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INTRODUÇÃO 
 

A língua constitui-se como fator de identidade de um povo e como 
instrumento do pensamento humano. Neste sentido, percebe-se que a Língua 
Portuguesa tenha sido alvo de inúmeros estudos linguísticos que se 
intensificaram no século XVIII e que captaram a atenção dos investigadores, 
procurando reconstituir o ideário gramatical nacional ao longo dos tempos. Este 
período foi uma época muito profícua em termos de produções gramaticais e 
são vários os estudos dedicados a gramáticas deste século e do seguinte.1

O facto de esta ser uma época pouco estudada despertou-nos interesse. 
Assim sendo, decidimos levar a cabo um estudo linguístico para o qual 
escolhemos como corpus de trabalho um texto jornalístico, a fim de obtermos 
mais informações acerca dos usos da língua naquele período.  

 No 
entanto, verificámos que, e seguindo uma tendência inversa, são poucos os 
trabalhos sobre o estado da língua na centúria setecentista e oitocentista. Neste 
sentido, concordamos com Machado (2009: 91) quando afirma que “O 
investigador que se debruce sobre o Português Moderno enfrenta uma floresta 
densa e desconhecida”.  

A Gazeta de Lisboa foi o texto selecionado para a constituição do nosso 
corpus, por ser um dos periódicos mais importantes e duradouros da nossa 
história. Neste sentido, optámos por analisar os seus dois primeiros anos de vida 
(1715-1716) e o ano de 1815. Na primeira parte do corpus, os dois anos 
explicam-se pelo facto de a Gazeta ter surgido apenas em agosto e pelo próprio 
volume surgir organizado desta forma, de agosto de 1715 a dezembro de 1716; 
relativamente à segunda parte, considerámos que teria também interesse 
perceber quais as principais alterações operadas no jornal passado um século, 
num período marcado por um contexto político conturbado, com consequências 
evidentes em todos os planos da vida nacional. 

Neste trabalho, estabelecemos quatro objetivos fundamentais: 
• Analisar o contexto jornalístico português e suas condicionantes 

históricas desde o século XVIII ao século XIX; 
• Destacar a Gazeta de Lisboa no panorama jornalístico nacional; 

                                                      
1 Destacamos aqui apenas alguns exemplos: Assunção (1997), Fontes (2006), Moura (2008), 
Santos (2010), Coelho (2013). 
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• Apresentar as noções fundamentais relacionadas com a linguística de 
corpus e com os recursos linguísticos eletrónicos; 

• Proceder a um estudo informático-linguístico do corpus. 
Este estudo histórico-informático-linguístico encontra-se dividido em três 

capítulos que, apesar de diferentes, estão estreitamente conexionados. 
No primeiro capítulo pretendemos mostrar alguns dados fundamentais da 

história do jornalismo português referente às centúrias analisadas, não 
descurando as circunstâncias histórico-culturais que condicionaram este 
percurso. Depois de uma referência ao contexto histórico/jornalístico português 
que influenciou a nossa publicação nos séculos XVIII e XIX, apresentamos 
alguns dados que nos permitem conhecer melhor a Gazeta de Lisboa, periódico 
que se destaca na nossa história e cuja projeção tem sido largamente 
subestimada. 

No segundo capítulo, tratamos de questões relacionadas com a linguística 
de corpus, enumeramos alguns softwares de análise lexical bem como as suas 
características e terminamos com a apresentação do programa escolhido para o 
nosso estudo linguístico e com a análise de algumas das suas potencialidades. 

A Gazeta de Lisboa será, pela primeira vez, analisada sob uma perspetiva 
linguística e tendo por base um programa informático, o NooJ, o que permitirá 
uma série de análises contrastivas mais objetivas e rigorosas, reveladoras de 
uma aproximação cada vez mais evidente entre a linguística e a informática.  

O último capítulo constitui o cerne da nossa investigação, uma vez que se 
trata de um estudo informático-linguístico do nosso periódico, no qual 
procuramos ultrapassar as tradicionais contagens automáticas de formas. Deste 
modo, nesta análise distinguimos três momentos. Começamos com algumas 
considerações acerca da grafia na Gazeta para perceber quais foram as 
principais alterações ocorridas neste espaçamento temporal e de que forma as 
opções dos redatores são condicionadas pelas teorias dos ortógrafos da época. 
De seguida, analisamos, com pormenor e numa base comparativa, as classes de 
palavras plenas, procurando aferir a sua frequência, a sua riqueza vocabular e o 
percurso trilhado até à atualidade. No caso específico do adjetivo e do advérbio, 
atentamos também na sua colocação na frase e no modo como podem deixar 
transparecer as marcas dos redatores. Por fim, procuramos identificar os 
principais campos temáticos presentes no texto. 

Pretendemos mostrar, através desta ligação profícua entre a linguística e a 
informática, como se pode estudar a língua tendo como corpus o texto 
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jornalístico que denuncia muito mais claramente, em relação aos textos 
gramaticais, as características e a evolução que se opera na nossa língua.  

Por último, terminamos com as conclusões, seguidas das referências 
bibliográficas e anexos. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTO JORNALÍSTICO E SUAS CONDICIONANTES 

HISTÓRICAS 
 

A elaboração de um capítulo sobre o contexto jornalístico pressupõe o 
estabelecimento de constantes confrontos com outros domínios da história 
geral, isto é, referências a movimentos sociais, literários, económicos, políticos 
e religiosos que condicionam profundamente a evolução das sociedades em 
geral. A imprensa é, sem dúvida, um reflexo daquilo que se passa num país e 
numa determinada época, exercendo, também ela, influência sobre qualquer 
período da história. Como referem Albert e Terrou (1990: 2): “[…] os jornais 
são a fonte mais completa e, em sua diversidade, mais objetiva da história 
geral.” No entanto, não podemos acreditar na falácia de que o jornalismo é um 
puro reflexo da realidade, pois o que efetivamente acontece é uma representação 
dos acontecimentos, depois de cuidadosamente selecionados e tratados,2

A linguagem peculiar de cada época é condicionada pelos níveis culturais, 
sociais e políticos daquele período, que o investigador pode e deve ter em conta 
através do estudo e análise das fontes manuscritas e impressas de cada momento 
histórico.  

 de 
acordo com um sistema de interesses, de obrigações e de convenções.  

