
LISTAXE DE LATINISMOS POR ORDE ALFABÉTICA 
*As filas sombreadas corresponden á listaxe oficial da Selectividade 2007 

A divinis  “Dos divinos oficios”. Suspensión dos oficios nunha igrexa violada.  

A latere  “Ao lado”. Persoa subordinada a outra da que parece inseparable.  

A nativitate  “Dende o nacemento ” Dende sempre.  

A posteriori  “Con posterioridade, despois de que algo suceda” . Razoamento 
inductivo, do efecto á causa. 

A priori  “Con anterioridade, antes de que algo suceda” . Razoamento 
deductivo, da causa ó efecto. 

A sacris  “Dos sacros oficios”. Suspensión dos oficios nunha igrexa violada.  

A.M. (Ante meridiem) “Antes do mediodía” 

Ab absurdo  “Dende o absurdo”. Método usado nas demostracións de 
xeometría.  

Ab aeterno “Dende a eternidade”, “Dende moi antigo” 

Ab illo tempore  “Dende aquel tempo”. Dende hai moito tempo.  

Ab intestato  “Dende (unha situación de) non ter feito testamento”. Nas leis 
actuais existen procedementos precisos para determinar, no 
posible, a posible vontade do testador.  

Ab ovo “Dende o ovo”. Dende o principio. Frase tomada de Horacio, que 
louva a Homero por contar a guerra de Troia centrándose no 
episodio da cólera de Aquiles, e non remontándose ata o ovo de 
Leda, do que saíra Helena.  

Ab ovo usque ad mala “Dende o ovo ata as mazás”. Dende o comezo ata o fin. Nos 
banquetes romanos era costume empezar comendo un ovo e 
rematar a comida con mazás. A frase está tomada das Sátiras de 
Horacio. 

Ab urbe condita  “Dende a fundación da cidade”. Título da obra do historiador Tito 
Livio, na que se conta a historia de Roma dende a súa fundación 
(753 a.C.) ata a morte de Druso (9 a.C.). 

Accesit  “Achegouse”. Recompensa que se outorga a quen no gaña o 
premio, pero achégase .  

Ad absurdum  “Ao absurdo”. Utilízase en lóxica para demostrar a veracidade 
dunha proposición por imposibilidade da contraria.  

Ad aeternum  “Ata a eternidade”. Para sempre.  

Ad hoc  “Para isto”. Axeitado, apropiado, xusto para o que se necesita.  

Ad kalendas graecas  “Para as calendas gregas”. Ou sexa, nunca.  

Ad libitum  “A gusto , a vontade, libremente”. Como se queira, suxeito á 
vontade de cada un. 

Ad limina  “Ata o limiar”. Emprégase cando un bispo realiza a visita á Santa 
Sé.  

Ad maiorem dei gloriam “Para maior gloria de deus”. Lema da compañía de Xesús. 
A.M.D.G.  

Ad multos annos!  "Por moitos anos!". Exclamación: "Que dure moitos anos".  
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Addenda, corrigenda “O que hai que engadir”. / corrigenda, ”o que hai que corrixir”. 

Fe de erratas ó final dun libro.  

Agenda  Libriño onde anotamos “o que temos que facer”. Como termo 
internacional indica a orde do día de debates ou sesións de 
organismos internacionais. 

Album  “Branco”. Referido á parede branqueada onde os maxistrados 
fixaban os decretos, hoxe en día un libro para coleccionar cousas.  

Alea iacta est  “A sorte está botada”. Sentencia atribuída a César ao cruzar o 
Rubicón e marchar contra Roma. Dise cando se toma unha 
decisión importante e non hai volta atrás. 

Alias  “De outra maneira”. Emprégase cando unha persoa ten un alcume 
e chámase doutra maneira . 

Alma mater  “Nai nutricia”. Institución que vela polos cidadáns, que os 
alimenta , v.gr. a universidade, ou persoa relevante dentro de un 
grupo, que protexe ou coida dos demais. 

Alter ego  “Outro eu”. Persoa de confianza, amigo íntimo.  

Amantes amentes  “Amantes, dementes”.  

Amor omnia vincit  Frase do poeta Virxilio. A orde correcta é: omnia vincit amor: et 
nos cedamus amor!. (“O amor todo o vence”...e nós 
rendámonos ó amor”).  

Angelus  “Mensaxeiro”. Comezo da oración das doce.  

Anno domini  “No ano do señor”. Refírese ás datas d.C. Abreviase en A.D.  

Ars gratia artis  “A arte pola gracia da arte”. A arte pola arte.  

Ars longa, vita brevis  “A arte é longa, a vida breve”  

Atra bilis  “Bile negra”. Melancolía. Carácter atrabiliario = melancólico.  

Audaces fortuna iuvat  “A fortuna favorece ós audaces” . Frase do poeta Virxilio.  

Aurea mediocritas  “Dourada medianía”. A virtude está no xusto medio. Expresión 
tomada de Horacio que indica que unha condición media é a 
mellor, porque outorga máis tranquilidade.  

