende (1)  
despende (2)  

rende (2)  
prende (1)  

aprende (12)  
Aprende (10)  

entende (8)  
Entende (3)  
entendê (1)  
estende (8)  
Estende (2)  
vende (25)  
Vende (12)  

inde (1)  
onde (87)  
Onde (65)  
aonde (13)  

Aonde (16)  
Conde (2)  

esconde (2)  
donde (20)  
Donde (36)  
adonde (1)  
ponde (3)  

responde (8)  
Responde (2)  

bode (1)  
Bode (2)  
acode (5)  
pode (80)  
Pode (9)  
Arde (6)  

cobarde (2)  
tarde (49)  

Tarde (27)  
guarde (10)  
Guarde (3)  
covarde (4)  

pierde (1)  
perde (54)  
Perde (24)  

perdê (3)  

verde (13)  
Verde (2)  
morde (6)  
Morde (1)  
Desde (2)  

saúde (10)  
Saúde (12)  
amiúde (2)  

ajude (4)  
mude (2)  
pude (2)  

virtude (17)  
Virtude (4)  
Semee (1)  

fé (2)  
Fé (4)  
Fê (1)  

bofe (1)  
rege (2)  

finge (3)  
Finge (2)  

longe (33)  
monge (2)  
Monge (1)  

foge (5)  
Foge (5)  
ruge (3)  

Ruge (2)  
ache (1)  

Avanche (1)  
enche (17)  

lhe (363)  
trabalhe (2)  

Trabalhe (1)  
aparelhe (5)  

Olhe (1)  
colhe (19)  

recolhe (5)  
escolhe (2)  
Ganhe (1)  

espécie (2)  
premeie (1)  
semeie (1)  
nomeie (2)  
tenteie (1)  

fie (4)  
Fie (1)  
crie (3)  

enfastie (3)  
alivie (2)  

sobeje (1)  
Sobeje (1)  

hoje (9)  
Hoje (7)  
anoje (1)  

suje (2)  
lê (5)  

cale (4)  
Cale (3)  
fale (4)  

vale (151)  
Vale (21)  

ele (32)  
Ele (1)  

dele (31)  
nele (4)  
pele (8)  
Pele (7)  

aquele (9)  
Aquele (12)  
daquele (1)  

Valle (2)  
Molle (2)  

bole (1)  
Bole (3)  

mole (10)  
Mole (5)  

tole (1)  
dissimule (1)  
Dissimule (1)  

me (283)  
ame (6)  

exame (1)  
enxame (1)  
Enxame (1)  

treme (2)  
teme (10)  
Teme (4)  

queime (2)  
Queime (1)  
sublime (1)  

crime (1)  
reprime (1)  
come (79)  
Come (30)  

comê (5)  
fome (44)  
Fome (19)  
nome (16)  

sobrenome (1)  
Sobrenome (2)  

consome (2)  
tome (13)  
Tome (3)  
arme (4)  

Arme (1)  
dorme (21)  
Dorme (9)  

Informe (1)  
conforme (3)  

ciúme (1)  
costume (10)  

abane (1)  
dane (2)  

engane (2)  
Engane (2)  

chaminé (2)  
carne (26)  
Carne (25)  

torne (5)  
afeiçoe (1)  

põe (47)  
Põe (4)  

propõe (1)  
dispõe (2)  

transpõe (1)  
soe (7)  
voe (1)  
Voe (1)  
pé (44)  
Pé (22)  

recipe (1)  
Príncipe (18)  

Filipe (1)  
rompe (4)  

Rompe (2)  
Serpe (4)  
despe (4)  
cospe (3)  
Cospe (1)  

are (2)  
maré (2)  
pare (2)  

abre (11)  
Abre (2)  
febre (1)  

lebre (11)  
Lebre (11)  
quebre (3)  

assombre (3)  
obre (1)  
Obre (1)  

cobre (11)  
encobre (6)  

descobre (9)  
dobre (2)  

Salobre (2)  
nobre (6)  
Nobre (1)  

pobre (46)  
Pobre (30)  
sobre (37)  
Sobre (17)  

crê (9)  
Crê (5)  

ladre (6)  
Ladre (3)  

comadre (5)  
Comadre (3)  

compadre (8)  
Compadre (4)  

medre (4)  
André (3)  

odre (4)  
Odre (6)  

podre (10)  
Considere (1)  

fere (8)  
gere (1)  

quiere (1)  
tempere (1)  
espere (10)  
Espere (1)  
sofre (17)  
Sofre (6)  

vinagre (6)  
Vinagre (5)  

alegre (7)  
Portalegre (3)  

Cheire (1)  
tire (1)  

atire (4)  
retire (1)  

acquire (1)  
adquire (2)  

honre (6)  
chore (1)  
Chore (1)  
árvore (3)  

Árvore (2)  
sempre (70)  
Sempre (22)  

compre (4)  
Compre (1)  
cumpre (3)  

varre (1)  
corre (21)  
Corre (1)  

recorre (1)  
morre (25)  
Morre (11)  
entre (47)  
Entre (11)  

ventre (18)  
Ventre (15)  

mestre (2)  
Mestre (8)  

cure (2)  
procure (1)  

dure (2)  
Dure (1)  
ature (1)  
lavre (2)  
livre (6)  

se (1096)  
Se (160)  

sê (5)  
Sê (3)  

Quase (1)  
Amanse (3)  

cose (1)  
Cose (1)  

escose (1)  
pagasse (1)  
Pagasse (1)  
brigasse (1)  

arranhasse (2)  
Arranhasse (1)  

Falasse (1)  
voasse (3)  
passe (2)  

desamparasse (2)  
custasse (2)  

esse (10)  
Esse (4)  

soubesse (9)  
desse (3)  

interesse (1)  
estivesse (2)  

saísse (3)  
disse (9)  
Disse (3)  

fosse (15)  
posse (1)  
tosse (6)  

Tosse (2)  
use (1)  
Use (1)  
te (474)  

tê (1)  
ate (3)  

até (76)  
Até (18)  

Alfaiate (7)  
mate (3)  

disparate (1)  
trate (2)  

esgaravate (1)  
cavalete (1)  

mete (36)  
Mete (10)  

comete (4)  
acomete (2)  

Acomete (2)  
promete (12)  
Promete (5)  
grumete (1)  

panete (1)  
bonete (1)  
topete (1)  

Topete (3)  
sete (15)  

canivete (1)  
deite (2)  

leite (14)  
Leite (11)  

azeite (11)  
Azeite (12)  
facilite (1)  
admite (4)  

permite (1)  
noite (35)  
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Noite (1)  
apetite (3)  

Evite (1)  
convite (3)  

falte (11)  
salte (2)  
Salte (1)  

consulte (1)  
ante (10)  
Ante (1)  
dante (1)  

meante (1)  
elefante (3)  

Caminhante (1)  
diante (8)  

adiante (4)  
Adiante (1)  

semblante (1)  
espante (3)  

Ignorante (6)  
prante (1)  

Minguante (1)  
levante (3)  
decente (1)  
Vicente (9)  

inocente (3)  
dente (24)  
Dente (9)  

prudente (12)  
gente (22)  
Gente (2)  

diligente (2)  
ciente (1)  

paciente (4)  
valente (8)  
Valente (4)  
mente (11)  
Mente (11)  

dobradamente (1)  
miudamente (1)  
longamente (2)  
largamente (2)  

Ordinariamente 
(1)  

eternamente (1)  
raramente (4)  

verdadeiramente 
(1)  

clemente (1)  
Clemente (1)  

semente (3)  
finalmente (1)  

principalmente 
(1)  

naturalmente (1)  
igualmente (1)  
facilmente (2)  
Facilmente (1)  

somente (5)  
dormente (4)  
Dormente (1)  
mormente (1)  

impertinente (2)  
doente (12)  
Doente (7)  
repente (1)  

parente (10)  
Parente (2)  

corrente (2)  
sente (13)  
Sente (2)  

presente (5)  
consente (3)  

ausente (1)  
tente (1)  

intente (1)  
contente (5)  

ensanguente (1)  
quente (20)  
Quente (12)  
aquente (1)  
dizente (1)  
pedinte (1)  

vinte (4)  
fonte (9)  
Fonte (1)  

monte (16)  
Monte (8)  
ponte (10)  
Ponte (5)  
fronte (1)  

pote (4)  
capote (2)  
virote (4)  
Virote (1)  

trote (2)  
arte (14)  
Arte (1)  
farte (1)  

parte (39)  
reparte (1)  

Reparte (1)  
guarte (7)  

Guarte (15)  
desperte (3)  

vertê (1)  
Tirte (1)  
corte (2)  
Corte (7)  
forte (9)  

morte (38)  
Morte (21)  
importe (1)  

sorte (6)  
Sorte (4)  
baste (5)  

encomendaste (1)  
guardaste (1)  
Guardaste (1)  
entregaste (2)  
castigaste (2)  
ganhaste (2)  

criaste (3)  
Criaste (2)  

pelejaste (2)  
Enganaste (2)  

cobraste (4)  
botaste (1)  

emprestaste (1)  
Emprestaste (3)  

este (7)  
Este (7)  

deste (4)  
perdeste (3)  
Perdeste (1)  
temeste (2)  

neste (2)  
Neste (6)  

disseste (1)  
veste (14)  
Veste (9)  

tiveste (2)  
fizeste (3)  

descobriste (1)  
triste (1)  

Triste (2)  

consiste (2)  
encoste (1)  

foste (1)  
custe (2)  

açoute (2)  
choute (1)  
Choute (2)  

pague (3)  
Pague (2)  
pegue (1)  
regue (2)  

entregue (1)  
segue (7)  
Segue (5)  

persegue (2)  
migue (1)  

Castigue (1)  
sangue (14)  
Sangue (11)  

Distingue (1)  
excomungue (1)  

rogue (2)  
Rogue (1)  
argue (1)  

açougue (9)  
Açougue (2)  

que (1870)  
Que (18)  

quê (2)  
achaque (5)  

Achaque (3)  
fique (3)  

aplique (1)  
pique (2)  

palanque (1)  
Palanque (2)  

toque (5)  
porque (48)  
Porque (1)  
bosque (3)  
Bosque (1)  
busque (3)  

Josué (1)  
vê (28)  
Vê (12)  
ave (7)  

Ave (7)  
chave (7)  
Chave (5)  
grave (1)  
trave (2)  

deve (40)  
Deve (10)  
leve (11)  
Leve (3)  
neve (5)  
Neve (7)  
breve (1)  

Almocreve (2)  
escreve (5)  
Escreve (2)  

atreve (2)  
teve (10)  

esteve (1)  
tive (8)  

Tive (2)  
vive (23)  
Vive (14)  
salve (4)  
volve (1)  
Volve (1)  

chove (10)  
Chove (5)  

ferve (2)  
serve (12)  
Serve (11)  

conserve (1)  
ouve (29)  
Ouve (4)  

houve (1)  
deixe (3)  

feixe (11)  
Feixe (1)  

peixe (23)  
Peixe (19)  
queixe (1)  
trouxe (3)  
faze (26)  
Faze (22)  

fazê (5)  
traze (1)  
reze (2)  
dize (2)  
Dize (1)  
dizê (1)  

quinze (5)  
coze (2)  
doze (2)  
Doze (2)  

ai (3)  
Ai (3)  
aí (14)  
Aí (2)  

Zombai (3)  
cai (25)  
Cai (1)  
caí (5)  

Brincai (2)  
dai (11)  
Dai (7)  
daí (5)  

andai (3)  
mandai (5)  

Fai (2)  
Arrenegai (2)  

purgai (2)  
Talhai (1)  

aparelhai (2)  
olhai (1)  

fiai (2)  
Criai (1)  
Falai (3)  
Mãi (2)  

tomai (1)  
Tomai (2)  
Acenai (2)  
Tornai (1)  

pai (8)  
Pai (50)  

Sangrai (2)  
enterrai (2)  

sai (35)  
Sai (4)  
Saí (2)  

casai (3)  
Descansai (1)  

Deitai (1)  
Enfeitai (2)  
assentai (1)  

Emprestai (1)  
guai (2)  

vai (163)  
Vai (23)  

Aborreci (1)  
nasci (2)  
pedi (1)  

Perdi (3)  
ei (20)  
Ei (1)  

Agradecei (1)  
dei (1)  

arrecadei (3)  
Mandei (1)  
semeei (1)  
Semeei (1)  

hei (11)  
aconselhei (2)  

envergonhei (1)  
fiei (2)  
Fiei (1)  
criei (3)  
lei (11)  

Lei (15)  
Falei (1)  

consolei (1)  
Comei (1)  
ensinei (1)  
tornei (1)  

Escapei (1)  
rei (11)  

Rei (100)  
zombarei (1)  
Zombarei (1)  

darei (7)  
Darei (4)  

guardarei (3)  
farei (6)  
Farei (5)  

pagarei (2)  
Pagarei (2)  
acharei (2)  

fiarei (1)  
Fiarei (2)  

bailarei (2)  
Quebrarei (2)  

chorarei (2)  
errarei (2)  

passarei (1)  
Passarei (1)  
matarei (1)  
quebrei (1)  
Quebrei (1)  
beberei (3)  
Beberei (1)  
poderei (2)  

perderei (2)  
comerei (3)  
Sofrerei (3)  

serei (1)  
terei (3)  

Meterei (1)  
Querei (2)  
haverei (1)  

grei (4)  
irei (1)  

direi (1)  
Direi (1)  

Dormirei (2)  
abrirei (2)  

desonrei (3)  
chorei (2)  
Chorei (1)  

Jurei (1)  
sei (7)  
Sei (1)  

casei (4)  
Metei (2)  

Paguei (1)  
madruguei (2)  

Madruguei (1)  
lavei (3)  
fazei (1)  
Fazei (4)  
dizei (1)  
Dizei (1)  
Fugi (4)  

hi (2)  
Acolhi (2)  

ali (2)  
dali (1)  

Comi (3)  
boi (27)  
Boi (26)  
dói (18)  
foi (16)  
Foi (5)  
mói (5)  

destrói (2)  
carpi (1)  

Ri (6)  
si (32)  
Si (1)  

quasi (6)  
Quasi (2)  

assi (2)  
ti (24)  

vesti (1)  
Vesti (1)  

fui (6)  
Fui (3)  

mui (16)  
aqui (10)  

Aqui (16)  
daqui (1)  

possui (2)  
possuí (1)  

vi (1)  
Vi (3)  

ouvi (3)  
J (1)  

al (15)  
Al (7)  

nabal (1)  
Nabal (2)  

pombal (1)  
Pombal (3)  

Cal (2)  
cabeçal (3)  
Cabeçal (3)  

cabedal (11)  
sendal (1)  
Sendal (2)  

leal (11)  
Desleal (1)  
colmeal (3)  
Colmeal (1)  

real (3)  
Real (7)  

terreal (2)  
nogal (1)  
Nogal (1)  

Portugal (11)  
punhal (2)  

saial (2)  
especial (2)  

oficial (6)  
Oficial (15)  

poial (3)  
mal (305)  
Mal (84)  
Panal (3)  
final (1)  
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sinal (14)  
Sinal (8)  

Racional (1)  
carnal (1)  
liberal (3)  

geral (2)  
peral (2)  
gral (3)  

curral (1)  
natural (8)  

sal (13)  
Sal (18)  
casal (6)  
Casal (1)  

interessal (1)  
tal (61)  

Tal (35)  
Natal (19)  

Quintal (2)  
mortal (5)  
portal (2)  
igual (15)  
qual (24)  
Qual (27)  
faval (5)  
Faval (1)  
olival (1)  

enxoval (1)  
el (2)  

El (20)  
Jesabel (1)  

del (1)  
d'el (3)  
d'El (6)  

Fardel (2)  
fel (10)  
Fel (1)  
fiel (6)  
Fiel (4)  

mel (40)  
Mel (19)  
anel (2)  

Anel (2)  
burel (3)  
Burel (2)  

Miguel (19)  
cruel (1)  

amável (1)  
tolerável (1)  

sável (1)  
Sável (2)  

Notável (1)  
louvável (1)  

cível (1)  
sofrível (1)  
possível (1)  

impossível (1)  
Flexível (1)  

inflexível (1)  
adail (2)  

Adail (1)  
inábil (1)  
fácil (2)  

mandil (2)  
mil (13)  

pernil (3)  
funil (2)  

Abril (83)  
estéril (1)  
pueril (1)  

carril (10)  
ceitil (3)  
fértil (1)  

vil (2)  
covil (4)  

caracol (2)  
rouxinol (1)  

Rouxinol (2)  
prol (2)  
sol (6)  

Sol (69)  
M (1)  

acabam (2)  
aplacam (2)  
abraçam (1)  

começam (1)  
peçam (1)  

mereçam (1)  
prejudicam (1)  

ficam (4)  
publicam (1)  
alcançam (1)  

lançam (2)  
roncam (1)  

Roncam (1)  
cercam (1)  

enforcam (2)  
bradam (3)  
Bradam (1)  

agradam (1)  
Pidam (1)  

convidam (4)  
Convidam (1)  

andam (10)  
Andam (1)  

mandam (5)  
Mandam (1)  
guardam (4)  
Guardam (1)  
Saúdam (1)  
mudam (1)  

escouceam (1)  
semeam (1)  
Semeam (1)  

pagam (7)  
Pagam (1)  

chegam (3)  
digam (1)  

folgam (2)  
julgam (1)  

mingam (1)  
rogam (8)  

Rogam (3)  
amargam (3)  

acham (5)  
trabalham (2)  

Trabalham (1)  
baralham (2)  
Batalham (1)  

olham (1)  
Olham (1)  

ganham (7)  
tenham (3)  
venham (3)  
sonham (1)  
creiam (1)  

desconfiam (1)  
tangiam (1)  

Tangiam (1)  
criam (2)  

teriam (1)  
gloriam (1)  

enfastiam (1)  
sobejam (2)  
Sobejam (1)  
Vecejam (1)  

Vicejam (1)  
pelejam (4)  
Pelejam (5)  

sejam (3)  
desejam (1)  
estejam (2)  

mijam (1)  
falam (4)  
Falam (2)  

regalam (1)  
amam (2)  

chamam (5)  
vindimam (1)  
Vindimam (1)  

lastimam (1)  
estimam (1)  
comam (2)  
tomam (4)  

Tomam (1)  
enganam (4)  
Enganam (1)  
depenam (3)  

reinam (1)  
inclinam (1)  
ensinam (1)  

escornam (1)  
Escornam (1)  

tornam (2)  
escapam (3)  
alimpam (4)  
ocupam (1)  

acabaram (2)  
andaram (1)  
acharam (2)  

racharam (1)  
embalaram (1)  

falaram (1)  
queimaram (1)  

Tiraram (2)  
Saram (2)  

passaram (1)  
Passaram (1)  
mataram (2)  

Despontaram (1)  
Ajuntaram (1)  

celebram (1)  
quebram (1)  

obram (2) 
ladram (1)  

eram (1)  
souberam (3)  
nasceram (1)  

cresceram (3)  
recresceram (3)  

deram (2)  
Deram (2)  

puderam (1)  
geram (1)  

vieram (1)  
Vieram (1)  

comeram (1)  
morreram (1)  
disseram (1)  

fizeram (4)  
logram (2)  
saíram (2)  

aspiram (1)  
tiram (12)  
Tiram (3)  

honram (2)  
foram (1)  

choram (3)  
Choram (7)  

erram (1)  
desterram (1)  

morram (2)  
Morram (1)  

entram (4)  
encontram (2)  

mostram (2)  
duram (3)  
juram (2)  
pisam (3)  
Pisam (1)  

matam (6)  
rematam (1)  

tratam (1)  
maltratam (1)  

ressuscitam (1)  
gritam (1)  
faltam (7)  
soltam (2)  

quebrantam (1)  
Quebrantam (1)  

levantam (8)  
violentam (2)  

atentam (1)  
sustentam (3)  

pintam (4)  
Pintam (1)  
contam (2)  

afrontam (2)  
Ajuntam (1)  

votam (1)  
desconcertam (1)  

despertam (1)  
Cortam (1)  

exortam (1)  
bastam (2)  
gastam (2)  

prestam (2)  
emprestam (4)  

gostam (3)  
custam (1)  

apaziguam (3)  
minguam (1)  
matavam (1)  

levam (5)  
renovam (1)  
louvam (1)  

Abaixam (5)  
deixam (10)  

desprezam (1)  
gozam (1)  
em (674)  
Em (161)  
caem (4)  
saem (2)  
Saem (1)  

bem (242)  
Bem (118)  
cabem (6)  

sabem (12)  
Sabem (2)  
bebem (1)  

também (7)  
Também (11)  

cem (21)  
acém (1)  

padecem (1)  
obedecem (1)  
conhecem (5)  

desconhecem (1)  
falecem (2)  

prevalecem (1)  
comecem (1)  

recém (3)  
parecem (3)  

aparecem (7)  
empobrecem (1)  

merecem (2)  
favorecem (1)  
aborrecem (1)  

madurecem (1)  
esquecem (2)  

vencem (3)  
nascem (3)  
descem (1)  

crescem (2)  
adem (2)  

Adem (1)  
nadem (2)  
Nadem (1)  
medem (1)  
andem (3)  

Andem (2)  
acendem (3)  

empreendem (1)  
aprendem (3)  
entendem (1)  
estendem (1)  

vendem (1)  
podem (5)  

perdem (5)  
Perdem (2)  
ordem (2)  

mordem (1)  
desdém (1)  

dêem (3)  
vêem (6)  
Vêem (1)  

viagem (1)  
imagem (2)  

vantagem (2)  
fogem (2)  

ferrugem (1)  
Ferrugem (2)  

enchem (6)  
grunhem (1)  

riem (1)  
pajem (1)  

além (7)  
Além (2)  
calem (1)  
Calem (1)  
dalém (2)  
Falem (2)  

valem (15)  
Valem (1)  

comem (23)  
Comem (2)  

homem (15)  
Homem (252)  

dormem (1)  
nem (445)  
Nem (161)  

enganem (1)  
doem (1)  

moem (1)  
põem (5)  

destroem (5)  
papem (1)  

cospem (1)  
acabarem (1)  
pagarem (1)  
reinarem (1)  

parem (1)  
Santarém (3)  

abrem (4)  

cobrem (1)  
encobrem (1)  

descobrem (4)  
derem (1)  

tangerem (5)  
Tangerem (1)  

puserem (2)  
querem (31)  
Querem (2)  
fazerem (2)  
sofrem (1)  
forem (1)  
porém (4)  

enterrem (2)  
correm (1)  

morrem (6)  
Morrem (4)  
mostrem (1)  
outrem (14)  

sem (262)  
Sem (3)  

assem (1)  
Assem (1)  

ensinassem (1)  
Passem (3)  

procurassem (1)  
matassem (1)  
custassem (1)  

conhecessem (1)  
dessem (1)  
fossem (2)  
tem (453)  
Tem (23)  
têm (20)  

abatem (1)  
detém (7)  

metem (1)  
retém (1)  

deitem (1)  
mantém (8)  
mantêm (3)  
mentem (2)  
Mentem (1)  
sentem (1)  
ontem (6)  
Ontem (3)  
vestem (3)  
Vestem (1)  
custem (1)  

cheguem (1)  
seguem (1)  

perseguem (1)  
alguém (9)  

ninguém (37)  
Ninguém (28)  

quem (404)  
Quem (775)  

aquém (1)  
Aquém (2)  
fiquem (4)  

mexeriquem (1)  
vem (85)  
Vem (6)  

vêm (11)  
Sacavém (4)  

lavem (1)  
desavêm (1)  

devem (2)  
vivem (3)  

convém (3)  
chovem (1)  
fervem (1)  
ouvem (3)  



46

fazem (65)  
trazem (4)  

desprezem (1)  
dizem (19)  
Dizem (7)  
cozem (1)  

produzem (2)  
rocim (11)  
Rocim (7)  

fim (9)  
FIM (1)  
him (2)  

mim (30)  
Roim (2)  

mandarim (1)  
florim (3)  

sim (5)  
Sim (3)  

assim (36)  
Assim (35)  

latim (1)  
Latim (2)  
ruim (91)  

Ruim (54)  
Anexim (1)  
bom (327)  
Bom (109)  
com (575)  
Com (58)  

som (3)  
um (432)  
Um (66)  

algum (9)  
Algum (3)  

Hum (2)  
nenhum (27)  
Nenhum (8)  
ODIUM (1)  

jejum (2)  
Jejum (8)  

comum (7)  
num (2)  
Sum (1)  
dan (1)  

dexaran (1)  
levan (1)  

Quien (1)  
Ámen (2)  
Aaron (1)  
o (2616)  
O (559)  

Ó (1)  
ao (391)  

ão (15)  
Ao (117)  
gabão (4)  
rábão (4)  
sabão (2)  
Sabão (2)  
gibão (1)  
cão (67)  
Cão (38)  

nomeação (1)  
obrigação (1)  

criação (1)  
consolação (2)  

dissimulação (1)  
estimação (1)  

declinação (2)  
inclinação (1)  

ração (1)  
Ração (1)  

geração (6)  

Geração (5)  
admiração (1)  

coração (44)  
Coração (20)  

duração (1)  
conversação (5)  

quietação (1)  
ostentação (1)  
reputação (1)  
privação (1)  

conservação (1)  
traição (3)  

ambição (1)  
maldição (2)  
condição (2)  
perdição (1)  

afeição (4)  
Afeição (3)  
eleição (1)  

Ressurreição (1)  
Inquisição (1)  
absolvição (1)  

Absolvição (1)  
falcão (3)  

canção (1)  
Sotrancão (2)  
presunção (1)  

devoção (1)  
execução (1)  
resolução (1)  

Oução (2)  
dão (29)  
Dão (6)  

Adão (2)  
gratidão (1)  

ingratidão (1)  
Ingratidão (1)  

multidão (1)  
baldão (1)  
Baldão (4)  

galardão (3)  
perdão (5)  
Perdão (2)  
bordão (5)  
Bordão (4)  

leão (3)  
Leão (1)  

Galeão (2)  
Peão (1)  
órfão (3)  

marcegão (2)  
Marcegão (1)  

pregão (2)  
Perdigão (5)  

hão (21)  
chão (13)  

aguilhão (5)  
Aguilhão (1)  

Rinhão (2)  
excomunhão (1)  

Religião (3)  
Cirurgião (1)  

ocasião (4)  
gavião (2)  
Gavião (6)  
Meijão (2)  

Requeijão (2)  
Absalão (1)  

melão (1)  
Melão (3)  

Capelão (3)  
Ortelão (2)  

hortelão (3)  

Hortelão (5)  
vilão (32)  
Vilão (23)  
Villão (2)  

Máo (2)  
mão (118)  
Mão (26)  
limão (2)  

Simão (2)  
salmão (2)  
Salmão (1)  

Salomão (1)  
Sermão (1)  

irmão (5)  
Irmão (5)  

não (1767)  
Não (410)  
senão (66)  
João (31)  

Páo (2)  
pão (168)  
Pão (102)  
capão (5)  
Capão (4)  
darão (2)  

agradarão (1)  
farão (9)  

pagarão (1)  
acharão (1)  

quebrarão (1)  
varão (4)  
Varão (5)  

ladrão (28)  
Ladrão (19)  
comerão (1)  

serão (4)  
verão (2)  

Verão (42)  
açafrão (1)  

Açafrão (1)  
grão (21)  
Grão (13)  
dirão (7)  

charqueirão (3)  
cizirão (2)  
Cizirão (2)  

Forão (2)  
porão (3)  

temporão (2)  
Beltrão (1)  

furão (3)  
Furão (4)  
são (145)  

São (8)  
Matasão (1)  

Sansão (2)  
pensão (1)  

tão (34)  
Tão (8)  

fêtão (1)  
leitão (4)  

Leitão (1)  
Chitão (2)  

Capitão (3)  
Antão (3)  
então (10)  
Então (1)  

maracotão (1)  
estão (23)  

Cristão (3)  
sacristão (2)  
Sacristão (6)  

Quão (2)  

Váo (2)  
vão (49)  
Vão (8)  

Pavão (2)  
escrivão (2)  
Escrivão (5)  

trovão (1)  
Trovão (3)  
carvão (5)  
Carvão (4)  
paixão (1)  

compaixão (1)  
folgazão (1)  

alazão (3)  
Alazão (2)  
razão (24)  

Razão (19)  
sazão (5)  
cabo (12)  
diabo (6)  

Diabo (41)  
nabo (4)  
Nabo (3)  
rabo (34)  

Rabo (19)  
bebo (2)  
Bebo (1)  

mancebo (13)  
Mancebo (2)  

Sebo (2)  
lombo (2)  
pombo (3)  
Pombo (2)  

chumbo (1)  
lobo (25)  

Lobo (26)  
barbo (4)  
Barbo (2)  

Ruibarbo (1)  
soberbo (6)  

roubo (1)  
aço (1)  

Aço (1)  
baço (1)  

cabaço (3)  
Cabaço (1)  

pedaço (13)  
Pedaço (5)  

faço (8)  
Desfaço (1)  

regaço (2)  
velhaco (4)  
Velhaco (5)  

laço (7)  
maço (9)  
Paço (6)  

espaço (3)  
baraço (1)  
Baraço (2)  

embaraço (1)  
braço (5)  
Braço (4)  
fraco (7)  

agraço (8)  
Agraço (1)  
retraço (1)  

Retraço (2)  
buraco (8)  
Buraco (5)  

saco (21)  
Saco (16)  

conheço (2)  
Conheço (2)  

freco (1)  
preço (1)  
Preço (3)  
seco (3)  
Seco (1)  
bico (9)  
Bico (2)  

médico (1)  
Médico (19)  

beiço (2)  
público (6)  

pico (1)  
rico (41)  

Rico (17)  
ouriço (1)  
Ouriço (3)  
Físico (11)  
Fysico (1)  

Physico (2)  
Gramático (3)  

serviço (3)  
Serviço (2)  
manco (3)  

Ripanço (3)  
branco (8)  
Branco (2)  

barranco (3)  
lenço (1)  
cinco (2)  

monco (1)  
pescoço (5)  
moço (78)  
Moço (28)  

Tremoço (2)  
poço (2)  

alvoroço (2)  
barco (8)  
Barco (3)  

charco (1)  
Março (42)  

berço (1)  
Berço (1)  
Cerco (1)  
merco (1)  

esterco (2)  
circo (1)  
corço (1)  

esforço (4)  
porco (22)  
Porco (14)  

casco (3)  
Casco (3)  
fresco (5)  

Francisco (4)  
Fisco (1)  
risco (1)  

trovisco (2)  
Trovisco (2)  
convosco (3)  

louco (4)  
Louco (6)  
mouco (1)  

pouco (157)  
Pouco (28)  

ruço (3)  
do (522)  
Do (70)  

dó (6)  
acabado (1)  
sábado (3)  
Sábado (7)  

barbado (3)  
embaraçado (2)  

Começado (1)  
pecado (4)  
Pecado (4)  
recado (7)  

Recado (4)  
dessecado (1)  

delicado (2)  
Delicado (2)  

calçado (3)  
trançado (2)  

Trançado (2)  
bocado (13)  
Bocado (5)  

alvoroçado (2)  
mercado (4)  
Mercado (3)  

enforcado (6)  
esforçado (1)  

pescado (1)  
Pescado (2)  

dado (7)  
Dado (1)  

fadado (1)  
cuidado (19)  
Cuidado (13)  

descuidado (4)  
convidado (3)  
Convidado (2)  
escaldado (2)  

fraldado (1)  
soldado (2)  
Soldado (3)  

mandado (7)  
demandado (1)  
emendado (1)  

remendado (1)  
Remendado (1)  

denodado (2)  
Denodado (2)  
guardado (1)  
Guardado (3)  

mudado (6)  
Mudado (3)  

lisonjeado (1)  
semeado (6)  
Semeado (2)  

creado (1)  
aperreado (1)  

veado (4)  
Veado (2)  

fado (5)  
Fado (3)  

gado (19)  
Gado (11)  

estragado (1)  
chegado (1)  

amolegado (2)  
regado (3)  

Regado (2)  
carregado (2)  
Carregado (1)  

segado (2)  
fígado (1)  

espigado (2)  
obrigado (2)  
delgado (7)  
folgado (3)  

amolgado (1)  
julgado (1)  

prolongado (2)  
Advogado (2)  

machado (3)  
Machado (1)  
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aconselhado (1)  
telhado (13)  
Telhado (5)  
afilhado (8)  

Afilhado (1)  
humilhado (1)  
molhado (11)  

ganhado (3)  
Ganhado (1)  

acompanhado (4)  
Acompanhado (1)  

Arranhado (2)  
prenhado (1)  
cunhado (3)  

fiado (5)  
Fiado (1)  

porfiado (2)  
Porfiado (1)  

reconciliado (4)  
criado (13)  
Criado (5)  

injuriado (2)  
demasiado (2)  

afatiado (1)  
enfastiado (2)  
tosquiado (1)  

Tosquiado (1)  
ataviado (2)  

Ataviado (1)  
cajado (3)  

apedrejado (3)  
desejado (1)  

praguejado (1)  
invejado (1)  
anojado (1)  

lado (4)  
calado (1)  
Calado (3)  

assinalado (3)  
Assinalado (1)  
amarelado (4)  

estrelado (1)  
Acutilado (1)  

dissimulado (2)  
amado (2)  

acamado (2)  
afamado (3)  

esfaimado (1)  
estimado (2)  

tomado (2)  
armado (6)  

desarmado (1)  
costumado (1)  

nado (2)  
danado (4)  

enganado (4)  
Enganado (1)  
depenado (2)  

finado (3)  
determinado (2)  
apaixonado (3)  

Apaixonado (1)  
entornado (1)  
perdoado (1)  

despovoado (1)  
razoado (3)  

arrazoado (1)  
desarrazoado (1)  

capado (3)  
ocupado (2)  

arado (10)  
Arado (3)  
parado (1)  

quebrado (5)  
Quebrado (2)  
lembrado (2)  

assombrado (1)  
Assombrado (1)  

dobrado (5)  
Dobrado (2)  
sobrado (2)  

compadrado (4)  
Compadrado (1)  

medrado (2)  
pedrado (1)  

destemperado (1)  
grado (10)  

irado (1)  
honrado (7)  
chorado (1)  

melhorado (2)  
namorado (1)  

prado (13)  
Prado (8)  

comprado (4)  
errado (1)  
letrado (4)  

Letrado (7)  
Jurado (2)  

dourado (2)  
apurado (1)  

aventurado (1)  
misturado (2)  

lavrado (2)  
Lavrado (1)  

escalavrado (2)  
casado (5)  
Casado (1)  
pesado (2)  
pisado (1)  

avisado (2)  
Avisado (1)  

refalsado (1)  
Refalsado (2)  

cansado (6)  
pensado (1)  

esposado (2)  
eclipsado (1)  

assado (5)  
Assado (1)  

passado (14)  
Passado (3)  

confessado (1)  
Apressado (1)  

usado (1)  
Usado (1)  

escusado (1)  
ousado (2)  
Ousado (3)  

atado (2)  
Atado (1)  

precatado (1)  
acreditado (1)  

Aproveitado (1)  
Coitado (1)  

necessitado (2)  
alevantado (2)  

atentado (1)  
requentado (5)  

Requentado (2)  
contado (2)  

perguntado (3)  
Perguntado (2)  

apertado (6)  
furtado (1)  

abastado (4)  

estado (1)  
Estado (3)  

emprestado (11)  
Emprestado (5)  

costado (2)  
tostado (1)  

coutado (2)  
Coutado (1)  
reputado (2)  

minguado (2)  
continuado (1)  

nevado (1)  
privado (4)  
sovado (1)  

desovado (3)  
encurvado (3)  

deixado (3)  
Azado (3)  

eternizado (1)  
bautizado (2)  

cruzado (3)  
cedo (43)  
Cedo (13)  

dedo (8)  
Dedo (7)  

medo (26)  
Medo (9)  

segredo (6)  
Segredo (7)  

tredo (2)  
Tredo (1)  
quedo (7)  
Quedo (2)  

olivedo (3)  
azedo (1)  

Azedo (1)  
ido (1)  

caído (3)  
Recebido (1)  

apercebido (2)  
desapercebido (2)  

Agradecido (3)  
conhecido (7)  

desfavorecido (2)  
aborrecido (3)  
esquecido (1)  

vencido (1)  
Vencido (1)  

torcido (3)  
nascido (6)  
Nascido (1)  
crescido (6)  

pedido (3)  
dividido (1)  
fraldido (1)  

acendido (2)  
vendido (2)  
Vendido (2)  
perdido (10)  
Perdido (9)  

mordido (2)  
fingido (2)  
colhido (4)  

escolhido (1)  
polido (2)  

gemido (3)  
espremido (1)  

tímido (2)  
comido (4)  
Comido (1)  

prevenido (2)  
Arroido (2)  

pido (2)  

Pido (1)  
marido (21)  
Marido (44)  

parido (1)  
crido (1)  

garrido (2)  
batido (8)  

combatido (3)  
sentido (2)  

consentido (1)  
partido (3)  
vertido (1)  
vestido (9)  
Vestido (3)  

descuido (1)  
conseguido (1)  

ruído (12)  
Ruído (4)  

arruído (15)  
Arruído (6)  
Devido (2)  

atrevido (5)  
Atrevido (1)  
provido (3)  
servido (1)  
Servido (1)  
ouvido (1)  
cozido (6)  
luzido (1)  
caldo (15)  
Caldo (9)  
soldo (1)  
ando (4)  

zombando (2)  
começando (3)  

ficando (1)  
dando (1)  

nadando (2)  
Nadando (1)  
cuidando (6)  
Cuidando (5)  
Andando (3)  
mudando (2)  

lisonjeando (1)  
afagando (1)  
afogando (1)  
jogando (1)  

trabalhando (2)  
Trabalhando (1)  

ganhando (3)  
falando (3)  
pelando (1)  

bailando (1)  
voando (4)  
Voando (1)  
brando (2)  
tirando (2)  

chorando (4)  
Chorando (2)  

Assoprando (1)  
cantando (2)  

inventando (1)  
estando (7)  
Estando (1)  

quando (116)  
Quando (140)  

Levando (1)  
deixando (1)  
rezando (1)  

Rezando (1)  
sabendo (4)  
Sabendo (2)  

recebendo (1)  

lambendo (1)  
Lambendo (1)  

podendo (1)  
Perdendo (4)  

mordendo (2)  
tangendo (2)  

Tangendo (1)  
tremendo (1)  

soendo (2)  
Querendo (3)  

sendo (3)  
tendo (5)  

entendo (1)  
havendo (4)  
vivendo (1)  
Vivendo (1)  

caindo (1)  
fugindo (1)  

dormindo (9)  
Dormindo (3)  
mentindo (1)  

vindo (5)  
ouvindo (1)  
redondo (1)  
estrondo (1)  

fundo (13)  
segundo (12)  
Segundo (3)  
Mundo (26)  

lodo (7)  
todo (72)  

Todo (12)  
Tabardo (2)  

Bernardo (3)  
pardo (3)  
Pardo (3)  
tardo (2)  

bastardo (5)  
Guardo (1)  

resguardo (1)  
Resguardo (2)  

gordo (15)  
Gordo (4)  
Tordo (2)  
surdo (4)  
Surdo (7)  

barbudo (2)  
agudo (4)  
miúdo (2)  
mudo (6)  

doudo (25)  
Doudo (13)  
entrudo (2)  
Entrudo (4)  
sisudo (22)  
Sisudo (4)  
tudo (82)  

Tudo (34)  
TUDO (1)  
estudo (2)  

Feo (1)  
alheo (1)  

Alheo (6)  
seo (1)  

parrafo (1)  
trefo (1)  