Neste sentido, consideramos que é imperioso atender aos contextos em que 
o homem se move, de forma a possibilitar um melhor entendimento das 
múltiplas variantes que o jornalismo assume, neste caso analisamos o 
jornalismo português nos séculos XVIII e XIX para percebermos de que forma 
este modelo imprimiu as suas marcas na Gazeta de Lisboa.  
 
1. O jornalismo português setecentista 

 
O século XVII ficou marcado pelo surgimento daquele que é considerado 

por José Tengarrinha como o primeiro jornal português,3

                                                      
2 Traquina considera que os jornalistas não são simples observadores passivos mas, pelo 
contrário, serão participantes ativos no processo de construção da realidade. (cf. Traquina 1999: 
135). 

 a Gazeta em Que se 

3 Alves (2005b: 151) considera também a Gazeta de 1641 como o primeiro periódico português, 
em que “[…] a periodicidade, a continuidade, a interpenetração e a intercompreensão, aliadas ao 
objectivo de informar um público, mais ou menos alargado, se definem como a génese ou 
arqueologia do periódico em Portugal.” 
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Relatam as Novas Todas Que Houve Nesta Corte e Que Vieram de Várias 
Partes no Mês de Novembro de 1641. Publicada em Lisboa com privilégio real 
concedido a Manuel de Galhegos,4

Destaca-se, também, neste século, a publicação do mensal Mercúrio

 tem como principal objetivo apresentar as 
notícias da guerra com Castela e promover a coesão nacional em torno do 
governo português, no entanto enchiam também as suas páginas novidades 
ocorridas nos outros países, informações variadas sobre acontecimentos 
estranhos, curiosidades, morte de pessoas famosas, algumas publicações 
literárias, etc. Alexandre Herculano refere-se a estas gazetas, na revista 
Panorama, aludindo aos seus conteúdos e ao estilo simples e conciso da sua 
redação, que surge em contraste com o modelo adotado pelos seus coetâneos, 
numa crítica implícita à forma como são narrados os factos pelos periodistas 
seus contemporâneos, a quem faltam estas duas características basilares da 
redação jornalística: concisão e simplicidade. (cf. Panorama nº 48, 31 de março 
de 1838, vol. II, p. 102). 

5 
Português,6 editado em Lisboa de janeiro de 1663 a julho de 1667. Embora 
apresentasse uma designação diferente da publicação mencionada 
anteriormente, não tem uma estrutura e conteúdo muito diferentes da Gazeta da 
Restauração, partilhando até, como se anuncia no próprio título, o principal 
objetivo, que era, de acordo com o seu editor, António de Sousa Macedo,7

                                                      
4 “Galhegos era homem dotado de talento e superiores predicados literários, que o celebrizaram 
como prosador e poeta […]” (Cunha 1941: 57).  

 
relatar as novidades da guerra entre portugueses e castelhanos. Alia-se aqui uma 
vertente política e propagandística a uma preocupação noticiosa, fazendo quase 

5 Esta designação foi adotada nos vários países europeus. 
6 “O Mercúrio Português transformou-se, assim, no detonador de uma longa série de «mercúrios» 
que surgiram em cadeia até ao primeiro terço do século XIX.” (Pena Rodríguez 1996: 353). 
Iremos fazer apenas referência aos do século XVII: Le Mercure Portugais ou relations politiques 
de la fameuse révolution d’État arrivée en Portugal depuis la mort de D. Sebastien jusque au 
couronnement de D. Jean IV, impresso em Paris por Antoine de Sommaville, em 1643; o 
Mercurius Ibernicus Que Relata Algunos Casos Notables Que Sucedieran en Irlanda despues 
Que Tomó las Armas por Defender la Religion Católica, publicado em Lisboa, em 1645 e o 
Mercúrio da Europa, de 1689. 
7 “Em António de Sousa de Macedo reüniram-se efectivamente todas as qualidades de um grande 
jornalista à moderna: senso político, estilo apurado, notável ilustração, e finura de espírito 
realçada por delicado humorismo.” (Cunha 1941: 62-63).  
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lembrar o texto épico na forma como exalta os feitos gloriosos do herói, neste 
caso protagonizados pelos soldados portugueses.8

Os finais do século XVII e inícios do século XVIII constituíram um 
período árido na produção jornalística portuguesa, até que surge um periódico 
oficial, a 10 de agosto de 1715, a Gazeta de Lisboa, que é o nosso objeto de 
estudo e, por isso, dela trataremos num capítulo isolado. 

 

Nesta primeira metade do século podemos responsabilizar o Folheto de 
Ambas Lisboas9 (semanal, 25 de agosto de 1730) e O Expresso da Corte e 
Emprego de Curiosidades nas Cidades de Lisboa Ocidental e Oriental10

No período entre 1730 e 1740, o cenário jornalístico é muito pobre,

 
(Lisboa, 1 de janeiro 1740, semanal) pelo nascimento de uma estrutura em que 
estão presentes as noções de entretenimento, de recreação e lazer, associadas ao 
jornal, que se tornam, de uma forma mais clara no final do século, formatos do 
agrado da burguesia, grupo social que irá ter forte ligação com os produtos 
jornalísticos. 

11 sendo 
a década de 50 mais produtiva, o que terá desagradado o redator da Gazeta de 
Lisboa, Monterroio Mascarenhas,12

                                                      
8 Tal como Alexandre Herculano reconhece, “[…] já não é novo o costume dos periodicos, o 
exaggerar as perdas alheias e encobrir as proprias […] (Panorama nº 48, 31 de março de 1838, 
vol. II, p. 102). 

 que via, assim, diminuídos os seus direitos 
de editor privilegiado. 