Ave Caesar, morituri te 
salutant  

“Ave, César, os que van morrer saúdante”. Saúdo ritual dos 
gladiadores cara ao emperador antes de comezar o combate. 

Bacchanalia “Bacanais”. Festas en honor de Baco. Orxía, ocasión para beber. 

Beatus ille  “Ditoso aquel”. Comezo dunha famosa oda de Horacio, hoxe 
convertido xa nun tópico literario, onde se canta á vida retirada, 
imitada posteriormente por Fray Luis de León (“que descansada 
vida...).  

Bis  “Dúas veces” . Por exemplo cando o público solicita ao intérprete 
que volva saír a escena. 

Bis dat qui cito dat “Da dúas veces o que da rapidamente”. Eloxio da xenerosidade 
espontánea. 

Bona fide “Boa fe”. Nos dereitos de obrigas supón o cumprimento das 
prestacións estipuladas. Na orde procesal permite ao xuíz, cando 
indaga a súa existencia, apartarse da letra do contrato. 
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Bonum si breve, bis 
bonum  

“O bo se breve dúas veces bo”  

Campus  “Chaira, campo aberto ”. Recinto universitario.  

Calamo currente “Ao correr da pluma”. Sen pararse moito a pensalo. 

Captatio benevolentiae  “Captación da benevolencia”. Técnica retórica que consiste en 
gañarse ó público o comezo do discurso.  

Carmina burana “Cancións de Beuren”. Colección de poesía medieval procedente 
do mosteiro de Benediktbeurern. 

Carnes tollendas  “Deben suprimirse as carnes”. Dise do Entroido (3 días que 
preceden á Coresma).  

Carpe diem  “Aproveita o día”. Goza do presente. Máxima do poeta Horacio. 
Tópico literario.  

Casus belli  “Causa de guerra”. Motivo polo que empeza unha guerra ou un 
conflicto.

Cave canem “Coidado co can”. Inscrición na entrada de moitas casas romanas, 
gravada nun mosaico cun can atado por unha cadea. 

Cedant arma togae “Que as armas cedan ante as togas”. Verso de Cicerón que indica 
que o poder militar debe ceder perante o poder civil, representado 
por unha toga. 

Civis romanus sum “Son cidadán romano”. Fórmula que lle proporcionou a San Pablo 
a inviolabilidade que levaba aparellada o posuír o dereito de 
cidadanía e que o salvou así de ser azoutado e sufrir tormento. 

Cogito, ergo sum  “Penso, logo existo”. Principio da filosofía cartesiana.  

Coitus interruptus  “Coito interrompido” . Método anticonceptivo pouco fiable onde o 
varón retírase antes da exaculación.  

Collige virgo rosas  “Collede, rapazas, rosas”. Tópico literario co mesmo sentido do 
carpe diem, gozar do presente. 

Condicio sine quae non  “ Condición sen a cal non ... ”. Condición necesaria, indispensable.  

Confer  Crf . Cf . “ Compara ”. Emprégase para remitir a outra pasaxe do 
escrito.  

Consensus  “Sentimento compartido”. Acordo.  

Consummatum est “Acabouse todo”. Últimas palabras de Cristo na cruz. Emprégase 
para expresar unha gran desgracia ou dor. 

Contraria contrariis 
curantur  

“O contrario co contrario se cura”. Principio de medicina 
tradicional  

Cornu copia  “O corno da abundancia”. Corno mítico que provía de todo tipo de 
froitas, obxectos, etc.  

Corpore insepulto  “Corpo sen sepultar”. Dise do funeral que se celebra cando aínda 
non se enterrou o cadáver.  

Corpus  “Corpo”. Toda a obra dun autor ou colección completa dun mesmo 
tema. Corpus delicti: “corpo do delicto”: probas materiais da 
comisión do mesmo.  

Credo  “Creo”. Comezo dunha oración católica; sinónimo de relixión.  
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Criterium  “Competición deportiva”. Sobre todo as de atletismo ou ciclismo, 
onde se realizan probas de clasificación. Ven do verbo grego 
krinein que significa “xulgar”  

Cuique suum  “A cada un o seu ”.  

Cum laude  “Con louvanza”. Máxima cualificación académica. 

Curriculum (vitae)  “Carreira da vida”. Conxunto de méritos profesionais.  

Cursus honorum “Carreira dos honores”. Sucesión das maxistraturas (cuestura, 
edilidade, pretura e consulado), que constituían a carreira política 
dun romano. 

De facto  “De feito”, Lexitimidade outorgada polos feitos, oposto a de iure .  

De incognito  “Sen ser recoñecido ”  

De iure  “De acordo coa lei ”. Lexitimidade outorgada pola lei, oposto a de 
facto .  

De visu  “De vista”. Coñecer unha cousa despois de vela. ? de auditu : 
despois de oída.  

Dei gratia “Pola gracia de Deus” 

Déficit  “Falta”. Cantidade que falta. Exceso do debe sobre o habe nun 
balance económico (os gastos superan aos ingresos). 