Trefo (2)  
golfo (1)  
bago (5)  

afago (3)  
Afago (1)  

gago (1)  
Santiago (2)  

Saramago (2)  
estômago (1)  

pago (4)  
Pago (1)  

relâmpago (1)  
Ego (1)  

cego (11)  
Cego (3)  

galego (5)  
Galego (3)  

Lamego (2)  
Renego (5)  

Arrenego (17)  
pego (1)  
rego (7)  

Rego (3)  
prego (1)  

borrego (2)  
digo (8)  
Digo (2)  

pródigo (2)  
Pródigo (1)  
taleigo (4)  

Taleigo (2)  
figo (10)  
Figo (4)  

amigo (98)  
Amigo (53)  

imigo (1)  
inimigo (44)  
Inimigo (13)  

comigo (4)  
abrigo (5)  

Abrigo (1)  
Clérigo (2)  
perigo (16)  
Perigo (8)  
trigo (42)  

Trigo (26)  
consigo (6)  

antigo (2)  
contigo (3)  

castigo (23)  
Castigo (8)  
testigo (1)  
jazigo (1)  

algo (5)  
Algo (1)  

Fidalgo (26)  
galgo (13)  
Galgo (13)  

folgo (3)  
vulgo (6)  
Vulgo (3)  

realengo (2)  
Realengo (2)  
Flamengo (1)  
domingo (1)  
Domingo (7)  

longo (5)  
Longo (1)  
fogo (65)  
Fogo (14)  
diogo (1)  
Diogo (3)  
jogo (17)  
Jogo (8)  

logo (30)  
Rogo (5)  
cargo (2)  
Cargo (1)  
largo (13)  

amargo (2)  
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espargo (1)  
Musgo (2)  

jugo (1)  
besugo (4)  
Besugo (5)  
Vesugo (2)  

acho (4)  
macho (2)  
Bicho (3)  

Sancho (2)  
Guincho (1)  

lho (9)  
alho (3)  

Alho (2)  
trabalho (7)  

Trabalho (4)  
chocalho (4)  
cascalho (3)  
Cascalho (2)  
frangalho (4)  

malho (3)  
agasalho (2)  

talho (1)  
atalho (2)  

carvalho (2)  
francelho (1)  
Francelho (1)  
Vencelho (2)  
vermelho (5)  

coelho (6)  
espelho (8)  
Espelho (6)  
aparelho (5)  

Aparelho (1)  
conselho (54)  
Conselho (29)  

Botelho (1)  
velho (101)  
Velho (51)  

escaravelho (1)  
rucilho (1)  

Rucilho (3)  
filho (65)  
Filho (44)  
milho (3)  

Carrilho (1)  
Rusilho (2)  

Quartilho (2)  
olho (52)  
Olho (20)  
piolho (3)  
Piolho (2)  

remolho (3)  
Remolho (2)  

abrolho (1)  
Abrolho (1)  

Solho (2)  
Rastolho (2)  
restolho (1)  

Julho (3)  
banho (4)  
Banho (1)  
ganho (5)  
ranho (2)  

estranho (1)  
tenho (10)  
Tenho (2)  
venho (1)  

mancebinho (2)  
baracinho (1)  

focinho (2)  
Focinho (2)  
toucinho (4)  

Toucinho (6)  
linho (8)  

Linho (5)  
cabelinho (2)  

Minho (1)  
caminho (31)  
Caminho (15)  

ninho (22)  
Ninho (10)  

moinho (18)  
Moinho (11)  

passarinho (13)  
Passarinho (6)  
cantarinho (1)  

sobrinho (3)  
padrinho (1)  
Padrinho (3)  
meirinho (3)  
Meirinho (6)  

bacorinho (1)  
Bacorinho (1)  
bezerrinho (1)  

cachorrinho (1)  
burrinho (1)  
Visinho (2)  

bolsinho (3)  
Martinho (13)  

cestinho (2)  
Agostinho (1)  
porquinho (1)  

mesquinho (14)  
Mesquinho (7)  

vinho (99)  
Vinho (45)  

adivinho (6)  
vizinho (33)  
Vizinho (17)  

Ladrãozinho (2)  
ponho (1)  
sonho (1)  
Junho (9)  
punho (1)  

io (1)  
caio (1)  

papagaio (2)  
Papagaio (2)  

Maio (87)  
Paio (2)  
Raio (2)  
saio (5)  
Saio (5)  

sábio (6)  
Sábio (3)  

assobio (1)  
macio (2)  
Necio (8)  

benefício (3)  
ofício (18)  
Ofício (19)  

vício (4)  
Vício (2)  

negócio (8)  
néscio (18)  
Néscio (2)  

remédio (26)  
Remédio (6)  

tédio (1)  
ódio (1)  

serôdio (1)  
tardio (11)  
Tardio (7)  
receio (1)  

feio (5)  

Feio (4)  
cheio (10)  

alheio (57)  
meio (18)  
Meio (1)  

permeio (3)  
freio (1)  
seio (10)  
Seio (10)  
Seyo (2)  

centeio (8)  
veio (8)  
Veio (2)  

fio (4)  
Fio (8)  

desafio (2)  
Adágio (1)  

privilégio (1)  
relógio (1)  

bugio (1)  
Bugio (1)  

prémio (3)  
Bolónio (2)  

demónio (1)  
Demónio (3)  

moio (2)  
arroio (2)  

Arroio (2)  
pio (2)  

princípio (6)  
Princípio (5)  

rio (7)  
Rio (32)  

dromedário (1)  
Dromedário (2)  

centenário (1)  
contrário (2)  

necessário (8)  
desnecessário (1)  

cossario (6)  
Cossario (5)  
sombrio (1)  
Sombrio (2)  
Mistério (2)  

frio (39)  
Frio (12)  

senhorio (1)  
Senhorio (7)  

próprio (4)  
Próprio (1)  

mercúrio (1)  
Mercúrio (1)  

Ambrósio (1)  
feitio (3)  
Feitio (3)  
fastio (6)  
Estio (2)  
navio (3)  
Navio (1)  
vazio (8)  
Vazio (2)  

homízio (1)  
sobejo (5)  
Sobejo (1)  
bocejo (3)  
Bocejo (4)  

pejo (1)  
Serejo (1)  
desejo (4)  
Desejo (2)  

Alentejo (2)  
caranguejo (3)  

vejo (8)  

Vejo (2)  
beijo (2)  
Beijo (2)  

queijo (17)  
Queijo (22)  

mijo (1)  
rijo (2)  

nojo (1)  
sabujo (1)  
Sabujo (2)  

cujo (4)  
lo (48)  

Gonçalo (5)  
Falo (2)  

galo (19)  
Galo (7)  
ralo (2)  

Ralo (3)  
Vassalo (1)  
cavalo (59)  
Cavalo (41)  
cabelo (16)  
Cabelo (4)  

pelo (82)  
Pelo (9)  
pêlo (4)  
Pêlo (6)  

capelo (8)  
Capelo (6)  
ourelo (2)  
castelo (3)  
cutelo (3)  
Cutelo (2)  
novelo (1)  

cotovelo (4)  
Zelo (5)  

Bailo (1)  
Grilo (1)  

aquilo (1)  
ullo (1)  
bolo (1)  
dolo (1)  

ídolo (1)  
tolo (7)  

Tolo (8)  
exemplo (1)  

mulo (1)  
Mulo (3)  

discípulo (4)  
Discípulo (2)  

título (1)  
mo (6)  

amo (46)  
Amo (7)  

alcançamo (2)  
ramo (5)  

Ramo (4)  
vamo (3)  

demo (18)  
Demo (32)  

remo (1)  
mimo (1)  
animo (2)  
ânimo (1)  

Magnânimo (2)  
primo (3)  

préstimo (1)  
Próximo (1)  

dízimo (1)  
palmo (10)  
como (256)  
Como (49)  

enfermo (4)  

Enfermo (1)  
durmo (1)  
Durmo (1)  

mesmo (12)  
abismo (2)  

Abismo (1)  
fumo (10)  
Fumo (1)  
sumo (3)  
no (380)  
No (38)  

nó (8)  
ano (94)  

Ano (27)  
dano (12)  

engano (10)  
Engano (4)  
leviano (2)  
fulano (2)  

Fulano (10)  
pano (25)  
Pano (12)  
Aceno (1)  

feno (6)  
Feno (5)  

Galeno (4)  
bueno (1)  

pequeno (12)  
Pequeno (8)  
indigno (1)  
benigno (1)  

signo (1)  
Signo (2)  
reino (2)  

Reino (2)  
fino (3)  

mofino (3)  
cochino (1)  

menino (13)  
Menino (14)  

pequenino (1)  
Pequenino (1)  

pepino (1)  
Pepino (2)  
ensino (2)  

tino (1)  
contino (2)  
Divino (1)  
dono (37)  
Dono (16)  

sono (5)  
Sono (7)  

Inferno (4)  
inverno (2)  

Inverno (44)  
governo (6)  

corno (4)  
Corno (1)  
forno (8)  
Forno (7)  
asno (50)  

Asno (42)  
Perdoo (1)  

pó (7)  
papo (21)  
Papo (9)  
trapo (1)  

Trapo (3)  
sapo (2)  
Sapo (3)  
cepo (4)  
Cepo (1)  

campo (4)  

tempo (87)  
Tempo (35)  

passatempo (2)  
antetempo (1)  

Antetempo (1)  
copo (3)  

corpo (13)  
Corpo (3)  
Bispo (1)  
cuspo (1)  
Cuspo (3)  

aro (4)  
Aro (1)  

caro (15)  
Caro (1)  

sáfaro (2)  
claro (10)  

raro (2)  
pássaro (17)  
Pássaro (1)  
cântaro (4)  
Cântaro (3)  

avaro (5)  
Avaro (1)  

Setembro (10)  
Novembro (4)  
Dezembro (7)  

ombro (3)  
Cogombro (2)  

Outubro (3)  
Pedro (38)  

vidro (8)  
Vidro (5)  

aloendro (3)  
Aloendro (1)  

número (1)  
dinero (1)  

pêro (6)  
áspero (1)  
quero (38)  
Quero (4)  
severo (1)  

agro (2)  
Agro (1)  

magro (13)  
Magro (1)  
negro (11)  
Negro (4)  
sogro (3)  
Sogro (7)  

barbeiro (8)  
Barbeiro (8)  

carniceiro (2)  
ronceiro (1)  

parceiro (10)  
Parceiro (5)  

verdadeiro (4)  
ganhadeiro (1)  
Ganhadeiro (2)  

estalajadeiro (1)  
Estalajadeiro (2)  

madeiro (7)  
derradeiro (6)  
Derradeiro (5)  

pandeiro (1)  
Pandeiro (3)  
Rendeiro (2)  
sendeiro (3)  
tendeiro (1)  

Tendeiro (2)  
vendeiro (2)  
Vendeiro (2)  

albardeiro (2)  
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Albardeiro (3)  
herdeiro (6)  
cordeiro (5)  
Cordeiro (5)  

escudeiro (16)  
Escudeiro (6)  
colmeeiro (2)  
Colmeeiro (2)  

ligeiro (2)  
cacheiro (2)  
Alheiro (1)  

mealheiro (2)  
palheiro (4)  

Cavalheiro (1)  
coelheiro (2)  

companheiro (16)  
Companheiro (7)  

dinheiro (85)  
Dinheiro (47)  

Sanfoninheiro (2)  
bufarinheiro (3)  

vinheiro (3)  
cozinheiro (1)  
lisonjeiro (3)  
cavaleiro (8)  

Cavaleiro (35)  
celeiro (12)  
Celeiro (6)  
moleiro (1)  
Moleiro (1)  
poleiro (7)  
Poleiro (5)  
atoleiro (1)  

Tabuleiro (2)  
primeiro (50)  
Primeiro (24)  
lastimeiro (1)  

romeiro (4)  
Romeiro (6)  
fumeiro (7)  
Fumeiro (4)  
Janeiro (63)  
maneiro (2)  

onzeneiro (2)  
Arneiro (1)  

carneiro (18)  
Carneiro (12)  

forneiro (1)  
carvoeiro (3)  
Carvoeiro (3)  

apeiro (2)  
Apeiro (1)  

cabreiro (1)  
lebreiro (1)  

sombreiro (2)  
Sombreiro (2)  

obreiro (5)  
Obreiro (2)  
sobreiro (1)  
odreiro (2)  
Odreiro (1)  

Fevereiro (26)  
Caldeireiro (2)  

palreiro (2)  
Palreiro (5)  

laboreiro (1)  
leboreiro (2)  

ferreiro (5)  
Ferreiro (11)  

terreiro (1)  
Terreiro (1)  
citreiro (1)  

ventureiro (3)  

Ventureiro (2)  
dispenseiro (3)  

vinhateiro (1)  
sapateiro (3)  
Sapateiro (6)  

gaiteiro (2)  
azeiteiro (2)  

inteiro (2)  
Carpinteiro (5)  

arteiro (1)  
besteiro (3)  

Besteiro (13)  
Cesteiro (1)  
mosteiro (1)  

outeiro (4)  
perdigueiro (3)  
Perdigueiro (2)  
trasfogueiro (4)  

Trasfogueiro (1)  
argueiro (1)  

Argueiro (1)  
vaqueiro (2)  
Vaqueiro (2)  

coveiro (3)  
recoveiro (2)  
fouveiro (3)  

tiro (1)  
genro (9)  
Genro (8)  
bácoro (4)  

Bácoro (14)  
foro (2)  
goro (1)  
pró (3)  

barro (1)  
Barro (2)  

carro (22)  
Carro (9)  
jarro (3)  
Jarro (1)  
tarro (2)  

catarro (2)  
erro (10)  
Erro (2)  

ferro (10)  
Ferro (7)  
perro (2)  
Perro (8)  

desterro (1)  
bairro (3)  
burro (4)  
Burro (3)  
curro (3)  

quatro (15)  
Quatro (10)  

feltro (1)  
dentro (9)  
potro (9)  
Potro (9)  

Ceptro (2)  
Ministro (2)  

rostro (2)  
Rostro (1)  

outro (127)  
Outro (1)  

noutro (1)  
curo (2)  

escuro (1)  
duro (17)  
Duro (13)  

maduro (5)  
seguro (13)  
Seguro (6)  

muro (4)  
Muro (1)  
ouro (39)  
Ouro (24)  
couro (5)  

agouro (1)  
Agouro (1)  

louro (4)  
Mouro (13)  
tesouro (2)  

touro (9)  
Touro (11)  

cobertouro (1)  
puro (2)  

monturo (4)  
Monturo (4)  

futuro (2)  
só (50)  
Só (9)  

caso (3)  
acaso (1)  
vaso (4)  
Vaso (4)  

peso (11)  
Peso (4)  

preso (6)  
Preso (1)  
Teso (1)  

Paraíso (5)  
riso (3)  

Riso (4)  
siso (33)  
Siso (17)  
aviso (6)  

Aviso (1)  
falso (2)  
Falso (4)  
pulso (1)  
canso (2)  

descanso (5)  
manso (12)  

penso (5)  
Penso (2)  

Afonso (3)  
achacoso (1)  

Achacoso (1)  
cobiçoso (3)  

preguiçoso (8)  
Preguiçoso (6)  

piedoso (4)  
duvidoso (1)  
abundoso (1)  

verdoso (2)  
geoso (2)  

centeoso (2)  
perigoso (7)  
ranhoso (2)  

Ranhoso (2)  
molinhoso (2)  

tinhoso (2)  
Tinhoso (1)  

vergonhoso (3)  
Vergonhoso (2)  

malicioso (1)  
vicioso (1)  

luxurioso (2)  
desejoso (1)  
invejoso (5)  
Invejoso (2)  

veloso (1)  
Veloso (1)  
guloso (4)  

famoso (1)  

teimoso (1)  
animoso (1)  
Fermoso (3)  

formoso (14)  
Formoso (1)  
sarnoso (5)  
raposo (2)  

Raposo (1)  
tramposo (2)  

Tramposo (2)  
esposo (2)  

poderoso (6)  
generoso (1)  
cheiroso (1)  

mentiroso (3)  
Mentiroso (3)  

saboroso (1)  
astroso (10)  
Astroso (3)  

ditoso (2)  
Ditoso (1)  

proveitoso (4)  
ventoso (5)  
Ventoso (1)  
arestoso (1)  
virtuoso (1)  
nevoso (3)  

aleivoso (2)  
Aleivoso (1)  
chuvoso (10)  

escasso (7)  
pegamasso (3)  

passo (2)  
compasso (3)  

Avesso (2)  
isso (6)  
Isso (3)  

disso (3)  
Disso (1)  

osso (9)  
Osso (9)  

nosso (11)  
Nosso (1)  
posso (8)  
Posso (1)  
vosso (7)  

uso (4)  
Uso (3)  

aplauso (1)  
fuso (5)  
Fuso (4)  

repouso (1)  
to (12)  

recato (1)  
beato (1)  
Beato (1)  

fato (4)  
gato (45)  
Gato (31)  

mulato (4)  
mato (9)  
pato (3)  
Pato (5)  

sapato (4)  
Sapato (8)  

rato (17)  
Rato (8)  

barato (2)  
Barato (6)  

prato (8)  
Prato (3)  
trato (3)  

garavato (1)  

acto (1)  
afecto (2)  

aspecto (1)  
tecto (2)  

quieto (1)  
espeto (4)  

secreto (5)  
Secreto (4)  

discreto (12)  
Discreto (7)  

hábito (5)  
Hábito (1)  

Exército (5)  
dito (3)  

súbdito (1)  
crédito (3)  

preceito (2)  
deito (1)  

feito (20)  
efeito (2)  

defeito (1)  
desfeito (5)  

jeito (3)  
sujeito (2)  

leito (1)  
pleito (1)  
Pleito (1)  
peito (3)  

respeito (3)  
direito (15)  
Direito (4) 
estreito (1)   

proveito (14)  
Proveito (6)  

fito (1)  
Fito (1)  
oito (8)  

cabrito (2)  
Cabrito (3)  
escrito (2)  

sobrescrito (1)  
frito (1)  

Espírito (1)  
propósito (2)  
muito (171)  
Muito (53)  

alto (11)  
Alto (6)  
salto (1)  
solto (2)  

Culto (1)  
tumulto (1)  

canto (3)  
pranto (3)  
Pranto (2)  
santo (3)  

Santo (26)  
tanto (57)  

Tanto (28)  
quanto (41)  
Quanto (29)  
enquanto (3)  

Enquanto (19)  
Bento (2)  

cento (28)  
Cento (14)  

lento (1)  
sonolento (1)  

enfadamento (1)  
mandamento (1)  

casamento (2)  
Casamento (3)  

pensamento (3)  

contentamento (2)  
testamento (3)  

Testamento (4)  
Agradecimento (1)  
encarecimento (1)  

merecimento (1)  
entendimento (4)  
Entendimento (2)  

sofrimento (2)  
atrevimento (2)  

tormento (5)  
aumento (1)  

instrumento (1)  
avarento (5)  

Avarento (9)  
assento (5)  

tento (7)  
Tento (2)  

contento (1)  
sustento (1)  

unguento (3)  
vento (30)  
Vento (16)  

Advento (4)  
Convento (3)  

faminto (9)  
Faminto (5)  

pinto (3)  
Pinto (1)  

quinto (1)  
Quinto (2)  

conto (4)  
ponto (9)  
Ponto (3)  
junto (8)  
Junto (1)  
roto (10)  
Roto (3)  
voto (4)  
Voto (1)  

excepto (1)  
farto (21)  
Farto (9)  
parto (1)  

quarto (1)  
aberto (1)  

descoberto (2)  
certo (3)  

acerto (1)  
concerto (2)  

perto (11)  
horto (4)  
Horto (3)  

morto (30)  
Morto (11)  

porto (2)  
Porto (2)  
torto (13)  
Torto (8)  

boquitorto (1)  
Boquitorto (2)  

curto (5)  
pasto (1)  
Pasto (2)  
rasto (2)  

Rasto (2)  
cesto (5)  
Cesto (4)  

Modesto (1)  
comesto (2)  
Comesto (1)  
cabresto (2)  
Cabresto (1)  
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presto (1)  
Presto (1)  

testo (1)  
isto (8)  

Isto (23)  
Cristo (4)  
visto (1)  

gosto (15)  
Gosto (1)  

Agosto (60)  
mosto (12)  
Mosto (6)  
posto (8)  

disposto (3)  
rosto (45)  

Rosto (18)  
custo (1)  
justo (4)  

conduto (1)  
luto (1)  

douto (1)  
souto (5)  
bruto (1)  
fruto (9)  

enxuto (2)  
contínuo (4)  

vo (3)  
avó (3)  

Avó (1)  
avô (3)  

Avô (3)  
bravo (8)  
Bravo (2)  
cravo (4)  

escravo (4)  
agravo (1)  

cevo (6)  
devo (2)  
Devo (1)  
noivo (1)  
cativo (3)  
ruivo (5)  

Ruivo (4)  
vivo (5)  
alvo (2)  

calvo (2)  
ovo (9)  

Ovo (20)  
novo (21)  
Novo (2)  
povo (1)  

Povo (14)  
parvo (3)  
Parvo (3)  
cervo (2)  
servo (1)  
Servo (1)  
Sirvo (1)  
corvo (8)  
Corvo (5)  
baixo (15)  
abaixo (3)  

debaixo (11)  
Debaixo (15)  

deixo (3)  
coxo (5)  
roxo (2)  
azo (4)  

Azo (1)  
prazo (3)  
Prazo (3)  

desprezo (1)  
vezo (4)  

Vezo (2)  
sizo (1)  

juízo (8)  
Juízo (1)  
gozo (2)  

ar (2)  
acabar (5)  

Acabar (2)  
gabar (1)  

zombar (1)  
Zombar (1)  

Desbarbar (1)  
caçar (3)  
Caçar (2)  

Ameaçar (1)  
Arregaçar (1)  

Aplacar (1)  
embaraçar (1)  

Abraçar (1)  
começar (1)  

Pecar (1)  
Tropeçar (1)  

cobiçar (1)  
ficar (7)  

terrificar (1)  
picar (2)  

Repicar (1)  
enricar (1)  

alcançar (3)  
Alcançar (1)  

Dançar (1)  
lançar (1)  

Lançar (2)  
Avançar (1)  

fincar (1)  
brincar (1)  
Roncar (1)  

coçar (2)  
alvoroçar (1)  

Abarcar (1)  
enforcar (1)  

Pescar (2)  
buscar (5)  
Buscar (1)  
açúcar (3)  

Açúcar (1)  
aguçar (2)  

dar (93)  
Dar (26)  

Arrecadar (1)  
Enfadar (1)  

nadar (5)  
Nadar (5)  
padar (1)  

Bradar (1)  
agradar (1)  
Arredar (1)  

cuidar (5)  
Cuidar (5)  

alguidar (5)  
Alguidar (1)  

envidar (2)  
convidar (2)  
Convidar (2)  

andar (12)  
Andar (30)  
mandar (5)  
Mandar (3)  

Demandar (2)  
abrandar (1)  

emendar (10)  
remendar (1)  

Remendar (2)  

Encomendar (2)  
merendar (2)  
arrendar (5)  

Arrendar (1)  
Acomodar (1)  

Tardar (1)  
guardar (13)  
Guardar (6)  
aguardar (2)  

Aguardar (1)  
Herdar (1)  
acordar (1)  

engordar (6)  
Engordar (3)  

Saudar (1)  
escudar (1)  

ajudar (7)  
mudar (6)  
Mudar (4)  
estudar (1)  

cear (11)  
Cear (3)  

Arrecear (1)  
arrodear (2)  
verdear (1)  

Granjear (1)  
semear (2)  
Semear (3)  
pernear (2)  

Pear (1)  
marear (2)  

crear (2)  
prear (1)  
Prear (2)  

terrear (1)  
Terrear (2)  
Estrear (1)  

tear (6)  
Tear (3)  

Atear (1)  
Pentear (1)  

far (6)  
Far (1)  

Afagar (1)  
lagar (1)  

pagar (10)  
Pagar (8)  

apagar (1)  
Apagar (1)  
Tragar (1)  
vagar (2)  

devagar (13)  
Devagar (8)  

cegar (3)  
Cegar (2)  

chegar (4)  
Chegar (1)  
alegar (1)  

polegar (5)  
Polegar (3)  

negar (7)  
Negar (1)  

Arrenegar (1)  
Segar (1)  

sossegar (1)  
mendigar (2)  

obrigar (1)  
mitigar (1)  
castigar (2)  
Castigar (4)  
rosalgar (1)  

Rosalgar (2)  
folgar (1)  

Folgar (2)  
julgar (1)  

espulgar (2)  
Espulgar (4)  

Arremangar (1)  
vingar (8)  
Vingar (3)  
afogar (3)  

Afogar (2)  
jogar (2)  
Jogar (1)  
rogar (4)  

Rogar (5)  
arrogar (2)  

embargar (1)  
largar (1)  

Alargar (1)  
lugar (23)  
Lugar (4)  

madrugar (9)  
Madrugar (3)  

arrugar (1)  
Arrugar (1)  

achar (8)  
Achar (1)  

Fechar (2)  
Tanchar (1)  

desinchar (1)  
Trabalhar (4)  

malhar (1)  
Malhar (1)  
soalhar (3)  
Soalhar (3)  

Baralhar (1)  
Talhar (1)  

Batalhar (1)  
aparelhar (1)  

aconselhar (2)  
Aconselhar (1)  

Olhar (1)  
molhar (2)  
Banhar (2)  

ganhar (12)  
Ganhar (4)  

Arreganhar (1)  
Amanhar (1)  

apanhar (1)  
Apanhar (1)  

acompanhar (1)  
Arranhar (1)  
assanhar (1)  

Assanhar (1)  
caminhar (3)  
Caminhar (1)  

engatinhar (2)  
Adivinhar (1)  

vizinhar (4)  
avizinhar (1)  

Avizinhar (1)  
Sonhar (1)  

remediar (1)  
fiar (8)  
Fiar (8)  

Afiar (1)  
porfiar (3)  
Porfiar (4)  

aporfiar (1)  
Aporfiar (1)  

vigiar (4)  
chiar (1)  

familiar (1)  
premiar (1)  

criar (4)  

Criar (1)  
tosquiar (2)  

Tosquiar (3)  
Sobejar (1)  
Vecejar (1)  
Vicejar (2)  

verdejar (1)  
Cacarejar (1)  

desejar (4)  
mijar (2)  
Mijar (5)  

manjar (9)  
Manjar (1)  
Enojar (1)  

Sujar (1)  
lar (12)  

calar (22)  
Calar (5)  
falar (41)  
Falar (26)  

Escudelar (1)  
Selar (1)  
velar (4)  
Velar (2)  

Revelar (1)  
colar (1)  

esfolar (2)  
particular (1)  

singular (1)  
popular (1)  

mar (13)  
Mar (44)  
amar (4)  

Amar (6)  
chamar (1)  
Chamar (1)  
mamar (1)  

derramar (1)  
Remar (2)  

queimar (2)  
Queimar (2)  
amimar (2)  
estimar (2)  
Domar (1)  
tomar (14)  

Tomar (15)  
armar (2)  

Armar (2)  
enfermar (7)  
Enfermar (5)  

afanar (2)  
Afanar (3)  

enganar (12)  
Enganar (6)  
Acenar (1)  
ordenar (1)  

Empenar (1)  
reinar (2)  

examinar (1)  
ensinar (2)  
Assinar (1)  

blasonar (1)  
governar (1)  
Escornar (1)  

Descornar (1)  
tornar (2)  

Tornar (5)  
Ensaboar (3)  
abençoar (1)  

perdoar (3)  
Perdoar (4)  

apregoar (4)  
Apregoar (1)  

soar (2)  
Soar (2)  
voar (1)  
Voar (1)  
par (19)  
Par (2)  

escapar (2)  
rapar (3)  

Rapar (3)  
Apalpar (1)  
Alimpar (1)  
Gaspar (5)  
Poupar (2)  

Arroupar (1)  
arar (2)  

Arar (1)  
Aparar (1)  

amparar (1)  
sarar (7)  
Sarar (4)  

quebrar (9)  
Quebrar (6)  
lembrar (3)  

Assombrar (1)  
Desassombrar (1)  

obrar (4)  
cobrar (3)  
dobrar (4)  
Ladrar (1)  
medrar (4)  
Medrar (2)  

considerar (1)  
venerar (1)  
esperar (2)  

perseverar (2)  
sangrar (4)  
Sangrar (4)  

lograr (2)  
aspirar (1)  

tirar (13)  
Tirar (11)  
atirar (1)  

Atirar (2)  
estirar (3)  
palrar (1)  

honrar (2)  
orar (6)  
Orar (1)  

peorar (1)  
empeorar (1)  

chorar (13)  
Chorar (7)  

empiorar (1)  
comprar (9)  

Comprar (14)  
soprar (1)  

assoprar (4)  
Assoprar (2)  

agarrar (1)  
errar (5)  
Errar (1)  

enterrar (4)  
desterrar (1)  

entrar (2)  
Entrar (3)  

mostrar (4)  
curar (7)  

procurar (2)  
durar (3)  

Assegurar (1)  
jurar (3)  

Apurar (1)  
Aturar (1)  
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aventurar (1)  
Aventurar (2)  

lavrar (2)  
Lavrar (1)  
casar (12)  
Casar (14)  

Abrasar (1)  
pesar (2)  
pisar (2)  

Amansar (1)  
Pensar (1)  

amassar (2)  
passar (7)  
Passar (7)  
missar (1)  
Missar (1)  

usar (5)  
Usar (2)  

Repousar (1)  
Atar (1)  

Recatar (1)  
matar (4)  
Matar (1)  

Malbaratar (1)  
tratar (3)  

Tratar (1)  
Destetar (2)  

deitar (13)  
Deitar (6)  

Afeitar (1)  
enfeitar (2)  
alveitar (2)  

Alveitar (7)  
Aproveitar (1)  

facilitar (1)  
imitar (1)  
evitar (1)  
altar (1)  

Altar (1)  
faltar (2)  
saltar (1)  
Saltar (2)  

cantar (10)  
Cantar (4)  

Adiantar (1)  
jantar (3)  
Jantar (5)  

plantar (1)  
Quebrantar (1)  

levantar (1)  
Acrescentar (1)  

Dentar (1)  
Arrefentar (1)  

Escarmentar (2)  
atormentar (1)  

Atormentar (1)  
Aumentar (1)  

Sentar (1)  
assentar (9)  

Assentar (1)  
Atentar (1)  

contentar (5)  
sustentar (2)  
Aquentar (1)  
Aventar (1)  

Pintar (2)  
contar (7)  
Contar (1)  

apontar (6)  
Apontar (1)  

Despontar (1)  
afrontar (1)  

untar (2)  

Untar (4)  
perguntar (1)  
Perguntar (2)  

botar (4)  
enxotar (2)  
Enxotar (2)  

fartar (2)  
Fartar (4)  

Apartar (1)  
acertar (2)  

Acertar (1)  
Apertar (1)  

Espertar (1)  
cortar (4)  
furtar (5)  
Furtar (6)  
bastar (1)  

abastar (1)  
Abastar (1)  
Afastar (1)  
gastar (11)  
Gastar (6)  
agastar (2)  

Repastar (1)  
estar (11)  
Estar (4)  

emprestar (3)  
Emprestar (1)  

Conquistar (1)  
apostar (2)  

Apostar (1)  
escutar (1)  

guar (7)  
Guar (2)  

averiguar (2)  
minguar (2)  
Minguar (1)  

jejuar (2)  
Jejuar (5)  

luar (1)  
Luar (4)  
muar (1)  
suar (4)  
Suar (3)  
lavar (3)  

Lavar (2)  
agravar (3)  

travar (2)  
levar (6)  

Levar (9)  
nevar (1)  

provar (1)  
Provar (1)  
louvar (1)  

Louvar (1)  
taxar (1)  

Taxar (2)  
Abaixar (1)  
deixar (12)  
Deixar (5)  

Aleixar (1)  
queixar (3)  

puxar (1)  
azar (1)  

Azar (1)  
rezar (2)  

Rezar (2)  
desprezar (1)  

Avezar (1)  
caber (1)  

saber (47)  
Saber (18)  
beber (19)  

Beber (5)  
receber (1)  

Receber (1)  
Lamber (2)  
Souber (1)  

padecer (2)  
Agradecer (1)  

obedecer (4)  
envelhecer (1)  

Amanhecer (1)  
conhecer (8)  
Conhecer (2)  

adormecer (2)  
adoecer (4)  

Adoecer (1)  
carecer (1)  
parecer (8)  
Parecer (1)  

Aparecer (1)  
merecer (4)  
Perecer (1)  

favorecer (1)  
aborrecer (2)  

Aborrecer (1)  
tecer (1)  

branquecer (1)  
esquecer (1)  

vencer (7)  
Vencer (9)  

torcer (1)  
Torcer (1)  

der (7)  
Der (1)  

proceder (1)  
exceder (1)  

Acender (1)  
repreender (2)  

defender (1)  
Defender (2)  

ofender (1)  
arrepender (1)  

Arrepender (2)  
despender (2)  

Prender (1)  
aprender (5)  

Aprender (3)  
entender (3)  

vender (6)  
Vender (8)  

esconder (4)  
responder (2)  

Responder (1)  
poder (10)  
Poder (1)  
arder (4)  

Arder (1)  
perder (16)  
Perder (8)  

Morder (4)  
puder (4)  
reger (3)  

Tanger (1)  
encher (1)  
colher (6)  

escolher (3)  
Molher (2)  

mulher (46)  
Mulher (222)  

vier (2)  
ler (1)  

valer (7)  
Valer (3)  

tresler (1)  

tremer (1)  
Tremer (2)  

temer (3)  
Temer (2)  

comer (74)  
Comer (46)  

doer (1)  
moer (4)  
roer (2)  

Roer (3)  
romper (1)  

Romper (2)  
crer (1)  
Crer (1)  

querer (4)  
Querer (3)  
sofrer (16)  
Sofrer (14)  

varrer (2)  
Varrer (2)  
correr (2)  

Socorrer (1)  
morrer (19)  
Morrer (7)  

ser (106)  
Ser (3)  

quiser (34)  
Quiser (3)  

coser (2)  
descoser (2)  

disser (2)  
puser (4)  

ter (66)  
Ter (8)  

Pater (2)  
meter (4)  
Meter (9)  

Acometer (3)  
prometer (3)  
Prometer (6)  

Reter (3)  
manter (4)  
abster (2)  

Abster (2)  
mister (32)  

noster (1)  
Noster (1)  

aluguer (2)  
quer (182)  
Quer (32)  
requer (1)  

qualquer (5)  
Qualquer (3)  
Alenquer (1)  

ver (32)  
Ver (6)  

haver (20)  
Dever (1)  

escrever (1)  
Escrever (1)  

tiver (10)  
estiver (2)  

viver (9)  
Viver (6)  

Volver (1)  
Revolver (1)  
chover (10)  
Chover (3)  
prover (3)  
Prover (2)  
sorver (1)  

houver (4)  
mexer (2)  

remexer (1)  
Remexer (2)  

fazer (51)  
Fazer (27)  

contrafazer (1)  
prazer (10)  
Prazer (6)  

Aprazer (1)  
dizer (5)  
Dizer (3)  
fizer (2)  

benzer (2)  
cozer (2)  
Cozer (1)  

ir (19)  
Ir (13)  

cair (2)  
Cair (1)  
sair (7)  
Sair (4)  

subir (1)  
dir (3)  

pedir (21)  
Pedir (6)  

despedir (1)  
urdir (5)  
frigir (1)  

Fingir (1)  
fugir (5)  
Fugir (6)  

Hir (3)  
dormir (16)  
Dormir (14)  
presumir (3)  
consumir (1)  
prevenir (1)  
Prevenir (2)  

Despir (1)  
cuspir (4)  
Cuspir (1)  

rir (1)  
Rir (3)  

parir (6)  
Parir (1)  
abrir (2)  

cobrir (1)  
descobrir (1)  

ferir (3)  
digerir (1)  

cumprir (1)  
permitir (1)  

mentir (4)  
Mentir (5)  

sentir (5)  
Sentir (1)  
Partir (2)  

Repartir (1)  
vestir (1)  
Vestir (3)  

resistir (1)  
Seguir (2)  

perseguir (1)  
vir (16)  

servir (4)  
Servir (6)  
porvir (2)  
ouvir (6)  
Ouvir (6)  
sabor (9)  
Sabor (9)  

cor (5)  
açor (7)  

Açor (1)  

dor (26)  
Dor (16)  

zombador (1)  
Zombador (1)  
adubador (4)  

Adubador (1)  
caçador (4)  
Caçador (4)  

Ameaçador (1)  
pecador (1)  

esperdiçador (1)  
dançador (1)  
mercador (1)  
Mercador (2)  
pescador (2)  
Pescador (5)  

Comendador (2)  
guardador (1)  

creador (1)  
rifador (1)  

pagador (8)  
Pagador (5)  

Pregador (1)  
jogador (1)  

ganhador (2)  
Ganhador (1)  

Apanhador (3)  
fiador (9)  
Fiador (3)  
miador (2)  
Criador (1)  

ornejador (1)  
adulador (1)  
amador (2)  

Amador (2)  
derramador (2)  

Arador (2)  
lavrador (2)  

Lavrador (9)  
Aproveitador (1)  

experimentador (1)  
Gastador (3)  
bebedor (3)  

entendedor (1)  
Entendedor (1)  

Tangedor (2)  
comedor (3)  
tenedor (1)  
roedor (1)  

Roedor (2)  
devedor (1)  

traidor (5)  
Traidor (5)  
pedidor (1)  

grunhidor (2)  
encobridor (1)  

servidor (10)  
Servidor (1)  
ouvidor (1)  
dizidor (1)  

peor (30)  
for (12)  

rigor (3)  
melhor (45)  
Melhor (85)  
penhor (13)  
Penhor (7)  
senhor (6)  

Senhor (28)  
maior (27)  
Maior (4)  
peior (10)  
Peior (1)  
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pior (1)  
Prior (3)  
valor (6)  

flor (5)  
Flor (4)  

bolor (2)  
mor (2)  

amor (44)  
Amor (33)  

temor (6)  
Temor (5)  
menor (2)  
honor (3)  
por (442)  
Por (101)  

pôr (8)  
Pôr (3)  

compor (1)  
Confessor (1)  

feitor (2)  
cantor (4)  

pastor (10)  
Pastor (3)  
autor (4)  

Autor (1)  
favor (3)  
Favor (1)  
lavor (1)  

Louvor (2)  
dominabitur (2)  

S (66)  
as (276)  
ás (17)  
às (59)  

As (37)  
Às (4)  

Cãas (2)  
babas (1)  

acabas (3)  
bebas (14)  
Bebas (4)  
caibas (1)  
ambas (3)  

arrobas (1)  
Arrobas (1)  
barbas (12)  
Barbas (8)  

Cãs (3)  
ameaças (1)  

faças (15)  
desfaças (2)  

maças (1)  
maçãs (1)  
graças (3)  

desgraças (2)  
Praças (2)  
atacas (2)  

estacas (2)  
vacas (6)  
Vacas (3)  

cabeças (1)  
Cabeças (1)  

conheças (1)  
peças (2)  

tripeças (2)  
Económicas (1)  

Éticas (1)  
Políticas (1)  
linguiças (1)  

calças (6)  
Calças (1)  

mudanças (1)  
crianças (1)  

lanças (1)  
doenças (1)  

sentenças (2)  
onças (4)  
Onças (1)  
bocas (1)  

moças (3)  
maçarocas (2)  

percas (6)  
Percas (2)  
forças (2)  

moscas (4)  
Moscas (1)  

Lucas (2)  
loucas (3)  