9 Este “[…] jornal recreativo, muito interessante para o estudo da vida lisboeta desse tempo, relata 
ocorrências pitorescas e os tipos humanos mais característicos dos bairros da capital.” 
(Tengarrinha 1989: 44). Esta publicação ter-se-á assumido como uma crítica à estrutura e 
conteúdo da Gazeta de Lisboa, como se percebe pela análise do título, «Ambas Lisboas», numa 
altura em que o periódico da Corte se intitulava Gazeta de Lisboa Ocidental, o que sugere, desde 
logo, “[…] uma sátira ao carácter incompleto, insatisfatório da Gazeta.” (Belo 2001: 51). 
10 Este periódico era vendido, segundo a primeira página, no atelier da gazeta. No final do 2º 
número, em 15 de janeiro de 1740, uma nota manuscrita faz referência à pressão exercida para 
impedir a publicação deste periódico, onde se diz “O Gazeteiro impediu estes papéis, e por esta 
razão não saíram mais que estes dois”. Na verdade, saiu ainda um terceiro número em 15 de 
outubro de 1740, onde o autor dá conta da sua vontade de continuar esta publicação, apesar das 
tentativas de impedir a mesma. Como se percebe, os proprietários do privilégio da Gazeta 
detinham o monopólio das notícias e, por isso, exerciam pressão para impedir o lançamento de 
outras publicações. (cf. Belo 2005: 65).   
11 Esta afirmação tem por base a cronologia dos periódicos impressos e manuscritos portugueses 
do século XVIII apresentada por João Luís Lisboa (cf. Lisboa 1998: 429-435). 
12 Em setembro de 1758, Monterroio terá denunciado ao Desembargo do Paço a impressão e 
venda de relações sobre a guerra, a cargo dos cegos e feirantes, solicitando a este tribunal real 
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Ainda na primeira metade do século, para além do Zodíaco Lusitânico 
(Porto,13

O século XVIII viu também nascer vários mercúrios, como por exemplo o 
Mercúrio Político e Histórico

 janeiro, 1749) e do Folheto Cotovia (Lisboa, 1749, semanal), ocupa 
um lugar de destaque o Folheto de Lisboa, escrito pelo padre Luís Montez 
Matoso, que tem início a 2 de janeiro de 1740 e continua com outros títulos até 
3 de outubro de 1750, apresentando a denominação geral de Ano Noticioso e 
Histórico. Ainda que não tenha sido impresso, teve grande importância porque a 
sua preocupação com a atualidade e a periodicidade que mantém são indícios 
reveladores da sua circulação em cópias manuscritas.   

14

Durante a governação pombalina, fundaram-se, segundo Tengarrinha (cf. 
1989: 46), quinze jornais, dos quais oito tinham um caráter de entretenimento, 
três informativos, dois literários, um de ciência (Diário Universal) e outro 
histórico (Sonho Lembrado). Esta relativa liberdade de publicação pode ser 
encarada como uma estratégia contra os opositores de Pombal que criticavam o 
controlo absoluto exercido pelo marquês. Por outro lado, sabemos que o 
controlo da informação não foi descurado por parte do primeiro-ministro de D. 
José I, que percebera perfeitamente o poder de influência da opinião impressa. 
A sua estratégia passara pela aceitação dos “[…] títulos de divulgação cultural e 
entretenimento ou especializados em literatura ou medicina, sob o impulso do 
enciclopedismo francês.” (Pena Rodríguez 1996: 353). 

 (1741), o Mercúrio Histórico de Lisboa (1743), 
o Mercúrio Filosófico (1752), o Mercúrio Gramatical (1753), o Mercúrio 
Correctivo e Parenético (1776) e o Mercúrio Histórico, Político e Literário de 
Lisboa (1794). Se os mercúrios começam por se apresentar como publicações 
que retratam determinados acontecimentos esporádicos, aproximando-se, a este 
nível, das relações, a partir do século XVIII, como deixam antever os títulos 
mencionados, começam a ganhar um pendor filosófico e literário. 

                                                                                                                                  
medidas contra este facto, que teve como consequência uma queda nas vendas da Gazeta de 
Lisboa. (cf. Belo 2005: 67).        
13 Este foi o primeiro periódico publicado no Porto, passados mais de cem anos da Gazeta de 
1641, publicada em Lisboa, o que denota a concentração da imprensa periódica na capital do país.   
14 João Buitrago, madrileno, estabelecido em Lisboa, traduz a obra Mercure Historique et 
Politique, publicada em La Haye por Jean Rousset de Missy, em 1742, e obtém o privilégio para 
o fazer durante dez anos, no entanto as últimas referências à sua publicação surgem na própria 
Gazeta, em maio de 1745, sendo que, como refere Belo (2005: 65), “Il n’est pas impossible que 
cette interruption dans la publication des mercures ait été provoquée par une intervention des 
propriétaires du privilège de la gazette.” 
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Comecemos pela referência aos jornais de diversão, que também 
divulgavam aspetos úteis à sociedade. Estes correspondiam ao gosto da 
população portuguesa, especialmente da burguesia, que utilizava os jornais 
também como instrumentos de lazer, que propiciam diversão. Este tipo de 
publicação, tendo em conta a sua finalidade, caracteriza-se por não apresentar 
grande erudição, inserindo-se muitas vezes no domínio da fantasia, estratégia 
usada para ultrapassar o rigor do governo pombalino. Enquadrando-se neste 
domínio temos o Anónimo15 (Lisboa, 1752-1754, semanal), Amusement 
périodique16

O Anónimo “[…] foi concebido a imagem e semelhança do quotidiano The 
Spectator de Steele e Addison (1711-1712), integra-se na rede européia de 
difusão do jornalismo filosófico, instrutivo e moralizante de inspiração 
londrina” (Araújo 2003: 69), apresentando um formato semelhante ao original 
britânico. Nesta linha de orientação jornalística, o seu editor, Bento Morganti, 
pretendia estimular o gosto pelas artes, letras e ciências, como forma de 
combater o estado de ignorância e superstição em que se encontrava a sociedade 
portuguesa.  