Delenda est Carthago  “Cartago debe ser destruída”  

Delirium tremens  “Delirio que produce tremores”. Trastorno do sistema nervioso no 
que o paciente perde o equilibrio, delira e padece tremores. 
Normalmente asociado ao alcolismo. 

Deo iuvante  “Axudando Deus”. Coa axuda de Deus.  

Deo volente “Se Deus quere”, “Deus mediante” 

Desideratum  “O desexado”. O ideal de aquilo do que se está a falar.  

Detritus  “Desgastado”. Resto da descomposición dunha masa sólida.  

Deus ex machina “Un deus (baixado) por medio dunha máquina”. Alude aos 
mecanismos teatrais no drama grego polos que un deus era 
baixado ao escenario. En sentido figurado designa ao desenlace 
máis ben inverosímil nunha situación tráxica. 

Dies natalis “Día do nacemento”, “aniversario”. Aplícase non só ás persoas, 
senón tamén a institucións (asociacións, universidades, etc.) 

Divide et vinces “Divide e vencerás”. Máxima política. 

Dixi  “Dixen”. Fórmula para terminar un discurso.  

Do ut des “Dou para que me des”. Fundamento das relacións con intereses 
recíprocos, como poden ser as dos homes e os deuses na relixión. 

Dulce et decorum est 
pro patria mori 

“Doce e honroso é o morrer pola patria”. Tomada das Odas de 
Horacio. 

Dura lex, sed lex  “A lei é dura, pero é a lei”. Máxima que indica, ó falar dunha lei ou 
regra que costa cumprir, que non hai máis remedio que 
obedecela.
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Ecce homo “Velaí o home”. Palabras de Pilatos aos xudeus. Presentación dun 

mesmo ou da persoa da que se está a falar e tamén 
representación escultórica de Cristo coroado de espiñas. 
Igualmente persoa malferida ou en penoso estado. 

Editio princeps “Primeira edición”. Sobre todo en textos clásicos. Algunhas teñen 
o valor de manuscritos, ao perderse os códices orixinais. 
Abreviatura ed. p. 

Errare humanum est “O errar é humano”.  

Et cetera  “E as demais cousas”, "e o restante". Normalmente en 
abreviatura: etc.

Ex abrupto  “(Que comeza) dende unha maneira brusca”. Sen preparación, 
bruscamente. Pode utilizarse tamén como substantivo: “lanzar 
exabruptos”, = “dicir cousas sen pensalas moito, normalmente 
ofensivas ou desagradables”.

Ex aequo  “Dende a igualdade”. Premio compartido con igual mérito.  

Ex cathedra  “Dende a cátedra”. A cathedra era a cadeira dende onde falaba o 
rethor, mestre da etapa superior do ensino. Falar en forma 
autoritaria ou doutrinal.

Ex iure “Segundo o dereito” 

Ex lege “Segundo a lei” 

Ex libris (scientia)  “A ciencia procede dos libros”. Marca ou anagrama nun libro que 
indica, ademais da importancia dos libros, o posuidor do mesmo.  

Ex more “Segundo o costume” 

Ex nihilo  “Dende a nada” . 

Ex professo  “A propósito, voluntariamente”  

Ex utero  “Dende o útero”. Dende o principio.  

Exempli gratia “Pola gracia do exemplo”. Por exemplo. = verbi gratia 

Extra muros  “Fóra das murallas”. Pode referirse ós muros dunha cidade, 
templo, castelo, etc.  

Exvoto  “Procedente dun voto ou promesa”. Ofrenda relixiosa.  

Fac simile  “Faino igual”. O substantivo facsímile significa copia ou 
reproducción exacta do orixinal.  

Fac totum  “Que o fai todo”. Dise da persoa que acapara moitas funcións ou 
responsabilidades dentro dunha institución. 

Facta non verba “Feitos, non verbas”. 

Favete linguis “Contede a lingua”, “Gardade silencio”. Frase tomada das odas de 
Horacio. Fórmula que ordenaba silencio e atención nos sacrificios. 

Festina lente  “Apresúrate a modo”. Frase atribuída a Augusto. Refírese ás malas 
compañeiras que soen ser as presas e á conveniencia de ir 
lentamente cando queremos un traballo ben feito. 

Fiat lux “Que se faga a luz”. Expresión creadora do Xéneses. Emprégase 
por mor dun gran descubrimento, que fai que algo pase da noite 
ao día. 
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Finis coronat opus “A fin coroa a obra” 

Floruit “Floreceu”. Emprégase, normalmente en abreviatura fl. e entre 
dúas datas, para designar o período de actividade dun artista ou 
personaxe célebre do que descoñecemos as datas exactas de 
nacemento e morte. 

Forum  “Praza pública, tribunal”. Centro da vida cidadá. Reunión para 
discutir un asunto.  

Fugit irreparabile 
tempus  

“O tempo foxe irreparable”. Frase do poeta Virxilio que se pode 
ver moitas veces nas esferas dos reloxos. 