Loucas (1)  
moucas (3)  
poucas (8)  
toucas (3)  

Toucas (2)  
carapuças (1)  
Carapuças (2)  

das (41)  
Das (1)  
dás (1)  

Braçadas (2)  
cabeçadas (2)  
pancadas (3)  

arriscadas (1)  
ajudadas (1)  
enteadas (1)  

fadas (9)  
Fadas (6)  

polegadas (1)  
fechadas (1)  

punhadas (2)  
cutiladas (2)  

amadas (1)  
danadas (1)  

condenadas (1)  
coadas (2)  

Quebradas (1)  
dobradas (1)  

caldeiradas (2)  
Caldeiradas (2)  

honradas (2)  
Alvoradas (2)  

porradas (2)  
curadas (1)  

passadas (1)  
Pousadas (1)  
Untadas (1)  

acertadas (1)  
lavadas (4)  

Queixadas (1)  
arredas (3)  
quedas (1)  

extraídas (1)  
mordidas (1)  
colhidas (2)  
despidas (1)  

cuidas (3)  
Cuidas (1)  

vidas (5)  
dívidas (1)  
Dívidas (1)  

espaldas (1)  
fraldas (1)  
Andas (1)  

ofendas (3)  
rendas (4)  

Rendas (2)  
vendas (2)  

Vendas (2)  
bodas (1)  
Bodas (2)  
todas (16)  
Todas (2)  
vodas (2)  

mordas (2)  
Judas (4)  

mudas (3)  
Ceas (2)  

aldeas (1)  
feas (1)  
leas (2)  

creas (2)  
veas (1)  

Chagas (1)  
bragas (3)  
Bragas (4)  
pegas (11)  
Pegas (1)  

digas (18)  
taleigas (2)  

Taleigas (2)  
amigas (2)  
espigas (1)  
antigas (1)  
pulgas (1)  
Pulgas (1)  

mangas (2)  
longas (6)  
bogas (1)  
rugas (2)  

Rugas (1)  
hás (25)  

rachas (2)  
Rachas (2)  

conchas (1)  
migalhas (1)  
baralhas (2)  
Baralhas (1)  
abelhas (8)  

Abelhas (9)  
parelhas (1)  
orelhas (3)  
Orelhas (4)  
Telhas (3)  
velhas (6)  
Velhas (3)  

ovelhas (8)  
Ovelhas (10)  

filhas (6)  
tolhas (1)  

agulhas (4)  
ganhas (2)  
Ganhas (1)  
manhas (3)  
Manhas (2)  
manhãs (1)  
Manhãs (1)  

entranhas (1)  
penhas (2)  
tenhas (8)  

Tenhas (4)  
venhas (5)  

Bainhas (2)  
Ladainhas (1)  
Sardinhas (1)  
palhinhas (1)  

linhas (1)  
galinhas (10)  
Galinhas (7)  

minhas (5)  
Espinhas (1)  

farinhas (1)  
Farinhas (1)  

Tourinhas (2)  
fatinhas (1)  

vinhas (2)  
vizinhas (3)  
Vizinhas (2)  

ponhas (3)  
unhas (8)  

Unhas (11)  
testemunhas (2)  

Saias (1)  
dissonâncias (1)  

violências (1)  
aparências (1)  
influências (1)  

dias (29)  
Dias (4)  
ceias (2)  

Aldeias (2)  
Feias (1)  

cheias (2)  
alheias (4)  

leias (2)  
meias (3)  
creias (1)  
veias (1)  

encóspias (1)  
Romarias (3)  

párias (1)  
Matérias (1)  
Alegrias (3)  

glórias (1)  
memórias (1)  

vitórias (1)  
próprias (2)  
injúrias (1)  
Matias (1)  

enxertias (1)  
águias (2)  

vias (1)  
Dúzias (2)  

hajas (1)  
pelejas (1)  
cerejas (3)  
Cerejas (4)  

sejas (5)  
estejas (3)  
vejas (17)  
Vejas (2)  

invejas (1)  
alforjas (2)  

Alforjas (1)  
cujas (4)  

las (8)  
elas (10)  
delas (4)  

beringelas (2)  
Beringelas (2)  

Panelas (1)  
pelas (2)  
Pelas (1)  

Estrelas (1)  
Cautelas (1)  

Vilas (1)  
solas (1)  
Solas (2)  
bulas (1)  

mulas (1)  
mas (119)  
más (25)  
Más (7)  

lamas (1)  

vindimas (1)  
Vindimas (1)  

lástimas (1)  
Lástimas (2)  

almas (2)  
comas (10)  
Comas (4)  
armas (4)  

Armas (1)  
mesmas (1)  

umas (4)  
plumas (1)  

nas (16)  
Nas (8)  

semanas (3)  
penas (2)  

pequenas (5)  
Pequenas (3)  

dignas (1)  
Divinas (1)  

Donas (4)  
pernas (4)  
Pernas (4)  

fortunas (1)  
boas (17)  
Boas (10)  

Páscoas (2)  
amêndoas (2)  

Amêndoas (2)  
nódoas (4)  

alféloas (2)  
Alféloas (1)  

Coroas (1)  
pessoas (1)  

papas (2)  
Papas (4)  
pipas (1)  
tripas (5)  

Tripas (4)  
culpas (3)  

lampas (1)  
Rompas (1)  

sopas (3)  
Sopas (3)  

estopas (1)  
rãs (1)  

caras (2)  
darás (4)  
Darás (2)  

andarás (2)  
guardarás (2)  

concordarás (1)  
farás (13)  
Farás (1)  

chegarás (3)  
acharás (8)  

semelharás (2)  
criarás (2)  

Câmaras (2)  
tâmaras (1)  
toparás (4)  

raras (1)  
sararás (2)  

medrarás (1)  
tirarás (1)  

casarás (1)  
Casarás (4)  

amansarás (1)  
Amansarás (1)  

tratarás (1)  
afastarás (3)  

varas (1)  
levarás (2)  

cabras (4)  
Cabras (2)  

Quebras (2)  
sombras (1)  

obras (14)  
Obras (8)  

Cobras (2)  
encubras (2)  
pedras (10)  
Pedras (8)  

saberás (5)  
Saberás (1)  
Beberas (4)   
beberás (2)  

amanhecerás (1)  
conhecerás (5)  
Conhecerás (1)  

sinceras (1)  
venderás (2)  
poderás (2)  
Poderás (1)  
perderás (2)  
Perderás (1)  
colherás (5)  

vieras (4)  
comerás (5)  
Comerás (1)  

pêras (10)  
Pêras (9)  

Vésperas (4)  
serás (16)  
terás (14)  
verás (13)  

haverás (4)  
deveras (1)  
fêveras (2)  

viverás (15)  
Viverás (1)  
negras (3)  
Negras (1)  
regras (1)  

irás (3)  
dirás (4)  

Ribeiras (2)  
cadeiras (2)  
Cadeiras (1)  
padeiras (3)  
frieiras (1)  

Pregoeiras (1)  
ombreiras (2)  
Ombreiras (2)  

queiras (8)  
Queiras (1)  

dormirás (1)  
rirás (2)  

Rirás (1)  
mentiras (4)  
Mentiras (5)  

virás (2)  
víboras (1)  

Pitágoras (1)  
horas (3)  
Horas (1)  

Choras (1)  
Senhoras (1)  

amoras (1)  
Jarras (1)  
terras (3)  

Terras (1)  
borras (1)  

trás (3)  
Trás (1)  

atrás (15)  
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Atrás (3)  
detrás (18)  
Detrás (2)  
letras (3)  

Letras (2)  
canastras (1)  

outras (7)  
securas (1)  

duras (9)  
Duras (2)  

maduras (4)  
Maduras (3)  

alimpaduras (3)  
Alimpaduras (1)  

costuras (2)  
palavras (19)  
Palavras (17)  

asas (8)  
casas (8)  
Casas (6)  
brasas (3)  

defesas (2)  
camisas (1)  

coisas (1)  
bolsas (1)  

cortabolsas (1)  
cosas (1)  

Formosas (1)  
Rosas (1)  
versas (3)  
Versas (6)  
pressas (1)  
avessas (5)  

Avessas (1)  
Missas (2)  
nossas (1)  
vossas (1)  
Vossas (1)  

cousas (39)  
baratas (2)  

Trombetas (2)  
Profetas (1)  

Contraprofetas (1)  
metas (18)  
Metas (2)  

prometas (3)  
Prometas (1)  

aceitas (1)  
malfeitas (1)  
confeitas (1)  

sujeitas (1)  
maleitas (4)  

suspeitas (1)  
Veritas (1)  

VERITAS (1)  
muitas (26)  
Muitas (12)  

Altas (2)  
voltas (1)  

envoltas (2)  
jantas (2)  
tantas (4)  

Tantas (1)  
quantas (1)  

Quantas (10)  
Levantas (1)  

ferrugentas (1)  
violentas (1)  

contas (3)  
Contas (11)  

pontas (2)  
Pontas (1)  

untas (2)  

Untas (2)  
juntas (1)  
botas (1)  

corruptas (1)  
cartas (2)  
Cartas (4)  
certas (1)  
portas (6)  
Portas (3)  
tortas (2)  

Tortas (3)  
curtas (2)  
Curtas (4)  

estas (1)  
estás (1)  

Festas (1)  
vistas (1)  
costas (5)  
Costas (1)  
justas (1)  

injustas (1)  
moutas (2)  

frutas (1)  
Trutas (1)  

enxutas (1)  
duas (53)  
Duas (7)  
águas (5)  

Águas (3)  
léguas (2)  

línguas (1)  
suas (25)  

tuas (4)  
vás (24)  
Vás (3)  
vãs (1)  

favas (5)  
Favas (4)  

oitavas (3)  
estavas (3)  

devas (3)  
Devas (1)  

escrevas (2)  
dádivas (2)  
Dádivas (3)  

defensivas (1)  
ofensivas (1)  

alvas (5)  
novas (13)  

Ervas (1)  
sirvas (1)  
Sirvas (1)  

alforvas (1)  
uvas (14)  
Uvas (8)  

chuvas (1)  
baixas (2)  
deixas (1)  

madeixas (5)  
fortalezas (2)  

Belezas (1)  
vilezas (1)  

Desprezas (1)  
certezas (1)  
riquezas (1)  

cinzas (1)  
Cinzas (1)  

és (5)  
És (3)  

cães (13)  
Cães (4)  
Mães (1)  
Pães (1)  

iguaes (1)  
gabes (3)  
sabes (8)  
bebes (3)  
Bebes (1)  
sebes (3)  

zombes (2)  
Zombes (1)  

faces (1)  
Faces (1)  

alfaces (1)  
Alfaces (2)  

comeces (2)  
aborreces (1)  
esqueces (3)  
doudices (3)  
simplices (1)  

meninices (1)  
exalces (1)  
lances (2)  

Francês (8)  
doces (4)  

Cresces (1)  
couces (5)  
Couces (3)  

dês (22)  
Dês (2)  

felicidades (1)  
parcialidades (1)  

fatalidades (1)  
inumanidades (1)  

Quantidades (1)  
novidades (2)  
maldades (1)  
ruindades (1)  
verdades (6)  
Verdades (8)  
Saudades (5)  

enfades (2)  
Enfades (1)  

frades (1)  
Frades (2)  

vontades (2)  
Vontades (1)  

pedes (1)  
hóspedes (8)  
Hóspedes (7)  

Redes (1)  
paredes (5)  
Paredes (3)  
veredes (1)  

vedes (1)  
Vedes (1)  

alcaides (1)  
Alcaides (2)  

cuides (1)  
descuides (3)  
humildes (2)  

andes (4)  
grandes (12)  
Grandes (5)  
defendes (2)  

merendes (2)  
arrendes (4)  

tendes (6)  
vendes (3)  
Vendes (1)  
vindes (2)  
podes (4)  

cobardes (1)  
Falardes (1)  

Tardes (2)  
guardes (1)  

Perdes (1)  
verdes (2)  
Verdes (1)  

virtudes (5)  
Virtudes (3)  

bofes (1)  
Bofes (2)  
Foges (1)  

alforges (3)  
Alforges (2)  

lhes (10)  
aconselhes (1)  

olhes (3)  
acompanhes (2)  

assanhes (3)  
Montanhês (2)  

alfaies (1)  
couceies (1)  

fies (13)  
Fies (3)  

porfies (2)  
Porfies (1)  

cries (4)  
coucejes (1)  

fales (3)  
Fales (2)  
males (6)  
Males (1)  
vales (3)  
Vales (3)  

eles (5)  
Eles (4)  

deles (5)  
peles (1)  

Aristóteles (1)  
Aqueles (3)  
daqueles (1)  
Esmoles (1)  
simples (3)  

mês (18)  
Mês (2)  

chames (1)  
tremês (1)  
Gomes (3)  
nomes (1)  
ciúmes (3)  
Ciúmes (1)  

costumes (4)  
Pedreanes (3)  

tienes (1)  
assines (2)  

Assines (1)  
carnes (2)  
tornes (3)  

obrigações (1)  
inclinações (1)  

corações (4)  
acções (6)  

sedições (1)  
tições (2)  

Tições (3)  
dissenções (1)  

tenções (1)  
perdões (1)  
grilhões (3)  
Grilhões (1)  

vilões (2)  
Vilões (2)  

compões (2)  
varões (1)  

ladrões (5)  
Ladrões (3)  
trovões (1)  

paixões (1)  
razões (2)  

Razões (1)  
pés (23)  
Pés (14)  

Príncipes (2)  
apalpes (3)  
trempes (2)  

Trempes (1)  
caçares (4)  
Caçares (2)  
vulgares (1)  
Lugares (1)  
achares (3)  

trabalhares (2)  
Trabalhares (1)  

manjares (3)  
populares (1)  

Mares (1)  
amimares (1)  

entrares (5)  
pesares (1)  
levares (2)  
azares (2)  

Azares (1)  
lebres (3)  

Lebres (1)  
nobres (1)  
Nobres (1)  
pobres (3)  
Pobres (3)  

comadres (3)  
Comadres (5)  

podres (1)  
cárceres (4)  

deres (5)  
puderes (7)  
Puderes (2)  

Mulheres (6)  
vieres (2)  

comeres (4)  
Comeres (1)  

esperes (8)  
quiseres (6)  
Quiseres (2)  
queres (79)  
Queres (11)  

veres (1)  
tiveres (1)  

estiveres (3)  
viveres (1)  

houveres (2)  
prazeres (1)  

fizeres (5)  
pedires (1)  

tires (1)  
vires (21)  

sabores (1)  
cores (4)  
dores (7)  
Dores (1)  

roubadores (1)  
caçadores (1)  
Caçadores (1)  
pecadores (3)  

concertadores (1)  
traidores (1)  

Traidores (2)  
peores (2)  
fores (19)  

Chores (1)  
melhores (7)  
senhores (5)  

Senhores (7)  
maiores (5)  

piores (2)  
inferiores (1)  

flores (2)  
mores (2)  

amores (15)  
Amores (7)  

clamores (1)  
menores (1)  
Autores (2)  
favores (3)  
Favores (2)  

Louvores (1)  
compres (14)  
Compres (1)  

arres (1)  
corres (3)  
três (89)  

Três (11)  
entres (3)  

desastres (2)  
mestres (1)  
mostres (2)  
ilustres (1)  

cures (4)  
livres (1)  

cases (11)  
Cases (5)  

Franceses (2)  
meses (2)  

Portugueses (2)  
passes (5)  
deuses (2)  

ates (2)  
cates (4)  

alfaiates (2)  
desates (4)  
Metes (3)  

alfinetes (3)  
deites (3)  

enfeites (1)  
deleites (1)  

noites (5)  
exaltes (2)  
soltes (3)  

antes (42)  
Antes (41)  

Elefantes (1)  
jantes (1)  
Jantes (1)  

Abrantes (2)  
ignorantes (2)  

levantes (1)  
alevantes (1)  
inocentes (1)  

crescentes (2)  
dentes (21)  
Dentes (9)  

acidentes (1)  
evidentes (1)  
prudentes (1)  

gentes (4)  
insolentes (1)  

doentes (2)  
Doentes (1)  

serpentes (1)  
parentes (18)  
Parentes (8)  

aparentes (1)  
presentes (1)  
assentes (3)  
ausentes (2)  
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Quentes (1)  
contes (1)  
fontes (2)  

montes (2)  
Montes (3)  
montês (1)  
pontes (1)  
Pontes (1)  
juntes (1)  
fartes (1)  
partes (4)  
cortes (3)  
fortes (1)  

mortes (2)  
furtes (1)  
Furtes (1)  

ficastes (1)  
fiastes (1)  

criastes (2)  
casaste (1) 

Casastes (1)  
destes (2)  
Destes (2)  
prestes (5)  
Prestes (2)  

emprestes (2)  
Emprestes (1)  

fizestes (1)  
saístes (1)  
cegues (1)  
Cegues (1)  
brigues (2)  
jogues (4)  

Português (3)  
achaques (1)  

Achaques (3)  
edifiques (2)  

troques (2)  
toques (1)  

busques (7)  
aves (6)  

chaves (1)  
graves (1)  
deves (8)  
Deves (2)  
neves (2)  
Neves (2)  
revés (2)  

alqueves (2)  
vives (3)  

proves (2)  
Proves (1)  
serves (1)  

couves (2)  
louves (5)  

abaixes (4)  
deixes (2)  

fazes (7)  
rapazes (2)  

Rapazes (2)  
desprezes (3)  

vezes (63)  
Vezes (15)  
revezes (2)  

raízes (1)  
dizes (2)  

Juízes (3)  
nozes (3)  
Nozes (1)  
vozes (7)  
Vozes (3)  
luzes (1)  

cuidais (1)  

pardais (2)  
Pardais (4)  

creais (1)  
rogais (1)  

Rogais (1)  
venhais (2)  
arraiais (2)  

Saiais (1)  
sejais (2)  
vejais (1)  
Falais (3)  

mais (274)  
Mais (221)  
Jamais (1)  
demais (5)  
Tomais (1)  

sinais (1)  
Sinais (1)  

pais (2)  
Pais (3)  

culpais (1)  
Mostrais (2)  

tais (15)  
Tais (6)  

Metais (1)  
deitais (1)  

capitais (1)  
quintais (1)  
Gastais (1)  

Estais (2)  
vistais (2)  
Vistais (1)  
iguais (8)  

desiguais (1)  
quais (1)  
Quais (3)  

estrovais (1)  
estorvais (1)  

deixais (1)  
eis (3)  
Eis (1)  

sabeis (1)  
fáceis (1)  

aborreceis (1)  
Cresceis (1)  

deis (1)  
Deis (1)  

podeis (1)  
heis (1)  

pichéis (4)  
Pichéis (1)  

fieis (1)  
crieis (3)  

leis (3)  
Leis (6)  

faleis (2)  
Reis (11)  

pagareis (1)  
enganareis (1)  
Enganareis (1)  

penareis (2)  
casareis (1)  
Casareis (1)  

amansareis (1)  
comereis (1)  

sereis (1)  
quereis (1)  
Quereis (3)  

vereis (3)  
Vereis (1)  

ouvireis (1)  
compreis (2)  

seis (4)  

cascavéis (2)  
Cascavéis (1)  

haveis (1)  
Sáveis (3)  
deveis (1)  
fazeis (1)  
Fazeis (4)  
dizeis (2)  
fugis (1)  
Fugis (1)  

hís (3)  
bois (18)  
Bois (11)  
pois (16)  
Pois (1)  

depois (40)  
Depois (9)  

sois (1)  
Sois (1)  
Sóis (1)  

barris (5)  
Barris (3)  
astris (2)  
quis (4)  
Quis (2)  
bens (4)  
Bens (1)  

linhagens (2)  
Linhagens (1)  

viagens (1)  
Sapiens (2)  
homens (8)  

Homens (29)  
tens (12)  
Tens (2)  

mantens (1)  
vens (9)  

jardins (1)  
malsins (1)  

ruins (8)  
Ruins (2)  
bons (40)  
Bons (11)  

uns (11)  
os (395)  
Os (30)  
aos (67)  
Aos (8)  

Rábãos (1)  
ourégãos (1)  

vilãos (2)  
mãos (39)  
Mãos (8)  

irmãos (1)  
Irmãos (12)  

grãos (2)  
sãos (1)  
vãos (1)  

Diabos (2)  
nabos (3)  
Nabos (3)  

mancebos (2)  
ambos (6)  

pombos (2)  
lobos (4)  

Lobos (4)  
cubos (2)  

cos (1)  
pedaços (2)  
Pedaços (2)  
velhacos (2)  
Velhacos (1)  

Braços (2)  

fracos (1)  
Sacos (1)  

Médicos (4)  
beiços (3)  
Beiços (3)  

públicos (1)  
ricos (4)  

Ricos (1)  
chouriços (1)  

Físicos (4)  
práticos (1)  
serviços (1)  
brancos (1)  
Brancos (1)  
troncos (1)  

cocos (1)  
moços (3)  
socos (4)  
Socos (4)  
barcos (1)  

charcos (1)  
Marcos (2)  
porcos (5)  
Porcos (6)  
loucos (1)  

Loucos (1)  
poucos (31)  
Poucos (4)  

dos (66)  
Dos (10)  

ameaçados (1)  
Ameaçados (1)  

pecados (2)  
Pecados (1)  

crucificados (1)  
bocados (5)  

buscados (1)  
dados (1)  

cuidados (2)  
Cuidados (1)  
soldados (4)  
Soldados (1)  

mandados (8)  
Mandados (1)  

desmandados (2)  
fundados (1)  
enteados (1)  

fados (1)  
cágados (1)  

castigados (1)  
Rogados (1)  
alugados (1)  
fechados (2)  

molhados (1)  
ganhados (1)  
Cunhados (5)  
porfiados (1)  
Porfiados (1)  

premiados (1)  
criados (8)  
Criados (5)  

lados (2)  
Acutilados (1)  

dissimulados (1)  
chamados (1)  

extremados (1)  
costumados (1)  

enganados (2)  
depenados (1)  

finados (1)  
desatinados (1)  

culpados (2)  
brados (1)  

quebrados (1)  
dobrados (6)  
sobrados (2)  
logrados (2)  

tirados (1)  
Tirados (1)  

honrados (1)  
melhorados (1)  
namorados (2)  
Namorados (1)  

errados (1)  
Letrados (1)  
casados (2)  

apressados (1)  
escusados (1)  

aproveitados (1)  
experimentados (1)  
escarmentados (1)  
Escarmentados (1)  

Potentados (1)  
Estados (1)  

emprestados (2)  
averiguados (1)  

lavados (1)  
louvados (1)  
cruzados (2)  
Cruzados (1)  

dedos (7)  
Dedos (5)  

bredos (10)  
Bredos (1)  

Segredos (2)  
quedos (2)  
Quedos (2)  

idos (2)  
pedidos (1)  

repreendidos (1)  
entendidos (1)  

afligidos (1)  
fingidos (1)  
ungidos (1)  
Ungidos (3)  

escolhidos (2)  
desvalidos (1)  

temidos (1)  
oprimidos (1)  

unidos (1)  
Acquiridos (2)  

vestidos (3)  
Vestidos (2)  

ruídos (1)  
arruídos (2)  

Arruídos (1)  
soldos (3)  

avindos (1)  
segundos (1)  

todos (105)  
Todos (13)  
cardos (7)  
pardos (1)  
Pardos (1)  
doudos (2)  
Doudos (5)  
sisudos (8)  
Sisudos (2)  

Deos (2)  
Alheos (1)  

Arrufos (3)  
afagos (3)  

lagos (1)  
cegos (1)  
Cegos (1)  

Galegos (3)  

Gallegos (2)  
empregos (1)  

figos (3)  
Figos (3)  

amigos (26)  
Amigos (15)  
inimigos (9)  

perigos (1)  
Perigos (1)  
castigos (1)  

galgos (1)  
Galgos (1)  

Flamengos (1)  
jogos (1)  
rogos (1)  

Rogos (3)  
Cargos (1)  
tachos (1)  
alhos (13)  
Alhos (7)  

trabalhos (3)  
bugalhos (3)  
Bugalhos (2)  

atalhos (5)  
Atalhos (3)  

Retalhos (2)  
conselhos (2)  

velhos (11)  
Velhos (4)  
filhos (28)  
Filhos (25)  

carrilhos (2)  
olhos (37)  
Olhos (20)  

abrolhos (2)  
Abrolhos (2)  
Focinhos (6)  
caminhos (5)  
Caminhos (1)  

Estorninhos (2)  
espinhos (2)  
Espinhos (1)  

Passarinhos (2)  
perdigotinhos (1)  

Vinhos (2)  
vizinhos (1)  

testemunhos (2)  
raios (3)  

Raios (1)  
sábios (2)  
Sábios (2)  
Necios (1)  
ofícios (1)  
vícios (6)  

negócios (1)  
néscios (10)  

ódios (1)  
rodeios (2)  
cheios (1)  

alheios (5)  
meios (2)  

prémios (1)  
infortúnios (1)  

moios (3)  
ímpios (1)  

ordinários (1)  
extraordinários (1)  

temerários (1)  
Solitários (2)  

vários (1)  
frios (1)  

Avelórios (2)  
próprios (1)  
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Bocejos (1)  
desejos (3)  
queijos (2)  

Anjos (1)  
los (5)  

vassalos (1)  
cavalos (3)  
Cavalos (1)  
cabelos (3)  
Cabelos (3)  

pelos (10)  
Pelos (4)  
pêlos (1)  

capelos (2)  
Capelos (1)  

farelos (3)  
Farelos (4)  

Castelos (1)  
cutelos (2)  

grilos (4)  
dolos (2)  

Ídolos (1)  
miolos (2)  

Apóstolos (1)  
exemplos (1)  

óculos (2)  
Óculos (2)  

Discípulos (1)  
amos (2)  

Amos (3)  
bebamos (2)  

damos (1)  
andamos (2)  

rodeamos (1)  
naufragamos (1)  
cavalgamos (2)  

julgamos (1)  
valhamos (1)  
Valhamos (1)  
Tenhamos (2)  
tínhamos (1)  
cabíamos (2)  

fiamos (1)  
Fiamos (1)  

quereríamos (1)  
queríamos (1)  

Hajamos (3)  
sejamos (3)  

desejamos (1)  
Falamos (1)  
selamos (1)  
Selamos (1)  

Comamos (2)  
desarmamos (1)  

ramos (1)  
Ramos (3)  

Éramos (2)  
aventuramos (1)  

amassamos (1)  
passamos (2)  
Passamos (1)  

aquentamos (1)  
Partamos (1)  
furtámos (2)  
estamos (2)  

assestamos (1)  
vamos (3)  

emos (1)  
sabemos (1)  
Sabemos (1)  

conhecemos (1)  
demos (2)  
Demos (2)  

fedemos (2)  
entendemos (1)  

podemos (5)  
Perdemos (3)  

falemos (2)  
comemos (1)  

faremos (1)  
Faremos (1)  

falaremos (2)  
Choraremos (1)  
comeremos (2)  
Comeremos (1)  

esperemos (1)  
morreremos (2)  
Morreremos (1)  

seremos (2)  
queremos (7)  
Queremos (1)  
extremos (2)  

temos (8)  
Cometemos (1)  
Folguemos (1)  

vemos (1)  
vivemos (2)  

Deixemos (4)  
dizemos (2)  
últimos (1)  

fomos (2)  
somos (13)  
Somos (1)  

molharmos (2)  
vendermos (2)  
Enfermos (1)  
metermos (1)  

virmos (2)  
mesmos (2)  

nos (67)  
Nos (3)  
nós (8)  
Nós (2)  

anos (17)  
enganos (3)  
Enganos (1)  
levianos (1)  

Alentejanos (1)  
acenos (1)  

menos (27)  
Menos (3)  

pequenos (3)  
Pequenos (1)  
indignos (2)  
meninos (8)  
Meninos (3)  

pequeninos (4)  
Peregrinos (1)  

sinos (3)  
desatinos (1)  

Donos (2)  
cornos (2)  

retornos (1)  
asnos (1)  

pôs (5)  
Papos (2)  

Trapos (1)  
sapos (1)  

campos (3)  
tempos (2)  

passatempos (1)  
copos (1)  

pássaros (1)  
cântaros (1)  

membros (1)  
Vedros (1)  

Feros (1)  
géneros (1)  
negros (3)  
Negros (2)  

carniceiros (3)  
madeiros (3)  
herdeiros (4)  
cordeiros (4)  
Cordeiros (1)  

ligeiros (1)  
cheiros (3)  

Dinheiros (1)  
lisonjeiros (1)  
cavaleiros (1)  
primeiros (3)  

arneiros (3)  
carneiros (4)  
Carneiros (1)  

pregoeiros (1)  
sapateiros (3)  
Sapateiros (1)  
peliteiros (1)  

arteiros (1)  
Arteiros (2)  

quarteiros (2)  
Quarteiros (2)  
argueiros (2)  

tiros (1)  
genros (1)  
Genros (1)  

erros (5)  
ferros (4)  

bezerros (2)  
Recontros (2)  

potros (3)  
Potros (3)  

Ceptros (1)  
astros (2)  

Ministros (6)  
outros (30)  

estoutros (1)  
seguros (1)  

muros (3)  
Ouros (1)  

agouros (1)  
Mouros (2)  

touros (4)  
Touros (3)  

monturos (2)  
Monturos (1)  

livros (1)  
casos (1)  
falsos (1)  

mansos (1)  
cobiçosos (1)  
invejosos (1)  

poderosos (1)  
generosos (1)  

Mentirosos (1)  
valorosos (1)  
virtuosos (1)  
aleivosos (3)  
discursos (1)  

passos (4)  
sucessos (2)  

ossos (2)  
nossos (2)  

grossos (2)  
gatos (4)  
Gatos (4)  

Pilatos (1)  
Sapatos (1)  

ratos (5)  

Ratos (3)  
baratos (1)  
pratos (2)  
tratos (1)  

quietos (1)  
inquietos (1)  

netos (3)  
súbditos (3)  

feitos (6)  
Feitos (3)  

Confeitos (2)  
jeitos (1)  

sujeitos (1)  
peitos (3)  

fitos (1)  
Fitos (2)  

delitos (2)  
cabritos (1)  
Cabritos (2)  
méritos (2)  

beneméritos (1)  
propósitos (2)  
Propósitos (2)  

muitos (44)  
Muitos (26)  

altos (1)  
sobressaltos (3)  

cantos (1)  
santos (1)  

Santos (21)  
tantos (7)  

Tantos (3)  
quantos (6)  
Quantos (2)  

seiscentos (1)  
fundamentos (1)  

casamentos (1)  
entendimentos (1)  

aumentos (1)  
ventos (2)  
Ventos (1)  

lagartos (1)  
Certos (1)  

enxertos (1)  
mortos (4)  
Mortos (2)  

tortos (2)  
Tortos (1)  
furtos (1)  
cestos (3)  
Cestos (1)  

opostos (1)  
justos (3)  

doutos (1)  
Doutos (1)  
brutos (1)  

vos (36)  
vós (8)  
Vós (2)  
avós (6)  

Avós (2)  
escravos (1)  

cativos (1)  
vivos (5)  
alvos (1)  
ovos (7)  
Ovos (2)  

novos (5)  
parvos (2)  
cervos (2)  
servos (4)  
corvos (4)  
Corvos (5)  

azos (2)  
juízos (1)  
maus (34)  
Maus (6)  
paus (1)  

degraus (1)  
plebeus (1)  
Deus (178)  
sandeus (2)  

meus (14)  
Meus (4)  
seus (24)  
Seus (2)  
teus (7)  

Mateus (3)  
dous (61)  
Dous (8)  
Jesus (1)  

PARIT (1)  
est (2)  

Nicolau (1)  
mau (171)  
Mau (69)  

nau (2)  
Nau (1)  

pau (15)  
Pau (5)  
vau (9)  
Vau (6)  
Cu (2)  

eu (38)  
Eu (5)  

recebeu (2)  
Recebeu (2)  

lambeu (2)  
Lambeu (1)  

céu (4)  
Céu (14)  

conheceu (1)  
venceu (1)  
Venceu (1)  
nasceu (1)  

deu (14)  
Deu (5)  

concedeu (1)  
sandeu (11)  
Sandeu (7)  
Pendeu (1)  

arrependeu (2)  
Prendeu (2)  

respondeu (1)  
Respondeu (1)  

ardeu (4)  
perdeu (13)  
Perdeu (1)  

mordeu (2)  
Judeu (2)  

elegeu (1)  
encheu (1)  
colheu (6)  

acolheu (1)  
meu (104)  
Meu (14)  

comeu (2)  
Comeu (2)  

Bartolomeu (3)  
arméu (5)  

Arméu (1)  
chapéu (1)  
sofreu (1)  
Sofreu (1)  
morreu (3)  
Morreu (3)  

seu (250)  
Seu (13)  
teu (240)  

Teu (6)  
meteu (2)  
Meteu (3)  

converteu (1)  
viveu (1)  
Jehu (1)  
caiu (4)  
Caiu (1)  
saiu (5)  
Saiu (2)  

pediu (2)  
Pediu (1)  
pariu (2)  
Pariu (1)  

mentiu (1)  
Mentiu (1)  

Repartiu (2)  
viu (12)  
Viu (2)  

serviu (1)  
nu (3)  

ou (305)  
Ou (13)  

acabou (1)  
Abraçou (2)  

ficou (3)  
Ficou (1)  

dou (1)  
arredou (1)  

andou (1)  
mandou (3)  
Mandou (1)  
Guardou (1)  
Abafou (1)  
Chegou (1)  

pegou (4)  
Engou (2)  
Jogou (1)  
achou (1)  

Achou (2)  
inchou (2)  
ganhou (4)  

Arranhou (1)  
fiou (1)  
Fiou (1)  

assinalou (1)  
bailou (1)  

Esmolou (3)  
estimou (3)  

tomou (1)  
Armou (1)  

enfermou (1)  
Enfermou (1)  

enganou (1)  
Enganou (1)  
ensinou (3)  

escornou (1)  
tornou (6)  

rou (2)  
Rou (6)  
arou (1)  

sarou (6)  
Sarou (3)  

quebrou (1)  
medrou (2)  
Medrou (1)  

gerou (1)  
honrou (1)  

Desonrou (3)  
morou (3)  
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errou (4)  
Errou (1)  
jurou (1)  
Jurou (1)  

aventurou (1)  
Aventurou (1)  

sou (10)  
Sou (3)  

Casou (1)  
passou (1)  

usou (1)  
matou (5)  
deitou (1)  
Saltou (2)  

soltou (3)  
Levantou (5)  
inventou (1)  

contou (1)  
perguntou (1)  

furtou (1)  
afastou (1)  

estou (2)  
Estou (2)  

encostou (2)  
custou (2)  

executou (2)  
vou (2)  
Vou (1)  

deixou (1)  
Deixou (3)  

vezou (1)  
Vezou (2)  

Avezou (9)  
cru (3)  
tu (10)  
Tu (6)  
v (44)  
V (3)  

eficaz (1)  
torcaz (1)  
faz (231)  
Faz (10)  

sagaz (1)  
galgaz (1)  

jaz (10)  
Arganaz (1)  

paz (21)  
Paz (16)  
rapaz (5)  

Rapaz (2)  
Braz (1)  

agraz (1)  
apraz (7)  

despraz (1)  
traz (24)  

Assaz (10)  

Vaz (5)  
dez (7)  

fez (21)  
Mez (2)  
pez (3)  
rez (6)  

Rez (5)  
vez (14)  
Vez (9)  

talvez (1)  
raiz (6)  
diz (54)  
Diz (10)  

Aprendiz (3)  

perdiz (4)  
Perdiz (9)  

nariz (2)  
juiz (3)  

Juiz (21)  
voz (6)  
Voz (4)  
buz (2)  
Buz (2)  
luz (5)  

reluz (2)  
Capuz (2)  

Cruz (1)  
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3. Índice directo de formas 

a(2126)11*, 11*, 11* 
á(32)20*, 22, 23* 
à(282)11*, 13, 15 
A(640)11*, 12*, 12 
À(33)20*, 26*, 31* 
Aaron(1)327 
Abade(10)11, 11*, 11* 
Abafou(1)56 
abaixa(1)232 
Abaixam(5)11*, 11*, 54* 
Abaixar(1)11 
abaixes(4)11, 182, 219 
abaixo(3)200, 202, 282 
Abala(1)275 
abane(1)65 
abarca(1)11* 
Abarca(1)11 
Abarcar(1)11 
abasta(6)11*, 11*, 104 
abastado(4)11*, 11*, 227 
abastar(1)201 
Abastar(1)11 
abatem(1)313 
abelha(4)168, 222, 230 
Abelha(9)11*, 11*, 11* 
abelhas(8)16*, 86, 160 
Abelhas(9)11*, 11*, 11* 
abençoar(1)286 
aberta(5)28, 65, 84 
aberto(1)242 
abismo(2)12*, 12* 
Abismo(1)12 
aborrece(3)12*, 20*, 210 
Aborrece(1)57 
aborreceis(1)12* 
aborrecem(1)320 
aborrecer(2)21, 319 
Aborrecer(1)12 
aborreces(1)30 
Aborreci(1)71 
aborrecido(3)114, 218, 310 
abra(1)42 
abraça(2)11, 12* 
abraçam(1)313 
Abraçar(1)12 
Abraçou(2)21*, 31 
abranda(3)66, 90, 148 
abrandar(1)339 
Abrantes(2)27, 134 
abrasa(2)12*, 318 
Abrasar(1)12 
abre(11)12*, 44, 68 
Abre(2)41, 42 
abrem(4)131, 175, 190 
abrigo(5)12*, 12*, 47 
Abrigo(1)12 
Abril(83)12, 12, 12 
abrir(2)174, 321 
abrirei(2)41, 42 
abrolho(1)151 
Abrolho(1)13 
abrolhos(2)100, 267 
Abrolhos(2)12, 12 
Absalão(1)327 
absolvição(1)13* 
Absolvição(1)13 
abster(2)273, 302 
Abster(2)13, 13 

abundância(1)321 
abundoso(1)306 
acaba(22)14, 20, 24* 
acabada(4)13*, 42, 187* 
Acabada(1)108 
acabado(1)56 
acabam(2)23, 317 
acabar(5)37, 67, 295 
Acabar(2)13, 108 
acabaram(2)19*, 118* 
acabarem(1)320 
acabas(3)73, 192, 249 
acabou(1)17 
Academia(1)256 
açafrão(1)176 
Açafrão(1)14 
acamado(2)93, 293 
acarreta(1)163 
acaso(1)312 
acautelada(2)111, 146 
Acautelada(1)66 
acções(6)311, 321, 321 
aceitas(1)243 
acém(1)59 
Acenai(2)13*, 92 
Acenar(1)13 
acende(5)13*, 27*, 95* 
acendem(4)115, 142*, 212 
Acender(1)13 
acendido(2)108, 232 
Aceno(1)13 
acenos(1)13* 
acerta(6)13*, 26, 79 
acertadas(1)316 
acertar(2)160, 325 
Acertar(1)13 
acerto(1)315 
acha(20)13*, 13*, 20 
Acha(3)13, 13, 13 
achacoso(1)13* 
Achacoso(1)13 
acham(5)23, 58, 156 
achaque(5)13, 136, 174 
Achaque(3)13, 13, 187 
achaques(1)151 
Achaques(3)13, 13, 13 
achar(8)110, 120, 190 
Achar(1)13 
acharam(2)21*, 31 
acharão(1)265 
acharás(8)55, 126, 126 
acharei(2)46, 94 
achares(3)261, 333, 334 
ache(1)198 
achega(1)247 
acho(4)13*, 119, 190 
achou(1)265 
Achou(2)208, 210 
acidentes(1)324 
aço(1)13* 
Aço(1)13 
acode(5)15, 54, 62 
acolheu(1)330 
Acolhi(2)49, 240 
acometa(3)13*, 130, 219 
Acometa(1)13 
acomete(2)250, 302 
Acomete(2)13, 13 

