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Exemplos de edição nesta versão da obra. 
 
Há algo mais desestimulador que ler um livro em que o leitor tem de recorrer 
continuamente a dicionários?  E quando as palavras não estão nos dicionários comuns, 
mas em outros antigos sobre expressões de época? 
 
Em minha experiência como leitor, editor e professor, os alunos/ leitores  jovens não 
conseguem se fixar na leitura quando há tantos obstáculos para se conectarem a ela. 
 
Assim como acontece em tantos livros clássicos, este, que é focado em leitores jovens, 
há inúmeras expressões e palavras que não são mais dicionarizadas e, algumas, soam 
como falsos cognatos, que levariam os leitores a pensar em sentidos diferentes que o 
autor escreveu. 
 
Sem alterar o sentido da prosa, da história e das palavras, o propósito aqui foi de 
oferecer uma edição com ampla legibilidade para jovens e adultos. 
 
Ao realizar este trabalho também fizemos a seguinte pergunta: 
Esta versão poderia modificar a compreensão da história, do movimento literário ou do 
acerto em respostas nos vestibulares e demais concursos? 
Realizamos todos os testes, utilizando provas de concursos recentes em que havia 
questões acerca deste romance e concluímos que não. Não há nada nessa versão em 
português moderno que modifique este aprendizado.  
 
Aqui alguns exemplos em que vocabulário, expressões, ordem indireta foram alterados 
visando atender a mais leitores. 
 
João da Cruz tirou do bolso da jaqueta um podão, e começou a cortar a selva de 
carvalhas novas e giestais que se emaranhavam em redor do esconderijo 
 
João da Cruz tirou do bolso da jaqueta um facão, e começou a cortar a selva de 
carvalhos novos e arbustos que se emaranhavam em redor do esconderijo. 
 
cabelo e barba preta, vestido com jaqueta azul, colete de fustão pintado e calça de pano. 
cabelo e barba preta, vestido com jaqueta azul, colete com relevo e calça de pano 
 
D. Rita, antes de ver a cara do seu sogro, contemplou-lhe a olho armado as fivelas de aço, e a 
bolsa do rabicho  
 
D. Rita, antes de ver a cara do sogro, contemplou suas fivelas de aço e os metais da sela com 
olho armado. 
 
fingindo que os picadores de animais 
fingindo que os treinadores de animais 
 
O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o espelho. 
E o causador da intriga era o espelho. 
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Entre si, dizia ele que, erguido o véu da perfídia, nem se queixaria a Júpiter, nem armaria 
ratoeiras aos primos. A par do bacamarte (*) de Luís Botelho, que passara em terra o alferes, 
estava uma fileira de armas (...) à que revelava na compreensão do Digesto e das Ordenações 
do Reino. 
 
 
Para si mesmo, dizia ele que, erguido o véu da traição, nem se queixaria a Júpiter, nem armaria 
ratoeiras aos primos. Além do bacamarte de Luís Botelho, que deixara em vida o alferes, 
estava uma fileira de armas (...) à que revelava na compreensão dos códigos e a legislação do 
Reino. 

 
Parece que a fidalguia de Lamego, em todo o tempo orgulhosa de uma antiguidade que 
principia na aclamação de Almacave, desdenhou 
 
Parece que a fidalguia de Lamego, em todo o tempo orgulhosa da sua própria origem e 
antiguidade, desdenhou 
 
o magistrado desenrugou a severidade postiça da testa  
o magistrado desfez o ar severo da testa 
 
Recordava-se dos valentes pormenores da derrota em que pusera trinta aguadeiros 
Recordava-se dos valentes pormenores da derrota que impusera a trinta mercenários, 
 
naquele tempo a academia dava azo a elas 
 
naquele tempo a academia dava oportunidade a elas 
 
quando uma escolta de verdeais lhe apagou a escandecência 
 
quando uma escolta de guardas de Coimbra lhe apagou a incandescência. 

 
passear até o repontar da alvorada 
passear até o amanhecer 
 
Isto afervorou-lhe para se mais dedicar ao estudo 
Isto animou-o a se dedicar mais ao estudo 
 
O pai de Teresa não aceitaria a impureza do sangue do corregedor para acordar os 
dois jovens em casamento  
O pai de Teresa não aceitaria a impureza do sangue do corregedor e não concordaria com o 
casamento dos dois jovens 
 
Sou muito sua amiga, mas nunca pensei em ser a sua esposa, nem me lembrou que o primo 
pensasse em tal coisa. 
Sou muito sua amiga, mas nunca pensei em ser a sua esposa, nem me pareceu que o primo 
pensasse em tal coisa. 