Gloria victis “Gloria aos vencidos”. É a antítese da famosa sentencia Vae 
victis, “ai dos vencidos”, que pronunciara Breno, xefe dos galos 
que pactaron cos romanos o prezo da retirada tralo saqueo de 
Roma. 

Gratis et amore  “Desinteresadamente e por amor ”. Sen cobrar e con amor.  

Gravamen  “Carga”, especialmente fiscal.  

Grosso modo  “De maneira grosa”. Aproximadamente.  

Habeas corpus  “Teñas o corpo”. Dereito de todo cidadán detido ou preso de 
comparecer inmediatamente ante un xuíz ou tribunal, para que, 
oíndoo, resolva se o seu arresto é legal ou non. 

Habent sua fata libelli “Teñen o seu destino os libros”. Frase que alude á importancia do 
lector na interpretación das obras literarias. 

Habitat  “Habita”. Lugar onde vive un animal ou planta.  

Hic cineres, ubique 
nomen  

“Aquí as cinzas, en todas partes o seu nome”. Epitafio da tumba 
de Napoleón, para indicar o alcance da súa fama. 

Hic et nunc  “Aquí e agora”. Indica o momento presente.  

Hic iacet “Aquí xace”. Inscrición habitual nas lápidas 

Hic situs est  “Aquí está sepultado, aquí xace”. Inscrición habitual nas lápidas 
funerarias (H.S.E.) 

Hodie tibi, cras mihi “Hoxe por ti, mañá por min”. En alusión tamén ao paso do tempo 
e ao poder igualatorio da morte: “Como agora ti me ves, vinme 
eu; como agora me ves a min, veraste ti”, “A morte é común a 
todos”, etc. 

Homo homini lupus  “O home é un lobo para o home”.  

Homo sapiens  “Home sabio”, "home racional". O noso máis inmediato antecesor, 
despois do homo erectus, faber, antecessor. (erecto, artesán, 
antecesor ).

Homo sum, humani nihil 
a me alienum puto  

“Home son, e nada humano considero alleo a min”. Frase do 
escritor Terencio, citada para expresar o sentimento da 
solidariedade humana.  

Honoris causa (doctor) “Por causa de honor”. Cando a algún personaxe se lle outorga un 
honor que os demais conseguiron a forza de estudios ou traballo; 
usado sobre todo na concesión de doutorados universitarios. 

Hora est iam de somno 
surgere 

“É hora xa de espertar do sono”. 

Horror vacui  “Horror ó espacio baleiro”. Tendencia artística que non deixa 
ningún espacio baleiro.  
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Ibidem  “Alí mesmo”. Remite a una frase xa citada. = loc.cit. (loco 
citato) : “ lugar citado ”  

Id est  “Isto é, é dicir”. Abréviase en i.d.  

Idem  “O mesmo”. Evita a repetición.  

Imprimatur / imprimi 
potest 

“Imprímase”, “Pode imprimirse”. Fórmula de licencia que concede 
a autoridade eclesiástica para imprimir un escrito. 

In absentia “En ausencia”, “Por ausencia”. Refírese a unha persoa ou 
dignidade a quen compete realizar un acto. 

In aeternum “Para sempre”, “para toda a eternidade”. 

In albis  “En branco”. Cando a mente se queda en branco e non sabemos 
contestar. Dise tamén da persoa ignorante dalgunha cousa. 

In articulo mortis  “No momento da morte”. Últimas vontades do defunto antes de 
morrer.  

In dubio, pro reo  “En caso de dúbida, ó favor do acusado”. Principio xurídico.  

In extremis  “No último momento”. Nalgún contexto pode asimilarse a in 
articulo mortis. 

In flagranti (delicto)  “En ardente delicto”. No momento mesmo de cometer un delicto.  

In hoc signo vinces  “Con este signo vencerás”. A lenda di que ao emperador 
Constantino aparecéuselle unha cruz con estas palabras en plena 
batalla. Emprégase para designar aquilo que nos fará superar os 
obstáculos.  

In illo tempore  “Naquel tempo”. Comezo da lectura do Evanxeo. Noutro tempo.  

In itinere  “No camiño”. A piques de conseguir algo, pero que aínda non se 
logrou.  

In medias res  “No medio do asunto”. Técnica literaria onde a narración comeza 
na metade da historia, en vez do comezo da mesma (ab ovo ou 
ab initio), segundo conta Horacio na súa Ars Poetica referíndose 
a Homero. 

In medio (stat) virtus “A virtude está no medio”. É dicir, igualmente afastada dos 
extremos. 

In memoriam  “Para recordo” . Para recordar algo ou a alguén.  

In mente  “Na mente”. No pensamento. Algo que aínda non se di, pero xa se 
pensa.  

In pectore  “No peito, no corazón”. Utilízase nun nomeamento para un cargo: 
a persoa que ten que nomear o ten in pectore , sen dicilo; aínda 
non é oficial, pero ninguén ten dúbidas da persoa elixida.  

In saecula saeculorum  “Polos séculos dos séculos”. Para sempre.  