Acometer(3)13, 13, 302 
Acomodar(1)207 
acompanhado(4)13*, 148, 160 
Acompanhado(1)13 
acompanhar(1)218 
acompanhes(2)103, 155 
aconselha(5)13*, 13*, 87 
aconselhado(1)319 
aconselhar(2)52, 127 
Aconselhar(1)13 
aconselhei(2)13*, 272 
aconselhes(1)220 
açor(7)13*, 13*, 13* 
Açor(1)13 
acorda(4)30*, 95, 95* 
acordar(1)57 
açougue(9)13*, 13*, 39 
Açougue(2)13, 13 
açoute(2)44, 65 
acquire(1)13* 
Acquiridos(2)13, 13 
acreditado(1)325 
acrescenta(4)13*, 77, 221* 
Acrescentar(1)13 
acto(1)133 
açúcar(3)13*, 159, 210 
Açúcar(1)13 
Acutilado(1)13 
Acutilados(1)13 
Adágio(1)186 
adail(2)13*, 176* 
Adail(1)13 
Adão(2)114, 331 
adem(2)13*, 172* 
Adem(1)13 
adianta(3)13*, 56, 96 
Adiantar(1)13 
adiante(4)13*, 151*, 189 
Adiante(1)13 
adivinha(7)13*, 13*, 13* 
Adivinha(1)13 
Adivinhar(1)13 
adivinho(6)45, 99, 165 
adjectiva(1)241 
admiração(1)315 
Admita(1)326 
admite(4)27*, 32*, 77 
adoça(2)41*, 115* 
adoece(7)13*, 13*, 13* 
adoecer(4)13*, 32*, 74 
Adoecer(1)13 
adonde(1)128 
adormecer(2)60, 174 
adquire(2)311, 322 
adubador(4)13*, 62*, 141 
Adubador(1)13 
adulador(1)320 
adulta(1)309 
Advento(4)13, 13*, 179 
Advogado(2)11*, 307 
afagando(1)13* 
Afagar(1)13 
afago(3)13*, 65, 178 
Afago(1)13 
afagos(3)13*, 170, 178 
afamado(3)119, 140, 274 
afanar(2)13*, 159* 
Afanar(3)13, 13*, 159* 

Afastar(1)13 
afastarás(3)13*, 45, 82 
afastou(1)13* 
afatiado(1)201 
afecto(2)326, 326 
afeição(4)64, 291, 310 
Afeição(3)13, 13, 13 
afeiçoe(1)309 
Afeita(2)13*, 69* 
Afeitar(1)13 
afiada(3)13*, 100*, 149 
Afiar(1)13 
afilhado(8)13*, 13*, 13* 
Afilhado(1)13 
afligidos(1)276 
afoga(5)13, 13*, 144* 
afogando(1)117 
afogar(3)13*, 149, 227* 
Afogar(2)13, 13 
afogará(2)13*, 157 
Afonso(3)48, 137*, 287 
afronta(1)21* 
afrontam(2)315, 320 
afrontar(1)178 
agarrar(1)299* 
agasalho(2)115, 268 
agastar(2)58*, 161 
Agoa(2)14, 16 
agora(12)17*, 31, 42 
Agora(10)15, 15, 15 
Agostinho(1)290 
Agosto(60)14, 16, 16 
agouro(1)311 
Agouro(1)16 
agouros(1)16* 
agraço(8)16*, 16*, 16* 
Agraço(1)16 
agrada(4)204, 225, 266 
agradam(1)312 
agradar(1)23* 
agradarão(1)312 
agradeça(3)16*, 16*, 85 
Agradecei(1)16* 
Agradecer(1)16 
Agradecido(3)16, 16, 16 
Agradecimento(1)114 
agravar(3)249, 268, 269 
agravo(1)132 
agraz(1)280 
agro(2)16*, 125* 
Agro(1)16 
água(83)12, 13, 15* 
Água(72)14, 14, 14 
aguarda(3)16*, 240, 280 
aguardar(2)16*, 26 
Aguardar(1)16 
águas(5)12, 15*, 15* 
Águas(3)14, 14, 15 
aguçar(2)232, 296 
aguçosa(5)109, 111, 146 
aguda(3)32*, 215*, 245* 
agudo(4)23*, 95, 197 
Águia(1)16 
águias(2)16*, 221* 
aguilhada(1)333 
aguilhão(5)11*, 16*, 16* 
Aguilhão(1)16 
aguilhoa(1)226 
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aguilhoada(1)16* 
Aguilhoada(1)16 
aguiolha(1)16 
agulha(7)16*, 115, 115 
Agulha(6)16, 16, 16 
agulhas(4)16*, 16*, 142 
agulheta(2)16*, 139 
Agulheta(1)16 
ai(3)159, 217, 232 
aí(14)16*, 16*, 78 
Ai(3)16, 16, 92 
Aí(2)16, 16* 
ainda(20)29*, 77, 79 
Ainda(45)16*, 16*, 17 
ajuda(32)17*, 17*, 46 
ajudá(1)91* 
Ajuda(1)17 
ajudadas(1)310 
ajudar(7)27*, 85, 142* 
ajudará(1)156 
ajude(4)202, 227, 244* 
ajunta(1)212 
Ajuntam(1)293 
Ajuntaram(1)292 
al(15)17*, 17*, 32 
Al(7)17, 17, 17 
alagoa(3)34, 37, 182 
alarga(3)17*, 27*, 244 
Alargar(1)17 
alazão(3)17*, 17*, 65 
Alazão(2)17, 17* 
albarda(7)31, 81, 165 
Albarda(2)17, 17 
albardeiro(2)17*, 197* 
Albardeiro(3)17, 91, 188 
alça(1)260 
alcaide(3)159*, 159*, 195* 
Alcaide(19)17, 18, 18 
alcaides(1)142* 
Alcaides(2)17, 17 
alcança(16)18*, 18*, 18* 
Alcança(3)18, 18, 18 
alcançam(1)316 
alcançamo(2)18*, 43 
alcançar(3)316, 320, 321 
Alcançar(1)18 
alcançará(1)120 
aldea(3)18*, 195*, 331 
Aldea(14)17, 18, 18 
Aldeã(3)18, 18*, 121 
aldeas(1)18* 
Aldeia(7)131, 138, 138 
Aldeias(2)105, 278 
alegar(1)114 
alegra(2)129, 219 
alegre(7)34, 59, 71 
alegria(8)19*, 132, 137 
Alegria(10)18, 18, 18 
Alegrias(3)19, 71*, 98* 
aleivoso(2)19*, 107 
Aleivoso(1)19 
aleivosos(3)19*, 291, 292* 
aleixa(1)19* 
Aleixar(1)19 
além(7)156, 206, 207 
Além(2)19, 19* 
Alenquer(1)108 
alenta(1)243 
Alentejanos(1)49 
Alentejo(2)234, 335 
alevantado(2)93, 293 
alevantes(1)182 
Alexandria(1)315 

alfaces(1)278 
Alfaces(2)19, 19 
alfaia(1)290 
Alfaia(2)19, 19 
Alfaiate(7)16, 19, 19 
alfaiates(2)19*, 118* 
alfaies(1)63 
alféloas(2)19*, 31* 
Alféloas(1)19 
alfinetes(3)16*, 53, 270 
alforges(3)19*, 134, 137* 
Alforges(2)19, 19 
alforjas(2)19*, 76 
Alforjas(1)19 
alforvas(1)302 
algaravia(1)176 
Algaravia(2)19, 19 
algo(5)19*, 19*, 88 
Algo(1)19 
alguém(9)18, 37, 41 
alguidar(5)19*, 19*, 29 
Alguidar(1)19 
algum(9)80, 104, 135 
Algum(3)89, 108, 213* 
alguma(8)18*, 144, 177 
Alguma(2)212, 274 
alhea(5)20, 62*, 62* 
Alhea(4)19, 19, 19 
alheia(45)31*, 40*, 48 
alheias(4)206, 213, 298 
alheio(57)31*, 33*, 45 
alheios(5)70, 165, 216 
Alheiro(1)19 
alheo(1)77* 
Alheo(6)19, 19, 19 
Alheos(1)19 
alho(3)19*, 167, 214 
Alho(2)19, 19 
alhos(13)19*, 19*, 49 
Alhos(7)19, 19, 19 
ali(2)242, 287 
alimpa(4)20*, 65, 81 
alimpaduras(3)147, 294, 295 
Alimpaduras(1)20 
alimpam(4)20*, 64, 293 
Alimpar(1)20 
alinha(1)143* 
aliviada(1)333 
alivie(2)155, 283 
alma(24)17, 17, 18 
Alma(8)20, 20, 20 
Almada(1)204 
almas(2)219, 310 
Almocreve(2)66, 122 
almoeda(3)20*, 42*, 234 
Almoeda(1)20 
almofada(3)20*, 153, 167 
Almofada(1)20 
almotolia(1)56 
aloendro(3)20*, 107*, 115 
Aloendro(1)20 
alojada(2)170, 172 
alqueves(2)26, 261 
Alquimia(5)20, 20, 122 
alta(10)17, 27*, 32* 
Alta(2)30*, 299* 
altar(1)117 
Altar(1)272 
Altas(2)12, 204 
alto(11)13, 55, 72 
Alto(6)36*, 157, 266 
altos(1)195 
aluga(1)166* 

alugados(1)325 
aluguer(2)47, 244 
alumeia(2)56, 135 
alvaiade(1)26* 
alvas(5)15, 78, 170 
alveitar(2)20*, 20* 
Alveitar(7)20, 65, 66 
alvéloa(1)20* 
Alvéloa(1)20 
alvo(2)217, 314 
Alvoradas(2)39, 332 
alvoroçado(2)183, 243 
alvoroçar(1)316 
alvoroço(2)95, 127 
alvos(1)62 
ama(28)20, 20*, 20* 
Ama(6)20, 20, 20 
amadas(1)318 
amado(2)80, 308 
amador(2)115, 302* 
Amador(2)20, 20 
amam(2)313, 321 
amanha(1)54 
amanhã(10)19, 32*, 71* 
Amanha(1)20 
Amanhar(1)20 
amanhece(5)20*, 30*, 145 
Amanhecer(1)20 
Amanhecerá(2)20*, 86* 
amanhecerás(1)84 
amansa(2)20*, 224 
Amansar(1)20 
amansarás(1)62 
Amansarás(1)20 
amansareis(1)20* 
Amanse(3)20*, 98, 259 
amar(4)141, 295, 308 
Amar(6)20, 20, 20* 
amarela(5)27, 30*, 49 
amarelado(4)32, 75, 158 
amarga(7)17, 53, 55* 
amargam(3)69, 104, 130 
amargo(2)106*, 125* 
amargura(1)229* 
amarra(2)20*, 149 
Amarra(1)20 
amassa(2)119, 145 
amassamos(1)145 
amassar(2)60, 235 
amável(1)322 
ambas(3)140, 156, 252 
ambição(1)322 
ambos(6)20*, 65, 80 
Ambrósio(1)137 
ame(6)20*, 20*, 45 
ameaça(1)126 
Ameaça(4)20, 20, 20 
Ameaçador(1)20 
ameaçados(1)201 
Ameaçados(1)21 
Ameaçar(1)20 
ameaças(1)49* 
ameixieira(3)21*, 21*, 111 
Ameixieira(1)21 
Ámen(2)166, 182 
amêndoas(2)21*, 202* 
Amêndoas(2)21, 21 
amendoeira(4)24*, 27, 31 
ametade(3)21, 46, 228 
Ametade(3)21, 21, 21 
amiga(1)112 
amigas(2)23*, 146* 
amigo(98)22, 23*, 23* 

Amigo(53)18, 21, 21 
amigos(26)16*, 23*, 23* 
Amigos(15)21, 21, 21 
amimar(2)80, 113 
amimares(1)80 
amiúde(2)92, 236 
amizade(2)186, 318 
Amizade(3)125, 136, 275 
amo(45)12, 23*, 23* 
Amo(7)23, 23, 23 
amolegado(2)161, 203 
amolenta(1)340 
Amolenta(2)23, 23 
amolgado(1)134 
amor(45)17, 21, 24 
Amor(33)24, 24, 24 
amoras(1)131 
amores(15)24*, 24*, 24* 
Amores(7)24, 24, 24 
amortece(2)330, 332 
amos(2)80, 131 
Amos(3)23, 23*, 270* 
amparar(1)328 
anda(76)18*, 25, 26* 
Anda(26)23, 24, 25 
andadora(2)24*, 72* 
Andadora(1)24* 
andai(3)66, 175, 208 
andam(10)34*, 56, 56 
Andam(1)25 
andamos(2)110, 229 
Andando(3)25, 34*, 234 
andar(12)18, 26*, 26* 
Andar(30)24, 25, 25 
andará(1)180* 
Andará(1)26 
andaram(1)242 
andarás(2)20*, 248 
Andas(1)26 
Andava(2)25, 216 
ande(7)32*, 130, 132 
Ande(3)25, 235, 248 
andeira(1)172* 
Andeira(2)26, 26 
andeja(1)72 
andem(3)54, 167, 265 
Andem(2)25, 341 
andes(4)26*, 72, 74 
ando(4)94, 119, 230 
andorinha(3)26*, 83, 132 
Andorinha(1)26 
andou(1)128 
André(3)88, 172, 222 
anel(2)26*, 100* 
Anel(2)26, 222 
Anexim(1)59 
animo(2)316, 320 
ânimo(1)316 
animoso(1)309 
Anjos(1)202 
ano(94)11*, 12, 12 
Ano(27)11*, 26, 26 
anoja(4)42, 45, 152 
anojado(1)21 
anoje(1)38 
anos(17)26*, 26*, 26* 
Antão(3)82, 82, 260 
ante(10)67, 183, 183 
Ante(1)243 
antecipa(1)322 
antes(42)16*, 17*, 27* 
Antes(41)13*, 27, 27 
antetempo(1)27* 
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Antetempo(1)27 
antigas(1)313 
antigo(2)33, 313 
ao(391)11*, 11*, 12 
ão(15)72, 72, 81 
Ao(117)11*, 13, 13* 
aonde(13)53, 62, 62 
Aonde(16)27, 27, 27 
aos(67)19, 19, 23 
Aos(8)27*, 174, 190 
apaga(6)15, 27*, 27* 
apagar(1)151 
Apagar(1)27 
apaixonado(3)27*, 77, 129 
Apaixonado(1)27 
Apalpar(1)27 
apalpes(3)27*, 60, 238 
apanha(8)27*, 27*, 30* 
Apanhador(3)27, 27*, 104* 
apanhar(1)17 
Apanhar(1)27 
apara(2)73, 145 
Apara(1)27 
Aparar(1)27 
aparece(2)102, 250 
aparecem(7)27*, 36, 60 
Aparecer(1)27 
aparelha(6)44, 88, 152 
aparelhai(2)155*, 199* 
aparelhar(1)103 
aparelhe(5)27*, 82, 173 
aparelho(5)27*, 46, 77* 
Aparelho(1)27 
aparências(1)322 
aparentes(1)241 
aparta(10)17*, 24*, 27* 
apartada(2)27*, 112 
Apartar(1)27 
apartará(2)15*, 126 
apaziguam(3)30*, 130*, 
217* 
apedrejado(3)26*, 129, 209 
apega(1)159 
apeiro(2)27*, 108 
Apeiro(1)27 
apercebido(2)39*, 129 
aperreado(1)79* 
aperta(4)12*, 27*, 125* 
apertado(6)27*, 96, 148 
Apertar(1)27 
apetecida(1)321 
apetite(3)84, 308, 308 
aplacam(2)27*, 81* 
Aplacar(1)27 
aplauso(1)326 
aplicava(1)324 
aplique(1)315 
apodrece(2)167, 175 
apontar(6)27*, 27*, 33 
Apontar(1)27 
aporfiar(1)27* 
Aporfiar(1)27 
apostar(2)27*, 222 
Apostar(1)27 
Apóstolos(1)325 
apraz(7)27*, 27*, 69 
Aprazer(1)27 
apregoa(1)287 
Apregoa(1)333 
apregoar(4)27*, 119*, 121 
Apregoar(1)27 
aprenda(1)302 
aprende(12)27*, 27*, 27* 

Aprende(10)27*, 27*, 27* 
aprendem(3)35, 181, 239 
aprender(5)157, 188, 255 
Aprender(3)27, 27*, 174* 
aprenderá(1)309 
Aprendiz(3)27, 27*, 223* 
apressada(2)27*, 215* 
Apressada(1)245 
Apressado(1)27 
apressados(1)27* 
aprova(3)312, 316, 341 
aproveita(4)73, 245, 323 
Aproveita(4)27*, 77, 301 
Aproveitado(1)27 
Aproveitador(1)104 
aproveitados(1)27* 
Aproveitar(1)27 
apura(4)27*, 304, 331 
apurada(2)27*, 104 
apurado(1)143 
Apurar(1)27 
aquela(2)106, 203 
Aquela(11)27, 27, 28 
aquele(9)20, 39, 72 
Aquele(12)21, 25, 28 
Aqueles(3)23*, 28, 247 
aquém(1)19* 
Aquém(2)268, 306 
aquenta(9)28*, 28*, 28* 
aquentamos(1)315 
Aquentar(1)28 
aquente(1)92 
aqui(10)18, 28*, 72 
Aqui(16)28, 28, 28 
aquilo(1)321 
ar(2)24, 287 
ara(3)47, 194, 296 
Ara(2)28, 28 
arado(10)28*, 28*, 28* 
Arado(3)28, 28, 28 
Arador(2)28, 28 
aranha(4)11*, 92, 203 
arar(2)28*, 48 
Arar(1)28 
arca(32)20, 22, 28 
Arca(7)28, 28, 28 
Arde(6)29*, 29*, 47* 
arder(4)36, 232, 244 
Arder(1)29 
ardeu(4)29*, 62*, 112 
árdua(1)313 
are(2)28*, 191 
arestoso(1)143 
Arganaz(1)94 
argue(1)341 
argueiro(1)184 
Argueiro(1)29 
argueiros(2)29*, 190* 
Aristóteles(1)318 
arma(6)19*, 59*, 128 
Arma(4)29, 29, 29 
armado(6)29*, 32, 66 
armar(2)40, 280 
Armar(2)29, 29 
armas(4)241, 288, 312 
Armas(1)29 
arme(4)29*, 172*, 180* 
Arme(1)29 
arméu(5)29*, 107*, 139* 
Arméu(1)29 
Armou(1)29 
Arneiro(1)29 
arneiros(3)29*, 233, 267 

aro(4)29*, 39, 68 
Aro(1)29 
arou(1)47 
arrabalde(4)29*, 62, 161 
Arrabalde(1)29 
arraia(1)295 
arraiais(2)142, 302 
arranha(1)29* 
Arranhado(2)29, 29 
Arranhar(1)29 
arranhasse(2)45, 124 
Arranhasse(1)29 
Arranhou(1)29 
arrazoado(1)45 
arrea(1)323 
arrecada(3)29*, 29*, 280 
Arrecadar(1)29 
arrecadei(3)29*, 145, 281 
arrecea(1)195 
Arrecear(1)29 
arreceia(1)29* 
arreda(6)29*, 34*, 34* 
Arreda(2)29, 29 
Arredar(1)29 
arredas(3)29*, 58, 176* 
arrede(1)163 
Arrede(1)29 
arredou(1)176* 
arrefenta(1)29* 
Arrefenta(1)29 
Arrefentar(1)29 
arregaça(2)29*, 299* 
Arregaçar(1)29 
arreganha(1)64 
Arreganha(1)29 
Arreganhar(1)29 
arremanga(2)29*, 76* 
Arremangar(1)29 
arrendar(5)29*, 29*, 57* 
Arrendar(1)29 
arrendes(4)29*, 29*, 79* 
arrenega(1)67 
Arrenegai(2)13*, 302* 
Arrenegar(1)29 
Arrenego(17)29*, 29*, 29* 
arrepela(1)96 
arrepende(4)29*, 29*, 82 
Arrepende(1)29 
arrepender(1)76 
Arrepender(2)29, 29 
arrependerá(2)29*, 224 
arrependeu(2)29*, 54* 
arres(1)16* 
arriba(2)104*, 240 
Arrima(1)46* 
arriscadas(1)323 
arrobas(1)190* 
Arrobas(1)237* 
arrodear(2)13*, 149 
arrogar(2)89*, 300 
Arroido(2)30, 30* 
arroio(2)119, 257 
Arroio(2)30, 30 
Arroupa(1)30* 
Arroupar(1)30 
arruda(5)30*, 144*, 172* 
Arruda(1)30 
Arrufos(3)30, 30*, 180* 
arruga(3)30*, 146, 252 
arrugar(1)30* 
Arrugar(1)30 
arruído(15)21, 23, 28 
Arruído(6)30, 30, 30* 

arruídos(2)127, 285 
Arruídos(1)30 
arte(14)27*, 30*, 30* 
Arte(1)30 
arteiro(1)30* 
arteiros(1)99 
Arteiros(2)30, 30 
Artífice(1)315 
arvore(1)186 
árvore(2)30*, 314 
Árvore(2)30, 30 
as(276)11*, 11*, 11* 
ás(17)12, 12*, 23 
às(59)20, 25, 25 
As(37)12, 14, 16* 
Às(4)33, 141, 251 
asa(3)57*, 81, 205* 
asas(8)30*, 79, 79 
asinha(42)18, 20*, 30* 
Asinha(5)30, 30, 30 
asna(2)30*, 299* 
Asna(2)30, 30* 
asno(50)19*, 19, 20* 
Asno(42)30, 30, 30 
asnos(1)24 
aspecto(1)326 
áspero(1)326 
áspide(5)31*, 31*, 208* 
Áspide(1)31 
aspiram(1)321 
aspirar(1)316 
assada(3)59, 141, 215 
assado(5)31*, 60, 125* 
Assado(1)31 
assanhar(1)31* 
Assanhar(1)31 
assanhes(3)31*, 64*, 136* 
Assaz(10)31, 31, 31 
assegura(3)31*, 45, 280* 
Assegurar(1)31 
assem(1)31* 
Assem(1)31 
assenta(9)31*, 31*, 31* 
assentai(1)31* 
assentar(9)31*, 31*, 31* 
Assentar(1)31 
assentes(3)31*, 40*, 164* 
assento(5)103, 143, 185 
assestamos(1)314 
assi(2)27*, 32* 
assim(36)11*, 32*, 32* 
Assim(35)17, 17, 25 
assinalado(3)32*, 32*, 129 
Assinalado(1)32 
assinalou(1)127 
Assinar(1)32 
assines(2)32*, 37 
Assines(1)306 
assobio(1)120 
assombrada(1)20* 
Assombrada(1)32 
assombrado(1)29* 
Assombrado(1)32 
Assombrar(1)32 
assombre(3)32*, 147, 300 
assopra(5)32*, 40, 89* 
Assopra(1)32 
Assoprando(1)32 
assoprar(4)15, 27*, 40 
Assoprar(2)32, 32 
astris(2)336, 340* 
astros(2)336, 340* 
astroso(10)32*, 32*, 35 
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Astroso(3)32, 32, 32 
astuta(3)32*, 215*, 245* 
Astuta(1)32 
ata(6)11*, 32*, 32* 
Ata(4)32, 32*, 65 
ataca(1)32* 
Ataca(1)32 
atacas(2)32*, 54* 
atado(2)32*, 84 
Atado(1)32 
atalho(2)32*, 32* 
atalhos(5)55, 56, 186 
Atalhos(3)32, 32, 32 
Atar(1)32 
ataviado(2)32*, 167 
Ataviado(1)32 
ate(3)32*, 156, 189 
até(76)13*, 13*, 13* 
Até(18)32, 32*, 32* 
atea(2)32*, 67 
Atear(1)32 
ateia(1)127 
atenta(5)33*, 79*, 84* 
atentado(1)316 
atentam(1)57 
Atentar(1)33 
ates(2)32*, 305 
atira(10)33*, 40*, 40* 
Atira(2)33, 33 
atirar(1)33* 
Atirar(2)33, 33 
atire(4)33*, 282, 331 
atoleiro(1)257 
atormenta(2)33*, 33* 
atormentar(1)224 
Atormentar(1)33 
atrás(15)13*, 32*, 39 
Atrás(3)90, 209, 310 
atreve(2)19*, 319 
atrevido(5)33*, 33*, 129 
Atrevido(1)33 
atrevimento(2)310, 321 
atura(3)33*, 145*, 305 
Aturar(1)33 
ature(1)26* 
Aumentar(1)327 
aumento(1)326 
aumentos(1)322 
ausência(2)311, 323 
ausente(1)325 
ausentes(2)78, 92 
autor(4)33*, 76, 127 
Autor(1)33 
Autores(2)308, 312 
avança(4)33*, 57*, 60 
Avançar(1)33 
avancha(2)33*, 33* 
Avancha(2)33, 33* 
Avanche(1)33 
avarento(5)89*, 91, 241 
Avarento(9)28, 33, 33 
avareza(1)33* 
Avareza(1)33 
avaro(5)33*, 33*, 74 
Avaro(1)33 
ave(7)33*, 60, 90 
Ave(7)33, 33, 33 
avea(5)33*, 33*, 61 
Avea(1)33 
Avelórios(2)33, 33 
avença(1)33* 
Avença(1)33 
aventa(7)31*, 33*, 33* 

Aventar(1)33 
aventura(1)25 
Aventura(2)33, 33 
aventurado(1)216 
aventuramos(1)314 
aventurança(1)309 
aventurar(1)157 
Aventurar(2)33, 33 
aventurou(1)214 
Aventurou(1)33 
averiguados(1)321 
averiguar(2)321, 321 
aves(6)33*, 33*, 76 
avessas(5)25, 25, 31 
Avessas(1)33 
Avesso(2)33, 33 
aveza(5)26*, 33*, 44 
Avezar(1)33 
Avezou(9)33*, 33*, 49* 
Avicena(8)19, 33*, 33* 
avindos(1)144 
avisa(2)186, 280 
avisado(2)33*, 292 
Avisado(1)33 
aviso(6)33*, 33*, 231 
Aviso(1)33 
avizinhar(1)33* 
Avizinhar(1)33 
avó(3)33*, 33*, 204* 
avô(3)190*, 334, 334 
Avó(1)33 
Avô(3)33, 61, 111 
avós(6)33*, 33*, 33* 
Avós(2)84, 89 
Axa(5)33, 33*, 33* 
Azado(3)33, 33*, 199* 
Azáfama(5)33, 33*, 146* 
azar(1)33* 
Azar(1)33 
azares(2)33*, 302* 
Azares(1)33 
azedo(1)33* 
Azedo(1)33 
azeitada(1)258 
Azeitada(2)33, 33 
azeite(11)34*, 40, 84 
Azeite(12)33, 33, 33 
azeiteiro(2)44, 58 
azeitona(3)37, 182, 330 
Azeitona(4)34, 34, 34 
azenha(3)25, 34*, 234 
Azenha(1)34 
azo(4)29, 34*, 34* 
Azo(1)34 
azos(2)34*, 34* 
baba(1)35 
babas(1)108 
baço(1)97 
bacorinho(1)270 
Bacorinho(1)34 
bácoro(4)116, 118, 155 
Bácoro(14)34, 34, 34 
bago(5)202, 202, 210 
baila(6)39, 42, 91* 
bailando(1)160 
bailarei(2)32, 279 
Bailo(1)39 
bailou(1)265 
bainha(1)194 
Bainha(1)34 
Bainhas(2)34, 34 
bairro(3)225, 334, 338 
baixa(6)27*, 32*, 62 

baixas(2)12, 204 
baixo(15)22, 32*, 36* 
baldão(1)252 
Baldão(4)34, 34, 34 
balhesta(1)287 
banda(2)91, 171 
Banhar(2)35, 35 
banho(4)26*, 33*, 35* 
Banho(1)35 
baracinho(1)231 
baraço(1)230 
Baraço(2)35, 35 
baralha(1)41 
Baralha(1)35 
baralham(2)35*, 232 
Baralhar(1)35 
baralhas(2)77, 301 
Baralhas(1)35 
Barata(1)35 
baratas(2)69, 105 
barato(2)150, 233 
Barato(6)35, 35, 35 
baratos(1)137 
barba(28)25, 27, 27 
Barba(24)35, 35, 35 
barbada(1)172 
barbado(3)28, 113, 141 
barbas(12)32*, 54, 60 
Barbas(8)35, 35, 35 
barbeiro(8)27*, 32*, 35 
Barbeiro(8)36, 36, 36 
barbo(4)74, 147, 290 
Barbo(2)230, 290 
barbuda(3)129, 172*, 262 
barbudo(2)28, 141 
barca(5)29*, 158*, 165 
Barca(8)21, 36, 36 
barco(8)36*, 128, 206 
Barco(3)36, 36, 36 
barcos(1)263 
bargulheta(1)139 
barjuleta(1)16* 
Barnabé(1)197 
Barqueta(1)36 
barranco(3)206, 249, 260 
barriga(6)29*, 36*, 102 
Barriga(5)36, 36, 36 
barriguda(2)192, 296 
barris(5)27, 79*, 79* 
Barris(3)36, 36, 36 
barro(1)286 
Barro(2)37, 37 
Bartolomeu(3)36, 109, 199 
basta(19)31*, 86, 122 
bastam(2)13*, 317 
bastar(1)53 
bastardo(5)45, 112, 114 
bastaria(1)286 
baste(5)59, 123, 163 
batalha(2)90, 242 
Batalham(1)37 
Batalhar(1)37 
batido(8)44, 46, 75 
bautizado(2)42, 78 
beato(1)339 
Beato(1)124 
bebamos(2)186, 297 
bebas(14)15, 32*, 34 
Bebas(4)37, 37, 37 
bebe(24)16, 21, 23 
Bebe(4)37, 37, 37 
Bebê(1)37 
Bebedice(1)14 

bebedor(3)83, 143, 335 
bebem(1)336 
beber(19)15*, 25, 45 
Beber(5)37, 37, 37 
beberás(2)63, 337 
bebêras(1)212 
Beberas(1)37 
Bebêras(2)26, 37* 
beberei(3)15, 183, 184 
Beberei(1)37 
bebes(3)74, 141, 263 
Bebes(1)37 
bebo(2)263, 281 
Bebo(1)37 
beiço(2)17, 256 
beiços(3)19, 160, 278 
Beiços(3)37, 37, 37 
beija(3)41*, 114, 115* 
Beija(1)156 
beijo(2)23, 304 
Beijo(2)42, 187 
beira(2)111, 284 
Beira(5)17, 25, 37 
Beja(1)108 
bela(1)157 
beleza(1)310 
Belezas(1)310 
Beltrão(1)20 
bem(242)11*, 11*, 11* 
Bem(118)20, 29*, 31 
benefício(3)167, 301, 310 
beneméritos(1)325 
benevolência(1)322 
benigno(1)326 
bens(4)26, 184, 311 
Bens(1)13 
Bento(2)64, 298 
benzer(2)189, 234 
berço(1)39* 
Berço(1)39 
berenjena(1)39* 
Berenjena(1)39 
beringelas(2)202, 332 
Beringelas(2)39, 39 
Bernardo(3)258, 260, 260 
berra(2)192, 214* 
besta(22)26*, 27*, 29* 
Besta(13)26*, 39, 39 
besteiro(3)40*, 222, 298 
Besteiro(13)33, 33, 33* 
besugo(4)50, 64, 109 
Besugo(5)40*, 329, 329 
bexiga(5)31*, 40*, 40* 
Bexiga(1)40 
Bezerrinha(4)40, 40, 40 
bezerrinho(1)306 
bezerros(2)225, 296 
Bicho(3)40, 40, 40 
bico(9)33*, 90, 100 
Bico(2)40, 40 
bigorna(2)231, 273 
Bigorna(2)40, 40 
bilha(1)142 
Bilha(6)34, 34, 40 
bisnaga(1)179 
Bispo(1)15* 
blasonar(1)315 
boa(122)13*, 15, 16* 
Boa(38)11*, 31*, 43 
boas(17)32*, 88, 94 
Boas(10)43, 43, 44 
boca(65)15, 25, 25 
Boca(33)35, 40, 40 
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bocado(13)22, 31*, 38 
Bocado(5)23*, 41, 41 
bocados(5)24, 30, 147 
bocas(1)102 
bocejo(3)25, 51, 248 
Bocejo(4)41, 41, 116 
Bocejos(1)317 
Boceta(2)41, 41 
Bochecha(2)41, 41 
boda(13)17*, 17, 78 
Boda(10)41, 41, 42 
bodas(1)107 
Bodas(2)42, 42 
bode(1)187 
Bode(2)42, 42 
bofe(1)59 
bofes(1)102 
Bofes(2)42, 42 
bofetada(1)156 
boga(3)50, 274, 329 
bogas(1)257 
boi(27)12*, 27, 28 
Boi(26)47, 47, 47 
bois(18)24, 25, 27 
Bois(11)47, 47, 47 
bola(1)59 
Bola(1)233 
bole(1)210* 
Bole(3)58, 199, 238 
bolo(1)250 
Bolónio(2)42, 42 
bolor(2)176, 209 
bolsa(14)20*, 22, 41 
Bolsa(11)42, 42, 42 
bolsas(1)35 
bolsinho(3)22, 42, 123 
bom(327)13, 13*, 13 
Bom(109)21, 29, 32* 
bonança(1)233 
bondade(2)54, 169 
bonete(1)38 
bons(40)18*, 22, 23* 
Bons(11)23*, 43, 43 
boquitorto(1)285 
Boquitorto(2)47, 47 
bordão(5)39, 180, 251 
Bordão(4)47, 47, 47 
borracha(8)47*, 55, 142 
Borracha(6)47, 47, 47 
borras(1)334 
borrego(2)15, 193 
bosque(3)29*, 47*, 142* 
Bosque(1)47 
bosta(1)12* 
Bosta(1)12* 
bostela(4)41, 155, 158 
bota(1)207 
botar(4)86, 180, 287 
botas(1)277 
botaste(1)257 
Botelho(1)55 
Braçadas(2)48, 48 
braço(5)53, 90, 157 
Braço(4)48, 48, 48 
Braços(2)48, 48 
brada(1)113 
bradam(3)92, 217, 231 
Bradam(1)48 
Bradar(1)48 
brade(2)69, 222 
brados(1)155 
braga(2)48, 296 
bragas(3)101, 153, 294 