 (Londres, 1751, mensal), O Oculto Instruído (Lisboa, 1756-1757), 
Academia dos Humildes (Lisboa, 1758-1770), Tardes de Maio (Lisboa, 1758), 
Semanas Proveitosas (Lisboa, 1759-1760, semanal), Palestra Admirável 
(Lisboa, 1759-1760, semanal), História Universal (Lisboa, 1760). 

Como exemplares da imprensa de informação temos Lisboa (1760-1762), a 
Gazeta Extraordinária de Londres (Lisboa, 1762) e o Hebdomadário 
Lisbonense (Lisboa, 1763-1767).  

A orientação filosófica, literária e artística entra em Portugal, pela primeira 
vez, seguindo as pegadas europeias, com a publicação mensal, Gazeta Literária 
ou Notícia Exacta dos Principais Escritos Que Modernamente se Vão 
Publicando na Europa (Porto e Lisboa, 176117

                                                      
15 “O Anónimo soit le premier au Portugal, dans la Péninsule, et sans doute dans le reste de 
l’Europe, qui reprenne, avec plus ou moins de bonheur et d’audience, la formule consacrée par le 
succès à Londres.” (Piwnik 1979: 10). 

-1762) que, devido ao seu 
pioneirismo, foi considerada como o jornal mais importante desta fase, inserido 
nesta linha jornalística. O responsável pela sua redação era o padre Francisco 

16 Pela primeira vez, em Portugal, surge nesta publicação a defesa do protestantismo (cf. Araújo 
2003: 68). 
17 No mesmo ano, é criado O Postilhão de Apolo Montado no Pégaso, que se insere na mesma 
linha da Gazeta Literária. 
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Bernardo de Lima, que luta abertamente pelo fim da censura prévia e pela 
liberdade de imprensa. Aberto aos ventos de mudança que chegam dos outros 
países europeus, comenta as obras de literatura, artes e ciência publicadas neste 
continente. 

Esta publicação acaba por ser suprimida por mencionar ou criticar, ainda 
que de uma forma implícita, algumas medidas pombalinas, o mesmo tendo 
acontecido à publicação noticiosa Lisboa. Neste caso, as consequências 
ultrapassam a supressão do periódico e implicam a prisão e, posteriormente, a 
morte do seu redator, Correia Garção.18

Este século foi marcado por um controlo severo de todas as publicações, 
assente na censura, nas licenças prévias, numa vigilância constante e nas duras 
medidas repressivas aplicadas aos que ousassem não cumprir as regras 
estabelecidas. O auge deste ambiente repressivo foi atingido no período 
pombalino, com a criação da Real Mesa Censória, em 1768, que concentrava no 
poder real todas as formas de censura. A partir deste momento, tinha início um 
período árido em termos de produção jornalística em Portugal, que só teria fim 
no ano da morte de D. José I, em 1777. Esta instituição é substituída por outra, 
em que recuperam poder os membros do clero, a Real Mesa da Comissão Geral 
sobre o Exame e a Censura dos Livros, criada por D. Maria I, em 1787. Em 
1794, regressa-se ao modelo tradicional de censura, depois de uma pausa 
provocada pela criação da Real Mesa Censória, através de um recuo até às 
antigas instâncias: o Santo Ofício, os bispos e a Mesa do Desembargo do Paço, 
cada qual com funções diferentes. Como facilmente se depreende, este tipo de 
censura tripartido aumenta o tempo de análise sobre as obras, o que afeta, 
determinantemente, as publicações.  

 

Os censores viviam inseridos num paradoxo constante, próprio da 
conceção filosófica portuguesa de Reformismo Ilustrado, que os dividia entre a 
defesa dos ideais críticos iluministas para reformar a sociedade e o receio de 

                                                      
18 A causa proxima e immediata da sua desgraça ha sido uma especie de mysterio, 
e acha-se envolvida em sombras que as tradições dos contemporaneos, vindas até 
nós, não podem dissipar inteiramente, pela discordancia e disparidade que 
offerecem, quer nos factos essenciaes, quer nos accessorios. Que a prisão foi 
resultado da má vontade do Marquez de Pombal, então ministro omnipotente em 
Portugal, que com ou sem razão se julgára aggravado do poeta, é cousa em que 
todos parece concordarem sem contestação: porém o meio, ou pretexto que se 
escolheu para cohonestar a vingança, é ponto que não julgo ainda assás elucidado. 
(Silva 1862 vol. VI: 387). 
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que estes ideais quase revolucionários pudessem contestar os alicerces do 
regime.  

O século XVIII ficou marcado, em Portugal, pelo fenómeno do 
“enciclopedismo”,19 tão em voga naquele momento e que se explica pelo 
interesse humano em aprender e conhecer as principais inovações da época, na 
linha do espírito das Luzes. Por outro lado, a proliferação deste tipo de jornais 
explica-se também devido aos condicionamentos censórios, que limitavam o 
jornalismo político. Deixam de publicar-se apenas jornais noticiosos e 
verificamos (cf. Tengarrinha 1989: 46, 50 e 52) que o panorama jornalístico 
português nos finais do século XVIII e inícios do XIX se apresenta já muito 
diversificado, correspondendo aos diferentes interesses e gostos do público, que 
procura satisfazê-los nos vários periódicos que tem à disposição. Surgem 
diversos jornais enciclopédicos, históricos,20 literários e musicais,21 científicos e 
médicos,22 agrícolas,23 comerciais24 e até um feminino25

                                                      
19 […] dos 84 periódicos fundados entre 1715 e 1807, 33 (quase 40%) têm carácter 
enciclopédico, isto é, de divulgação de conhecimentos das ciências e das técnicas, 
quer com a intenção apenas de aumentar a cultura do leitor quer, ao mesmo tempo, 
com o objectivo de lhe fornecer conhecimentos úteis, com uma roupagem mais ou 
menos recreativa. (Tengarrinha 1989: 50).  