In situ  “No lugar”. No lugar exacto. 

In utroque iure “Nun e noutro dereito”. É dicir, no dereito civil e no canónico. 

In vino veritas  “No viño está a verdade”. Quérese indicar que cando un bebe 
demasiado di as verdades que non diría estando sobrio. 

In vitro  “No vidro”. Procedemento de reproducción asistida realizado nun 
laboratorio, v.gr. fecundación in vitro.  

In vivo  “En vivo”. Experimento dentro dun organismo vivo..  
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Inri  Iesus Nazarenus Rex Iudeorum “ Xesús nazareno rei dos 
xudeus”. Burla ou afronta, por exemplo na frase “para máis inri” 
no sentido de “aínda por riba ...” 

Intelligentibus pauca  “Para os intelixentes, poucas (palabras fan falta”.) Como di o 
refrán: "a bo entendedor poucas palabras".

Inter nos  “Entre nós”. En confianza.  

Interim  “Entre tanto”. Intervalo de tempo.  

Ipsis verbis  “Coas mesmas verbas”.  

Ipso facto  “Polo feito mesmo”. Inmediatamente, no acto. 

Iunior  “Máis novo”. Categoría deportiva xuvenil ou distinción entre pai e 
fillo do mesmo nome..  

Labor omnia vicit “O traballo todo o venceu”. Fragmento dun verso das Xeórxicas de 
Virxilio convertido en proverbio. 

Lapsus  “Esvarón”. Erro ou esquecemento na dicción (linguae) ou na 
escritura (calami) 

Lato sensu “en sentido lato”, “no amplo sentido da palabra ”. En oposición a 
strictu sensu. 

Libido  “Desexo“. Desexo sexual.  

Locus amoenus  “Lugar agradable”. Tópico literario que recolle a descrición dun 
lugar onde se alegran todos os sentidos.  

Magister dicit “Díxoo o mestre”. Dise dun argumento sen posible réplica, xa que 
procede dun mestre, dun xefe de partido ou outra autoridade. 

Manu militari  “Con man militar”. En momentos de guerra ou de estado de 
excepción confíanse á xustiza militar delictos que normalmente 
son xulgados por tribunais civís. Tamén pódese empregar no 
sentido de “con man dura”, “pola forza”, etc. 

Maremágnum  “Mar grande”. Situación que supera a un, por tamaño ou 
complexidade; confusión, desorde. 

Máxime  “Sobre todo, principalmente ”.  

Mea culpa  “Pola miña culpa”. Utilízase para admitir a responsabilidade nun 
erro.  

Memento  “Acórdate”. O que fai recordar algo.  

Memento, homo, quia 
pulvis es et in pulverem 
reverteris 

“Recorda, home, que po es e en po te converterás”. Foi o que lle 
dixo deus a Adán despois do pecado orixinal, segundo o libro do 
Xéneses. 

Memento mori  “Acorda que has de morrer”. Sóeselle dar este nome a unha 
caveira considerada como símbolo da morte que aparece en 
moitas obras de arte, principalmente cadros.  

Memorándum  “O que hai que recordar”. Acontecemento para recordar un feito 
ou persoa; resume dunha lección; escrito con tódalas cousas 
necesarias para realizar un traballo. 

Mens sana in corpore 
sano  

“Unha mente sa nun corpo san”.  

Modus operandi  “Modo de operar”. Maneira de traballar, de actuar.  

Modus vivendi  “Modo de vivir”. Maneira da gañarse un a vida. 
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Mora  “Demora” en contestar unha petición feita por vía legal.  

Mortis causa “A causa da morte”. Termo do dereito. 

Motu proprio  “Por propio movemento”. Voluntariamente, por propia iniciativa.  

Mutatis mutandis  “Cambiadas (as cousas) que deben ser cambiadas”. Salvando as 
distancias...(o feito é o mesmo pero cambian as circunstancias, 
tempo, lugares, etc..)  

Nasciturus “O que vai nacer”. Xuridicamente o ser humano meramente 
concibido mentres permanece no útero materno. 

Ne quid nimis “Nada en demasía”, “Nunca demasiado”. Traducción dunha 
máxima grega gravada no templo de Delfos. 

Nemine discrepante  “Sen ninguén que discrepe”. Por unanimidade. Emprégase por 
exemplo para cualificar a aprobación dun acordo ou acta cando 
non hai ningunha persoa que se manifeste en contra. 

Nihil novum sub sole  “Nada novo baixo o sol”. 

Nihil obstat  “Nada o impide”. Autorización para celebrar determinados actos.  

Noli me tangere “Non me toques”. Palabras de Cristo a Magdalena no sepulcro. En 
escultura, representación de Cristo aparecéndoselle a Magdalena. 
En medicina, chagas que empeoran ao tocalas. 

Non plus ultra  “Non máis alá”. Inscrición gravada por Hércules no estreito de 
Xibraltar, para indicar que non había terra “máis alá”. Úsase 
tamén para indicar que se acada a máxima perfección. Por contra 
o lema concedido polos reis católicos a Colón era plus ultra , 
máis alá , en referencia a conquista do novo mundo.  