Bragas(4)49, 49, 49 
branca(6)27, 35, 81 
Branca(2)14, 125 
branco(8)61, 77, 90 
Branco(2)49, 49 
brancos(1)27 
Brancos(1)49 
branda(1)234 
brando(2)73, 193 
branquecer(1)274 
brasa(5)43, 54, 62 
Brasa(5)49, 49, 49 
brasas(3)26, 116*, 123 
brava(4)28, 130, 170 
bravo(8)32*, 48, 48 
Bravo(2)49, 49 
Braz(1)106 
Braza(2)49, 49 
bredos(10)33*, 49*, 49* 
Bredos(1)49 
breve(1)315 
briga(5)29, 250, 253 
brigasse(1)101 
brigues(2)183, 341 
Brincai(2)31, 238 
brincar(1)105 
bruto(1)256 
brutos(1)256 
buena(1)39* 
bueno(1)188 
bufarinheiro(3)16*, 53, 270 
bugalhos(3)19, 102, 177 
Bugalhos(2)49, 49 
bugia(4)39, 49*, 238* 
Bugia(1)49 
bugio(1)49* 
Bugio(1)49 
bula(2)164, 181 
bulas(1)35 
bulha(1)16* 
buraco(8)30*, 55*, 87 
Buraco(5)49, 49, 49 
burel(3)148, 198, 208 
Burel(2)49, 49 
burra(11)31*, 57, 133 
Burra(10)33*, 49, 49 
burrinho(1)170 
burro(4)53, 74, 106 
Burro(3)49, 49, 50 
busca(19)44, 82, 86 
buscá(6)30*, 38, 144* 
Busca(1)18 
buscados(1)310 
buscar(5)48, 67, 190 
Buscar(1)14 
busque(3)325, 326, 326 
busques(7)21*, 57, 68 
buz(2)301, 301 
Buz(2)216, 216 
buzina(2)44, 104 
cá(4)29, 106, 134 
cã(2)35, 144 
Cá(3)50, 50, 101 
Cãas(2)50, 61 
cabaça(5)17, 137, 182 
Cabaça(4)50, 50, 50 
cabaço(3)46, 157, 267 
Cabaço(1)50 
cabana(1)176 
cabe(2)34, 171 
cabeça(45)16*, 31, 31* 
Cabeça(24)50, 50, 50 
cabeçadas(2)178, 301 

cabeçal(3)150, 150, 209 
Cabeçal(3)51, 51, 51 
cabeças(1)59 
Cabeças(1)50 
cabeceira(2)164, 207 
Cabeceira(3)51, 51, 51 
cabedal(11)92, 136, 188 
cabelinho(2)116, 143 
cabelo(16)27, 35, 36 
Cabelo(4)51, 51, 51 
cabelos(3)30*, 156, 176 
Cabelos(3)51, 51, 51 
cabem(6)67, 131, 229 
caber(1)211 
cabíamos(2)115, 274 
cabo(12)26, 31*, 80 
cabra(13)13*, 23, 25 
Cabra(11)51, 51, 52 
cabras(4)141, 192, 234 
Cabras(2)52, 52 
cabreiro(1)210 
cabresto(2)65, 248 
Cabresto(1)65 
cabrito(2)234, 292 
Cabrito(3)52, 52, 52 
cabritos(1)302 
Cabritos(2)52, 52 
caça(23)16*, 24, 24 
Caça(9)52, 52, 52 
caçador(4)166, 173, 185 
Caçador(4)53, 53, 53 
caçadores(1)163 
Caçadores(1)53 
caçar(3)40, 40*, 127 
Caçar(2)52, 52 
Cacarejar(1)193 
caçares(4)97, 97, 263 
Caçares(2)52, 52 
cacheiro(2)185, 193 
cachorra(1)169 
cachorrinho(1)162 
cada(94)16, 26*, 34 
Cada(85)16*, 20, 22 
cadea(5)18, 111, 138 
cadeia(8)29*, 54*, 116 
Cadeia(1)54 
cadeiras(2)11*, 54* 
Cadeiras(1)54* 
cadela(2)58, 192 
Cadela(1)57 
caem(4)124, 185*, 198* 
cães(13)13*, 26*, 29* 
Cães(4)57, 58, 58 
cágados(1)16* 
cai(25)13*, 41, 51 
caí(5)18, 116*, 119 
Cai(1)207 
caia(3)181, 258, 299 
caía(1)327 
caibas(1)61 
caída(1)277 
caído(3)111, 221, 268 
caindo(1)210 
caio(1)257 
cair(2)119, 243 
Cair(1)115 
caiu(4)29, 30, 71 
Caiu(1)276 
caixa(5)187, 225*, 280 
cajado(3)128, 207, 210 
Cal(2)54, 54 
cala(12)27, 103, 121 
Cala(2)54, 54 

calabaça(1)39* 
calado(1)204 
Calado(3)54, 257, 289 
calafeta(1)36 
calar(22)29*, 32*, 46 
Calar(5)54, 54, 54 
calará(2)19, 150 
calaste(1)291 
calça(4)228, 246, 265 
calçado(3)19, 261, 329 
calças(6)32*, 54*, 90 
Calças(1)54 
caldeira(7)15, 27*, 129 
Caldeira(2)55, 55 
caldeiradas(2)72, 105 
Caldeiradas(2)55, 55 
Caldeireiro(2)108, 285 
caldo(15)22, 53, 55* 
Caldo(9)55, 55, 55 
cale(4)54, 167, 169 
Cale(3)54, 83, 242 
calem(1)36 
Calem(1)54 
calma(6)13, 14, 136 
calvo(2)151, 211 
cama(18)55, 55*, 55* 
Cama(5)55, 55, 55 
Câmaras(2)146, 263 
caminha(5)32, 60, 186 
Caminha(4)55, 55, 55 
Caminhante(1)30 
caminhar(3)16, 181, 291 
Caminhar(1)55 
caminho(31)13*, 21, 32* 
Caminho(15)42, 55, 55 
caminhos(5)32, 221, 286 
Caminhos(1)56 
camisa(11)89, 110, 110 
Camisa(8)56, 56, 56 
camisas(1)143 
Campa(3)56, 56*, 233 
campo(4)18, 26, 140 
campos(3)113, 184, 259 
cana(3)217, 217, 234 
canastras(1)138 
canção(1)202 
candea(4)18, 49, 67 
Candea(11)56, 56, 56 
candeia(5)135, 169, 293 
canela(4)19, 57*, 264 
Canela(1)57 
canivete(1)83 
Canonista(1)86 
cansa(7)18, 22, 47 
Cansa(2)83, 288 
cansada(1)96 
cansado(6)17*, 30, 40* 
canseira(4)51, 107, 171 
Canseira(2)56, 56 
canso(2)94, 230 
canta(25)11*, 11*, 32 
Canta(5)57, 57, 57 
cantando(2)257*, 257* 
cantar(10)29*, 29*, 51 
Cantar(4)27*, 57, 57 
cantarinho(1)279 
cântaro(4)29*, 57*, 177 
Cântaro(3)57, 57, 57* 
cântaros(1)71 
cantiga(1)155 
canto(3)175, 181, 225 
cantor(4)36, 48, 183 
cantos(1)233 
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cão(67)14, 20, 26* 
Cão(38)44, 57, 57 
capa(17)29, 83, 88 
capacidade(1)316 
capado(3)27*, 60, 238 
capão(5)81, 216, 216 
Capão(4)58, 58, 58 
Capelão(3)58, 58, 153 
capelo(8)20*, 118*, 155 
Capelo(6)58, 58, 58 
capelos(2)133, 276 
Capelos(1)59 
capitais(1)327 
Capitão(3)164, 181, 199 
capote(2)25, 129 
Capuz(2)59, 59* 
cara(12)31, 38, 81* 
Cara(5)59, 59, 59 
caracol(2)46, 275 
Carambola(2)59, 59 
caranguejo(3)25, 288, 329 
carapuça(3)50, 51, 288 
carapuças(1)50 
Carapuças(2)59, 59 
caras(2)69, 105 
cárceres(4)173, 173, 338 
cardos(7)30, 73, 84 
carecer(1)311 
carga(4)40, 79, 93 
Carga(4)59, 59, 59 
cargo(2)59*, 156* 
Cargo(1)59 
Cargos(1)326 
carnal(1)101 
carne(26)31*, 46, 73 
Carne(25)59, 59, 59 
carneiro(18)27*, 33, 53 
Carneiro(12)60, 60, 60 
carneiros(4)79, 173, 279 
Carneiros(1)60 
carnes(2)67, 264 
carniceiro(2)91, 231 
carniceiros(3)174, 249, 261 
caro(15)26, 31, 35 
Caro(1)159 
carpi(1)87 
Carpinteiro(5)60, 60, 60 
Carrega(2)26, 180* 
carregada(1)314 
carregado(2)30, 108 
Carregado(1)108 
carregará(2)12*, 147* 
carreira(5)20*, 56, 65 
carreta(2)59, 93 
carril(10)12*, 12*, 12* 
Carrilho(1)60 
carrilhos(2)60*, 101 
carro(22)12*, 12*, 12* 
Carro(9)33*, 57*, 60 
carta(10)29*, 32*, 60* 
Carta(1)37 
cartas(2)54, 310 
Cartas(4)36, 36, 60 
carvalho(2)145*, 212 
carvão(5)76, 125*, 182 
Carvão(4)61, 61, 61 
carvoeiro(3)90, 152, 181 
Carvoeiro(3)61, 61, 61 
Cãs(3)50, 50, 61 
casa(216)12*, 14, 15 
Casa(58)58, 61, 61 
casada(17)20, 27, 87 
Casada(4)63, 63, 63 

casado(5)35, 157, 222 
Casado(1)63 
casados(2)80, 114 
casai(3)30*, 146, 252 
casal(6)13*, 47, 62* 
Casal(1)62 
casamento(2)219, 246 
Casamento(3)27*, 62, 62* 
casamentos(1)312 
casar(12)62, 62, 62 
Casar(14)31*, 62, 62 
casarás(1)337 
Casarás(4)20, 62, 63 
casareis(1)20* 
Casareis(1)62 
casas(8)18, 101, 121 
Casas(6)61, 61, 62 
Casastes(1)64 
casca(4)27, 73, 145 
cascalho(3)181, 293, 334 
Cascalho(2)64, 64 
cascavéis(2)64*, 253 
Cascavéis(1)64 
casco(3)50, 340, 340 
Casco(3)64, 64, 64 
casei(4)29*, 62*, 112 
cases(11)27, 63, 81 
Cases(5)63, 63, 63 
caso(3)292, 312, 312 
casos(1)149 
Casou(1)63 
casta(11)23*, 29, 66 
castanha(5)29, 109, 115 
Castanha(3)64, 64, 64 
Castela(2)177, 199 
castelo(3)56, 107, 171 
Castelos(1)228 
castiga(5)44, 153, 208 
Castiga(7)44, 64, 64 
castigados(1)327 
castigar(2)323, 324 
Castigar(4)64, 64, 99 
castigara(1)327 
castigaste(2)64*, 80 
castigo(23)13*, 20*, 23 
Castigo(8)64, 64, 64 
castigos(1)327 
Castigue(1)325 
cata(6)35, 38, 131 
Catarina(3)88, 180, 261 
catarro(2)117, 279 
cates(4)12*, 47, 106 
cativo(3)21, 183, 227 
cativos(1)257 
causa(10)21, 59, 66 
cauta(1)265 
Cauta(1)66 
cautela(1)319 
Cautela(4)65, 65, 66 
Cautelas(2)66, 66 
cava(3)93, 116, 333 
cavadura(1)210 
cavaleira(1)11* 
cavaleiro(8)20*, 32*, 35 
Cavaleiro(35)65, 65, 65 
cavaleiros(1)135 
cavalete(1)224 
cavalgamos(2)17, 266 
Cavalheiro(1)61 
cavalo(59)13*, 19, 23* 
Cavalo(41)17*, 17*, 20* 
cavalos(3)26*, 58*, 265* 
Cavalos(1)66 

cea(26)18*, 30, 32* 
Cea(13)67, 67, 67 
cear(11)67, 83, 94 
Cear(3)67, 67, 67 
Ceas(2)67, 67 
cebola(1)276* 
Cebolinha(2)67, 67 
ceda(1)327 
cede(1)336 
cedo(43)20*, 24*, 29* 
Cedo(13)67, 67, 67 
cega(8)13, 24, 32* 
cegá(1)69 
cegar(3)37, 74, 306 
Cegar(2)68, 68 
cego(11)27, 29*, 39 
Cego(3)68, 68, 68 
cegos(1)289 
Cegos(1)68 
cegues(1)27 
Cegues(1)68 
ceia(5)27*, 127, 202 
ceias(2)264, 304 
ceitil(3)241, 241, 284 
celebram(1)108 
celeiro(12)12, 34, 68* 
Celeiro(6)68, 68, 68 
cem(21)24, 26*, 26* 
centeio(8)21, 43, 71 
centenário(1)301 
centeoso(2)201, 293 
cento(28)26*, 33, 35 
Cento(14)54, 68, 68 
centos(1)32* 
Cepa(3)69, 69, 69 
cepo(4)13*, 69*, 151 
Cepo(1)69 
Ceptro(2)265, 323 
Ceptros(1)323 
cera(8)11*, 11*, 69* 
Cera(1)69 
cercam(1)233 
Cerco(1)293 
cereja(1)170 
Cereja(1)69 
cerejas(3)104, 105, 130 
Cerejas(4)69, 69, 69 
cerra(1)143 
Cerra(4)41, 69, 222 
cerrada(6)20, 29, 41 
certa(6)40, 40*, 52 
certas(1)227* 
certezas(1)318 
certo(3)84, 243, 315 
Certos(1)290 
cervo(2)26*, 265* 
cervos(2)26*, 265* 
Cesteiro(1)69* 
cestinho(2)24, 162 
cesto(5)69, 69*, 69* 
Cesto(4)69, 69, 69 
cestos(2)140, 333 
Cestos(1)69 
céu(4)23*, 33*, 81* 
Céu(14)14, 31, 44 
cevá(2)121, 158 
cevada(10)30, 31*, 62 
Cevada(6)69, 69, 69 
cevadeira(2)39, 209 
cevo(6)150, 205, 217 
chã(1)20* 
chaga(3)24*, 103, 155 
Chagas(1)340 

chama(10)12*, 20*, 42 
Chama(1)15* 
chamada(1)268 
chamados(1)27* 
chamam(5)54, 165, 184 
chamar(1)314 
Chamar(1)164 
chames(1)32* 
chaminé(2)115, 223 
chão(13)25, 26*, 26* 
chapéu(1)23 
charco(1)16* 
charcos(1)183 
charqueirão(3)15, 37, 182 
chave(7)28, 69*, 137* 
Chave(5)69, 69, 69 
chaves(1)27* 
chea(4)30, 32, 33* 
chega(13)30, 54, 93 
Chega(1)38 
chegado(1)315 
chegam(3)68, 92, 286 
chegar(4)88, 244, 264 
Chegar(1)49 
chegarás(3)53, 257, 293 
Chegou(1)175 
cheguem(1)78 
cheia(21)15, 29*, 31* 
cheias(2)216, 294 
cheio(10)44, 103, 107 
cheios(1)113 
cheira(7)31, 39, 53 
Cheire(1)42 
cheiros(3)201, 256, 258 
cheiroso(1)13* 
chiar(1)279 
Chitão(2)70, 70 
choca(2)283, 283* 
chocalho(4)34, 47, 250 
chora(13)22, 87, 179 
Chora(7)41, 70, 70 
chorado(1)325 
choram(3)23*, 93, 270* 
Choram(7)23*, 70, 70 
chorando(4)27*, 148, 248 
Chorando(2)70, 70 
chorar(13)28, 29*, 29* 
Chorar(7)70, 70, 70 
chorarei(2)240, 267 
Choraremos(1)70 
Choras(1)70 
chore(1)130 
Chore(1)70 
chorei(2)13*, 272 
Chorei(1)70 
Chores(1)70 
chouriços(1)259 
choute(1)26* 
Choute(2)70, 70 
chova(8)12, 12, 23* 
Chova(3)71, 71, 71 
chove(10)16, 43, 109 
Chove(5)71, 71, 71 
chovem(1)209 
chover(10)12*, 12*, 71* 
Chover(3)71, 71, 71 
chularia(1)248 
chumbo(1)194 
chupa(2)11*, 230 
chuva(9)124, 159, 179 
chuvas(1)180 
chuvoso(10)26, 32*, 71* 
Cidade(4)43, 153, 217 
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ciência(4)46, 271*, 322 
Ciência(3)159, 159, 292 
ciente(1)322 
cilada(1)126 
cilha(2)49, 301 
cima(8)25, 35, 51 
cinco(2)42, 123 
cinquenta(2)255, 294 
cinta(5)30*, 47*, 69 
cinza(2)27*, 104* 
Cinza(3)19, 71*, 71* 
cinzas(1)307 
Cinzas(1)98* 
circo(1)15* 
Cirurgião(1)13 
cítola(2)168, 277 
citreiro(1)124 
ciúme(1)95 
ciúmes(3)310, 311, 318 
Ciúmes(1)310 
cível(1)129 
cizirão(2)201, 293 
Cizirão(2)71, 71 
clamores(1)327 
clara(1)163 
claro(10)29, 82, 111 
clemência(1)323 
clemente(1)326 
Clemente(1)260 
Clérigo(2)93, 118 
coadas(2)12, 14 
cobarde(2)316, 320 
cobardes(1)315 
coberta(3)32*, 53, 216 
cobertouro(1)198 
cobiça(8)63, 178, 216 
cobiçar(1)312 
cobiçoso(3)30, 97, 291 
cobiçosos(1)323 
cobra(8)12, 103, 124 
Cobra(4)43, 94, 103 
cobrar(3)54, 88, 90 
Cobras(2)71, 71 
cobraste(4)96, 96, 278 
cobre(11)23, 29*, 30 
cobrem(1)277 
cobrir(1)319 
cobrirá(1)284 
coçar(2)72, 102 
cochino(1)210 
cocos(1)137 
côdea(1)72 
Côdea(2)71, 71 
coelheiro(2)44, 58 
coelho(6)77, 85, 120 
Cogombro(2)71, 71 
coima(3)54*, 111, 181 
Coimbra(3)18*, 108, 121 
coisas(1)27* 
Coitado(1)188 
colar(1)151 
cólera(1)323 
colhe(19)12, 15, 29* 
colheita(2)177, 199 
colher(6)33*, 88, 131 
colherás(5)201, 267, 281 
colheu(6)33*, 33*, 231 
colhida(1)15 
colhidas(2)260, 340 
colhido(4)16, 43, 175 
colmeal(3)32*, 71*, 157 
Colmeal(1)71 
colmeeiro(2)160, 303 

Colmeeiro(2)71, 71 
colmeia(1)104 
com(574)11*, 11*, 13* 
Com(58)13*, 13*, 13* 
coma(8)23*, 31*, 71 
Coma(2)72, 74 
comadre(5)24*, 39, 72* 
Comadre(3)72, 72, 72 
comadres(3)151, 307, 307 
Comadres(5)71, 71, 72 
comam(2)86, 156 
Comamos(2)186, 297 
comas(10)26*, 34, 37 
Comas(4)72, 73, 73 
combatido(3)39*, 78, 129 
come(79)16, 18*, 19 
comê(5)189, 299, 305 
Come(30)55, 72, 72 
começa(2)21, 187 
começada(4)13*, 187, 187* 
Começado(1)56 
começam(1)260 
começando(3)32*, 67, 127 
começar(1)72 
comece(1)300 
comecem(1)320 
comeces(2)144, 230 
comedeira(2)39, 209 
comedor(3)84, 105, 129 
Comei(1)72 
comem(23)17*, 21, 30 
Comem(2)72, 72 
comemos(1)315 
Comendador(2)198, 247 
comer(73)15*, 18, 25 
Comer(46)13*, 32*, 36 
comerá(3)47, 134, 296 
Comerá(1)72 
comeram(1)143 
comerão(1)57 
comerás(5)23*, 28*, 164 
Comerás(1)73 
comerei(3)15, 183, 184 
comereis(1)62 
comeremos(2)132, 206 
Comeremos(1)72 
comeres(4)110, 164, 258 
Comeres(1)73 
comesto(2)76, 200 
Comesto(1)73 
comete(4)45, 87, 313 
Cometemos(1)314 
comeu(2)47, 296 
Comeu(2)72, 72 
Comi(3)72, 98, 202 
comida(10)14, 61, 76* 
Comida(2)73, 202 
comido(4)23*, 161, 201 
Comido(1)72 
comigo(4)22, 28*, 31* 
como(257)13, 19, 20 
Como(49)11*, 17, 17 
compadrado(4)13*, 13*, 75* 
Compadrado(1)75 
compadre(8)13*, 27*, 62* 
Compadre(4)75, 75, 75 
compaixão(1)314 
companheiro(16)38, 39, 60 
Companheiro(7)75, 75, 75 
companhia(14)24, 32*, 33* 
Companhia(13)43, 76, 76 
compasso(3)16*, 26*, 333 
compões(2)250, 285 

compor(1)312 
composta(1)170 
compra(25)30*, 31, 42 
comprá(1)120 
Compra(6)76, 76, 76 
comprada(1)187 
comprado(4)35, 150, 217 
comprar(9)29*, 39, 39 
Comprar(14)19*, 29, 61 
compre(4)76, 77, 250 
Compre(1)76 
compreis(2)181, 334 
compres(14)61, 61, 63 
Compres(1)76 
comprida(1)317 
comum(7)135, 183, 187 
concede(2)20*, 318 
concedeu(1)321 
concertadores(1)177 
concerto(2)14, 161 
conchas(1)257 
concorda(1)300 
concordarás(1)283 
Conde(2)125, 139 
condena(1)341 
condenadas(1)312 
condição(2)312, 335 
conduto(1)190 
confeitas(1)202* 
Confeitos(2)76, 76 
confessado(1)208 
Confessor(1)159 
confiança(2)322, 323 
conforme(3)118, 118*, 253 
conheça(3)68, 289, 308 
Conheça(1)308 
conheças(1)27 
conhece(12)38, 76, 77* 
conhecê(3)23, 30, 188 
Conhece(2)76, 77 
conhecem(5)27*, 131, 262 
conhecemos(1)329 
conhecer(8)21, 76, 112 
Conhecer(2)76, 218 
conhecerás(5)23, 25, 171 
Conhecerás(1)57 
conhecessem(1)309 
conheceu(1)324 
conhecia(2)324, 324 
conhecida(1)321 
conhecido(7)93, 95, 150 
conheço(2)115, 329 
Conheço(2)59, 156 
Conquistar(1)194 
consciência(1)178 
Consciência(2)124, 223 
conseguido(1)322 
conselho(54)16*, 22, 27* 
Conselho(29)17, 20*, 23* 
conselhos(2)23*, 323 
consente(3)54, 86, 268 
consentido(1)132 
conserva(4)321, 323, 323 
conservação(1)311 
conserve(1)113 
considera(1)321 
considerar(1)326 
Considere(1)326 
consigo(6)13*, 13*, 33* 
consiste(2)311, 321 
consistência(1)133 
consola(2)223, 250 
consolação(2)313, 317 

consolei(1)337 
consome(2)314, 323 
constância(1)324 
consulte(1)325 
consumir(1)317 
conta(22)13*, 28, 31 
Conta(6)22, 66, 78 
contado(2)123, 143 
contam(2)55, 338 
contar(7)12, 26*, 33* 
Contar(1)77 
contas(3)28, 92, 301 
Contas(11)47*, 77, 77 
contenda(3)50, 86, 265 
contenta(6)31, 47, 142 
contentamento(2)211, 319 
contentar(5)45, 70, 228 
contente(5)31, 53, 167 
contento(1)130 
contes(1)219 
contigo(3)17*, 23*, 154 
contino(2)22, 91* 
contínua(1)125* 
continuado(1)322 
contínuo(4)168, 182, 210 
conto(4)13*, 42, 77 
contou(1)47 
contra(6)16*, 79*, 163 
Contra(3)175, 241, 277 
contrafazer(1)163 
Contraprofetas(1)317 
contrário(2)315, 316 
convém(3)24*, 317, 341 
conveniência(1)325 
Convento(3)242, 295, 303 
conversação(5)137, 146, 147 
converteu(1)61 
convida(4)15, 30*, 33* 
Convida(4)78, 78, 78 
convidado(3)23*, 42, 78 
Convidado(2)78, 78 
convidam(4)16*, 93, 190 
Convidam(1)78 
convidar(2)44, 104 
Convidar(2)78, 78 
convite(3)24, 91, 239* 
convosco(3)95, 287, 341 
copo(3)110, 224, 299 
copos(1)50 
cor(5)93, 199, 256 
coração(44)23*, 32*, 41 
Coração(20)30*, 77, 78 
corações(4)276, 311, 315 
corço(1)119 
corda(6)124, 149, 167 
cordeiro(5)92, 132, 134 
Cordeiro(5)52, 79, 79 
cordeiros(4)60, 173, 279 
Cordeiros(1)79 
cordinha(1)298 
cores(4)35, 145, 291 
corno(4)47, 48, 79* 
Corno(1)79 
cornos(2)79*, 290 
cornuda(2)192, 296 
Coroa(1)325 
Coroas(1)323 
corpo(13)20*, 25, 77 
Corpo(3)13*, 108, 198 
corra(2)26*, 65 
corre(21)30, 65, 65 
Corre(1)298 
correia(1)211 
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correm(1)324 
corrente(2)65, 269 
correr(3)26*, 45, 57 
corres(3)74, 141, 263 
corrida(1)15* 
corruptas(1)318 
corta(16)23*, 34, 83 
cortabolsas(1)188 
cortada(1)156 
Cortam(1)137 
cortar(4)27*, 138, 223* 
corte(2)151, 221 
Corte(7)48, 66, 172 
cortes(3)27*, 77*, 172* 
cortesia(1)311 
cortiça(1)299 
Coruja(3)14, 79, 79 
corvo(8)27*, 58*, 133 
Corvo(5)79, 79, 79 
corvos(4)40, 58*, 59 
Corvos(5)79, 79, 79 
cos(1)16 
cosas(1)251* 
cose(1)41 
Cose(1)251* 
coser(2)27*, 223* 
cospe(3)20*, 81*, 329 
Cospe(1)81 
cospem(1)92 
cossario(6)36, 36, 79* 
Cossario(5)79, 166, 213 
costado(2)13, 151 
costas(5)199, 235, 240 
Costas(1)198 
costuma(1)228 
costumado(1)114 
costumados(1)234 
costume(10)53, 97, 113 
costumes(4)43, 66, 90 
costura(2)16, 115 
costuras(2)49, 49 
Cotovelada(2)79, 79 
cotovelo(4)93, 150, 158 
cotovia(2)233, 263 
coube(1)321 
couce(14)26*, 27, 31 
Couce(1)248 
couceies(1)16* 
coucejes(1)79* 
couces(5)16*, 24, 30 
Couces(3)79, 79, 96 
couro(5)36, 42, 142 
cousa(53)13*, 13*, 18 
Cousa(7)85, 126, 267 
cousas(39)14, 81, 81 
coutado(2)29*, 79* 
Coutado(1)79 
couves(2)16*, 158* 
cova(4)39*, 84, 161 
covarde(4)191, 197, 240 
coveiro(3)109, 146, 215 
covil(4)12, 128, 215 
coxo(5)18, 30*, 109 
coze(2)119, 145 
cozem(1)105* 
cozer(2)72, 95 
Cozer(1)117 
cozia(1)279 
cozida(4)59, 141, 198 
cozido(6)31*, 120, 125* 
cozinha(4)46, 121, 125 
cozinheiro(1)186 
cravo(4)24, 64, 66 

crê(9)13*, 15, 15 
Crê(5)79, 79, 79 
crea(1)326 
creado(1)167 
creador(1)275 
creais(1)70 
crear(2)162, 338 
creas(2)82, 188 
Creatura(2)79, 80 
crédito(3)319, 320, 326 
creia(1)93 
creiam(1)316 
creias(1)240 
crer(1)318 
Crer(1)79 
cresça(3)207, 239, 264 
cresce(15)48, 83, 88 
Cresce(7)12*, 44, 46 
Cresceis(1)12* 
crescem(2)67, 264 
crescentes(2)26, 184 
cresceram(3)74, 93, 105 
Cresces(1)30 
crescido(6)14, 67, 112 
cria(23)13*, 15, 19* 
criá(1)120 
Cria(1)286 
criação(1)327 
criada(1)167 
criado(13)23, 23, 39 
Criado(5)79, 79, 79 
Criador(1)14 
criados(8)23, 23*, 55 
Criados(5)79, 80, 80 
Criai(1)79 
criam(2)48, 247 
crianças(1)255 
criar(4)74, 166, 301 
Criar(1)80 
criarás(2)120, 225 
criaste(3)64*, 80, 113 
Criaste(2)64*, 80 
criastes(2)75, 236 
criatura(5)33*, 79*, 84* 
Criatura(2)79, 80 
criava(1)146* 
crido(1)16 
crie(3)58, 126, 273 
criei(3)39, 110, 114 
crieis(3)70, 153, 185 
cries(4)114, 196, 205 
crime(1)129 
Cristão(3)123, 176, 185 
Cristo(4)213, 323, 325 
cru(3)74, 149, 182 
crua(2)99, 253 
crucificados(1)327 
cruel(1)138 
Cruz(1)89* 
cruzado(3)96, 255, 264 
cruzados(2)80*, 141* 
Cruzados(1)80 
Cu(2)80, 80 
cuba(2)53, 335 
Cuba(3)80, 80, 80 
cubos(2)157, 230 
cuida(14)30*, 55, 61 
Cuida(11)81, 81, 81 
Cuidá(1)81 
cuidada(2)141, 151 
cuidado(19)24, 31*, 65 
Cuidado(13)55, 80, 80 
cuidados(2)114, 326 

Cuidados(1)80 
cuidais(1)101 
cuidando(6)63, 63, 178 
Cuidando(5)81, 81, 81 
cuidar(5)27*, 33, 101 
Cuidar(5)80, 80, 81 
cuidas(3)84, 231, 266 
Cuidas(1)81 
cuides(1)328 
cuja(6)31, 38, 39 
cujas(4)35, 123, 140 
cujo(4)39, 90*, 251* 
culpa(11)16, 24*, 151* 
Culpa(1)163 
culpados(2)314, 325 
culpais(1)319 
culpas(3)314, 319, 321 
Culto(1)328 
cumpre(3)20*, 97, 240 
cumprir(1)315 
cunhada(7)27*, 27, 63 
cunhado(3)94, 146, 276 
Cunhados(5)28*, 81, 81* 
cura(16)19*, 46, 87 
curadas(1)299 
curar(7)13*, 32*, 62 
cure(2)150, 327 
cures(4)23*, 74, 113 
curo(2)187, 266 
curral(1)79 
curro(3)39, 95, 290 
curta(3)142, 156, 271* 
curtas(2)32*, 54* 
Curtas(4)18, 30*, 163 
curto(5)32*, 65, 65 
cuspa(3)99, 194, 259 
cuspia(1)231 
Cuspia(1)81 
cuspir(4)29*, 81*, 259* 
Cuspir(1)81 
cuspo(1)231 
Cuspo(3)81, 81, 252 
custa(21)31*, 36, 39 
custam(1)196 
custasse(2)38, 41 
custassem(1)105 
custe(2)91, 239* 
custem(1)24 
custo(1)218 
custou(2)186, 224 
cutelo(3)23, 206, 341 
Cutelo(2)83, 155 
cutelos(2)232, 296 
cutiladas(2)154, 197 
da(286)11*, 12, 15 
dá(187)14, 14, 14 
Da(30)15*, 40, 89* 
Dá(31)21, 30*, 81 
Dádiva(3)93, 203, 250 
dádivas(2)27*, 81* 
Dádivas(3)81, 81*, 234 
dado(7)65, 81, 93 
Dado(1)81 
dados(1)137 
dai(11)13*, 16, 92 
daí(5)11*, 57*, 93 
Dai(7)66, 82, 90 
dalém(2)27*, 62* 
dali(1)151 
Dama(3)66, 172, 277 
damos(1)314 
dan(1)191 
dana(7)37, 95, 155 

danadas(1)318 
danado(4)16*, 125*, 125* 
dança(6)22, 27*, 32* 
dançador(1)279 
Dançar(1)81 
dando(1)315 
dane(2)182, 310 
dano(13)20*, 34*, 49 
dante(1)133 
dão(29)19*, 21*, 23* 
Dão(6)82, 82, 82 
daquele(1)309 
daqueles(1)127 
daqui(1)151 
dar(93)15*, 23*, 27* 
Dar(26)81, 81, 81 
dará(12)15, 23*, 28 
Dará(1)82 
darão(2)202, 291 
darás(4)13*, 21, 45 
Darás(2)82, 82 
darei(7)11*, 16*, 33* 
Darei(4)17, 81, 82 
das(41)11*, 11*, 15 
dás(1)229 
Das(1)145 
dava(1)11* 
de(1979)11*, 11*, 11* 
dê(19)18, 86, 86 
De(167)11*, 11*, 13 
debaixo(11)28*, 81*, 125 
Debaixo(15)17, 45, 83 
debalde(8)18, 20*, 26* 
debulha(6)16, 16, 154 
decente(1)311 
decima(1)34* 
declinação(2)315, 327 
decoada(1)31* 
dedo(8)82, 129, 155 
Dedo(7)83, 83, 83 
dedos(7)33*, 49*, 49* 
Dedos(5)83, 83, 83 
dêem(3)27*, 175*, 270 
defeito(1)309 
defende(1)218* 
defender(1)172 
Defender(2)85, 339 
defendes(2)29, 136 
defensivas(1)312 
defesa(1)30 
defesas(2)11*, 192 
degraus(1)322 
dei(1)294 
deis(1)90 
Deis(1)82 
deita(31)34, 36, 49 
deitá(2)99, 253 
Deita(17)38, 55, 61 
Deitai(1)262 
deitais(1)39 
deitar(13)15*, 51, 55* 
Deitar(6)84, 84, 84 
deitará(1)55* 
deite(2)162, 300 
deitem(1)16* 
deites(3)34, 94, 272 
deito(1)231 
deitou(1)48 
deixa(38)12, 12*, 18 
deixá(1)341 
Deixa(3)28*, 48, 61 
deixado(3)86, 155, 280 
deixais(1)31 
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deixam(10)27*, 40, 51 
deixando(1)259 
deixar(12)12, 12*, 22 
Deixar(5)84, 84, 84 
deixaria(5)121, 162, 221 
deixas(1)20* 
deixe(3)53, 321, 326 
Deixemos(4)33*, 84, 84 
deixes(2)32*, 275 
deixo(3)199, 232, 335 
deixou(1)190 
Deixou(3)84, 84, 290 
del(1)188 
d'el(3)85, 125, 145 
d'El(6)204, 242, 243 
dela(20)26, 33*, 59 
delambe(1)47 
delas(4)192, 263, 317 
dele(31)27*, 30, 31* 
deleita(2)33*, 33* 
deleites(1)313 
deles(5)46*, 187, 268 
delgado(7)31, 109, 109 
Delicada(1)84 
delicado(2)32*, 312 
Delicado(2)84, 84 
delitos(2)320, 321 
demais(4)31*, 168, 277 
demanda(11)14, 15*, 15* 
demandado(1)129 
Demandar(2)60, 207 
demasia(1)324 
demasiada(1)322 
demasiado(2)251*, 321 
demo(18)33*, 90*, 90* 
Demo(32)25, 25, 25 
demónio(1)90* 
Demónio(3)78, 248, 273 
demos(2)90*, 90* 
Demos(2)302, 302 
denodado(2)86, 213 
Denodado(2)84, 84 
denta(5)33*, 79*, 84* 
Dentar(1)84 
dente(24)41*, 46, 60 
Dente(9)84, 84, 84 
dentes(21)21, 73, 85 
Dentes(9)84, 84, 84 
dentro(9)28, 33, 58 
dentuça(1)84 
Dentuça(2)85, 85 
Deos(2)85, 87 
depena(3)13*, 13*, 96* 
Depena(3)87, 87, 87 
depenado(2)64, 112 
depenados(1)51 
depenam(3)30*, 156, 176 
depois(40)15, 16*, 27 
Depois(9)37, 61, 64 
depressa(8)88, 99, 99 
Depressa(10)49, 87, 87 
der(7)81, 171, 174 
Der(1)82 
deram(2)100, 107 
Deram(2)30, 115 
derem(1)231 
deres(5)15, 220, 237 
derradeira(3)95, 227, 272 
derradeiro(6)13, 45, 102 
Derradeiro(5)87, 87, 87 
derrama(2)142, 209 
derramador(2)27*, 104* 
derramar(1)320 

derreada(1)215 
derruba(3)65, 145*, 212 
derrube(2)30, 147 
dês(22)16*, 27*, 29* 
Dês(2)82, 277 
desafio(2)11*, 168 
desamparada(2)181, 334 
desamparasse(2)85, 185 
desanda(1)282 
desapercebido(2)45, 336 
desapossa(3)27*, 175*, 270 
desarmado(1)243 
desarmamos(1)314 
desarrazoado(1)241 
desassombra(1)174 
Desassombra(1)87 
Desassombrar(1)87 
desastres(2)83, 207 
desata(2)32, 32* 
desates(4)27, 32*, 63 
desatinados(1)314 
desatinos(1)314 
desavêm(1)21 
desavenha(1)85 
desbarba(1)170 
Desbarba(1)87 
Desbarbar(1)87 
descansa(1)284 
Descansai(1)117 
descanso(5)90, 291, 309 
descarrega(1)316 
descem(1)14 
descoberto(2)68, 265 
descobre(9)93, 97, 116 
descobrem(4)24, 71, 139 
descobrir(1)12 
descobriste(1)126 
desconcertam(1)177 
desconfiam(1)318 
desconhecem(1)99 
desconsolada(1)317 
descorna(1)48 
Descorna(1)87 
Descornar(1)87 
descortesia(1)311 
descoser(2)161, 251* 
descuida(1)152 
descuidado(4)140, 240, 267 
descuides(3)164, 182, 242 
descuido(1)322 
desculpa(2)310, 316 
Desde(2)70, 329 
desdém(1)220 
deseja(20)18, 18, 20* 
desejada(1)126 
desejado(1)299 
desejam(1)316 
desejamos(1)232 
desejar(4)262, 271*, 308 
desejava(3)11*, 193, 299 
desejo(4)310, 318, 319 
Desejo(2)36, 336 
desejos(3)308, 313, 316 
desejoso(1)226* 
desengana(2)262, 318 
desestima(1)276 
desfaças(2)185, 336 
Desfaço(1)41 
desfalece(2)77*, 339 
desfavorecido(2)31*, 125* 
desfeita(5)73, 76, 76* 
desfeito(5)13*, 75*, 175 
desgraças(2)310, 311 

desiguais(1)135 
desigualdade(1)310 
desinchar(1)195 
Desleal(1)46 
desmancha(1)232 
desmandados(2)13*, 176* 
desnecessário(1)33* 
desonra(10)33*, 56, 83 
desonrei(3)293, 330, 337 
Desonrou(3)293, 330, 337 
desopilará(1)315 
desovado(3)31*, 33*, 210* 
despe(4)19, 87*, 225 
despede(3)30*, 78, 132 
Despede(1)314 
despedida(1)313 
despedir(1)121 
despejada(3)30*, 218*, 333 
despende(2)48, 53 
despender(2)122, 174 
despertam(1)313 
desperte(3)94, 231, 304 
despida(2)112, 113 
despidas(1)316 
Despir(1)87 
despoja(1)211 
Despontar(1)87 
Despontaram(1)87 
desposada(2)27*, 112 
despovoado(1)100 
despraz(1)280 
Despreza(1)302 
desprezadora(1)314 
desprezam(1)313 
desprezar(1)320 
Desprezas(1)136 
desprezem(1)326 
desprezes(3)16*, 77, 300 
desprezo(1)146 
desregrada(1)321 
Dessa(1)286 
desse(3)119, 126, 173 
dessecado(1)202 
dessem(1)312 
desta(4)15, 37, 183 
deste(4)15, 183, 184 
destemperado(1)163 
desterram(1)313 
desterrar(1)327 
desterro(1)220 
destes(2)137, 326 
Destes(2)224, 339 
Destetar(2)87, 87 
destroem(5)123, 224, 241 
destrói(2)170, 319 
desvalidos(1)311 
desvela(1)320 
detém(7)29, 82, 128 
determina(3)29*, 29*, 67 
determinado(2)77, 78 
detrás(18)11*, 24, 32 
Detrás(2)218, 223 
deu(14)28, 30*, 52 
Deu(5)82, 83, 84 
Deus(178)11*, 14, 15* 
deuses(2)27*, 81* 
Deva(1)87 
devagar(13)18*, 26*, 29* 
Devagar(8)87, 88, 88 
devanea(1)67 
devas(3)218, 228, 246 
Devas(1)88 
deve(40)37, 52, 68 

Deve(10)87, 87, 87 
devedor(1)243 
deveis(1)190 
devem(2)135, 318 
Dever(1)87 
devera(1)321 
deveras(1)183 
deves(8)17*, 82, 179 
Deves(2)87, 88 
Devido(2)88, 88 
devo(2)179, 195 
Devo(1)88 
devoção(1)328 
dexaran(1)188 
dez(7)205, 243, 247 
Dezembro(7)16, 68, 120 
dia(110)16, 16, 16 
Dia(42)35, 69, 88 
diabo(6)30*, 32*, 33* 
Diabo(41)28, 33, 82 
Diabos(2)89*, 137 
diante(8)24, 27*, 30* 
dianteira(2)26, 180* 
dias(29)24*, 26*, 33* 
Dias(4)88, 88, 89 
difama(3)20*, 137*, 225* 
diferença(3)114, 324, 331 
dificuldade(1)13 
diga(8)32, 37, 40 
Diga(3)257, 316, 337 
digam(1)209 
digas(18)15, 26, 32* 
digerir(1)315 
Digna(2)103, 171 
dignas(1)321 
dignidade(1)326 
digo(8)38, 38, 110 
Digo(2)110, 289 
diligência(6)178, 191, 304 
diligente(2)26, 226 
dinero(1)91* 
dinheiro(85)16, 17*, 21 
Dinheiro(47)90, 90, 90 
Dinheiros(1)257* 
diogo(1)287 
Diogo(3)22, 91, 91* 
dir(3)26, 106, 297 
dirá(6)77, 91, 169 
dirão(7)77, 100, 144 
dirás(4)101, 156, 165 
direi(1)182 
Direi(1)138 
direita(1)255 
direito(15)32*, 33, 48 
Direito(4)91, 91, 91 
discípulo(4)165, 210, 309 
Discípulo(2)113, 165 
Discípulos(1)325 
discreta(1)311 
discreto(12)13*, 41, 69 
Discreto(7)48, 92, 92 
discursos(1)323 
disfarça(1)322 
disparate(1)310 
dispensa(1)322 
dispenseiro(3)90, 113, 270 
dispõe(2)85, 129 
disposto(3)175, 265, 336 
disse(9)51, 89*, 139 
Disse(3)142, 238, 289 
dissenções(1)313 
disser(2)77, 100 
disseram(1)135 
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disseste(1)266 
dissimulação(1)307 
dissimulado(2)80, 90 
dissimulados(1)24 
dissimule(1)326 
Dissimule(1)325 
disso(3)127, 279, 292 
Disso(1)121 
dissonâncias(1)309 
Distingue(1)283 
dita(6)16*, 28, 85 
Dita(1)48 
dito(3)30, 30, 165 
Ditosa(2)61, 123 
ditoso(2)65, 254 
Ditoso(1)50 
dívida(4)84, 161, 196 
Dívida(3)92, 92, 92 
dívidas(1)78 
Dívidas(1)92 
divide(1)309 
dividido(1)293 
divina(1)325 
Divina(1)325 
Divinas(1)327 
Divino(1)325 
diz(54)16, 16, 19 
Diz(10)11*, 22, 26 
dize(2)163*, 163* 
dizê(1)163 
Dize(1)297 
dizei(1)276 
Dizei(1)107 
dizeis(2)170, 210* 
dizem(19)15, 26, 29 
Dizem(7)82, 109, 146 
dizemos(2)120, 296 
dizente(1)318 
dizer(5)22, 215, 256 
Dizer(3)41, 249, 307 
dizes(2)229, 268 
dizia(3)260, 267, 294 
dizidor(1)46 
dízimo(1)50 
do(522)13*, 13*, 13* 
dó(6)30, 31, 55 
Do(70)12, 13*, 16 
doa(6)50, 67, 79 
dobrada(1)18 
Dobrada(1)307 
dobradamente(1)312 
dobradas(1)101 
dobrado(5)21, 23*, 143 
Dobrado(2)136, 216 
dobrados(6)30*, 80, 113 
dobrar(4)27, 161, 233 
dobre(2)16, 19 
doce(9)14, 16*, 96 
Doce(1)128 
doces(4)12, 24, 94 
doçura(1)324 
doem(1)340 
doença(1)42 
Doença(1)288 
doenças(1)309 
doente(12)36, 89, 101 
Doente(7)92, 92, 92 
doentes(2)217, 231 
Doentes(1)92 
doer(1)241 
dói(18)44, 54, 82 
dolo(1)191 
dolos(2)70, 190 