 que tinham um 

20 A imprensa histórica ficou marcada pela História Universal (Lisboa, 1760), Sonho Lembrado 
(Lisboa, 1762), Tardes Divertidas (Lisboa, 1794), Retratos dos Grandes Homens da Nação 
Portuguesa (Lisboa, 1804-1825), Retratos e Elogios de Varões e Donas (Lisboa, 1806-1822) e 
Templo da Glória dos Lusos (Lisboa, 1806-1807).  
21 Nesta linha especializada temos o Teatro Cómico Português (Lisboa, 1759-1787), Gazeta 
Literária (Porto e Lisboa, 1761-1762), Postilhão de Apolo (Lisboa, 1761-1762), Teatro 
Estrangeiro (Lisboa, 1787-1805), Jornal de Modinhas (Lisboa, 1796), Teatro Cómico (Lisboa, 
1798), Viola de Lereno (Lisboa, 1798), Divertimento Musical (Lisboa, 1801), Jardim das Musas e 
dos Sábios (Lisboa, 1805) e Produções Literárias (Lisboa, 1806).  
22 Como exemplos de jornais científicos lembramos o Zodíaco Lusitânico (Porto, 1749), Semanas 
Proveitosas ao Vivente Racional (Lisboa, 1759-1760), Diário Universal de Medicina, Cirurgia e 
Farmácia (Lisboa, 1764 e 1772), Efemérides Naúticas (Lisboa 1789-1860), Ano Médico (Porto, 
1796), Efemérides Astronómicas (Coimbra, 1804-1889) e O Engenheiro Civil Português (Lisboa, 
1804). 
23 Já no século XIX, surgem os primeiros jornais especializados numa área tão importante para a 
maioria dos portugueses como era a agricultura: Anúncios Rurais (Lisboa, 1802) e Extractos 
Práticos e Úteis à Economia Rural Portuguesa ou Gazeta do Campo (Lisboa, 1804-1806). 
24 Entre as publicações comerciais temos Com Privilégio Real (Lisboa, 1778-1807), O Correio 
Mercantil e Económico de Portugal (Lisboa, 1790-1810) e Preços Correntes na Praça de Lisboa 
(Lisboa, 1807). 
25 É também de assinalar o aparecimento do primeiro jornal criado para um público feminino, 
como foi o caso de O Correio das Modas (Lisboa, 1807). 
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objetivo pedagógico. Pretendiam instruir o público em diversas áreas, 
divulgando descobertas científicas, novos livros, teorias e conhecimentos gerais 
em campos diversos. O exemplo paradigmático do enciclopedismo português é 
o Jornal Enciclopédico Dedicado à Rainha Nossa Senhora e Destinado para 
Instrução Geral com a Notícia dos Novos Descobrimentos em todas as 
Ciências, e Artes, que, segundo Sousa (2008b: 96), para além dos objetivos já 
mencionados que conduziram à sua criação, ocultava “[…] o espírito 
revolucionário do enciclopedismo e das ‘Luzes’”. Constitui-se como um marco 
incontornável na história dos “periódicos científicos” em território nacional:  

Este periódico representa bem o espírito científico do movimento 
das luzes, segundo o qual o progresso e a felicidade só eram 
possíveis através da ciência, entendendo-se felicidade como 
fruição de bens materiais e conforto. […] O Jornal apresenta-se 
como arauto do conhecimento, pretendendo divulgar 
conhecimentos úteis e diversificados repartidos por oito artigos. 
(Reis 2005: 307). 

 
Este jornal tem como referente genealógico a Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts te des métiers, publicada sob a 
direção de Diderot e D’Alembert. Fundado em 1779 por Félix António 
Castrioto, cujo redator é, a partir de 1806, António Policarpo da Silva, vai servir 
de matriz a mais três periódicos com a mesma denominação, publicados em 
Lisboa: Jornal Enciclopédico (1788-1793), Jornal Enciclopédico (1806), Jornal 
Enciclopédico de Lisboa (1820, mensal) e muitos outros que se enquadram na 
mesma linha, ainda que não assumam esta designação. Os redatores deste tipo 
de jornais tinham como objetivo a divulgação de acontecimentos científicos, 
técnicos, literários e culturais de forma a concretizarem-se os seus projetos de 
renovação política e cultural do país, inseridos no espírito das Luzes. 

O final da centúria setecentista ficou também marcado pelo florescimento 
da imprensa humorística, de cariz satírico, que nos dá valiosas indicações sobre 
os diferentes grupos sociais e suas características, aproveitando o seu caráter 
velado para criticar pessoas e estruturas até então intocáveis, preparando o 
terreno para as alterações que iriam assolar a nossa sociedade no período de 
Oitocentos. Os jornalistas dedicavam-se a este tipo de publicações, como forma 
de escape, na impossibilidade de comentar o que se passava na sua sociedade: 
“Impossibilitados de comentarem os factos, recorriam às alegorias, às 
frivolidades recreativas ou aos devaneios imaginativos.” (Cunha 1941: 107). 
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Destacamos, entre estas publicações, as Palestras Críticas e Semijocosas 
(Lisboa 1771), por ser o primeiro deste género; O Almocreve das Petas (Lisboa, 
1797-1800), Comboi de Mentiras (Lisboa, 1801), O Espreitador do Mundo 
Novo (Lisboa, 1802), Barco da Carreira dos Tolos (Lisboa, 1803) e a Câmara 
Óptica (Lisboa, 1807-1809, mensal) por terem alcançado enorme sucesso e 
estarem a cargo de um dos maiores humoristas da nossa história, José Daniel 
Rodrigues da Costa; o Piolho Viajante (Lisboa, 1803), de António Manuel 
Policarpo da Silva, as Adivinhações Curiosas e Instrutivas, Colecção de 
Pensamentos (Lisboa, 1801) e o Recreio Doméstico (Lisboa, 1807), por terem 
tido grande êxito nos inícios do século XIX.  