Non scholae sed vitae 
discimus 

“Non aprendemos para a escola, senón para a vida”. Palabras de 
Séneca, criticando que aos nenos se lle obrigase a aprender 
cousas que son só útiles na escola e non valen para nada na vida. 

Nosce te ipsum “Coñécete a ti mesmo”. Traducción latina dunha famosa inscrición 
gravada no templo de Delfos. 

Nota bene  “Fíxate ben”. A pé de páxina para unha aclaración. Abréviase en 
N.B. 

Numerus clausus  “Número pechado” Número limitado de admisión de alumnos na 
universidade. 

Nulla dies sine linea  "Ningún día sen liña" Conta Plinio o vello que o pintor Apeles, por 
moi ocupado que estivese, nunca deixaba de pintar alomenos 
unha liña. Refírese ás virtudes da constancia no traballo e esforzo 
persoal. 

Nunc et semper “Agora e sempre”. Nas oracións litúrxicas, cando se nomea a deus 
“gloria agora e sempre polos séculos dos séculos” 

O tempora! O mores!  “O tempos, o costumes”. Exclamación de Cicerón ante a 
corrupción e degradación da época na que lle tocou vivir. 

Omne principium 
difficile  

“Todo principio é difícil” 

Omnia praeclara, rara  “Todo o excelente é escaso”.  

Onus est honos “Un cargo é unha carga”. Sentencia de Varrón referíndose aos 
problemas que conleva ser nomeado para un posto de 
responsabilidade. 
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Opere citato  “Na obra citada”. Para referirse á obra dun autor xa citada.  

Opus  “Obra”. Refírese á obra ou traballo dun autor, sobre todo en 
música.  

Opus dei  “Obra de deus”. Un dos oficios litúrxicos; tamén unha secta 
relixiosa.  

P.M. (Post Meridiem)  “despois do mediodía” .  

Panem et circenses  “Pan e xogos de circo”. Expresión inventada por Marcial que 
reflicte as prioridades da plebe romana.  

Passim  “Por todas partes”. Cando unha cita aparece continuamente nunha 
obra.  

Peccata minuta  “Pequenos pecados”. Cousas sen importancia nunha negociación 
ou na actuación dunha persoa.  

Per accidens  “Por accidente”. Por algo externo, non por si mesmo.  

Per aspera ad astra  “Por (camiños) ásperos, ata as estrelas”. A través das dificultades 
acádase a victoria.  

Per capita  “Por cabeza”. É dicir, “por persoa”, como por exemplo a “renda 
per capita” dun país.  

Per se  “Por si mesmo”. Oposto a per accidens  

Persona non grata  “Persoa indesexable”. Que non é benvida. Emprégase na linguaxe 
diplomática. 

Placet  “Agrada”. Na diplomacia, aprobación do embaixador proposto por 
outro pais.  

Plus ultra “Máis alá”, lema concedido polos reis católicos a Colón, en 
referencia a conquista do novo mundo. Figura nas columnas do 
escudo de España. 

Podium  “Plataforma elevada”, onde son conducidos os vencedores dunha 
proba deportiva.  

Post data  “Despois do entregado”. Texto que se engade a unha carta xa 
concluída e asinada . = P.S. Post scriptum. 

Post mortem “Despois da morte”. Na linguaxe médica e do dereito. 

Primum vivere, deinde 
philosophare 

“Primeiro vivir, despois filosofar” 

Primus inter pares “O primeiro entre iguais”. Para indicar que se ten a supremacía, 
pero non máis autoridade. 

Primus me 
circumdedisti  

“O primeiro en rodearme”. Divisa de Elcano, que foi o primeiro en 
dar a volta ao mundo. 

Pro indiviso  “Sen dividir”. Cando nunha herdanza o testador non especifica a 
parte que corresponde os herdeiros.  

Pro rata  “A parte fixa”. Parte ou cota proporcional.  

Prosit  “Que aproveite”. Invocación ó comer ou beber; fórmula para 
desexar boa sorte.  

Quae nocent, docent “O que fai dano, ensina”. Son as experiencias dolorosas das que 
máis aprendemos na vida. 
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Quid  “¿Que cousa?”. Refírese á esencia, ao porqué dunha cousa, de aí 

que empreguemos a expresión “ o quid da cuestión ”. A expresión 
completa é quid pro quo, “algo por algo”, cando se produce un 
intercambio.  

Quidam  “Calquera”. Persoa indefinida, cidadán anónimo.  

Quisque  “Cada un”. Todo o mundo (popularmente todo quisqui ).  

Quod natura non dat 
Salmantica non 
praestat 

“O que non da a natureza, Salamanca non o presta”. Refírese a 
capacidade que deben ter os alumnos na universidade. 

Quorum (praesentia 
sufficit) 

“dos cales (a presencia é suficiente)”. Número de persoas 
necesario para darlle validez ós acordos dunha reunión. 