Domar(1)223 
domará(1)324 
dominabitur(2)336, 340* 
domingo(1)240 
Domingo(7)107, 109, 172 
dona(2)177, 304 
Dona(4)99, 183, 278 
Donas(4)16*, 70, 183 
donde(20)11*, 39, 52 
Donde(36)13*, 33*, 39 
dono(37)19, 24, 30 
Dono(16)93, 93, 93 
Donos(2)70, 93 
donzela(4)13*, 49, 57 
dor(26)24, 24, 24* 
Dor(16)32*, 79, 84 
dores(7)24, 24*, 52 
Dores(1)93 
dorme(21)12, 24*, 27* 
Dorme(9)94, 94, 94 
dormem(1)265 
dormente(4)36, 205, 207 
Dormente(1)94 
dormida(1)240 
Dormida(1)94 
dormindo(9)30*, 57, 95* 
Dormindo(3)95, 95, 276* 
dormir(16)12, 12, 17 
Dormir(14)94, 94, 94 
dormirás(1)62 
Dormirei(2)46, 94 
dos(66)17*, 23, 24 
Dos(10)20*, 30, 99 
dou(1)16* 
douda(4)107, 107, 169 
doudice(3)97, 262, 281 
doudices(3)64, 99, 299 
doudo(25)53, 64, 66 
Doudo(13)95, 95, 95 
doudos(2)108, 272 
Doudos(5)95, 95, 95 
dourado(2)33*, 292 
dourara(1)265 
dous(61)16*, 19*, 20* 
Dous(8)22, 57, 143 
douto(1)49 
doutos(1)309 
Doutos(1)322 
doutrina(1)117 
Doutrina(1)327 
doze(2)122, 325 
Doze(2)121, 280 
dromedário(1)95* 
Dromedário(2)25, 95 
duas(53)18*, 18*, 20* 
Duas(7)33*, 67, 76 
dura(27)14, 22, 26* 
duração(1)309 
duram(3)24*, 33*, 118* 
durar(3)26, 198, 201 
duras(9)23*, 26*, 145 
Duras(2)96, 96 
dure(2)26*, 203 
Dure(1)201 
durmo(1)230 
Durmo(1)94 
duro(17)65, 72, 81 
Duro(13)72, 95, 95 
duvida(3)20*, 179, 254 
dúvida(3)82, 228, 268 
duvidoso(1)84 
Dúzias(2)96, 96 
e(2166)11*, 11*, 11* 

é(1046)11*, 12, 13 
E(1)321 
É(29)13*, 28, 33* 
&c(1)131 
eclipsado(1)326 
Económicas(1)308 
edifiques(2)131, 276 
efeito(2)91, 254 
eficaz(1)144 
Ego(1)323 
égua(7)25, 65, 65 
Égua(6)96, 96, 96 
ei(20)26, 31*, 62 
Ei(1)128 
eira(8)20, 147, 165 
eis(3)143, 254, 301 
Eis(1)128 
el(2)12*, 91* 
El(20)11*, 70, 71 
ela(37)11*, 15, 15* 
elas(10)28, 86, 180 
ele(32)23*, 23*, 25 
Ele(1)236 
elefante(3)26*, 58*, 265* 
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emprestado(11)25, 27*, 116 
Emprestado(5)96, 96, 96 
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Engou(2)49*, 140 
engrandece(1)341 
enoja(1)143 
Enojar(1)252 
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entender(3)95, 271*, 308 
entendida(1)197 
entendidos(1)13* 
entendimento(4)117, 224, 
319 
Entendimento(2)29, 309 
entendimentos(1)318 
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espigado(2)147, 232 
espigas(1)100 
espinha(7)39, 100*, 101 
Espinha(3)100, 100, 100 
Espinhas(1)100 
espinhos(2)12, 267 
Espinhos(1)100 
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Falar(26)27*, 33, 81 
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fartes(1)245 
farto(21)19*, 38, 62 
Farto(9)60, 75, 104 
Fartura(1)143 
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fiou(1)138 
Fiou(1)109 
fique(3)103, 213, 273 
fiquem(4)156, 165, 225 
firma(1)310 
firmeza(1)310 
Fisco(1)213 
Física(4)174, 217, 246 
Físico(11)31*, 92, 115 
Fysico(1)217 
Físicos(4)92, 217, 231 
fito(1)26* 
Fito(1)115 
fitos(1)176 
Fitos(2)115, 115 
fiúza(1)204 
Fiúza(2)115, 115 
fizer(2)40, 55* 
fizeram(4)15, 130*, 138 
fizeres(5)113, 150, 196 
fizeste(3)89*, 196, 266 
fizestes(1)211 
Flamengo(1)115 
Flamengos(1)115 
Flexível(1)325 
flor(5)20, 35, 68 
Flor(4)20*, 107*, 115 
florece(3)106, 230, 298 
flores(2)24*, 118* 
florim(3)63, 248, 250 
focinho(2)57, 222 
Focinho(2)115, 115 
Focinhos(6)115, 115, 115 
fogaça(2)119, 147* 
foge(5)136, 173, 193 
Foge(5)118, 118, 119 
fogem(2)48, 137* 
Foges(1)118 
fogo(65)15, 24, 27* 
Fogo(14)115, 115, 115 
fogueira(1)56 

foi(16)19*, 33*, 35* 
Foi(5)26*, 35*, 41 
foice(1)138 
folga(7)54, 94, 143 
Folga(3)83, 184, 193 
folgado(3)48, 87, 140 
folgam(2)199, 265 
folgar(1)291 
Folgar(2)121, 333 
folgazão(1)129 
folgo(3)37, 263, 281 
Folguemos(1)70 
folha(1)330 
fome(44)21, 25, 27 
Fome(19)34, 116, 116 
fomos(2)89, 278 
fonte(9)14, 15, 15* 
Fonte(1)279 
fontes(2)221, 270 
for(12)36, 54, 69 
fora(40)13*, 13*, 13* 
foram(1)208 
Forão(2)116, 119* 
forca(13)16, 39, 138 
força(8)91, 108, 190 
Forca(7)116, 116, 116 
forças(2)241, 286 
forem(1)327 
fores(19)11*, 28*, 40 
forja(1)25 
forma(2)208, 324 
formiga(9)30*, 32*, 53 
Formiga(10)117, 117, 117 
formosa(21)20*, 56, 107 
Formosa(2)107, 252 
Formosas(1)318 
formoso(14)20, 26*, 33* 
Formoso(1)19* 
formosura(4)17*, 274, 305 
Formosura(3)107, 171, 247 
Fornada(2)117, 117 
forneira(3)50, 281, 306 
Forneira(3)117, 117, 117 
forneiro(1)37 
forno(8)27*, 28*, 41 
Forno(7)117, 117, 117 
foro(2)193, 193 
forra(1)20* 
fortalezas(2)137, 292 
forte(9)13, 32*, 155 
fortes(1)311 
fortuna(19)13*, 32, 34 
Fortuna(8)117, 117, 117 
fortunas(1)314 
fosse(15)32*, 39, 43 
fossem(2)133, 286 
foste(1)92 
fouveiro(3)20*, 65, 66 
fraca(5)40, 59, 79 
fraco(7)41, 138, 262 
fracos(1)314 
frade(5)20*, 23*, 55* 
Frade(12)118, 118, 118 
frades(1)172* 
Frades(2)25, 65 
fralda(2)90, 211 
fraldado(1)55 
fraldas(1)159 
fraldido(1)80 
francelho(1)185 
Francelho(1)124 
Francês(8)38, 55, 118 
Franceses(2)118, 253 

Francisco(4)195, 260, 267 
frangalho(4)39, 90*, 251* 
franqueza(1)243 
fraqueza(3)39, 76, 286 
freco(1)67 
freima(2)137, 217 
freio(1)287 
freira(1)118* 
Freira(2)24*, 118 
frequenta(2)320, 320 
fresco(5)112, 136, 202 
fria(13)14, 15, 15 
frieiras(1)216 
frigir(1)193 
frio(39)12, 12, 13 
Frio(12)12, 118, 118 
frios(1)19* 
frito(1)193 
fronte(1)57* 
fronteira(4)56, 107, 135 
frouxa(1)40 
fruta(3)16, 270, 328 
frutas(1)145 
fruto(9)24*, 30*, 43 
Fugi(4)18, 119, 119 
fugida(1)286 
fugindo(1)120 
fugir(5)45, 273, 287 
Fugir(6)118, 118, 119 
fugis(1)198 
Fugis(1)119 
fui(6)44, 44, 185 
Fui(3)189, 234, 337 
fulano(2)40, 40 
Fulano(10)50, 71, 115 
fumeiro(7)12*, 34, 133 
Fumeiro(4)119, 119, 119 
fumo(10)19, 62*, 92 
Fumo(1)119 
fundados(1)310 
fundamentos(1)317 
fundo(13)34, 53, 68 
funil(2)37, 147* 
fura(3)14, 32*, 209 
furá(2)20*, 149 
furão(3)25, 52, 93 
Furão(4)116, 116, 116 
fúria(1)144 
furta(5)111, 119*, 128* 
furtado(1)100 
furtámos(2)233, 257 
furtar(5)27*, 119*, 143 
Furtar(6)27*, 60, 119 
furtará(1)137 
furtes(1)145 
Furtes(1)119 
furtos(1)139 
furtou(1)137 
Fusada(4)93, 119*, 119 
fuso(5)25, 35, 231 
Fuso(4)119, 119, 119 
fustiga(1)64 
futuro(2)319, 338 
Fuzada(2)119*, 119 
gaba(6)19*, 31, 43 
Gaba(3)69, 69*, 303 
gabão(4)51, 130, 291 
gabar(1)332 
gabará(1)185 
gabes(3)52, 97, 263 
gado(19)12, 31, 58 
Gado(11)119, 119, 119 
gago(1)165 

gaiteiro(2)259, 301 
galardão(3)106, 269, 298 
Galeão(2)166, 231 
galego(5)93, 102, 127 
Galego(3)57, 120, 120 
Galegos(3)120*, 120, 120 
Galeno(4)19, 33*, 120 
galgaz(1)65 
galgo(13)13*, 62, 110 
Galgo(13)120, 120, 120 
galgos(1)141 
Galgos(1)120 
galinha(44)18*, 24, 27* 
Galinha(24)120, 120, 121 
galinhas(10)62, 98, 154 
Galinhas(7)101, 121, 121 
Gallegos(2)120*, 120 
galo(19)74, 121, 121 
Galo(7)122, 122, 122 
ganância(1)39 
ganha(29)21, 23, 23* 
Ganha(2)122, 122 
ganhada(2)166, 214 
ganhadeiro(1)66 
Ganhadeiro(2)122, 122 
ganhado(3)89*, 93, 312 
Ganhado(1)122 
ganhador(2)95, 275 
Ganhador(1)122 
ganhados(1)325 
ganham(7)18, 25, 48 
ganhando(3)27*, 70, 248 
ganhar(12)25, 33*, 44 
Ganhar(4)122, 122, 122 
ganhas(2)95, 275 
Ganhas(1)122 
ganhaste(2)90, 97 
Ganhe(1)113 
ganho(5)25, 29*, 213* 
ganhou(4)33, 131, 132 
garavato(1)124 
garça(3)17, 287, 340 
garrida(2)166, 214 
garrido(2)56, 199 
Gaspar(5)88, 122, 122* 
gasta(16)11*, 20, 42 
Gasta(9)122, 123, 123 
Gastador(3)122, 122, 122 
Gastais(1)123 
gastam(2)167, 299 
gastar(11)13*, 20, 44 
Gastar(6)122, 122, 123 
gata(1)258 
Gata(1)123 
gato(45)23, 23, 26 
Gato(31)14, 123, 123 
gatos(4)104, 137, 203 
Gatos(4)123, 123, 123 
gavião(2)185, 210 
Gavião(6)124, 124, 124 
gazua(1)194 
gea(7)27*, 61, 76 
geada(5)14, 83, 99 
Geada(7)15*, 124, 124 
gemido(3)46, 150, 224 
géneros(1)219 
generoso(1)312 
generosos(1)315 
gengiva(2)139, 142 
genro(9)23, 68, 90* 
Genro(8)125, 125, 125 
genros(1)63 
Genros(1)125 
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gente(22)17, 20, 25 
Gente(2)205, 250 
gentes(4)29*, 110, 222 
gentileza(2)39, 76 
geoso(2)109, 134 
gera(1)310 
geração(6)139, 140, 154 
Geração(5)125, 125, 125 
geral(2)22, 177 
geram(1)318 
gere(1)326 
gerou(1)327 
gibão(1)201 
glória(3)314, 315, 324 
Glória(1)298 
gloriam(1)315 
glórias(1)316 
golfo(1)314 
Gomes(3)19*, 134, 137* 
Gonçalo(5)121, 122, 125 
gorda(12)42, 91, 121 
Gorda(7)125, 125, 125 
gordo(15)59, 110, 122 
Gordo(4)125, 125, 125 
gordura(1)299 
goro(1)193 
gostam(3)95, 108, 272 
gosto(15)15*, 16*, 125* 
Gosto(1)125 
gota(1)210 
Gota(3)125, 125, 125 
goteira(3)62, 125*, 161 
Goteira(1)125 
goteja(1)282 
governa(3)195, 201, 313 
governar(1)256 
governo(6)62, 234, 313 
goza(1)43 
gozam(1)321 
gozo(2)86, 151 
grã(4)100, 145, 175 
graça(15)18*, 53, 63 
Graça(2)190, 190 
graças(3)213, 228, 311 
grada(2)69, 265 
grado(10)28*, 29*, 47 
gral(3)19, 176, 218 
Gramático(3)31*, 125, 125* 
grande(86)13*, 13*, 34* 
Grande(18)14, 15, 40 
grandece(1)298 
grandes(12)66, 95, 140 
Grandes(5)144, 249, 316 
grandeza(4)311, 315, 324 
Granjear(1)322 
grão(21)12, 26, 26 
Grão(13)30, 120, 125 
grãos(2)172, 212 
gratidão(1)311 
grave(1)325 
graves(1)327 
grei(4)141, 229, 229 
grempa(1)317 
grilhões(3)29*, 126*, 194 
Grilhões(1)126 
Grilo(1)126 
grilos(4)25, 126*, 151 
grita(4)85, 139, 171 
gritam(1)201 
grossos(2)115, 212 
grumete(1)288 
grunhem(1)222 
grunhidor(2)124, 127 

guai(2)26, 153 
guar(7)74, 75, 116 
Guar(2)165, 337 
guarda(26)13*, 15*, 20 
Guarda(27)12*, 120, 126 
Guardá(2)126, 126 
guardada(4)66, 111, 124 
guardado(1)123 
Guardado(3)85, 126, 126 
guardador(1)122 
guardam(4)33*, 76, 141 
Guardam(1)126 
guardar(13)21, 55*, 135 
Guardar(6)126, 126, 126 
guardarás(2)152, 220 
guardarei(3)48, 223, 295 
guardaste(1)243 
Guardaste(1)126 
guarde(10)12, 48, 84 
Guarde(3)23*, 31*, 32* 
guardes(1)127* 
Guardo(1)127 
Guardou(1)127 
guarece(2)13*, 259* 
guarida(2)170, 281 
guarte(7)30, 33*, 33* 
Guarte(15)34*, 57, 95 
guelra(1)259 
guerra(24)24, 29, 32* 
Guerra(20)24, 127, 127 
Guincho(1)185 
gulosa(2)112, 134 
guloso(4)159, 168, 239 
há(418)12, 13, 13 
Há(9)29*, 31, 32 
habilidade(1)28 
hábito(5)124, 128*, 133 
Hábito(1)128 
haja(22)28, 29*, 30 
Hajamos(3)173, 206, 300 
hajas(1)211 
hão(21)17, 17*, 19* 
harmonia(1)309 
hás(25)12, 16*, 23* 
haveis(1)28 
havendo(4)67, 112, 211 
haver(20)20, 20*, 31 
haverá(3)19*, 82, 335 
haverás(4)106, 113, 196 
haverei(1)159 
haveria(1)197 
hei(11)29*, 31*, 81* 
heis(1)261 
herda(3)119*, 128*, 159 
herdada(1)105 
herdade(2)111, 307 
Herdade(1)111 
Herdar(1)128 
herdeiro(6)45, 105, 113 
herdeiros(4)113, 122, 174 
hi(2)64, 208 
him(2)171, 178 
Hipócrita(1)320 
Hir(3)128, 133, 137* 
hís(3)27, 36, 100* 
hoje(9)17, 59, 66 
Hoje(7)128, 128, 128 
homem(15)13*, 20*, 26* 
Homem(252)12*, 16, 18 
homens(8)26*, 27*, 58* 
Homens(29)30*, 130, 130* 
homízio(1)100* 
honor(3)132, 214, 282 

honra(37)17, 19, 24 
Honra(20)17, 22, 23 
honrada(4)28, 46, 61 
honradas(2)35, 50 
honrado(7)11*, 27, 128 
honrados(1)135 
honram(2)72, 313 
honrar(2)178, 327 
honre(6)32*, 147, 300 
honrou(1)327 
hora(16)31*, 33*, 57 
Hora(10)131, 131, 131 
horas(3)155, 164, 174 
Horas(1)131 
horta(3)191, 276, 334 
Horta(15)14, 68, 75 
hortelão(3)146, 197, 217 
Hortelão(5)131, 132, 191 
horto(4)32, 175, 221 
Horto(3)132, 132, 132 
hóspeda(1)78 
Hóspeda(3)132, 132, 132 
hospedada(1)61 
hóspede(1)210 
Hóspede(12)30*, 78, 132 
hóspedes(8)18, 33*, 61 
Hóspedes(7)132, 132, 132 
houve(1)312 
houver(4)97, 169, 226 
houvera(8)19*, 19, 57* 
houveres(2)73, 306 
Hum(2)132, 295 
humana(1)309 
humildes(2)311, 323 
humilhado(1)90 
ia(5)30*, 144*, 172* 
id(2)133, 339 
Ida(10)19*, 133, 134 
idade(3)111, 309, 316 
Ide(3)72, 106, 306 
ido(1)77 
ídolo(1)266* 
Ídolos(1)327 
idos(2)21, 175 
ignora(1)315 
Ignorante(6)56, 133, 135 
ignorantes(2)317, 322 
Igreja(14)11*, 17, 69* 
iguaes(1)88 
iguais(8)83, 203, 203 
igual(15)54, 54, 62 
iguala(1)322 
igualmente(1)309 
iguaria(2)18, 132 
Ilha(7)29*, 36*, 133 
ilustres(1)135 
imagem(2)327, 327 
imigo(1)24* 
imitar(1)322 
impede(1)321 
impertinência(1)309 
impertinente(2)136, 333 
ímpios(1)186 
importa(1)23* 
importe(1)325 
impossível(1)321 
inábil(1)313 
incha(2)189, 252 
inchou(2)202, 261 
inclinação(1)327 
inclinações(1)322 
inclinam(1)317 
incrédula(1)314 

inda(2)143, 291 
Inda(3)291, 306, 340 
inde(1)238 
Índia(12)105, 133, 135 
indigno(1)341 
indignos(2)310, 313 
indústria(1)249 
infamada(1)321 
infelice(1)309 
infelicidade(1)315 
inferiores(1)327 
Inferno(4)44, 55, 187 
inflexível(1)325 
influências(1)326 
Informe(1)324 
infortúnios(1)314 
infra(8)65, 86, 106 
ingratidão(1)316 
Ingratidão(1)310 
inimigo(44)21, 22, 23 
Inimigo(13)133, 136, 136 
inimigos(9)22, 75, 80 
injúria(3)118, 235, 314 
injuriado(2)27, 128 
injúrias(1)323 
injusta(1)321 
injustas(1)320 
injustiça(1)320 
inocência(1)311 
inocente(3)98, 133, 330 
inocentes(1)313 
inquietos(1)309 
Inquisição(1)70 
insolentes(1)328 
Instrua(1)325 
instrumento(1)163 
inteira(4)13, 62, 161 
inteireza(1)144 
inteiro(2)193, 246 
intente(1)327 
interessal(1)285 
interesse(1)23 
inumanidades(1)327 
inveja(8)286, 310, 311 
Inveja(1)201 
invejada(1)321 
invejado(1)321 
invejas(1)311 
invejoso(5)27*, 136*, 159 
Invejoso(2)133, 136 
invejosos(1)323 
inventando(1)322 
inventou(1)321 
inverno(2)115, 137* 
Inverno(44)13, 16, 20 
io(1)188 
ir(19)12, 12*, 25 
Ir(13)52, 72, 105 
ira(6)20, 53, 89* 
irá(5)27, 28*, 36 
Ira(2)89*, 137 
irado(1)119 
irás(3)27*, 30*, 128* 
irei(1)251 
Iria(3)48, 260, 267 
irmã(2)144, 144 
Irmã(1)155 
irmão(5)26*, 40, 78 
Irmão(5)137, 137, 154 
irmãos(1)318 
Irmãos(12)89*, 133, 137 
irritará(1)324 
isso(6)29*, 73, 111 
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Isso(3)36, 276, 289 
isto(8)115, 194, 221 
Isto(23)14, 50, 102 
J(1)133 
já(12)17, 17, 17 
Já(18)15, 22, 49 
Jamais(1)312 
janeileira(1)169 
Janeiro(63)12*, 12*, 13* 
janeleira(4)107, 112, 204* 
Janeleira(3)134, 134, 134 
janta(9)11*, 57*, 67 
jantar(3)72, 98, 202 
Jantar(5)67, 134, 134 
jantas(2)67, 264 
jantes(1)27 
Jantes(1)134 
jardins(1)276 
Jarras(1)233 
jarro(3)134, 161, 203 
Jarro(1)134 
jaz(10)28, 33, 49 
jazigo(1)185 
Jehu(1)327 
jeira(2)48, 242 
jeito(3)90*, 288, 330 
jeitos(1)309 
jejua(2)74, 132 
Jejua(3)120, 135, 135 
jejuar(2)13, 74 
Jejuar(5)126, 135, 135 
jejum(2)154, 304 
Jejum(8)80, 104, 135 
Jesabel(1)327 
Jesus(1)323 
João(31)14, 15, 17* 
joeira(1)15 
joga(7)19, 39, 56 
Joga(1)137 
jogador(1)122 
jogando(1)59 
jogar(2)57, 122 
Jogar(1)137 
Jogará(1)137 
jogo(17)20*, 21, 21 
Jogo(8)137, 137, 137 
jogos(1)322 
Jogou(1)137 
jogues(4)23*, 137*, 183 
jornada(2)166, 204 
Jornada(2)157, 281 
Josué(1)327 
Judas(4)80, 219, 260 
Judeu(2)132, 221 
jugo(1)48 
juiz(3)29*, 46, 130* 
Juiz(21)18, 18, 18 
Juízes(3)187, 266, 317 
juízo(8)45, 167, 169 
Juízo(1)86 
juízos(1)313 
julga(3)16*, 86, 125* 
julgado(1)26* 
julgam(1)321 
julgamos(1)78 
julgar(1)241 
julgava(1)328 
Julgava(1)327 
Julho(3)16*, 48, 138 
Junho(9)16*, 89, 107 
junta(1)172 
juntas(1)308 
juntes(1)285 

junto(8)30, 43, 43 
Junto(1)251* 
Jurado(2)15, 181 
juram(2)132, 268 
jurar(3)71, 110, 169 
Jurei(1)211 
jurou(1)163 
Jurou(1)97 
justas(1)320 
justiça(2)105, 149 
Justiça(4)126, 314, 324 
justo(4)28, 195, 208 
justos(3)29*, 265*, 328* 
la(26)20*, 20*, 30* 
lá(18)13*, 42, 50 
lã(17)27, 29*, 51 
Lá(31)16, 29*, 60 
Lã(8)139, 139, 139 
labareda(1)173 
laboreiro(1)134 
labuta(1)255 
laço(7)29, 29, 30* 
Ladainhas(1)108 
lado(4)32*, 114, 167 
lados(2)325, 325 
ladra(9)57, 57, 57 
Ladra(3)140, 140, 140 
ladrão(29)16, 29*, 35 
Ladrão(19)139, 139, 139 
Ladrãozinho(2)16*, 139 
Ladrar(1)140 
ladre(6)57, 58, 120 
Ladre(3)57, 140, 140 
ladrões(5)18, 20, 27 
Ladrões(3)139, 139, 140 
lagar(1)335 
lagarta(1)286 
lagartos(1)72 
lagos(1)288 
lama(8)15*, 15*, 30 
lamas(1)17 
lambe(12)33*, 35, 38 
Lambe(3)140, 140, 140 
lambendo(1)257 
Lambendo(1)140 
Lamber(2)83, 140 
lambeu(2)49*, 49* 
Lambeu(1)140 
lambida(3)48, 148, 192 
Lamego(2)234, 335 
lampas(1)142 
lança(7)48, 58, 87 
lançada(2)175, 176 
lançam(2)17, 221 
lançar(1)15 
Lançar(2)124, 207 
lanças(1)194 
lances(2)243, 244 
lande(3)34, 155, 221 
lar(12)27*, 62, 62* 
laranja(3)171, 278, 280 
larga(6)24*, 93*, 120 
largamente(2)235, 338 
largar(1)262 
largo(13)32*, 65, 66 
las(8)87, 163, 191 
lastima(1)324 
lastimam(1)311 
lástimas(1)311 
Lástimas(2)140, 140 
lastimeiro(1)91 
latim(1)248 
Latim(2)171, 178 

lava(17)14, 15, 51 
Lava(3)140, 140, 140 
lavada(1)156 
Lavada(1)140 
lavadas(4)86, 156, 156 
lavados(1)102 
lavar(3)32*, 69, 333 
Lavar(2)140, 140 
lavei(3)50, 186, 286 
lavem(1)16* 
lavor(1)275 
lavra(1)126 
Lavra(4)140, 140, 140 
lavrada(3)16*, 140*, 284 
Lavrada(1)141 
lavrado(2)26, 147 
Lavrado(1)140 
lavrador(2)13*, 62* 
Lavrador(9)28, 140, 140 
lavrar(2)60, 235 
Lavrar(1)140 
lavre(2)27, 48 
lazeira(4)25, 177, 199 
lê(5)78, 79, 79 
lea(1)255 
leal(11)23*, 46, 102 
leão(3)33*, 141*, 218 
Leão(1)141 
leas(2)80, 306 
leboreiro(2)13*, 120 
lebre(11)41*, 120, 120 
Lebre(11)141, 141, 141 
lebreiro(1)215 
lebres(3)74, 120, 263 
Lebres(1)141 
Legista(1)86 
légua(1)233 
léguas(2)68, 204 
lei(11)24, 27*, 116 
Lei(15)132, 141, 141 
leias(2)32*, 37 
leis(3)80*, 141*, 141* 
Leis(6)138, 141, 141 
leitão(4)162, 206, 247 
Leitão(1)48 
leite(14)34, 40, 47 
Leite(11)32*, 141, 141 
leito(1)156 
lembra(7)15, 122, 137* 
lembrado(2)206, 260 
lembrar(3)35, 96, 205 
lenço(1)143 
lenha(30)12, 12*, 27* 
Lenha(9)13*, 27*, 95* 
lenta(1)320 
lento(1)283 
ler(1)255 
letra(2)189, 259 
letrado(4)23*, 78, 99* 
Letrado(7)110, 159, 159 
Letrados(1)317 
letras(3)35, 78, 108 
Letras(2)87, 328 
leva(40)14, 14, 16 
Leva(1)142 
levam(5)156, 198, 203 
levan(1)191 
Levando(1)188 
levanta(19)58, 60, 68 
levantam(8)11*, 11*, 54* 
levantar(1)269 
Levantas(1)141 
levante(3)38, 162, 300 

levantes(1)141 
Levantou(5)100, 116, 226 
levar(6)23*, 94, 123 
Levar(9)14, 100, 111 
levarás(2)205, 246 
levares(2)47, 55 
leve(11)30, 85, 105 
Leve(3)93, 142, 271* 
leviandade(1)315 
leviano(2)313, 320 
levianos(1)315 
Levita(1)327 
lha(3)100, 216, 259 
lhe(362)12*, 13*, 13 
lhes(10)115, 135, 151 
lho(9)38, 72, 96 
liberal(3)82, 241, 325 
liberdade(3)135, 229, 240 
liga(2)203, 310 
ligeira(1)15 
ligeiro(2)15, 270 
ligeiros(1)325 
lima(1)170 
limão(2)332, 332 
limpa(6)15, 96, 104 
limpeza(1)201 
lince(1)305 
língua(17)84, 85, 139 
Língua(13)142, 142, 142 
línguas(1)313 
linguiças(1)147 
linha(4)16, 155, 286 
linhaça(2)50, 280 
linhagens(2)17, 142* 
Linhagens(1)142 
linhas(1)19 
linho(8)109, 115, 116 
Linho(5)143, 143, 143 
lisa(1)170 
Lisboa(3)108, 128, 204 
lisonjeado(1)323 
lisonjeando(1)322 
Lisonjeira(2)143, 143 
lisonjeiro(3)23*, 219, 229 
lisonjeiros(1)313 
listra(1)143* 
Listra(1)143 
livre(6)129, 135, 242 
livres(1)190 
livros(1)315 
lo(48)18*, 21, 23 
Loba(2)143, 143 
lobo(25)27*, 29*, 31 
Lobo(26)103, 143, 143 
lobos(4)30, 57, 57 
Lobos(4)143, 143, 143 
lodo(7)30, 102, 119 
logo(30)21, 23*, 30* 
logra(2)98, 300 
lograda(1)59 
logrados(2)28*, 81* 
logram(2)13, 65 
lograr(2)80, 113 
lombo(2)58, 192 
longa(9)36, 72, 123 
Longa(1)175 
longamente(2)55, 72 
longas(6)17, 32*, 54* 
longe(33)15*, 22, 31* 
longo(5)41, 48, 116 
Longo(1)26 
los(5)16*, 16*, 311 
louca(4)40, 54, 167 
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louçã(8)35, 51, 139 
Louçã(5)144, 144, 144 
loucas(3)191, 196, 251 
Loucas(1)144 
louco(4)24, 159, 221 
Louco(6)144, 144, 144 
loucos(1)144 
Loucos(1)144 
loucura(6)46, 57, 150 
louro(4)74, 230, 290 
louva(13)13*, 16*, 53 
louvada(1)171 
louvados(1)239 
louvam(1)317 
louvar(1)13* 
Louvar(1)144 
louvável(1)323 
louves(5)27, 32*, 76 
Louvor(2)144, 144 
Louvores(1)144 
lua(5)30*, 144*, 172* 
Lua(9)15*, 144, 144 
luar(1)257 
Luar(4)16*, 133, 203 
Lucas(2)260, 340 
lugar(23)20, 31*, 92 
Lugar(4)101, 222, 250 
Lugares(1)276 
luta(3)255, 255, 255 
luto(1)339 
luxurioso(2)129, 296 
luz(5)105, 183, 193 
Luza(1)326 
luzes(1)326 
Luzia(5)88, 88, 180 
luzido(1)47 
M(1)304 
ma(2)76, 166 
má(81)13*, 13*, 16 
Má(23)153, 153, 153 
maça(1)71 
maçã(5)27, 73, 112 
Maça(2)145, 158* 
Maçã(4)145, 145, 145 
maçarocas(2)176, 281 
maças(1)282 
maçãs(1)340 
Macedónia(1)324 
machado(3)145*, 212, 212 
Machado(1)145 
macho(2)173, 238 
macio(2)148, 281 
maço(9)13*, 27*, 74 
Madalena(2)109, 111 
madeira(5)60, 111, 205 
madeiro(7)13, 13*, 34 
madeiros(3)115, 212, 238 
madeixas(5)12*, 119, 134 
madrasta(3)33*, 145*, 305 
Madrasta(2)79, 145 
Madrinha(1)51 
madruga(8)19*, 85, 99 
Madruga(3)145, 145, 290 
madrugar(9)20*, 30*, 85 
Madrugar(3)145, 145, 145 
madruguei(2)29*, 281 
Madruguei(1)145 
madura(3)16, 270, 333 
Madura(3)145, 145, 145 
maduras(4)96, 96, 282 
Maduras(3)145, 145, 145 
madureça(1)145 
madurecem(1)144 

maduro(5)40, 95, 161 
mãe(16)23*, 33*, 33* 
Mãe(42)30*, 46, 56 
Mães(1)146 
Mafoma(1)289 
Magnânimo(2)318, 318 
mágoa(6)78, 149, 160 
magra(13)13*, 42, 59 
Magra(5)145, 145, 145 
magro(13)116, 124, 125 
Magro(1)145 
Mãi(2)145, 145 
Maio(87)12, 12, 12 
maior(27)43, 59, 93 
Maior(4)26*, 166*, 322 
maiores(5)53, 66, 163 
mais(275)13, 13, 14 
Mais(221)13*, 13*, 13* 
Majestade(1)324 
mal(305)13, 13, 13* 
Mal(84)25, 27*, 35 
mala(1)39* 
malbarata(2)151*, 189* 
Malbaratar(1)151 
maldade(5)30*, 78, 249 
maldades(1)318 
maldição(2)232, 332 
maleita(1)292 
maleitas(4)21*, 21*, 202* 
males(6)57, 172, 249 
Males(1)151 
malfeitas(1)316 
malha(7)40, 59*, 158 
malhada(2)181, 334 
malhar(1)235 
Malhar(1)235 
malho(3)40, 231, 273 
malícia(9)17, 141, 154 
Malícia(4)151, 151, 151 
malicioso(1)276 
malogra(1)61 
malsins(1)313 
maltratam(1)320 
mama(5)40, 52, 79 
mamar(1)40 
manca(9)42, 52, 63 
mancebinho(2)103, 133 
mancebo(13)13*, 24*, 58 
Mancebo(2)151, 151 
mancebos(2)84, 207 
mancha(2)210*, 277 
manco(3)17, 18, 167 
manda(26)18, 20*, 23 
Manda(10)23, 80, 123 
mandado(7)23*, 28, 130 
mandados(8)13*, 27, 55 
Mandados(1)152 
mandai(5)118, 164, 168 
mandam(5)141, 183, 188 
Mandam(1)152 
mandamento(1)249 
mandar(5)39, 105, 322 
Mandar(4)151, 151, 151 
mandarim(1)248 
mande(1)310 
Mande(1)152 
Mandei(1)197 
mandil(2)12, 14 
mandou(3)242, 252, 327 
Mandou(1)152 
maneira(4)163, 167, 190 
maneiro(2)124, 124 
manga(6)113, 196, 204 

mangas(2)44, 72 
manha(1)171 
manhã(17)13*, 45, 60 
Manhã(3)194*, 254, 304 
manhas(3)26, 80, 281 
manhãs(1)12 
Manhas(2)152, 152 
Manhãs(1)94 
manifesta(1)322 
Manilha(2)152, 152 
manjar(9)33*, 97, 141* 
Manjar(1)152 
manjares(3)199, 232, 335 
manqueja(1)127 
mansa(4)15*, 40, 126 
manso(12)28, 48, 48 
mansos(1)320 
manta(1)245 
manteiga(6)50, 57, 117 
mantém(8)62, 86, 104 
mantêm(3)43, 153, 234 
mantenha(1)85 
mantens(1)62 
manter(4)44, 200, 284 
mão(118)12*, 13*, 14 
Máo(2)152, 158 
Mão(26)17*, 140, 155 
mãos(39)17, 23, 25 
Mãos(8)155, 155, 156 
mar(13)13*, 15*, 27* 
Mar(44)14, 14, 15 
maracotão(1)230 
marcegão(2)280, 306 
Marcegão(1)157 
Março(42)12*, 12*, 14 
Marcos(2)257, 263 
maré(2)244, 251* 
marear(2)16, 181 
Mares(1)172 
Maria(22)16, 26*, 35* 
marida(1)268 
marido(21)16*, 19*, 29* 
Marido(44)61, 75, 75 
Marinha(3)124, 333, 334 
marra(2)60, 75 
Marta(8)38, 57, 104 
Martinho(13)34, 53, 138 
mas(119)11*, 15, 16* 
más(25)45, 49, 49 
Más(7)87, 153, 153 
masquinha(1)165 
massa(2)201, 293 
Massa(5)145, 145, 145 
mata(39)13*, 14, 17 
Mata(4)158, 158, 158 
matadura(1)178 
matam(6)49, 57, 60 
matar(4)58, 114, 196 
Matar(1)209 
mataram(2)233, 257 
matarei(1)82 
Matasão(1)86 
matassem(1)262 
matavam(1)324 
mate(3)86, 107, 183 
Matérias(1)327 
Mateus(3)100, 267, 333 
Matias(1)260 
mato(9)116, 124, 142 
matou(5)33*, 67, 149 
mau(171)12, 13*, 16 
Mau(69)16*, 23, 23* 
maus(34)23*, 23*, 24* 

Maus(6)152, 153, 153 
mazela(2)158*, 212 
Mazela(3)158, 158, 158 
me(283)11*, 12, 12 
mealheiro(2)68, 199 
meante(1)133 
mecha(4)150, 231, 265 
mede(2)33, 340 
medem(1)190 
médico(1)166* 
Médico(19)11*, 16, 92 
Médicos(4)48, 159, 159 
medida(7)30*, 91, 135 
mediocridade(1)324 
medo(26)14, 18, 20 
Medo(9)159, 159, 159 
medra(1)292 
Medra(2)159, 159 
medrado(2)48, 110 
medrar(4)13*, 157, 159* 
Medrar(2)159, 159 
medrarás(1)120 
medre(4)32, 75, 141 
medrou(2)27*, 136* 
Medrou(1)159 
meia(13)13*, 16, 35 
Meia(3)56, 331, 335 
meias(3)34, 47, 244 
Meijão(2)94, 167 
meio(18)20, 34, 39* 
Meio(1)305 
meios(2)316, 326 
meirinho(3)159*, 159*, 159* 
Meirinho(6)18, 18, 119 
mel(40)11*, 11*, 11* 
Mel(19)159, 159, 159 
melão(1)234 
Melão(3)160, 160, 160 
melhor(45)13, 13*, 16* 
Melhor(85)19, 19, 22 
melhora(5)86, 131, 131 
melhorado(2)96, 138 
melhorados(1)27* 
melhorará(3)44, 64, 153 
melhores(7)24, 44, 112 
melhoria(1)250 
Melhoria(2)162, 162 
membros(1)314 
memória(1)321 
memórias(1)327 
mendigar(2)149, 209 
menina(2)181, 339 
Menina(5)63, 162, 162 
meninice(1)322 
meninices(1)84 
menino(13)24, 74, 91 
Menino(14)107, 151, 162 
meninos(8)75, 87, 133 
Meninos(3)162, 162, 162 
menor(2)137, 196 
menores(1)140 
menos(27)18*, 43, 45 
Menos(3)162, 196, 334 
mensageira(2)14, 125 
mente(11)22, 29, 54 
Mente(11)142, 162, 162 
mentem(2)167, 300 
Mentem(1)163 
mentindo(1)163 
mentir(4)196, 268, 271* 
Mentir(5)162, 162, 162 
mentira(12)18, 30*, 33* 
Mentira(10)163, 163, 163 