No final deste século, não podemos deixar de mencionar um momento 
determinante para a História das Civilizações, a Revolução Francesa, que 
acarreta uma situação de controlo férreo sobre tudo o que é publicado, de forma 
a evitar a propagação dos ideais revolucionários. Nesta luta desempenha um 
papel preponderante o intendente-geral da polícia, Pina Manique, que, apesar de 
exercer um férreo controlo, não consegue evitar totalmente a comunicação 
participativa nos cafés26, botequins, no Rossio, no Passeio Público, onde se 
juntam as elites culturais, mas também os analfabetos, que ganham poder 
reivindicativo, através da ferramenta oral. A oralidade27

 

 ganha neste contexto 
importância capital, sendo importante analisá-la para perceber a emergência, em 
finais do século XVIII, do espaço público liberal-burguês (cf. Alves 2000: 140). 

2.    O jornalismo português28

 
 oitocentista 

O jornalismo português de inícios do século XIX viveu extremamente 
condicionado pelo ambiente revolucionário proveniente de França, que terá 
levado o poder político a temer fortemente a entrada destes ideais e, por 
                                                      

26 “O século XVIII viu também chegar a moda dos cafés e dos clubes de 
cavalheiros, espaços onde se discutiam racionalmente assuntos políticos e 
económicos, temas literários e científicos e as velhas e novas ideias, simbolizando 
novas ágoras ou novos fóruns e criando o espaço público moderno.” (Sousa 2008a: 
38). 
27 A oralidade “explode” no seio da rede psicopolítica e em um dos seus mais 
privilegiados e emblemáticos espaços: a loja da Gazeta onde se cruzam a palavra 
oral e a escrita, a insurreição e a novidade, a conspiração e a mudança, os tribunos e 
os auditores, os oradores e os leitores, que geram outros tantos espectadores. (Alves 
2000: 145). 

28 Consideraremos também, quando pertinentes para analisar o jornalismo português, algumas 
publicações brasileiras. 
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conseguinte, a reforçar a censura a todas as publicações, nacionais ou 
estrangeiras, contemplando também as informações eclesiásticas, como se 
percebe pelo trabalho de Diogo Inácio Pina Manique, nomeadamente através 
dos decretos de 16 de fevereiro e de 16 de abril de 1803.  

Este período foi marcado pelas invasões francesas, que eram temidas por 
serem capazes de abalar os alicerces do Antigo Regime e por terem sido 
responsáveis pela criação de um ambiente de convulsão social. Estes 
acontecimentos condicionaram a deslocação da Corte para o Rio de Janeiro, o 
que se repercute, em termos jornalísticos, na publicação da Gazeta do Rio de 
Janeiro29

 

 (1808-1822) e de O Patriota (1813-1814), como órgãos oficiosos do 
governo do Reino de Portugal e do Brasil. Esta Gazeta refletia já determinadas 
preocupações do jornalismo atual, como é o caso da isenção, neutralidade e 
imparcialidade, valores jornalísticos essenciais, como aduz Meirelles (2008: 
237):  

Há pouco menos de duzentos anos a folha do rei já se preocupava 
com periodicidade, sistema de assinaturas, vendas avulsas e espaço 
para anúncios. Falava em neutralidade, isenção jornalística, 
imparcialidade e diferentes versões dos fatos. Os comentários do 
redator circunscreviam o valor da opinião e do diálogo com o 
leitor que, paulatinamente, conquistava um espaço importante nas 
páginas do jornal.  

 
Ademais, esta publicação pode também ser encarada como importante 

fonte documental que apresenta informações de âmbito sociocultural e até 
jornalístico desta época:  

 
Na prática jornalística, portanto, a história da Gazeta do Rio de 
Janeiro evidencia muitos aspectos da vida fluminense no tempo de 
d. João VI no Brasil: os conflitos de poder e interesses políticos, as 
peculiaridades de cada um dos espaços que compunham a estrutura 
da folha, as tensões dentro da redação e os valores socioculturais 
vigentes na sociedade de Corte constituíram-se discursos que as 
seções jornalísticas da Gazeta nos permitiram visualizar. 
(Meirelles 2008: 238). 

                                                      
29 Rizzini apresenta os seus textos jornalísticos como “[…] enfadonhos róis de atos oficiais, 
convenientes apanhados de folhas européias e intermináveis ditirambos à família reinante […] ” 
(Rizzini 1946: 332), o que o terá levado a defender a pouca visibilidade do jornal na época, 
justificável pela dura ação da censura prévia. 
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As invasões francesas e as convulsões que se seguiram ao nível político, 

social e cultural repercutiram-se, no cenário da imprensa nacional, num 
aumento significativo das suas publicações e numa diversidade dos seus 
conteúdos. Para além da linha informativa destes títulos, tínhamos agora uma 
vertente opinativa, que facilitava a circulação e debate de ideias, formação de 
correntes de opinião e um acentuar da discussão política que preparavam 
terreno para a revolução de 1820. Estavam criadas as condições para a formação 
e consolidação do espaço público.  

Durante o domínio francês, podemos distinguir dois grandes grupos de 
imprensa: a imprensa pró-napoleónica, muitas vezes financiada pelos próprios 
franceses, como forma de assegurar a transmissão dos seus ideais; e a imprensa 
antinapoleónica que, devido ao seu caráter reivindicativo, era normalmente 
clandestina. Fazendo uso da imprensa e do material panfletário, as autoridades 
francesas pretendiam convencer os portugueses da sua bondade e dos benefícios 
que o povo lusitano poderia retirar desta colaboração. Por outro lado, usavam 
também este material para difundir informações de caráter mais prático, como 
eram os avisos, os editais, etc. 

O primeiro grupo de imprensa podia ser constituído por periódicos ao 
serviço dos militares franceses, como a Gazeta de Lisboa e o Diário30

No que diz respeito à Gazeta de Lisboa, verificamos que Lagarde, para 
além de Intendente Geral da Polícia, se apoderou deste órgão de informação 
para impor a sua causa, assumindo a função de redator

 do Porto, 
um jornal maioritariamente noticioso, publicado entre abril e maio de 1809, que 
enaltece o marechal francês Soult e o apresenta como válido candidato ao trono 
de Portugal; ou podiam corresponder a iniciativas privadas, “[…] pois as ideias 
de Napoleão para uma Europa unida à luz dos princípios das Luzes e da 
Revolução Francesa encantavam alguns sectores burgueses de Portugal.” (Sousa 
2008b: 98).  