Rara avis  “Ave rara”. Cousa inusitada, acontecemento singular, persoa que 
se sae do normal.  

Ratio  “Razón”. Emprégase para relacionar algunhas cousas, por 
exemplo a ratio profesor/alumno refírese ó número de alumnos 
por clase.  

Referéndum  “O que hai que consultar”. Consulta estatal, normalmente a unha 
pregunta e con dúas opcións, si ou non. 

Rem tene, verba 
sequentur 

“Domina a materia, as palabras virán detrás”. Máxima que recolle 
Catón e tamén Horacio, para explicar que cando se coñece ben o 
asunto do que se vai falar, as palabras saen soas. 

Requiem  Réquiem aeternam dona eis, domine. “Dálles, señor, o 
descanso eterno”. Comezo da misa de defuntos..  

Requiescat in pace 
(R.I.P.)  

“Descanse en paz”. Inscrición habitual nas lápidas funerarias.  

Res cogitans  “Cousa pensante”. O pensamento en Descartes.  

Res, non verba “Realidades, non palabras”. Para dicir que o que a situación 
reclama son feitos e non máis palabras. 

Rictus  “Apertura da boca ó rir”. Aceno ou xesto sostido da boca.  

Rigor mortis  “A rixidez da morte”. Endurecemento do corpo despois da morte. 

Roma locuta (est) 
causa finita (est) 

"Falou Roma. A causa rematou". Frase atribuída a San Agustín 
onde se pón de manifesto a autoridade Papal, perante a que non 
cabe discusión nin recurso. 

S.P.Q.R. (senatus 
populusque romanus) 

“O Senado e o Pobo de Roma”. Distintivo da Roma Republicana e 
que despois de 2.500 anos podemos aínda atopar nas alcantarillas 
da Roma actual. 

Sancta Sanctorum  “O (lugar) máis santo de entre os (lugares) santos”. Aplícase a 
lugares reservados ou moi especiais para algunhas persoas.  

Schola cantorum  “Escola de cantores”  

Senior  “Máis vello”. Categoría deportiva que ven despois da etapa Iunior 
ou distinción entre pai e fillo do mesmo nome..  

Si vis pacem, cole 
iustitiam  

“Se queres a paz, cultiva a xustiza”  

Si vis pacem, para 
bellum  

“Se queres a paz, prepara a guerra”  
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Sic  “Así”. Ponse entre paréntese (sic) para indicar palabras ou frases 
nas que hai algún erro ou peculiaridade e que son transcritas tal e 
como foron escritas ou editadas. 

Sic transit gloria mundi “Así pasa a gloria do mundo”. Reflexión sobre a fugacidade da 
vida e o efémero de todo poder humano. 

Similia similibus 
curantur  

“O igual cúrase co igual” Principio da medicina.  

Sine cura “Sen preocupacións”. Refírese aos cargos que non levan 
aparellada ningunha responsabilidade e que só proporcionan 
vantaxes. 

Sine die  “Sen día determinado, sen data fixa”. Dise dunha reunión 
aprazada ou dun xuízo para o que non hai posta data. 

Sit tibi terra levis 
(S.T.T.L.) 

“Que a terra che sexa leve”. Inscrición moi frecuente nas lápidas 
funerarias romanas, onde aparece polo xeral en abreviatura. 

Snob  Abreviatura de Sine nobilitate. Persoa que por admiración ou 
para parecer máis do que é, adopta actitudes, modas ou ideas que 
non lle son propias. (vén das listas de admisión nos clubs 
ingleses)  

Sponte sua “Pola súa vontade”, “espontaneamente”. 

Sol lucet omnibus “O sol luce para todos”. Equivale a dicir que todo o mundo ten 
dereito a gozar de certas cousas que nos proporciona a natureza. 

Solarium  “Lugar para toma-lo sol”.  

Stadium  De orixe grega, “Medida de lonxitude; lugar onde se celebraban as 
carreiras e demais competicións deportivas”. Recinto deportivo.  

Statu quo  “Situación na que”. No estado actual, na situación do momento, 
no mesmo estado. 

Status  “Situación”. Posición ou estado dunha persoa ou cousa.  

Stricto sensu  “En sentido estricto ou rigoroso”. Sen ter en consideración todos 
os elementos que se poden engadir. En oposición a latu sensu  

Sub iudice  “Baixo a xurisdicción do xuíz”. Cando se da esta circunstancia hai 
que esperar a que o xuíz emita o seu veredicto e absterse de 
formular xuízos que poidan ser contraditos pola decisión de este.  

Sui generis  “Do seu xénero, do seu tipo”. Especial, peculiar. 

Summum  “O máis alto”. O máximo. 

Summum ius, summa 
iniuria 

“Suprema xustiza, suprema inxustiza”. Principio do dereito que 
indica que levar a xustiza aos seus máximos extremos pode 
resultar inxusto. 

Suo tempore  “No seu tempo”. No seu momento, na súa época.  

Superávit  “o que sobrou”. Exceso do haber sobre o debe nun balance 
económico (os ingresos superan aos gastos).

