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Z 

 
zavã, subs. (do cast. çavana). Toalha. Formas: 

zauãa (VC, 1). Contexto: «subdiaconato 
husou elle quando se çingeo com hũa zauãa e 
lauou os pees aos discipollos» (VC). 

zelador, subs. (do lat. medieval zelatore-m). O 
que cuida de algo ou o vigia. Formas: 
zeellador (VC, 1); zellador (VC, 1). 
Contextos: «era zeellador dos feitos do 
padre» (VC); «nomeado assy cananeu por 
razom de hũa villa de Guallilea que auia 
nome Cana. que quer dizer zello ou desejo. e 
por tanto he chamado zellador» (VC). 

zelo, subs. (do grego ζÁλος, pelo lat. zelu-m). 
Cuidado, dedicação, ardor. Formas: zello 
(VC, 18; EE, 3); zelo (S, 1; VC, 23). 
Contextos: «a causa deue seer zello ou desejo 
de caridade» (VC); «Pello zello da verdade» 
(EE); «ca eu vos amo pello zello de deus» 
(EE); «como sobdictos a seu prelado (pello 
zello de deus)» (EE); «Ysto nõ he ẽueja, mas 
he zelo» (S); «se o fezer com desejo e zelo da 
justiça» (VC). 

zeloso, subs., adj. (do lat. medieval zelosus, a, 
um). Cuidadoso; diligente. Formas: zellosos 
(VC, 1); zeloso (VC, 1); zelosos (VC, 4). 
Contextos: «E daquestas cousas sejamos nos 
zellosos» (VC); «E a ty senhor Jesu zeloso de 
nossa saluaçom» (VC); «Estes teẽ a 
semelhãça daquelles que mais zelosos sõ e 
mais curã de nõ hir cõtra as leys dos homẽs» 
(VC); «e seer zelosos e cobiçadores da 
humildade» (VC). 

zinza, subs. O mesmo que cinza. Formas: 
ziinza (TC, 1). Contexto: «o pam seia o terço 
de ziinza e o terço de farinha» (TC). 

zizânia, subs. (do grego ζιζάνιον, pelo lat. 
tardio zizania-m). O mesmo que cizânia; joio; 
erva daninha. Formas: zizania (VC, 5; EE, 
1). Contextos: «E pode se dizer toda 
çugidade e mõda que ha na messe zizania» 
(VC); «mas o jmigo diaboo semea zizania .s. 
errores no entendimẽto e maaos pensamentos 
na voontade» (VC); «e semeou emçima 
zizania» (VC); «E semeou em çima: ẽ meeo 
do trijgo zizania» (EE). 

zombar, vb. (do cast. zumbar). Fazer troça; 
escarnecer. Formas: zombam (EE, 1); 
zombauam (EE, 2). Contextos: «he dicto 
cõtra os phariseus auarentos que zombam do 
senhor» (EE); «Dos que chorauã e se carpiam 
e os que zombauam, pois eran increẽtes e 
zombauam de Christo» (EE). 

zombaria, subs. (de zombar + -ia). Acto ou 
efeito de zombar; troça; chacota. Formas: 
zombaria (EE, 1). Contextos: «em fallas de 
zombaria e que mouem o homẽ ao ryso» 
(EE). 

zorra, subs. (do cast. zorra). Carro de quatro 
rodas a tração animal. Formas: zorra (VC, 1). 
Contexto: «nem segue o senhor aquelle que 
leua per constrãgimẽto a cruz arastrãdo asi 
como leua a zorra o feno» (VC). 
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