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aforementioned acima mencionado,
supramencionado

aforesaid sobredito, supracitado,
referido

forth avante, em diante /
adiante, para diante,
para a frente

forthwith imediatamente, sem
demora

hence portanto, por isso, por
este motivo

henceforth (= henceforward) de
aqui em diante, de futuro

henceforward (= henceforth) de aqui
em diante, de futuro

hereafter mais adiante, a seguir,
mais abaixo

hereat por esta razão
hereby pelo presente, por este

meio, por meio deste /
por esta razão

herefrom daqui, disto, deste
herein incluso, aqui contido,

junto
hereinabove acima
hereinafter a seguir, daqui por

diante, nas partes que
se seguem

hereinbefore acima, antes, atrás (em
documentos)

hereinbelow abaixo, nas partes que
se seguem

hereinunder abaixo
hereof disto, acerca disto, a

este respeito
hereon sobre isto / imediata-

mente a seguir a isto
hereto em anexo, apenso,

incluído, incluso / a isto,
a este assunto

heretofore antes, outrora / até
agora

hereunder abaixo
hereunto a isto, a este assunto
hereupon dito isto, posto isto,

imediatamente a seguir
(a isto)

herewith em anexo, juntamente,
junto, com isto

thereafter depois disso, conse-
quentemente, por con-
seguinte

thereagainst contra isso / ao contrário
disso

thereamong no meio disso, no meio
daquele, entre aqueles

thereanent acerca disso, sobre esse
assunto

thereat por esse motivo, por
causa disso, por isso
mesmo / depois disso /
nesse lugar / nessa
altura

therebeside ao lado disso, junto
disso / em comparação
com isso

thereby por esse meio, desse
modo / assim, por essa
razão

therefor para esse fim (NOTA:
não confundir com
therefore = portanto,
logo, por esse motivo)

therefrom daí, dali, disso, daquilo
therein nesse lugar, naquele

lugar / a esse respeito
thereinafter mais adiante, mais

abaixo (em documentos)
thereinbefore mais atrás, mais acima

(em documentos)
thereinto para dentro desse lugar
thereinunder aí mais adiante, ali mais

adiante
thereof daí, dali / disso, daquilo
thereon em cima, em cima disso,

sobre isso / após isso,
depois disso, logo após

thereout daí, desse lugar, daque-
la origem, dessa fonte

thereover em cima disso / por cima
disso, acima disso

therethrough através disso
thereto a isso / além disso,

outrossim, ademais
theretofore antes disso, anterior-

mente / até então
thereunder abaixo, abaixo disso,

debaixo disso
thereunto para isso, para aí
thereupon em consequência disso /

logo a seguir a isso,
após o que/ sobre isso,
acerca disso

therewith com isso / logo a seguir
a isso, após o que

therewithal além disso, ademais
therewithin dentro disso
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