Sursum corda  Parte da misa onde se dicía: “arriba os corazóns”. Como 
consecuencia do descoñecemento do latín por parte dos fieis 
converteuse en sinónimo dun personaxe anónimo pero de suma 
importancia e poder. 

Suum cuique (tribuere) “A cada un o seu”. Aforismo de dereito romano. 
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Tamquam tabula rasa “Como táboa lisa (na que non hai nada escrito)”. Estado da alma 
antes de recibir as sensacións (principio aristotélico oposto ás 
teorías platónicas das ideas innatas).  

Tempus fugit “O tempo foxe”. Recordo dunha frase de Virxilio que se soe poñer 
nas esferas de reloxos solares”. 

Terra sigillata  “Terra selada” Tipo de cerámica con selo do autor.  

Testis unus, testis 
nullus  

“Unha testemuña, ningunha testemuña”. Refírese á necesidade de 
contar máis de unha testemuña para que a proba sexa válida.  

Totum revolutum “Todo revolto. Confusión total, desorde, caos. 

Totus tuus  “Enteiramente teu”. Á túa completa disposición. 

Tu quoque, fili mi  “Ti tamén, meu fillo”. Célebre frase pronunciada por César cando 
viu que o seu fillo adoptivo Bruto estaba entre os seus asasinos. 

Ubi sunt  “Onde están”. Tópico literario que alude ó poder da morte mesmo 
cos máis senlleiros de entre os homes.  

Ubi tu Caius, ego Caia “Onde ti sexas Caio, eu tamén serei Caia”. Fórmula coa que na 
antiga Roma a esposa se presentaba na casa do marido. 

Ultimátum  Ultima oportunidade a alguén para realizar unha acción, 
normalmente en contextos políticos ou bélicos.  

Urbi et orbi “Para a cidade e para o mundo”, “Aos catro ventos”. Dise da 
bendición papal, que se estende ao mundo enteiro. 

Ut infra  “como abaixo” . Como se dirá máis adiante.  

Ut supra  “Como arriba”. Como xa se dixo máis arriba. Fórmula empregada 
en documentos para remitir a algo que antecede. 

Vade retro  vade retro, Satanas!. “Retírate, Satanás”. Emprégase para 
rexeitar a unha persoa, idea, oferta, etc. 

Vademécum  “Ven comigo”. Libro para consultar que ten sempre á man, 
normalmente de medicina.  

Vale  “Que esteas ben de saúde”. Fórmula de despedida.  

Velis, nolis “Queiras ou non queiras”. De bo grado ou pola forza. 

Veni, vidi, vici  “Cheguei, vin, vencín”. Famoso parte de guerra enviado por César 
ó senado despois da victoria sobre o rei Farnaces. Emprégase para 
expresar a facilidade e rapidez con que se levou a cabo unha 
empresa. 

Verba volant, scripta 
manent 

“As palabras voan, os escritos permanecen”. Proverbio que 
aconsella prudencia en circunstancias onde poñer algo por escrito 
podería ser comprometedor e prexudicial nun futuro. 

Verbi gratia  v. gr. “Pola gracia do exemplo”. Por exemplo.  

Versus  “Contra”. Abreviatura vs. Indica as partes nun litixio xudicial. 
Tamén se pode empregar en contextos deportivos, como nun 
combate de boxeo para indicar os contendentes que se enfrontan. 

Viceversa  “Volta a vez”, ”cambiada a orde”. Ao revés.  

Videte supra  Vid. Supr. “Mira máis arriba”. Por exemplo nunha nota a pé de 
páxina na que se poida repetir o contido dunha anterior.  
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Via lactea “Via láctea”, “Via do leite”. En astronomía a zona de luz branca 

que marca case toda a esfera celeste de norte a sur, composta de 
multitude de estrelas. A mitoloxía explica a súa orixe cando unha 
durmida Xuno, ao espertar, botou fóra do seu peito ao pequeno 
Heracles, froito da infidelidade de Xúpiter con Alcmena, que 
deixou tras de si un regueiro de leite que daría nome a esta rexión 
celeste.  

Vis comica  “Forza cómica”. Facultade de algunhas persoas para facer rir.  

Viva voce “De viva voz”. Por exemplo, falando dun exame oral. 

Volens, nolens  “Queiras ou non queiras ”. Á forza, obrigatoriamente.  

Vox populi  “ Voz do pobo”. Rumor popular. Dise de algo que coñecen todos.  

Vox populi, vox dei “Voz do pobo, voz de Deus”. Aforismo que resalta a importancia 
da opinión cidadá. 

FONTES:  
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Llorente. Ed. Gredos. Madrid 1992. 

• DICCIONARIO AKAL DEL REFRANERO LATINO, Jesús Cantera Ortiz de Urbina. 
Ed. Akal. Madrid 2005. 

• http://sapiens.ya.com/aforismosI/index.html. Web de José Miguel Corbí, 
catedrático de Latín del I.E.S. "Comuneros de Castilla" de Burgos. 
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