73

mentiras(4)128, 283, 314 
Mentiras(5)53, 163, 163 
mentiria(1)196 
Mentiria(1)162 
mentiroso(3)30*, 149, 219 
Mentiroso(3)163, 163, 163 
Mentirosos(1)163 
mentiu(1)97 
Mentiu(1)163 
mercado(4)19, 101, 177 
Mercado(3)164, 164, 234 
mercador(1)191 
Mercador(2)110, 188 
Mercadoria(1)35 
mercê(5)20*, 86*, 160 
merco(1)226 
mercúrio(1)286 
Mercúrio(1)183 
mereça(1)145 
mereçam(1)321 
merece(7)41, 70, 99 
merecem(2)35, 321 
merecer(4)148, 148, 312 
merecida(1)321 
merecimento(1)322 
merenda(4)67, 134, 147 
Merenda(3)76*, 164, 164* 
merendar(2)67, 83 
merendes(2)115, 204 
méritos(2)310, 325 
mês(18)26, 26*, 32* 
Mês(2)164*, 166 
mesa(42)18*, 23*, 31* 
Mesa(14)164, 164, 164 
meses(2)58, 236 
mesma(6)32, 142, 168 
mesmas(1)183 
mesmeidade(1)324 
mesmo(12)20*, 77*, 83 
mesmos(2)13*, 176* 
mesquinha(4)13*, 158, 169 
Mesquinha(4)164, 164, 164 
mesquinho(14)27*, 52, 61 
Mesquinho(7)164, 164, 164 
mestra(1)180 
mestre(2)86, 283 
Mestre(8)113, 156, 165 
mestres(1)166* 
mesura(1)332 
meta(5)59*, 156*, 184 
metade(8)21, 91, 91 
Metais(1)165 
metas(18)16, 35, 50 
Metas(2)165, 165 
mete(36)17*, 24, 36 
Mete(10)30*, 101, 156 
Metei(2)83, 165 
metem(1)137 
meter(4)81, 84, 231 
Meter(9)67, 165, 165 
Meterei(1)165 
metermos(1)312 
Metes(3)29*, 58, 176* 
meteu(2)240, 257 
Meteu(3)13*, 165, 176* 
meu(104)13*, 13*, 20* 
Meu(14)90, 107, 113 
meus(14)16*, 19, 84 
Meus(4)113, 165, 166 
mexer(2)74, 328 
mexeriquem(1)309 
mexida(2)73, 198 
Mez(2)164*, 166 

mezinha(4)15*, 15*, 286 
miador(2)124, 127 
migalha(6)22, 36, 149 
migalhas(1)118 
migue(1)73 
Miguel(19)12, 12, 23 
mijam(1)203 
mijar(2)28*, 48 
Mijar(5)111, 159, 166 
mijo(1)251* 
mil(13)12, 12, 12 
milho(3)30, 126, 158 
mim(30)12, 26*, 26* 
mimo(1)162 
minga(1)88 
mingam(1)67 
míngua(3)201, 261, 289 
Míngua(1)166 
minguado(2)11*, 335 
minguam(1)264 
Minguante(1)134 
minguar(2)144, 230 
Minguar(1)166 
minha(91)18, 19, 19 
Minha(11)20, 24*, 29 
minhas(5)151, 156, 187 
Minho(1)205 
Ministro(2)311, 322 
Ministros(6)314, 321, 324 
minta(1)27 
miolos(2)30, 144 
miséria(1)311 
misericórdia(1)324 
Missa(14)11*, 60, 100 
missar(1)166* 
Missar(1)166 
Missas(2)166, 231 
mister(32)15*, 30*, 42 
Mistério(2)327, 327 
mistura(3)104, 135, 222 
misturado(2)242, 259 
mitigar(1)327 
miúda(4)93, 119, 210 
miudamente(1)324 
miúdo(2)61, 200 
mo(6)16*, 59, 218 
moça(34)20*, 24*, 27 
Moça(29)19*, 63, 76 
moças(3)200, 253, 301 
mocha(1)52 
mocidade(5)98, 126, 300 
Mocidade(3)167, 167, 300 
moço(78)12, 12, 23 
Moço(28)118, 167, 167 
moços(3)313, 314, 320 
Modesto(1)325 
moeda(2)195, 219 
Moeda(4)168, 168, 168 
moem(1)99 
moenda(3)12, 26*, 168* 
Moenda(1)168 
moer(4)18, 25, 104 
mofa(1)64 
mofina(1)178 
mofino(3)65, 120, 254 
mói(5)15, 22, 168 
moía(3)91, 162, 168 
moinho(18)11*, 15, 15 
Moinho(11)168, 168, 168 
moio(2)110, 258 
moios(3)29*, 233, 267 
moita(3)58, 165, 211 
molde(1)240 

mole(10)14, 32*, 65 
Mole(5)169, 172, 172 
moleira(1)72 
moleiro(1)277 
Moleiro(1)168 
molha(1)330 
molhada(4)30*, 218*, 333 
molhado(11)12, 38, 68 
molhados(1)239 
molhar(2)217, 276 
molharmos(2)39, 253 
Molher(2)169, 178 
molinhoso(2)109, 134 
Molle(2)169, 172 
mona(5)17, 17, 172 
Mona(2)172, 172 
Monarca(2)322, 322 
Monarquia(1)315 
monco(1)114 
monge(2)128*, 172* 
Monge(1)172 
Montanhês(2)172, 172 
monte(16)36, 56, 56 
Monte(8)27, 36, 100 
montes(2)130, 193 
montês(1)66 
Montes(3)172, 172, 204 
monturo(4)53, 148, 185 
Monturo(4)173, 173, 173 
monturos(2)11*, 178* 
Monturos(1)173 
mor(2)94, 227 
mora(8)19, 24*, 70 
Morcela(1)124 
morda(2)57, 140 
mordas(2)17, 256 
morde(6)11*, 58, 87 
Morde(1)173 
mordedura(1)31 
mordem(1)58 
mordendo(2)140, 257 
Morder(4)37, 83, 173 
mordeu(2)202, 261 
mordidas(1)321 
mordido(2)58, 115 
moreira(1)27 
mores(2)100, 101 
mormente(1)24* 
morou(3)27*, 136*, 159 
morra(3)104, 112, 173 
Morra(4)104, 173, 173 
morram(2)249, 261 
Morram(1)174 
morre(25)41, 41*, 70 
Morre(11)90*, 173, 173 
morrem(6)60, 79, 127 
Morrem(4)36, 60, 173 
morrer(19)25, 27*, 27* 
Morrer(7)173, 173, 173 
morrera(1)13* 
morreram(1)317 
morreremos(2)206, 300 
Morreremos(1)173 
morreria(1)262 
morreu(3)31, 238, 279 
Morreu(3)173, 173, 238 
morta(16)18, 20*, 32* 
Morta(4)11*, 175, 175 
mortal(5)96, 262, 271* 
mortalha(3)142, 219, 246 
morte(38)13, 15, 23 
Morte(21)174, 174, 174 
mortes(2)173, 274 

morto(30)16*, 17*, 25 
Morto(11)13*, 13*, 75* 
mortos(4)21, 22, 147 
Mortos(2)175, 175 
mosca(5)17, 30, 41 
Mosca(5)175, 175, 175 
moscas(4)72, 160, 183 
Moscas(1)175 
mossa(2)186, 299 
Mostarda(3)175, 175, 175 
mosteiro(1)23* 
mosto(12)14, 16, 16 
Mosto(6)175, 175, 175 
mostra(12)23*, 42, 68 
Mostrais(2)119, 198 
mostram(2)187, 196 
mostrar(4)28, 315, 325 
mostrem(1)314 
mostres(2)191, 280 
moucas(3)144, 191, 196 
mouco(1)241 
Mouro(13)19, 20*, 175 
Mouros(2)13*, 176* 
mouta(5)13*, 29*, 176* 
Mouta(1)176 
moutas(2)221, 251* 
movediça(2)178, 209 
Movediça(2)176, 176 
muar(1)224 
muda(17)21, 26*, 30* 
Muda(5)176, 176, 176 
mudado(6)48, 77, 176 
Mudado(3)77, 176, 283 
mudam(1)313 
mudança(1)323 
Mudança(2)47, 180 
mudanças(1)309 
mudando(2)48, 285 
mudar(6)130, 160, 176 
Mudar(4)174, 176, 176 
mudas(3)200, 253, 301 
mude(2)185, 324 
mudo(6)23*, 36, 183 
mui(16)23, 23, 32* 
muita(22)21, 34, 34 
Muita(5)126, 176, 177 
muitas(27)17, 26, 27* 
Muitas(12)12*, 30*, 51 
muito(171)11, 11*, 12* 
Muito(53)57, 102, 102 
muitos(44)15*, 17*, 21* 
Muitos(26)19, 22, 22 
mula(24)13*, 13*, 25 
Mula(19)20*, 171, 175 
mulas(1)23* 
mulato(4)51, 178, 203 
mulher(46)13*, 13*, 13* 
Mulher(222)26, 30*, 46 
Mulheres(6)117, 171, 273 
mulo(1)186 
Mulo(3)31*, 178, 248 
multidão(1)327 
Mundo(26)12, 25, 164 
murmura(1)33 
muro(4)96, 178*, 266 
Muro(1)178 
muros(3)11*, 173, 178* 
Musgo(2)178, 178 
na(329)11*, 13*, 13* 
Na(43)14, 18, 19 
nabal(1)274 
Nabal(2)179, 179 
nabo(4)83, 110, 125 
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Nabo(3)179, 179, 179 
nabos(3)13*, 55, 80 
Nabos(3)179, 179, 179 
nada(49)13, 20, 32* 
Nada(23)179, 179, 179 
nadando(2)26, 153 
Nadando(1)180 
nadar(5)86, 180, 211 
Nadar(5)40*, 180, 180 
nadem(2)212, 273 
Nadem(1)180 
nado(2)147, 232 
namorada(2)20*, 32 
namorado(1)219 
namorados(2)30*, 180* 
Namorados(1)180 
não(1769)11*, 11*, 11* 
Não(410)11, 11*, 11* 
nariz(2)175, 215 
nas(16)12, 24, 34 
Nas(8)32*, 35, 36 
nasça(6)31, 44, 80 
nasce(18)24*, 70, 87 
Nasce(2)131, 191 
nascem(3)216, 326, 327 
nasceram(1)311 
nasceu(1)311 
nasci(2)237, 271* 
nascida(1)17 
nascido(6)12, 113, 126 
Nascido(1)131 
nata(2)72, 142 
Natal(19)71*, 88, 180 
natura(3)35, 254, 305 
natural(8)14, 24, 32 
naturalmente(1)309 
natureza(9)103, 127, 130 
nau(2)26, 180* 
Nau(1)180 
naufragamos(1)314 
navio(3)29*, 172*, 180* 
Navio(1)180 
necessário(8)33*, 33*, 178 
necessidade(5)23*, 116, 
172* 
Necessidade(4)180, 180, 180 
necessita(1)315 
necessitado(2)26*, 129 
Necia(1)180 
Necio(8)180, 180, 180 
Necios(1)180 
nega(5)82, 106, 207 
negar(7)27*, 81, 177 
Negar(1)181 
negócio(8)25, 54, 77 
negócios(1)324 
negra(3)142, 218, 300 
Negra(4)62*, 67, 181 
negras(3)15, 79, 133 
Negras(1)181 
negrigura(1)273 
negro(11)35, 61, 78 
Negro(4)61, 90, 181 
negros(3)17, 20, 105 
Negros(2)181, 181 
nela(19)27, 37, 53 
nele(4)29, 71, 251* 
nem(445)11, 12, 13* 
Nem(161)15, 16, 20* 
nenhum(27)13*, 21, 23* 
Nenhum(8)155, 174, 183 
nenhuma(11)34, 120, 121 
néscia(1)99 

néscio(18)35, 46, 69 
Néscio(2)81, 180 
néscios(10)13*, 47, 98 
nessa(1)286 
nesta(2)36, 103 
Nesta(1)190* 
neste(2)59, 237 
Neste(6)164, 228, 283 
netos(3)89, 114, 154 
neva(3)264, 297, 303 
nevado(1)19 
nevar(1)71* 
neve(5)83, 193, 259 
Neve(7)15*, 184, 184 
neves(2)26, 26 
Neves(2)184, 184 
Névoa(2)184, 184* 
nevoso(3)26*, 109, 134 
Nicolau(1)184 
ninguém(37)13*, 24, 29* 
Ninguém(28)24*, 29, 37 
ninho(22)12*, 23*, 33* 
Ninho(10)185, 185, 185 
no(380)12, 12*, 13* 
nó(8)27, 63, 151 
No(38)12, 13, 13 
nobre(6)13*, 185*, 201 
Nobre(1)185 
nobres(1)319 
Nobres(1)313 
nobreza(4)201, 243, 262 
nódoa(2)14, 157 
Nódoa(1)185 
nódoas(4)12*, 12*, 185* 
nogal(1)332 
Nogal(1)218 
nogueira(1)94 
Nogueira(1)272 
noite(35)18, 18, 28 
Noite(1)185 
noites(5)17, 24*, 64 
noiva(2)172, 177 
Noiva(4)185, 185, 185 
noivo(1)185 
nojenta(1)318 
nojo(1)49 
nome(16)58, 103, 113 
nomeação(1)135 
nomeie(2)242, 282 
nomes(1)326 
nora(5)44, 44, 274 
Nora(7)185, 185, 185 
nos(67)17, 20*, 39 
nós(8)33*, 84, 196* 
Nos(3)21, 312, 326 
Nós(2)17*, 299* 
nossa(18)32*, 33*, 40 
nossas(1)50 
nosso(11)18, 31*, 156* 
Nosso(1)325 
nossos(2)22, 209 
noster(1)202* 
Noster(1)246* 
Notável(1)315 
noutro(1)257 
nova(10)56, 59, 92 
novas(13)45, 46, 77 
novelo(1)115 
Novembro(4)68, 89, 157 
novidades(2)27, 316 
novo(21)27*, 32*, 35 
Novo(2)141, 243 
novos(5)24, 32, 56 

nozes(3)85, 185*, 340 
Nozes(1)185 
nu(3)74, 149, 182 
num(2)251, 256 
numa(2)41, 115 
número(1)309 
nunca(130)13, 13, 13* 
Nunca(54)16*, 23, 23* 
o(2612)11*, 11*, 11* 
O(559)11*, 11*, 12 
Ó(1)157 
obedece(5)183, 191, 241 
obedecem(1)320 
obedecer(4)39, 152, 322 
obra(12)21, 48, 87 
Obra(16)13*, 183, 183 
obram(2)177, 324 
obrar(4)255, 309, 313 
obras(14)24, 43, 44 
Obras(8)24, 187, 187 
obre(1)327 
Obre(1)327 
obreiro(5)94, 133, 219 
Obreiro(2)134, 234 
obriga(6)29*, 32, 220 
obrigação(1)317 
obrigações(1)326 
obrigado(2)81, 312 
obrigar(1)326 
observância(1)325 
ocasião(4)82, 314, 316 
ociosa(2)167, 300 
ociosidade(1)146 
óculos(2)189, 306 
Óculos(2)187, 187 
ocupado(2)81, 130 
ocupam(1)313 
ódio(1)146 
ódios(1)327 
ODIUM(1)308 
odre(4)13, 33*, 42 
Odre(6)187, 187, 187 
odreiro(2)36, 289 
Odreiro(1)138 
ofendas(3)27, 243, 244 
ofender(1)310 
ofensa(1)320 
ofensivas(1)312 
oficial(6)36, 82, 116 
Oficial(15)17, 46, 136 
ofício(18)17, 54, 91 
Ofício(19)17*, 77, 91 
ofícios(1)324 
oitavas(3)108, 250, 253 
oito(8)58, 89, 109 
olha(19)13, 13*, 16* 
Olha(5)188, 188, 189 
olhai(1)223* 
olham(1)189 
Olham(1)189 
Olhar(1)189 
Olhe(1)333 
olhes(3)15, 65, 275 
olho(52)15*, 23*, 24* 
Olho(20)151, 154, 189 
olhos(37)23*, 29*, 62 
Olhos(20)189, 189, 189 
Oliva(1)34* 
olival(1)128 
olivedo(3)69, 210, 260 
Oliveira(5)33*, 111, 190 
ombreiras(2)61, 225 
Ombreiras(2)190, 190 

ombro(3)71, 117, 130 
onça(1)237 
onças(4)19*, 76, 190* 
Onças(1)190 
onde(87)12, 15*, 17 
Onde(65)15*, 16*, 19* 
ontem(6)59, 128, 150 
Ontem(3)66, 128, 298 
onzena(2)91, 93 
onzeneiro(2)14, 109 
opostos(1)309 
oprimidos(1)323 
ora(4)112, 145*, 191 
Ora(6)112, 145*, 191 
orar(6)27*, 119*, 155* 
Orar(1)191 
ordem(2)30*, 331 
ordena(1)321 
ordenar(1)319 
ordenha(2)232, 295 
Ordinariamente(1)310 
ordinários(1)326 
orelha(11)11*, 40, 125 
Orelha(4)191, 191, 191 
orelhas(3)144, 196, 315 
Orelhas(4)191, 191, 191 
órfão(3)68, 114, 281 
orneja(1)31* 
ornejador(1)31* 
Ortelão(2)132, 191 
os(395)11*, 11*, 13* 
Os(30)16*, 83, 84 
osso(9)57, 58, 59 
Osso(9)73, 192, 192 
ossos(2)265, 320 
ostentação(1)321 
ou(305)12, 12, 12 
Ou(13)29*, 58, 82 
Ouça(1)326 
Oução(2)35, 286 
ourégãos(1)183 
ourelo(2)119, 198 
ouriço(1)185 
Ouriço(3)192, 193, 193 
ouro(39)16, 16, 27 
Ouro(24)192, 193, 193 
Ouros(1)194 
ousa(2)45, 152 
ousadia(1)316 
ousado(2)117, 130 
Ousado(3)192, 194, 194 
outeiro(4)133, 134, 275 
outra(35)14, 20, 36 
outras(7)15*, 24*, 42 
outrem(14)54, 64, 121 
outro(127)12*, 18, 19* 
Outro(1)29 
outros(30)33*, 46, 53 
Outubro(3)68, 157, 199 
ouve(29)13, 13*, 13* 
Ouve(4)194, 194, 194 
ouvem(3)77, 172, 204 
ouvi(3)257, 275, 320 
ouvido(1)318 
ouvidor(1)46 
ouvindo(1)268 
ouvir(6)12, 78, 163 
Ouvir(6)100, 166, 192 
ouvireis(1)102 
ovelha(25)11*, 12*, 15 
Ovelha(21)105, 192, 192 
ovelhas(8)11*, 11*, 86 
Ovelhas(10)11*, 26, 192 
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ovo(9)79, 80, 121 
Ovo(20)73, 193, 193 
ovos(7)28, 121, 121 
Ovos(2)193, 193 
pá(1)289 
paciência(1)42 
paciente(4)212, 254, 264 
Paço(6)18, 90*, 120 
padar(1)40 
padece(2)151, 203 
padecem(1)79 
padecer(2)318, 324 
padeira(5)20, 26, 136 
Padeira(7)195, 195, 195 
padeiras(3)33*, 146*, 200 
padrinho(1)195* 
Padrinho(3)17, 131, 195 
Pães(1)200 
paga(22)24, 31*, 37 
Paga(9)87, 195, 195 
pagada(1)48 
pagador(8)29*, 44, 45 
Pagador(5)195, 195, 195 
pagam(7)28, 29*, 29* 
Pagam(1)195 
pagar(10)29*, 29*, 57* 
Pagar(8)195, 195, 195 
pagará(3)52, 185*, 269 
pagarão(1)284 
pagarei(2)106, 151 
Pagarei(2)195, 196 
pagareis(1)206 
pagarem(1)323 
pagasse(1)162 
Pagasse(1)196 
pago(4)22, 110, 110 
Pago(1)196 
pague(3)87, 142, 249 
Pague(2)195, 195 
Paguei(1)168 
pai(8)20*, 33*, 34 
Pai(50)24, 45, 46 
Paio(2)159, 246 
pais(2)33*, 196* 
Pais(3)84, 99, 320 
paixão(1)315 
paixões(1)313 
pajem(1)92 
palanque(1)305 
Palanque(2)196, 196 
palavra(19)13*, 15, 27* 
Palavra(14)196, 196, 196 
palavras(19)24, 31, 32* 
Palavras(17)36, 124, 196 
palha(21)17*, 26, 91 
Palha(7)31*, 197, 197 
palheiro(4)58, 74, 165 
palhinhas(1)32 
palma(3)20, 35, 286 
palmo(10)49, 88, 100 
palrar(1)313 
palreira(1)169 
Palreira(1)197 
palreiro(2)23*, 57 
Palreiro(5)197, 197, 197 
Panal(3)197, 197, 198 
pancada(1)65 
pancadas(3)106, 255, 332 
pandeiro(1)17 
Pandeiro(3)198, 198, 198 
panela(7)31*, 62, 101 
Panela(13)73, 198, 198 
Panelas(1)198 

panete(1)108 
pano(25)26, 26, 29* 
Pano(12)198, 198, 198 
pão(167)12, 12, 12* 
Páo(2)199, 206 
Pão(102)29*, 36*, 56 
papa(3)165, 202*, 246* 
Papa(6)152, 173, 242 
papagaio(2)21*, 202* 
Papagaio(2)202, 202 
papas(2)72, 98 
Papas(4)200, 202, 202 
papem(1)183 
papo(21)26*, 33*, 38 
Papo(9)202, 202, 202 
Papos(2)202, 202 
par(19)27, 27*, 27* 
Par(2)202, 202 
para(252)11*, 11*, 11* 
pára(1)277 
Para(44)13*, 18, 27 
parado(1)266 
Paraíso(5)131, 199, 200 
parceiro(10)16*, 24, 34 
Parceiro(5)202, 202, 203 
parcialidades(1)313 
parda(3)72, 121, 206 
Parda(2)142, 203 
pardais(2)205, 287 
Pardais(4)203, 203, 203 
pardo(3)31*, 146, 146 
Pardo(3)203, 203, 203 
pardos(1)123 
Pardos(1)203 
pare(2)146, 326 
pareça(5)17, 77, 236 
Pareça(1)203 
parece(27)20, 38, 39 
Parece(11)193, 203, 203 
Parecê(1)203 
parecem(3)309, 310, 311 
parecer(8)31*, 37, 309 
Parecer(1)203 
parecerá(4)13*, 69*, 151 
Parecerá(1)203 
parede(3)37, 115, 286 
Parede(2)203, 203 
paredes(5)77, 156, 172 
Paredes(3)203, 203, 204 
parelha(4)53, 174, 176 
parelhas(1)192 
parem(1)146 
parente(10)22, 33, 43 
Parente(2)204, 204 
parentes(18)21*, 31, 68 
Parentes(8)204, 204, 204 
párias(1)136 
parida(5)64, 92, 170 
parido(1)113 
parir(6)70, 110, 111 
Parir(1)204 
PARIT(1)308 
pariu(2)33*, 204* 
Pariu(1)204 
parrafo(1)86 
parreira(4)134, 169, 204* 
Parreira(1)204 
Partamos(1)137 
parte(39)11*, 14, 18* 
partes(4)183, 294, 294 
particular(1)323 
partida(2)27, 35 
partido(3)30*, 78, 115* 

Partilha(2)204, 204 
Partir(2)204, 204 
parto(1)46 
parvo(3)54, 225, 254 
Parvo(3)204, 204, 204 
parvoíce(1)172 
parvos(2)27*, 204* 
pasce(1)192 
Páscoa(13)59, 180, 180 
Páscoas(2)12, 204 
passa(23)20, 36, 45 
Passa(5)205, 205, 205 
passada(9)15, 18, 155 
Passada(2)205, 205 
passadas(1)314 
passado(14)23, 26, 32* 
Passado(3)205, 205, 206 
passamos(2)75, 264 
Passamos(1)206 
passar(7)67, 96, 118 
Passar(7)205, 205, 205 
passara(1)205* 
pássara(4)81, 125, 145 
passaram(1)333 
Passaram(1)205 
passarei(1)246 
Passarei(1)205 
passarinho(13)44, 151, 153 
Passarinho(6)205, 205, 205 
Passarinhos(2)203, 205 
pássaro(17)12*, 38, 53 
Pássaro(1)205 
pássaros(1)209 
passatempo(2)131, 283 
passatempos(1)322 
passe(2)33, 157 
Passem(3)75, 206, 223 
passes(5)27, 134, 156 
passo(2)266, 279 
passos(4)67, 86, 94 
passou(1)279 
pasto(1)22 
Pasto(2)206, 206 
pastor(10)71, 119, 174 
Pastor(3)230, 275, 338 
pata(6)121, 147, 203 
Pata(4)206, 206, 206 
Pataca(3)206, 206, 206 
Pater(2)202*, 246* 
pato(3)72, 132, 292 
Pato(5)206, 206, 206 
pátria(1)298 
Pátria(2)206, 206 
pau(15)30, 40, 62* 
Pau(5)199, 199, 199 
paus(1)233 
Pavão(2)206, 206 
pavea(2)239, 267 
paz(21)29, 30*, 57 
Paz(16)90, 128, 206 
pé(44)22, 32*, 36 
Pé(22)207, 207, 207 
pea(1)49 
Pea(1)208 
Peão(1)277 
Pear(1)208 
peca(3)28, 64, 338 
peça(1)277 
Peca(2)208, 208 
pecado(4)29, 34*, 92 
Pecado(4)208, 208, 208 
pecador(1)195 
pecadores(3)29*, 265*, 328* 

pecados(2)34*, 34* 
Pecados(1)208 
peçam(1)325 
Pecar(1)208 
peças(2)105, 270 
peçonha(5)11*, 31*, 208* 
Peçonha(1)208 
pedaço(13)13*, 24, 49 
Pedaço(5)208, 208, 208 
pedaços(2)44, 200 
Pedaços(2)208, 208 
pede(20)18*, 31, 37 
Pede(3)209, 209, 209 
pedes(1)262 
pedi(1)96 
pedida(1)187 
Pedida(1)209 
pedido(3)16, 35, 150 
pedidor(1)46 
pedidos(1)310 
pedinte(1)103 
pedir(21)22, 27*, 41 
Pedir(6)88, 208, 208 
pedirá(3)137, 209, 245 
pedires(1)23 
pediu(2)137, 270 
Pediu(1)209 
pedra(23)14, 15, 15* 
Pedra(15)176, 178, 209 
pedrada(3)95, 154, 197 
pedrado(1)170 
pedras(10)12, 13*, 33* 
Pedras(8)209, 209, 209 
Pedreanes(3)176, 210, 210* 
Pedro(38)13*, 15, 23 
pega(17)74, 116, 143 
pêga(1)95 
Pega(4)81, 210, 210 
pegada(1)240 
pegamasso(3)74, 157, 275 
pegas(11)31*, 33*, 33* 
Pegas(1)210 
pego(1)314 
pegou(4)151, 154, 189 
pegue(1)286 
peior(10)108, 152, 152 
Peior(1)166 
peita(2)105, 249 
peito(3)59, 156, 229 
peitos(3)89*, 190, 310 
peixe(23)32, 41, 41* 
Peixe(19)209, 210, 210 
peja(2)139, 192 
pejo(1)163 
pela(57)18, 45, 47 
péla(1)39 
Pela(16)28*, 41, 41 
pelando(1)211 
pelas(2)106, 296 
Pelas(1)187 
pele(8)83, 124, 143 
Pele(7)192, 211, 211 
peleja(2)218, 294 
pelejam(4)62, 218, 294 
Pelejam(5)71, 139, 239 
pelejas(1)192 
pelejaste(2)126, 243 
peles(1)225 
peliteiros(1)255 
pelo(82)17, 17, 19 
pêlo(4)36, 149, 176 
Pelo(9)60, 108, 115 
Pêlo(6)211, 211, 211 
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pelos(10)37, 160, 189 
pêlos(1)229 
Pelos(4)24, 152, 214 
pena(20)11*, 29*, 41 
Pena(4)211, 212, 212 
penareis(2)254, 301 
penas(2)273, 282 
pende(3)53, 60, 208 
pendência(1)251 
Pendeu(1)227 
pendura(1)30 
peneira(10)27*, 29*, 39 
Peneira(3)211, 211, 211 
penhas(2)81*, 234 
penhor(13)28, 43, 43 
Penhor(7)211, 211, 211 
penitência(2)79*, 240 
Penna(1)211 
pensa(5)32*, 65, 87 
Pensa(1)212 
pensado(1)31* 
pensamento(3)17, 198, 283 
pensão(1)310 
Pensar(1)212 
penso(5)23*, 23*, 65 
Penso(2)212, 212 
pentea(3)151, 226, 278 
Pentear(1)212 
penteia(1)51 
Penteia(1)212 
peor(30)13*, 23, 24 
peorar(1)16* 
peorará(2)44, 64 
peores(2)64, 137 
pepino(1)212 
Pepino(2)212, 212 
pequena(11)56, 71, 86 
Pequena(1)212 
pequenas(5)33*, 141*, 317 
Pequenas(3)115, 212, 238 
pequenina(2)171, 262 
pequenino(1)212 
Pequenino(1)212 
pequeninos(4)75, 113, 115 
pequeno(12)21, 43, 48 
Pequeno(8)34*, 145*, 212 
pequenos(3)172, 244, 319 
Pequenos(1)212 
pêra(6)15, 112, 145* 
Pêra(3)212, 213, 213 
peral(2)162, 334 
pêras(10)23*, 28, 137* 
Pêras(9)26, 37*, 212 
perca(8)23*, 27, 30* 
Perca(3)103, 213, 213 
percas(6)91, 95, 254 
Percas(2)213, 214 
perda(13)19*, 29*, 31 
Perda(6)19*, 158, 213 
perdão(5)34, 139, 252 
Perdão(2)213, 213 
perde(54)23, 26, 28 
perdê(3)21, 266, 312 
Perde(24)93, 94, 122 
perdem(5)36, 79*, 79* 
Perdem(2)213, 214 
Perdemos(3)214, 214, 317 
Perdendo(4)90, 122, 213 
perder(16)20, 62, 122 
Perder(8)106, 213, 213 
perderá(2)152, 281 
perderás(2)55, 200 
Perderás(1)214 

perderei(2)27, 275 
Perdes(1)213 
perdeste(3)93, 127, 191 
Perdeste(1)213 
perdeu(13)26, 31, 33 
Perdeu(1)214 
Perdi(3)119, 248, 268 
perdição(1)311 
perdida(12)12, 26*, 103 
Perdida(3)31*, 214, 214 
perdido(10)19*, 39, 39 
Perdido(9)58, 120, 214 
Perdigão(5)125, 145, 215 
perdigotinhos(1)215 
perdigueiro(3)13*, 120, 134 
Perdigueiro(2)215, 215 
perdiz(4)109, 141, 211 
Perdiz(9)214, 215, 215 
perdoa(4)215, 277, 293 
Perdoa(1)215 
perdoado(1)208 
perdoar(3)140, 311, 320 
Perdoar(4)215, 215, 311 
perdões(1)251 
Perdoo(1)215 
perece(3)17, 86*, 106 
Perece(1)215 
Perecer(1)215 
Peregrinos(1)224 
pereira(2)212, 213* 
pergunta(21)27*, 32*, 99 
Pergunta(4)215, 215, 215 
perguntado(3)101, 103, 167 
Perguntado(2)215, 216 
perguntar(1)254 
Perguntar(2)215, 215 
perguntava(2)25, 216 
perguntou(1)318 
perigo(16)23, 29*, 100 
Perigo(8)216, 216, 216 
perigos(1)311 
Perigos(1)216 
perigosa(2)14, 272 
perigoso(7)92, 136, 159 
permeio(3)67, 134, 286 
permita(1)309 
permite(1)325 
permitir(1)323 
perna(9)32*, 53, 58 
Perna(3)216, 216, 216 
pernada(2)182, 223 
pernas(4)18, 30*, 163 
Pernas(4)216, 216, 216 
pernear(2)149, 209 
pernil(3)23, 235, 290 
pêro(6)66, 73, 200 
perro(2)91*, 301 
Perro(8)142, 216, 216 
persegue(2)159, 338 
perseguem(1)320 
perseguir(1)321 
perseverança(1)18 
Perseverança(2)217, 217 
perseverar(2)160, 322 
pertence(1)243 
perto(11)22, 28*, 84 
pés(23)33, 40*, 51 
Pés(14)56, 207, 207 
pesa(8)31*, 51, 97 
Pesa(1)302 
pesada(2)299, 331 
pesado(2)230, 234 
pesar(2)254, 266 

pesares(1)190* 
pesca(2)14, 210 
Pesca(1)217 
pescada(3)60, 211, 215 
Pescada(2)217, 217 
pescado(1)137 
Pescado(2)217, 217 
pescador(2)210, 217 
Pescador(5)14, 53, 217 
Pescar(2)217, 217 
pescoço(5)16, 22, 207 
peso(11)108, 160, 193 
Peso(4)217, 217, 217 
pessoa(10)106, 116, 118 
Pessoa(1)265 
pessoas(1)135 
pevide(2)122, 338 
Pevide(2)217, 217 
pez(3)13, 187, 286 
Physico(2)115, 217 
pia(1)205 
pica(7)100, 121, 146 
Pica(1)210 
picar(2)210, 262 
pichéis(4)23, 30*, 130* 
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rir(1)70 
Rir(3)248, 248, 248 
rirás(2)27*, 70 
Rirás(1)248 
risco(1)311 
riso(3)95, 156, 191 
Riso(4)248, 248, 248 
roa(3)59, 73, 192 
roca(7)62, 100, 103 
roça(5)25, 25, 51 
Roca(5)248, 248, 248 
Roça(2)248, 248 
rocim(11)31*, 44, 44 
Rocim(7)248, 248, 248 
roda(2)117, 237 
rodeamos(1)314 
rodeios(2)30*, 102 
rodilha(4)27*, 119*, 121 
Rodilha(1)248 
roedor(1)65 
Roedor(2)248, 248 
roer(2)73, 192 
Roer(3)249, 249, 249 
roga(2)31, 41 
Roga(3)249, 249, 249 
rogada(4)23*, 172*, 185 
Rogada(1)249 
Rogados(1)249 
rogais(1)105 
Rogais(1)249 
rogam(8)85, 174, 232 
Rogam(3)249, 249, 249 
rogar(4)31*, 76, 161 
Rogar(5)206, 249, 249 
Rogo(5)91, 249, 249 
rogos(1)149 
Rogos(3)152, 242, 249 
rogue(2)87, 195 
Rogue(1)249 
Roim(2)249, 253 

rola(1)38 
Rola(2)250, 250 
Roma(19)40, 42, 83 
Romarias(3)251, 251, 251 
romeiro(4)132, 251, 251* 
Romeiro(6)39, 47, 47 
Rompas(1)251* 
rompe(4)39, 90*, 256 
Rompe(2)251*, 251* 
romper(1)161 
Romper(2)251*, 251* 
Ronca(1)251* 
roncam(1)221 
Roncam(1)251* 
Roncar(1)251* 
ronceiro(1)30* 
Rosa(2)251*, 251* 
rosalgar(1)224 
Rosalgar(2)251*, 251* 
Rosas(1)251* 
rosna(2)31, 38 
Rosna(2)251*, 251* 
rosto(45)16, 16, 16* 
Rosto(18)252, 252, 252 
rostro(2)32, 33 
Rostro(1)34 
rota(5)36, 56, 145 
Rota(4)252, 252, 252 
roto(10)19, 84, 161 
Roto(3)252, 252, 252 
rou(2)152, 242 
Rou(6)152, 242, 252 
roubadores(1)313 
roubo(1)35 
roupa(4)39, 55, 85 
Roupa(7)118, 252, 252 
rouxinol(1)183 
Rouxinol(2)253, 253 
roxa(1)15 
roxo(2)15*, 274 
rua(3)71, 99, 305 
Rua(3)253, 253, 253 
rucilho(1)65 
Rucilho(3)253, 254, 254 
ruço(3)65, 66, 138 
rudeza(4)174, 217, 246 
ruga(3)59, 212, 252 
Ruga(2)253, 253 
rugas(2)200, 301 
Rugas(1)253 
ruge(3)64*, 64*, 253 
Ruge(2)253, 253 
Ruibarbo(1)315 
ruído(12)14, 34, 57 
Ruído(4)253, 253, 253 
ruídos(1)313 
ruim(91)12, 12, 13 
Ruim(54)47, 108, 188 
ruindades(1)314 
ruins(8)33*, 82, 89 
Ruins(2)250, 250 
ruiva(4)35, 103, 221 
Ruiva(2)254, 254 
ruivo(5)129, 172*, 212 
Ruivo(4)211, 253, 253 
Rusilho(2)253, 254 
S(66)14, 14, 17* 
sã(6)20, 29, 112 
sábado(3)24*, 107, 254* 
Sábado(7)56, 89, 172 
sabão(2)31, 50 
Sabão(2)254, 254 
sabe(98)13, 15, 19* 

sabê(1)301 
Sabe(35)33, 71, 254 
Sabê(1)254 
sabeis(1)276 
sabem(12)13*, 118, 123 
Sabem(2)255, 255 
sabemos(1)232 
Sabemos(1)254 
sabendo(4)91, 215, 215 
Sabendo(2)254, 254 
saber(46)20*, 23, 31 
Saber(18)254, 254, 254 
saberá(1)309 
saberás(5)38, 97, 236 
Saberás(1)268 
sabes(8)113, 149, 215 
sábio(6)54, 144, 152 
Sábio(3)312, 319, 322 
sábios(2)309, 311 
Sábios(2)313, 328 
sabor(10)69, 84, 198 
Sabor(9)256, 256, 256 
sabores(1)201 
saboroso(1)329 
sabujo(1)17 
Sabujo(2)256, 256 
saca(1)36 
Sacavém(4)36, 256, 256 
saco(21)16*, 33*, 53 
Saco(16)152, 256, 256 
Sacos(1)257 
sacristão(2)32, 257* 
Sacristão(6)11*, 57, 58 
saem(2)63, 125 
Saem(1)257 
sáfaro(2)124, 124 
sagacidade(1)322 
sagaz(1)322 
sai(35)29*, 31, 31 
Sai(4)13, 257, 257 
Saí(2)257, 275 
Saiais(1)257 
saial(2)17, 83 
Saias(1)257 
saiba(2)172, 287 
Saiba(1)255 
saio(5)45, 83, 146 
Saio(5)257*, 257*, 257 
sair(7)113, 140, 185 
Sair(4)257, 257, 257 
sairá(3)24, 30, 113 
Sairá(1)257 
saíram(2)72, 202 
saísse(3)50, 186, 286 
saístes(1)193 
saiu(5)52, 79, 92 
Saiu(2)30, 257 
sal(13)110, 110, 132 
Sal(18)120, 257, 257 
sala(2)22, 53 
salada(1)33 
Salada(3)258, 258, 258 
Salamanca(3)258, 258, 262 
salga(2)257, 297 
salgada(2)33, 258 
salmão(2)263, 294 
Salmão(1)45 
salobra(2)14, 284 
Salobre(2)258, 258 
Salomão(1)324 
salsa(1)206 
Salsa(4)258, 258, 258 
saltar(1)123 