31

                                                      
30 Apesar do que o título poderá indiciar, este jornal não é diário. 

 entre 8 de abril de 
1808 e 24 de agosto de 1808 (cf. Kemmler 2010: 295). Neves refere-se à sua 
atuação do seguinte modo:  

31 “Com a sua experiência de redactor de jornais, é óbvio que (para além da publicação de textos 
de natureza oficial concernentes à polícia do reino) Lagarde via como principal responsabilidade a 
propaganda a favor do partido francês, e especialmente a favor do Chefe do Governo de 
ocupação.” (Kemmler 2010: 288). 
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Lagarde, que ao emprego de Intendente geral da policia reunio o 
de Conselheiro do governo, arvorou-se em redactor da gazeta de 
Lisboa: ainda existem muitos dos originaes escritos pela sua 
propria letra, e he admiravel a fluidez, com que os fazia. Muitas 
vezes estava com gente, e dando expedição a outros negocios; mas 
continuando sempre a escrever rapidamente, improvisava gazetas, 
e transmitia ao publico o que a sua imaginação inventava. 
Causavão humas vezes riso, e outras indignação, as reflexões, e os 
coloridos, com que enfeitava, e dispunha os factos, segundo 
convinha ao seu partido: não cessava de inspirar terror; mas o 
ridiculo, e a impostura manifestavão-se a cada passo. (Neves 1810: 
198-199). 

 
Como consequência da nova situação política, desde o primeiro 

suplemento do número 5 de 5 de fevereiro de 1808, a Gazeta de Lisboa deixou 
de ser publicada «Com Privilegio de Sua Alteza Real» ou «Com Privilegio de S. 
A. Real» e passou a sair «Com Privilegio do Governo». A outra resolução 
relativa a este periódico prendeu-se com a ostentação, no seu cabeçalho, a partir 
do primeiro suplemento do número 16 de 22 de abril de 1808, da águia imperial 
francesa32

Esta publicação preocupou-se em iludir o povo, no momento da primeira 
invasão, com uma falsa tranquilidade pública,

 em lugar das armas portuguesas (cf. Kemmler 2010: 282).  

33

 

 favorecida pela política de 
Napoleão, o que interessaria ao território nacional, sendo, por isso, apoiada pelo 
povo português, sobretudo pelas classes altas e mais esclarecidas. Exemplo 
deste apoio são os momentos de confraternização que juntam alguns 
portugueses com os invasores, como acontecia nos bailes, jantares, reuniões e 
outros atos (cf. Tengarrinha 1989: 65). Ademais, no período efervescente que 
antecedeu a revolução vintista, eram veiculados artigos na Gazeta de Lisboa 
que caracterizam a atuação dos revoltosos do seguinte modo: 

                                                      
32 Segundo Kemmler (2010: 283), esta águia francesa terá sido substituída, em alguns números, 
por um galo com o objetivo de ridicularizar os ocupadores franceses:  

Num insólito gesto corajoso que julgamos poder classificar como sabotagem, a 
‘águia imperial’ à portuguesa encontra-se, a partir do 1º Supplemento ao número 
19, de 13 de Maio de 1808, substituída em nada menos de 16 casos por aquilo que 
cremos poder identificar como um ‘galo’ (Kemmler 2010: 283). 

33 “A cidade de Lisboa goza da mais perfeita tranquilidade.” (GL, nº 15, 2º suplemento, 16 de 
abril de 1808: [IV]). 
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Transcrevemos abaixo a Proclamação ao Exercito, na qual os 
Excellentissimos Senhores Governadores do Reino, com a 
franqueza que lhes he propria, communicão ao mesmo Exercito 
algumas das insidiosas falsidades com que os malevolos procurão 
excitar desconfianças contra as intenções de hum Governo, que 
tem provado por huma experiencia tão dilatada, e nas épocas tão 
difficeis em que este Reino se tem achado, os sinceros desejos que 
o animão de desempenhar, á custa dos maiores sacrificios, todos os 
seus deveres. (GL nº 214, 7 de setembro de 1820: [I]).  

 
Assumia a missão de informar o seu público para que este “[…] esteja 

exactamente instruido da situação dos negocios, para poder por isso ajuizar, e 
reduzir ao seu justo valor as varias, exageradas, e fabulozas noticias com que os 
mal intencionados procurão allucinar os animos dos incautos […]” (GL nº 215, 
8 de setembro de 1820: [I]). 

Seguimos, então, para o segundo grupo de imprensa, que abundava em 
Portugal nesta época, para dar conta da insatisfação de muitos portugueses em 
relação a este estado de subordinação a outro país. A explosão jornalística, 
reveladora de uma maior abertura da censura, tinha como objetivo criar no povo 
português, tão habituado às lutas pela independência, um espírito 
revolucionário, apelando ao patriotismo, e incitá-los a sublevarem-se contra os 
invasores.  

 
A reacção geral contra a tirania de Napoleão, que se propunha 
conquistar a Europa e esmagar grandes e pequenas nações, e o 
ódio às tropas que enviara para invadir-nos o país, cometendo as 
maiores atrocidades, concitaram as iras de todos os patriotas, sem 
distinção de convicções políticas, e criaram atmosfera em que mais 
à vontade se respirava, na linguagem usada contra o déspota e os 
seus sequazes. (Cunha 1941: 126). 