 
Terminou perguntando a Teresa se ela duvidava entrar num convento  
Terminou perguntando a Teresa se ela não admitiria entrar num convento 
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Simão Botelho releu a carta duas vezes, e à terceira leitura achou menos afrontosas 
as bravatas do fidalgo cioso 
Simão Botelho releu a carta duas vezes, e à terceira leitura achou menos afrontosas as 
bravatas do fidalgo ciumento 
 
Aconselharam-no a fazer reuniões amiudadas na sua casa com os seus parentes 
Aconselharam-no a fazer reuniões frequentes na sua casa com os seus parentes 

 
(...) porém, assustar Teresa e privar-se da entrevista, escreveu nova carta, em que não 
transluzia medo de ser atacado, nem sequer receio de marear-lhe a fama.  
(...) porém, assustar Teresa e privar-se do encontro ele escreveu uma segunda carta, em que 
não transparecia o medo de ser atacado, nem sequer receio de afetar a sua fama. 
 
A rapariga, como ouviu os passos do pai, saiu lestamente por outra porta. 
A rapariga, como ouviu os passos do pai, saiu rapidamente por outra porta. 
 
Foi ele quem me abonou dez moedas de ouro para me estabelecer 
Foi ele quem me emprestou dez moedas de ouro para me estabelecer 

 
Salte do cavalo, que há de haver mostarda 
Salte do cavalo, que há de haver confronto 
 

Original 

Os anos de Teresa eram pela primeira vez festejados com estrondo. A jovem morgada 

viu então o que era o minuete da sociedade, e certos jogos de prendas com que os 

intervalos naqueles tempos se aligeiravam em delícias, sem fadiga do corpo, nem 

desagrado da moral. 

 

Novo 

Os anos de Teresa eram festejados, pela primeira vez, com estrondo. A jovem viu 

então o que eram aquelas festas da sociedade, e as brincadeiras que permitiam a 

interação naqueles tempos  de diversões da juventude, sem a fadiga do corpo nem 

desagrado da moral. 

 

O recoveiro de Garção, que era chibante(*), deitou as unhas a um bacamarte, que 

trazia entre uma carga, e disparou-mo logo, sem mais tir-te nem guar-te.  

 

O condutor de cargas, que era valentão, pegou um bacamarte, que trazia entre a 

carga, e disparou em mim, sem aviso.  
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Antes 

Em frente do muro do jardim de Teresa havia uma cascalheira escarpada, que se 

explanava depois numa alameda sombria. 

Depois 

Em frente ao muro do jardim de Teresa havia uma montanha íngreme, que se estendia 

até uma alameda sombria. 

Passaram o atalho, esbofados e ansiados, com as clavinas aperradas.  Os criados de 

Baltasar, ao invés da conjetura do ferrador, retrocederam pelo mesmo atalho, 

 

Passaram o atalho, cansados e aborrecidos, com as carabinas à mão. Os criados de 

Baltasar, ao invés do que imaginou o ferrador, retrocederam pelo mesmo atalho, 

 

Antes 

e ladearam cada um para o seu lado, um galgando os socalcos de uma vinha, 

depois 

e contornaram cada um para o seu lado, um galgando os degraus da encosta de um 

vinhedo 

 

Antes 

A velha cerrou os beiços matizados com os restos do esturrinho líquido, e regougou: 

depois 

A velha cerrou os beiços matizados com os restos do tabaco, e resmungou: 

Veio com o «caldinho» — diminutivo que a retórica de uma linguagem meiga sanciona; 

mas contra o qual protestava a larga e funda malga branca, ao lado da travessa com 

meia galinha loira e gorda. 

 

Ela logo retornou com o caldinho — diminutivo de uma linguagem meiga; mas que não 

cabia em descrever a larga e funda tigela branca, ao lado da travessa com a metade de 

uma galinha gorda. 
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Outros exemplos: 

Este desalmado deixou fugir o melro -  o infeliz 

Eu cá vou fazer de furão.           Eu estarei no seu encalço.  

Então vista-se, e não me dê leis -  retruque. 

Não teve mão da sua ânsia, e perguntou: Não controlou a sua ânsia, e perguntou: 

(...) Pois sim, falaremos depois: pensa primeiro no modo de ele aceitar sem remorsos 
(...) Remorsos, na linguagem pouco castigada do mestre João, era sinônimo de ofensas 
ou repugnância. ( Uso diferente do atual) 
 

 
Esperamos que aprecie nossa edição.  
Comentários, sugestões podem ser enviados para 
contato@faroeditorial.com.br 
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