Saltar(2)258, 258 
saltará(2)52, 258 
salte(2)181, 299 
Salte(1)258 
saltea(1)314 
salto(1)149 
Saltou(2)52, 258 
Salva(2)258, 258 
salve(4)36, 39, 72 
Samora(2)131, 132 
Sancho(2)13*, 210* 
sandeu(11)33*, 33*, 100 
Sandeu(7)259, 259, 259 
sandeus(2)267, 333 
sandice(1)259* 
Sanfoninheiro(2)259, 259 
Sangrai(2)259, 265 
sangrar(4)20*, 175, 178 
Sangrar(4)259, 259, 259 
sangue(14)22, 29*, 57 
Sangue(11)259, 259, 259 
sanha(3)20*, 29*, 98 
Sanha(3)259, 259, 332 
Sansão(2)173, 232 
Santa(21)16, 48, 88 
Santarém(3)128, 128, 287 
Santiago(2)260, 334 
santidade(1)56 
santo(3)54, 196, 197 
Santo(26)82, 82, 86 
santos(1)204* 
Santos(21)16, 27*, 71* 
são(145)12, 19*, 22 
São(8)199, 222, 235 
sãos(1)313 
sapateiro(3)19, 204, 329 
Sapateiro(6)70, 85, 261 
sapateiros(3)174, 183, 249 
Sapateiros(1)261 
sapato(4)161, 207, 207 
Sapato(8)207, 261, 261 
Sapatos(1)261 
Sapiens(2)336, 340* 
sapo(2)26, 202 
Sapo(3)261, 261, 261 
sapos(1)72 
sara(16)13*, 13*, 24* 
Sara(2)262, 262 
Saram(2)154, 197 
Saramago(2)165, 290 
sarar(7)13*, 32*, 63 
Sarar(4)261, 261, 262 
sarará(2)21, 281 
Sarará(1)262 
sararás(2)87, 195 
sarda(1)121 
sardinha(10)13*, 49, 54 
Sardinha(14)16, 146, 262 
Sardinhas(1)262 
sarna(2)15, 15 
sarnoso(5)65, 181, 223 
sarou(6)33*, 67, 87 
Sarou(3)261, 262, 262 
saúda(3)129, 172*, 243 
Saúda(2)262, 262 
Saudade(1)262 
Saudades(5)262, 262, 262 
Saúdam(1)262 
Saudar(1)262 
saúde(10)86, 90, 91 
Saúde(12)41, 56, 263 
Sáveis(3)263, 263, 263 
sável(1)294 
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Sável(2)45, 263 
sazão(5)45, 147, 263 
se(1098)11*, 11*, 11* 
sê(5)66, 203, 265 
Se(160)12*, 12*, 13* 
Sê(3)23*, 164, 168 
sebe(4)26*, 58*, 265 
Sebe(2)265, 265 
sebes(3)26*, 58*, 265* 
Sebo(2)265, 265 
seca(15)12*, 14, 14 
seco(3)29*, 265*, 328* 
Seco(1)265 
secreta(2)18, 57 
secreto(5)41, 76, 92 
Secreto(4)265, 265, 265 
secura(2)47, 298 
securas(1)262 
seda(4)17, 169, 172 
sede(10)15*, 29*, 57* 
Sede(1)53 
sedições(1)323 
Sega(2)33*, 265 
Segada(1)265 
segado(2)107, 138 
Segar(1)265 
segredo(6)12, 21, 22 
Segredo(7)266, 266, 266 
Segredos(2)254, 266 
segue(7)18*, 117, 135 
Segue(5)117, 266, 266 
seguem(1)322 
Seguir(2)266, 266 
segunda(1)34 
segundo(12)26*, 29*, 47* 
Segundo(3)32, 77, 114 
segundos(1)321 
segura(6)27*, 305, 313 
Segura(2)266, 266 
seguro(13)81, 84, 94 
Seguro(6)266, 266, 266 
seguros(1)318 
sei(7)12, 38, 126 
Sei(1)255 
seio(10)15, 41, 49 
Seio(10)266, 270, 270 
Seyo(2)266, 270 
seis(4)26*, 236, 292 
seiscentos(1)26* 
seja(42)18, 18, 23 
Seja(14)63, 66, 111 
sejais(2)50, 117 
sejam(3)29*, 126*, 194 
sejamos(3)33*, 84, 196* 
sejas(5)16*, 77, 158 
sela(4)19*, 74, 134 
selamos(1)17 
Selamos(1)266 
Selar(1)266 
sem(263)12*, 12*, 13 
Sem(3)108, 266, 327 
semana(3)35, 222, 240 
semanas(3)116, 200, 293 
semblante(1)309 
semea(24)12, 27, 29* 
Semea(20)19*, 201, 266* 
semeado(6)16, 140, 240 
Semeado(2)267, 267 
semeam(1)333 
Semeam(1)267 
semear(2)12, 126 
Semear(3)266*, 266*, 267 
Semee(1)267 

semeei(1)240 
Semeei(1)267 
semeia(3)233, 233, 240 
semeie(1)303 
semelha(2)60, 99 
semelharás(2)93, 339 
semente(3)47, 244, 260 
sempre(70)13*, 13, 19* 
Sempre(22)19, 82, 93 
senão(65)11*, 16*, 20 
sendal(1)188 
Sendal(2)268, 268 
sendeiro(3)57, 133, 197 
sendo(3)13*, 172*, 309 
senhor(6)30*, 31*, 54 
Senhor(28)15, 34, 46 
Senhora(7)16*, 138, 158 
Senhoras(1)287 
senhores(5)132, 269, 269 
Senhores(7)79, 184, 268 
Senhoria(1)24 
senhorio(1)284 
Senhorio(7)111, 136, 185 
sensualidade(1)313 
senta(1)73 
Senta(1)269 
Sentar(1)269 
sente(13)53, 53, 54 
Sente(2)269, 269 
sentem(1)323 
sentença(1)33* 
sentenças(2)41, 327 
sentido(2)95, 214 
sentir(5)19*, 94, 118* 
Sentir(1)269 
seo(1)87 
sepulta(2)307, 311 
sepultada(3)28, 46, 339 
sepultura(7)26, 32*, 65 
Sepultura(5)269, 269, 269 
sequência(3)133, 192, 295 
ser(106)12, 16*, 17 
Ser(3)194, 316, 318 
será(19)19, 23*, 32 
Será(1)325 
serão(4)14, 79, 94 
serás(16)11*, 26*, 30 
serei(1)159 
sereis(1)278 
Serejo(1)138 
seremos(2)27, 49 
seria(7)90, 184, 212 
Sermão(1)290 
serôdio(1)160 
Serpe(4)269, 269, 296 
serpentes(1)313 
serra(8)15, 157, 159 
serradura(1)194 
serve(12)31, 75, 86 
Serve(11)185*, 242, 268 
serves(1)151 
serviço(3)15*, 36, 269 
Serviço(2)269, 269 
serviços(1)315 
servido(1)264 
Servido(1)269 
servidor(10)23, 30*, 43 
Servidor(1)269 
servilha(2)164, 181 
servir(4)184, 268, 297 
Servir(6)176, 269, 269 
serviu(1)270 
servo(1)278 

Servo(1)270 
servos(4)23*, 70, 93 
sesta(6)29*, 40, 52 
sete(15)59, 60, 114 
Setembro(10)16, 16, 89 
Setenta(1)325 
seu(250)11*, 13*, 13* 
Seu(13)270, 270, 270 
seus(24)16, 17*, 27* 
Seus(2)190, 270 
severo(1)326 
Sevilha(1)155 
Sexta(3)13, 267, 293 
si(32)13*, 20*, 37 
Si(1)271 
siga(1)236 
significa(1)323 
signo(1)237 
Signo(2)271*, 271* 
silva(2)52, 221 
sim(5)41, 116, 148 
Sim(3)271*, 271*, 271* 
Simão(2)260, 340 
simples(3)312, 319, 320 
simplices(1)214 
sinais(1)336 
Sinais(1)271* 
sinal(14)40, 116, 125* 
Sinal(8)155, 262, 271* 
sinceras(1)311 
singular(1)108 
sinos(3)82, 82, 260 
sinta(1)314 
Sinta(1)325 
sirva(2)242, 269 
sirvas(1)269 
Sirvas(1)270 
Sirvo(1)269 
sisa(3)162, 162, 196 
Sisa(2)271*, 271* 
siso(33)20*, 33*, 41 
Siso(17)23*, 172*, 271* 
sisudo(22)32*, 33*, 42 
Sisudo(4)272, 272, 272 
sisudos(8)95, 98, 108 
Sisudos(2)272, 272 
sizo(1)37 
só(50)13*, 13*, 13* 
Só(9)13*, 33*, 272 
soa(8)14, 18, 38 
Soa(5)272, 272, 272 
soada(1)234 
soalhar(3)117, 180, 204 
Soalhar(3)272, 272, 272 
soar(2)101, 198 
Soar(2)272, 272 
Sob(2)272, 272 
sobe(7)16*, 30, 51 
sobeja(5)15*, 58, 69* 
Sobeja(1)273 
sobejam(2)171, 316 
Sobejam(1)273 
Sobejar(1)273 
sobeje(1)149 
Sobeje(1)273 
sobejo(5)33*, 231, 265 
Sobejo(1)273 
soberbo(6)33, 64, 219 
sobrado(2)16*, 183 
sobrados(2)95, 222 
sobre(37)15, 15, 15* 
Sobre(17)67, 75, 79* 
sobrecarga(2)59, 234 

sobreiro(1)212 
sobrenome(1)130 
Sobrenome(2)273, 273 
sobrescrito(1)162 
sobressaltos(3)32, 55, 186 
sobrinha(1)104 
sobrinho(3)105, 235, 247 
Socorrer(1)26* 
socos(4)45, 90*, 118 
Socos(4)273, 273, 273 
soe(7)12, 40, 94 
soendo(2)97, 108 
sofra(6)20*, 45, 153 
Sofra(2)273, 282 
sofre(17)23*, 24, 40 
Sofre(6)273, 273, 273 
sofrem(1)219 
sofrer(16)13, 17*, 27* 
Sofrer(14)107, 108, 273 
Sofrerei(3)107, 112, 134 
sofreu(1)302 
Sofreu(1)273 
sofrimento(2)93, 282 
sofrível(1)136 
soga(2)175*, 283 
sogra(11)27*, 27, 44 
Sogra(8)274, 274, 274 
sogro(3)32, 62, 75 
Sogro(7)115, 274, 274 
soía(1)133 
sois(1)187 
Sois(1)41 
Sóis(1)275 
sol(6)13*, 24*, 31* 
Sol(69)12*, 14, 15 
solas(1)70 
Solas(2)56, 335 
soldada(1)27 
Soldada(2)275, 275 
soldado(2)325, 331 
Soldado(3)28, 29, 127 
soldados(4)182, 325, 326 
Soldados(1)127 
soldará(2)21, 262 
soldo(1)128 
soldos(3)62, 165, 297 
soledade(1)336 
solenidade(1)108 
Solho(2)275, 275* 
Solitários(2)276, 276 
solta(3)197, 209, 339 
soltam(2)223, 290 
soltes(3)201, 291, 334 
solto(2)47, 274 
soltou(3)18, 159*, 227 
som(3)39, 118, 155 
sombra(12)15, 30, 53 
sombras(1)325 
sombreiro(2)59, 133 
Sombreiro(2)276, 276 
sombrio(1)131 
Sombrio(2)276, 276 
somente(5)117, 241, 288 
somos(13)17, 17, 17 
Somos(1)120 
sonham(1)276* 
Sonhar(1)276 
Sonhava(4)68, 276, 276 
sonho(1)324 
sono(5)41, 62, 94 
Sono(7)12, 94, 94 
sonolento(1)129 
sopa(3)40, 41, 214 
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Sopa(7)31, 276, 276 
sopas(3)24, 138, 236 
Sopas(3)276, 276, 276 
soprar(1)73 
sorte(6)154, 155, 174 
Sorte(4)276, 276, 276 
sorver(1)276 
sossegar(1)323 
Sotrancão(2)276, 276 
sou(10)16*, 17, 125 
Sou(3)117, 194, 272 
soube(1)39 
Souber(1)255 
soubera(1)265 
souberam(3)49*, 49*, 140 
soubesse(9)30*, 121, 144* 
souto(5)95, 143, 180 
sovado(1)20 
sua(104)19, 20*, 20 
suar(4)97, 149, 155 
Suar(3)191, 276, 276 
suas(25)11*, 12*, 16* 
súbdito(1)324 
súbditos(3)320, 325, 326 
Subida(2)277, 277 
subir(1)321 
sublime(1)315 
substância(1)324 
substantiva(1)241 
sucede(2)41, 295 
sucessos(2)317, 326 
suja(11)15, 33*, 140 
Sujar(1)277 
suje(2)148, 298 
sujeita(1)323 
sujeitas(1)323 
sujeito(2)43, 46 
sujeitos(1)32 
sujidade(2)140, 156 
Sum(1)323 
suma(1)33* 
sumo(3)64, 109, 329 
supera(1)322 
suponha(1)323 
supra(1)100* 
surdo(4)36, 95, 168 
Surdo(7)277, 277, 277 
suspeita(5)23, 181, 282 
suspeitas(1)307 
suspeitosa(1)174 
suspira(3)19, 93, 175 
Suspira(1)277 
sustenta(1)319 
sustentam(3)115, 212, 238 
sustentar(2)309, 318 
sustento(1)324 
ta(3)27*, 104, 187 
Tabardo(2)277, 277 
Tábula(2)277, 277 
Tabuleiro(2)277, 277 
taça(5)47, 129, 219 
Taça(2)277, 277 
tacha(7)23*, 47, 66 
Tacha(5)277, 277, 277 
tachos(1)239 
tais(15)13*, 13*, 19 
Tais(6)19, 278, 278 
tal(61)13, 13, 30* 
Tal(35)23*, 29*, 50 
taleigas(2)18*, 105 
Taleigas(2)278, 278 
taleigo(4)110, 120, 258 
Taleigo(2)278, 278 

talha(2)22, 297 
talhada(2)31*, 250 
Talhada(2)279, 279 
Talhai(1)279 
Talhar(1)279 
Talhava(1)279 
talho(1)278 
talvez(1)309 
tâmaras(1)207 
também(7)52, 124, 230 
Também(11)21, 100, 117 
tancha(1)279* 
Tanchar(1)279 
Tangedor(2)279, 279 
tangendo(2)125, 202 
Tangendo(1)279 
Tanger(1)279 
tangerem(5)27*, 32, 32* 
Tangerem(1)279 
tangiam(1)173 
Tangiam(1)279 
tanja(5)26*, 30, 40 
Tanja(2)279, 279 
tanta(2)15*, 73 
tantas(4)50, 59, 142 
Tantas(1)279 
tanto(57)14, 20, 23 
Tanto(28)15*, 50, 173 
tantos(7)27, 75, 113 
Tantos(3)60, 79, 279 
tão(34)28, 28, 89* 
Tão(8)23, 75, 95 
tapa(3)49, 210, 260 
tarda(6)16*, 29*, 29* 
Tarda(4)280, 280, 280 
tardança(3)31*, 45, 280* 
Tardança(1)280 
Tardar(1)280 
tarde(49)11*, 13*, 18* 
Tarde(27)27*, 29*, 81 
Tardes(2)119, 280 
tardio(11)26, 68, 114 
Tardio(7)281, 281, 281 
tardo(2)29, 280 
tareja(2)112, 112 
Tareja(2)90*, 232 
tarro(2)192, 250 
taverna(5)37, 90, 166 
Taverna(4)281, 281, 281 
taverneira(3)117, 136, 195 
Taverneira(3)281, 281, 306 
taxa(1)215 
taxar(1)157 
Taxar(2)281, 281 
te(474)11, 11, 12 
tê(1)283 
tea(4)57, 170, 176 
Tea(6)281, 281, 281 
tear(6)125, 132, 148 
Tear(3)282, 282, 282 
tece(2)109, 203 
tecer(1)109 
tecida(1)281 
tecto(2)32*, 62* 
tédio(1)309 
teia(1)170 
teima(1)144 
teimoso(1)309 
Telha(1)282 
telhado(13)14, 32, 33* 
Telhado(5)282, 282, 282 
Telhas(3)282, 282, 282 
tem(453)11*, 11*, 13* 

têm(20)11*, 15, 23* 
Tem(23)23*, 42, 73 
teme(10)68, 87, 88 
Teme(4)282, 282, 282 
temer(3)24*, 111, 309 
Temer(2)282, 282 
temerários(1)313 
temeste(2)89*, 196 
temidos(1)310 
temor(6)93, 214, 311 
Temor(5)282, 282, 282 
temos(8)17, 20, 65 
têmpera(1)124 
Temperança(1)324 
tempere(1)314 
tempo(87)13*, 13*, 19 
Tempo(35)97, 128, 282 
Temporã(2)29, 64 
temporão(2)124, 160 
tempos(2)47, 180 
tenções(1)318 
tenda(2)217, 283* 
Tenda(1)283 
tendeiro(1)168 
Tendeiro(2)283, 283 
tendes(6)28, 50, 103 
tendo(5)90, 148, 211 
tenedor(1)46 
tenha(10)42, 87, 158 
Tenha(3)325, 326, 335 
tenham(3)135, 314, 314 
Tenhamos(2)206, 258 
tenhas(8)86, 150, 159 
Tenhas(4)190, 191, 192 
tenho(10)15, 38, 70 
Tenho(2)207, 221 
tenia(1)188 
tens(12)12, 80, 87 
Tens(2)60, 174 
tente(1)327 
tenteie(1)327 
tento(7)172, 216, 229 
Tento(2)283, 283 
ter(66)15, 20, 23 
Ter(8)41, 86, 195 
terá(8)33*, 202, 212 
Terá(1)326 
terás(14)19*, 32*, 48 
Terça(2)284, 284 
terceira(1)34 
terei(3)31*, 62, 198 
teriam(1)308 
terra(37)14, 16*, 28 
Terra(42)53, 53, 54 
terras(3)61, 206, 298 
Terras(1)284 
terreal(2)131, 221 
terrear(1)133 
Terrear(2)285, 285 
terreiro(1)314 
Terreiro(1)90 
terrificar(1)323 
tesa(1)192 
Teso(1)19 
tesoura(4)47, 108, 142 
Tesoura(3)285, 285, 285 
tesouro(2)176, 335 
testa(5)27*, 137*, 156 
testamento(3)45, 218, 265 
Testamento(4)285, 285, 285 
testemunha(2)30, 127 
Testemunha(2)285, 285 
testemunhas(2)163, 310 

testemunhos(2)29, 313 
testigo(1)150 
testo(1)198* 
teta(2)232, 295 
teu(240)12, 12, 15 
Teu(6)266, 285, 285 
teus(7)55, 73, 80 
teve(10)26*, 28, 33* 
ti(24)12, 24, 26* 
tia(2)225, 334 
tições(2)183, 250 
Tições(3)285, 285, 285 
tienes(1)279 
Tigela(3)285, 285, 286 
tigelinha(4)29*, 81*, 259* 
tímido(2)309, 309 
tinha(7)48, 91, 162 
Tinha(4)286, 286, 286 
tínhamos(1)13* 
tinhosa(2)50, 186 
Tinhosa(1)286 
tinhoso(2)102, 133 
Tinhoso(1)286 
tino(1)314 
tintura(1)273 
tira(55)12*, 12*, 14 
Tira(2)286, 286 
tirados(1)34* 
Tirados(1)34* 
tiram(12)28, 67, 68 
Tiram(3)286, 286, 286 
tirando(2)24*, 72* 
tirania(1)320 
tirar(13)27*, 31*, 79 
Tirar(11)37, 115, 144 
Tiraram(2)100, 107 
tirarás(1)115 
tire(1)324 
tires(1)100 
tiro(1)40 
tiros(1)326 
Tirte(1)286 
titela(2)58, 216 
Titela(2)286, 286 
titulo(1)324 
tive(8)44, 44, 108 
Tive(2)108, 305 
tiver(10)16*, 29*, 90 
tiveres(1)275 
tiveste(2)89*, 196 
to(12)77, 89*, 100 
toalha(3)67, 147, 236 
toca(2)318, 325 
toda(46)14, 15, 18 
Toda(8)13*, 233, 284 
todas(16)14, 24*, 40 
Todas(2)312, 316 
todo(72)12, 12, 12 
Todo(12)24*, 49, 61 
todos(105)13*, 15, 21 
Todos(13)18*, 41, 43 
tole(1)108 
tolerável(1)341 
tolhas(1)340 
tolo(7)27*, 178*, 178* 
Tolo(8)287, 287, 287 
toma(41)30*, 30, 48 
tomá(1)313 
Toma(12)52, 172, 221 
tomada(1)197 
tomado(2)30*, 240 
tomai(1)108 
Tomai(2)42, 287 
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Tomais(1)287 
tomam(4)41*, 82, 294 
Tomam(1)287 
tomar(14)29, 82, 98 
Tomar(15)32, 56, 287 
tomará(6)82, 83, 95 
tome(13)29*, 55, 82 
Tome(3)287, 287, 287 
tomou(1)90* 
tona(1)308* 
tonta(1)188 
toparás(4)81, 84, 231 
topete(1)51 
Topete(3)288, 288, 288 
toque(5)44, 130, 172 
toques(1)104 
torcaz(1)221 
torce(4)28, 212, 212 
torcedura(1)241 
torcer(1)48 
Torcer(1)191 
torcido(3)134, 234, 239 
Tordo(2)288, 288 
torga(1)117 
Torga(2)288, 288 
tormento(5)155, 220, 283 
torna(26)11*, 12, 31 
Torna(1)288 
tornada(2)134, 186 
Tornada(2)288, 288 
Tornai(1)261 
tornam(2)135, 315 
tornar(2)107, 247 
Tornar(5)288, 288, 288 
Tornará(1)288 
Tornavoda(2)288, 288 
torne(5)88, 122*, 195 
tornei(1)337 
tornes(3)73, 192, 249 
tornou(6)19*, 87, 124 
torta(1)100 
Torta(3)289, 289, 289 
tortas(2)42, 201 
Tortas(3)288, 288, 289 
torto(13)27, 32*, 33 
Torto(8)289, 289, 289 
tortos(2)200, 273 
Tortos(1)289 
tosca(3)17, 175, 306 
tosquia(1)166 
Tosquia(1)289 
tosquiado(1)139 
Tosquiado(1)289 
tosquiar(2)36, 239 
Tosquiar(3)289, 289, 289 
tosse(6)24, 48, 93 
Tosse(2)289, 289 
tostado(1)17* 
touca(2)110, 143* 
Touca(2)289, 289 
toucada(6)39, 107, 107 
Toucada(2)289, 289 
toucas(3)78, 86, 170 
Toucas(2)289, 289 
toucinho(4)23, 165, 235 
Toucinho(6)289, 289, 289 
toupeira(2)189, 190 
Toupeira(2)290, 290 
Tourinhas(2)290, 290 
touro(9)30*, 74, 84 
Touro(11)147, 290, 290 
touros(4)196, 223, 239 
Touros(3)290, 290, 290 

trabalha(4)19, 104, 145 
Trabalha(4)290, 290, 290 
trabalham(2)70, 86 
Trabalham(1)291 
trabalhando(2)70, 148 
Trabalhando(1)290 
Trabalhar(4)290, 290, 291 
trabalhares(2)202, 334 
Trabalhares(1)291 
trabalhe(2)118, 168 
Trabalhe(1)290 
trabalho(7)32*, 60, 64 
Trabalho(4)291, 291, 291 
trabalhos(3)21, 113, 166 
traga(3)17, 31*, 307 
Traga(1)291 
Tragar(1)291 
traição(3)20*, 243, 291 
traidor(5)20*, 46, 102 
Traidor(5)291, 291, 291 
traidores(1)35 
Traidores(2)291, 293 
trampa(2)159, 182 
Trampa(2)291, 291 
tramposo(2)30, 97 
Tramposo(2)291, 291 
trançado(2)111, 170 
Trançado(2)291, 291 
transpõe(1)26* 
Transposta(3)291, 292, 292 
trapo(1)150 
Trapo(3)291, 291, 291 
Trapos(1)291 
trás(3)25, 288, 288 
Trás(1)291 
traseira(2)26, 180* 
trasfogueiro(4)99, 183, 278 
Trasfogueiro(1)292 
Trasposta(2)291, 292 
trata(10)11*, 54, 63 
tratam(1)317 
tratar(3)110, 182, 315 
Tratar(1)211 
tratarás(1)120 
trate(2)53, 309 
trato(3)190, 229, 323 
tratos(1)224 
trava(4)28*, 47, 57 
travar(2)95, 127 
trave(2)189, 197 
traz(24)11*, 15*, 20 
traze(1)16* 
trazem(4)19, 33*, 120* 
tredo(2)19*, 292* 
Tredo(1)292 
trefo(1)266 
Trefo(2)292, 292 
treme(2)21*, 202* 
tremendo(1)328 
tremer(1)72 
Tremer(2)292, 292 
tremês(1)146 
Tremoço(2)292, 292 
trempes(2)33*, 292 
Trempes(1)292 
três(89)12, 12, 14 
Três(11)123, 130, 137 
tresler(1)138 
triaga(1)163 
trigo(42)16, 20, 20* 
Trigo(26)71, 93, 201 
trinca(1)152 
Trindade(1)108 

trinta(6)33*, 89, 204* 
Trinta(4)89, 294, 294 
tripa(2)73, 337 
Tripa(1)294 
tripas(5)79, 207, 216 
Tripas(4)294, 294, 294 
tripeças(2)11*, 54* 
triste(1)323 
Triste(2)121, 246 
Tristeza(1)18 
troca(3)135, 187, 324 
troce(1)221* 
trombeta(1)234 
Trombeta(1)294 
Trombetas(2)294, 294 
troncos(1)323 
tropeça(2)50, 209 
Tropeça(1)294 
Tropeçar(1)294 
troques(2)192, 296 
trote(2)25, 129 
trouxe(3)90*, 129, 328 
trovão(1)14 
Trovão(3)294, 294, 294 
troveja(2)157, 230 
trovisco(2)210*, 279 
Trovisco(2)294, 294 
trovões(1)323 
truta(3)74, 262, 263 
Truta(6)45, 294, 294 
Trutas(1)294 
tu(10)24, 89*, 89* 
Tu(6)13*, 205, 246 
tua(77)20*, 27, 27* 
tuas(4)36, 232, 244 
tudo(82)11*, 12*, 13* 
Tudo(34)20, 30*, 41 
TUDO(1)308 
tulha(3)20, 147, 294 
Tulha(2)295, 295 
tumulto(1)327 
ucha(2)116*, 298* 
Ucha(2)295, 298 
ullo(1)51 
últimos(1)321 
um(432)12, 13*, 13* 
Um(66)12*, 24, 31* 
uma(142)13*, 15*, 16* 
Uma(31)12, 14, 26* 
umas(4)42, 86, 107 
ungidos(1)224 
Ungidos(3)295, 339, 339 
unguento(3)97, 156, 283 
unha(1)218 
Unha(3)339, 339, 339 
unhas(8)85, 93, 124 
Unhas(11)124, 295, 339 
unidos(1)309 
uns(11)46, 62, 72 
unta(4)23, 33, 47 
Unta(2)340, 340 
Untadas(1)340 
untar(2)64, 64 
Untar(4)295, 340, 340 
untas(2)50, 261 
Untas(2)340, 340 
urdida(2)170, 281 
urdir(5)12*, 119, 134 
urtiga(1)251* 
usa(2)108, 198 
Usa(1)340 
usado(1)96 
Usado(1)340 

usar(5)188, 241, 243 
Usar(2)295, 340 
use(1)325 
Use(1)324 
uso(4)136, 285, 308 
Uso(3)340, 340, 340 
usou(1)325 
utilidade(1)313 
uvas(14)25, 26*, 134 
Uvas(8)295, 340, 340 
v(44)16, 30*, 40* 
V(3)192, 295, 304 
vá(19)15, 32*, 32* 
vã(5)144, 144, 166 
Vá(2)15*, 90* 
Vã(6)295, 298, 298 
Vãa(2)295, 298 
vaca(30)16, 28, 47 
Vaca(17)295, 295, 295 
vacas(6)40, 50, 141 
Vacas(3)296, 296, 296 
vagar(2)227, 316 
vagarosa(3)27*, 215*, 245 
vai(163)12, 12, 12* 
Vai(23)11*, 12*, 39 
vaidade(2)308, 313 
vale(150)13*, 13*, 13* 
Vale(21)194, 205*, 296 
valem(15)12, 14, 19 
Valem(1)297 
Valença(1)159 
valente(8)129, 212, 254 
Valente(4)85, 296, 296 
valer(7)105, 123, 178 
Valer(3)296, 297, 297 
valera(2)57*, 297 
valerá(6)19, 27*, 77 
vales(3)279, 279, 280 
Vales(3)296, 297, 297 
valha(1)297 
Valhadolid(1)188 
valhamos(1)186 
Valhamos(1)297 
Valle(2)296, 297 
valor(6)121, 309, 311 
valorosos(1)328 
vamo(3)74, 141, 263 
vamos(3)90, 166, 281 
vantagem(2)100, 135 
vão(49)13, 15*, 15* 
Váo(2)297, 298 
Vão(8)33*, 89, 114 
vãos(1)314 
vaqueiro(2)66, 128 
Vaqueiro(2)298, 298 
Vaquinha(2)298, 298 
vara(2)265, 332 
varão(4)106, 114, 140 
Varão(5)64, 298, 298 
varas(1)328 
variedade(1)295 
vários(1)308 
varões(1)285 
varra(1)148 
Varra(1)298 
varre(1)232 
varrer(2)116, 226 
Varrer(2)298, 298 
varrida(4)61, 132, 164 
Varrida(2)298, 298 
vás(24)32*, 42, 47 
vãs(1)49* 
Vás(3)106, 128, 128 



83

Vasia(2)298, 298 
vasilha(1)197 
vaso(4)33*, 33*, 129 
Vaso(4)93, 227, 298 
Vassalo(1)310 
vassalos(1)32 
vassoura(2)158, 268 
Vassoura(2)298, 298 
vau(9)36, 36*, 125 
Vau(6)297, 297, 298 
Vaz(5)27*, 40, 51 
Vaza(1)187 
vazia(9)29*, 36*, 42 
Vazia(4)298, 298, 298 
vazio(8)26, 132, 143 
Vazio(2)298, 298 
vê(28)24, 28, 29* 
Vê(12)32*, 92, 180 
veado(4)40*, 143, 146 
Veado(2)298, 298 
veas(1)67 
Vecejam(1)299 
Vecejar(1)330* 
vede(4)36, 128, 256 
Vede(7)36, 125, 128 
vedes(1)18 
Vedes(1)306 
Vedros(1)108 
vêem(6)21, 172, 189 
Vêem(1)305 
veias(1)264 
veio(8)28, 70, 93 
Veio(2)76, 211 
veja(15)27*, 49, 53 
Veja(2)305, 306 
vejais(1)73 
vejas(17)19*, 26, 27 
Vejas(2)306, 306 
vejo(8)17, 90*, 131 
Vejo(2)306, 306 
vela(7)26, 119, 170 
Vela(1)299 
velar(4)33*, 85, 145 
Velar(2)299, 299 
velha(67)11*, 17*, 27 
Velha(19)299, 299, 299 
velhaco(4)45, 114, 120 
Velhaco(5)58, 61, 299 
velhacos(2)15, 15* 
Velhacos(1)299 
velhas(6)29, 35, 77 
Velhas(3)301, 301, 301 
velhice(5)126, 167, 218 
Velhice(5)299, 299, 299 
velho(101)12*, 13*, 13* 
Velho(51)13*, 20, 115 
velhos(11)24, 32, 84 
Velhos(4)300, 301, 301 
veloso(1)129 
Veloso(1)296 
vem(85)11*, 13*, 13* 
vêm(11)12, 16, 24* 
Vem(6)90, 94, 98 
vemos(1)329 
vença(1)308 
vence(10)13, 17, 54 
Vence(1)302 
vencedora(2)268, 307 
Vencelho(2)302, 302 
vencem(3)271*, 309, 336 
vencer(7)13, 13, 142 
Vencer(9)142, 156, 302 
venceu(1)273 

Venceu(1)302 
vencida(2)163, 268 
vencido(1)136 
Vencido(1)302 
venda(8)28, 28, 43 
Venda(3)302, 302, 302 
vendas(2)76, 293 
Vendas(2)302, 303 
vende(25)29*, 30*, 46 
Vende(12)76, 76, 302 
vendeiro(2)90, 184 
Vendeiro(2)302, 302 
vendem(1)217 
vender(6)19*, 33, 61 
Vender(8)71, 141, 160 
venderá(5)12*, 71, 157 
venderás(2)35, 233 
vendermos(2)32, 211 
vendes(3)12, 160, 166 
Vendes(1)303 
vendida(1)187 
vendido(2)250, 303 
Vendido(2)303, 303 
venerar(1)328 
venha(17)18, 20, 26* 
venhais(2)15, 193 
venham(3)44, 112, 209 
venhas(5)38, 96, 138 
venho(1)128 
vens(9)26*, 81, 92 
vento(30)20*, 21, 27* 
Vento(16)303, 303, 303 
ventos(2)71, 230 
Ventos(1)303 
ventoso(5)32*, 71*, 109 
Ventoso(1)303 
ventre(18)15, 46, 54 
Ventre(15)135, 304, 304 
ventura(30)16*, 26, 30* 
Ventura(26)86, 255, 304 
ventureiro(3)112, 130, 227 
Ventureiro(2)305, 305 
ver(32)16*, 37, 59* 
Ver(6)196, 305, 305 
verão(2)26*, 83 
Verão(42)13, 34, 45 
verás(13)48, 62, 68 
verdade(29)11*, 17, 17 
Verdade(19)307, 307, 307 
verdadeiramente(1)325 
verdadeiro(4)24, 163, 198 
verdades(6)71, 151, 308 
Verdades(8)307, 307, 307 
verde(13)13*, 27*, 29* 
Verde(2)328, 328 
verdear(1)285 
verdejar(1)133 
verdes(2)145, 189 
Verdes(1)328 
verdoso(2)103, 133 
verdura(1)74 
veredes(1)189 
vereis(3)72, 106, 193 
Vereis(1)306 
veres(1)32* 
vergonha(13)27, 78, 149 
Vergonha(10)328, 328, 328 
vergonhoso(3)90*, 129, 315 
Vergonhoso(2)328, 328 
Veritas(1)323 
VERITAS(1)308 
vermelha(3)125, 191, 202 
vermelho(5)77, 91, 161 

versas(3)34, 217, 284 
Versas(6)74, 244, 328 
vertê(1)37 
vertida(1)15 
vertido(1)258 
véspera(2)126, 135 
Véspera(3)328, 328, 329 
Vésperas(4)18*, 67, 164 
veste(14)19, 26, 26 
Veste(9)29, 128, 207 
vestem(3)56, 111, 146 
Vestem(1)329 
vesti(1)32* 
Vesti(1)329 
vestida(2)56, 110 
vestido(9)19, 53, 112 
Vestido(3)329, 329, 329 
vestidos(3)130, 139, 306 
Vestidos(2)329, 329 
vestidura(2)123, 319 
vestir(1)26* 
Vestir(3)329, 329, 340 
Vesugo(2)40*, 329 
vez(14)90*, 98, 98 
Vez(9)329, 329, 329 
vezes(63)20*, 20, 26 
Vezes(15)329, 329, 329 
vezo(4)143, 162, 176 
Vezo(2)155, 280 
vezou(1)330 
Vezou(2)330, 330 
vi(1)116 
Vi(3)130, 157, 306 
via(4)68, 132, 276 
viagem(1)315 
viagens(1)227* 
vianda(3)72, 103, 292 
vias(1)163 
víbora(3)31*, 208*, 330* 
Víbora(1)330 
víboras(1)313 
Vicejam(1)299 
Vicejar(2)299, 330* 
Vicente(9)14, 49, 53 
vício(4)97, 152*, 265 
Vício(2)330, 330 
vícios(6)20*, 64, 293 
vicioso(1)313 
vida(44)12, 15*, 15* 
Vida(18)18, 23, 330 
vidas(5)265, 265, 265 
vidro(8)33*, 33*, 33* 
Vidro(5)331, 331, 331 
Vieja(1)188 
vier(2)69, 222 
vieram(1)13 
Vieram(1)221 
vieras(4)26*, 166, 260 
vieres(2)38, 272 
vigiar(4)95, 154, 189 
vigília(1)331* 
Vigília(1)331 
vil(2)101, 333 
vila(2)29*, 287 
Vila(33)18, 39, 62 
vilania(2)332, 332 
vilão(32)33*, 37, 38 
Vilão(23)15, 19*, 72 
vilãos(2)26*, 26* 
Vilas(1)228 
vileza(5)218, 220, 220 
Vileza(4)331, 331, 331 
vilezas(1)220 

Villa(2)331*, 331 
Villão(2)331*, 332 
vilões(2)243, 243 
Vilões(2)332, 332 
vinagre(6)17, 33, 50 
Vinagre(5)333, 333, 333 
vinda(2)134, 223 
vindes(2)92, 142 
vindima(15)16, 16, 32* 
Vindima(16)30*, 218*, 333 
vindimam(1)267 
Vindimam(1)333 
vindimas(1)121 
Vindimas(1)333 
vindo(5)77, 132, 132 
vingança(4)20, 34, 252 
vingar(8)67, 79, 205 
Vingar(3)333, 333, 333 
vinha(39)13*, 15, 16* 
Vinha(23)333, 333, 334 
vinhas(2)334, 337 
vinhateiro(1)146 
vinheiro(3)147, 159, 334 
vinho(99)11*, 12, 13 
Vinho(45)176, 213, 301 
Vinhos(2)334, 335 
vinte(4)89, 109, 255 
violência(3)321, 322, 324 
violências(1)323 
violenta(1)310 
violentam(2)336, 340* 
violentas(1)323 
vir(16)12, 37, 44 
vira(3)136, 157, 221 
virá(11)68, 113, 125 
virás(2)46, 268 
vires(21)17, 17, 32 
virmos(2)31, 106 
virote(4)45, 186, 238 
Virote(1)336 
virtude(17)30*, 33*, 144* 
Virtude(4)336, 336, 336 
virtudes(5)308, 312, 313 
Virtudes(3)271*, 336, 336 
virtuosa(2)166, 327 
virtuoso(1)313 
virtuosos(1)313 
Visinha(1)336 
Visinho(2)336, 339 
Visita(1)275 
vista(3)36, 157, 325 
vistais(2)17, 172 
Vistais(1)329 
vistas(1)311 
visto(1)290 
vitórias(1)322 
viu(12)88, 130, 130 
Viu(2)90*, 273 
viúva(9)28, 46, 114 
Viúva(14)58, 63, 245 
viva(12)122, 141, 155 
Viva(5)59, 122, 217 
vive(23)24*, 31, 32 
Vive(14)174, 217, 246 
vivem(3)32, 135, 317 
vivemos(2)232, 254 
vivendo(1)77* 
Vivendo(1)339 
viver(9)21, 72, 73 
Viver(6)338, 338, 338 
viverás(15)18, 29*, 55 
Viverás(1)338 
viveres(1)128 
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vives(3)72, 73, 338 
viveu(1)219 
vivo(5)23*, 70, 71 
vivos(5)22, 175, 190 
vizinha(22)27*, 52, 63 
Vizinha(13)16, 337, 337 
vizinhar(4)94, 153, 189 
vizinhas(3)72, 104, 334 
Vizinhas(2)337, 337 
vizinho(33)27*, 33*, 33* 
Vizinho(17)336, 336, 336 
vizinhos(1)114 
vo(3)81, 219, 276 
voa(4)38, 65, 150 
Voa(1)340 
voando(4)147, 156, 161 
Voando(1)340 
voar(1)205* 
Voar(1)340 

voará(2)31, 227 
voasse(3)33, 60, 340 
você(1)225 
voda(8)42, 172, 172 
Voda(1)42 
vodas(2)251, 288 
voe(1)17 
Voe(1)340 
volta(6)119, 155, 161 
voltas(1)90 
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vozearia(1)327 
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