 
São várias as publicações que surgem manuscritas e de pequena tiragem, 

entregues às tropas portuguesas e inglesas, que tinham como objetivo incitar à 
revolta, das quais destacamos a Gazeta de Almada, de 1808, por ser um jornal 
político-satírico, cujo género agrada ao público português e marca o panorama 
jornalístico até inícios do século XX. Como protagonista principal da imprensa 
antinapoleónica, selecionamos o Diário Lisbonense, fundado por Estêvão 
Brocard e impresso em Lisboa, na Impressão Régia, desde 1809 até 1813, e o 
primeiro periódico de Coimbra, A Minerva Lusitana (1808-1811), que teve 
grande sucesso. 
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Os panfletos políticos surgem, também, nesta altura, como eficazes meios 
de expressão de ideias contra Napoleão:34

Na altura das invasões francesas, especificamente entre a primeira e a 
segunda, destacam-se algumas publicações diárias, motivadas por um interesse 
nacional: O Patriota ou amigo da independência de Portugal (1809), 
Semanário Patriótico (1808), traduzido do jornal espanhol com o mesmo título, 
Gazeta do Rossio (1808-1809), Correio do outro Mundo (1808), O Telégrafo 
Português (1808), Boletim (1809), Telescópio Português (1809), Microscópio 
Patriótico (1810), O Mensageiro (1809) e O Lagarde Português (1808), que 
satirizava Napoleão e o intendente da polícia Lagarde. 

 “[…] qualquer indivíduo vazava os 
seus pensamentos e sentimentos em papéis impressos em que corriam em 
profusão nos maiores centros populacionais.” (Vicente 1993: 49). 

Os primeiros jornais diários começam a surgir a partir deste momento, 
reveladores do interesse do público português em relação aos acontecimentos 
que afetavam o seu país e o mundo, tendo a invasão francesa tido um papel 
preponderante nesta nova necessidade e dependência dos jornais enquanto 
instrumentos de transmissão de ideias e informações atualizadas, 
nomeadamente a nível militar. 

A Gazeta de Lisboa, que começou por ser semanal, adquiriu a 
periodicidade diária a partir de 14 de junho de 1809, ano que viu nascer três 
novos jornais diários: Novo Diário de Lisboa, Jornal de Lisboa e O 
Mensageiro, ambos de Impressão Régia. 

Apesar de o Jornal de Lisboa estar vinculado à tipografia real, surge ao 
público como um periódico que pretende mostrar os diferentes ângulos das 
notícias, perseguindo uma linha de verdade para combater o estado de 
ignorância.  

Os jornais diários destacados neste período revolucionário são 
maioritariamente noticiosos, deixando transparecer, nalguns casos, um ideário 
liberal. O Correio da Península35

                                                      
34 Depois de contabilizar os folhetos antinapoleónicos, produzidos entre 1808 e 1811, Antonio 
Pedro Vicente verificou que cerca de um sexto da produção total (1500 folhetos) saía da Imprensa 
Régia que, juntamente com as tipografias particulares de Coimbra e Porto, pretendia combater os 
ideais franceses. 

 (1809), cujos redatores eram João Bernardo 
Rocha Loureiro e Nuno Álvares Pereira Pato Monis, foi considerado o primeiro 

35 Georges Boisvert (1982: 238) refere-se a ele como “[…] l’organe fidèle d’un courant de pensée 
réformiste, le premier périodique libéral publié au Portugal.” 
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periódico liberal publicado em Portugal, o que conduziu à sua supressão em 
181036 e ao exílio de Rocha Loureiro37 em Londres, onde acaba por lançar O 
Espelho e O Portuguez ou Mercurio Politico, Commercial, e Literario.38

Se, por um lado, atingia apenas um grupo muito restrito, com um nível 
cultural elevado, por outro lado acabou por ver o seu âmbito de influência 
alargado devido à leitura que se fazia do mesmo. O próprio Rocha Loureiro 
refere-se à importância da imprensa como veículo propagador de ideias, 
informações, teorias, que permitem iluminar as trevas em que se encontrava o 
povo, apresentando a imprensa como a “voz do povo” que, “[…] propagada ao 

 Este 
último apresenta um discurso revolucionário, próprio do seu redator, 
assumindo-se como defensor da causa da liberdade e da verdade, que 
precisavam de ser restituídas à sociedade em que vivia. Estas linhas de 
orientação explicam a sua constante proibição, “[…] fazendo dele um dos 
jornais clandestinos mais perseguidos pelas autoridades.” (Santos 2004: 18). 

                                                      
36 A primeira restrição de que é alvo este jornal passa por limitá-lo à difusão de notícias militares, 
e nada pode publicar sobre o domínio político ao que, quatro meses mais tarde, lhe sucede a sua 
interrupção definitiva:  

[…] ses rédacteurs reçoivent alors l’ordre de cesser de publier des «discours 
politiques» et de s’en tenir strictement à la diffusion de nouvelles des opérations 
militaires. Quatre móis plus tard est porte au journal le coup de grâce: le 
renouvellement de l’autorisation de paraître lui est refusé. Sa publication est 
définitivement interrompue. Les gouverneurs du royaume, dira Rocha Loureiro, le 
qualifiaient de «venimeux» parce qu’ils y décelaient un parfum de liberte. (Boisvert 
1982: 226).   

37 Rocha Loureiro 
[…] funciona como um intelectual promotor de um discurso de poder, mas 
antiautoritário, de um discurso de «virtude» e moral contra a corrupção e 
imoralidade, de um discurso de razão contra a sem-razão, de um discurso de uma 
ordem libertadora contra a ordem redutora, em suma, o «intelectual orgânico», 
instrumento de hegemonia, porta-voz, não de qualquer facção ou partido, mas da 
consciência-de-si, das aspirações irrepreensíveis mais íntimas e puras do 
liberalismo, imbricadas num irredutível humanismo, nos direitos inalienáveis do 
Homem e na emancipação integralmente humana. (Alves 2005a: 220). 
38 O Portuguez é o totem do periodismo político liberal, que se constrói (ancorado, 
sempre, na letra do texto, livre na interpretação) a partir do pensamento tutelar de 
Loureiro, uma variedade de “cena primitiva” fundadora do periodismo moderno, 
um “mito” da sua época, um estereótipo sociocultural, catalizador de ideologia. […] 
A interacção que mantém com outros periódicos, uma relação que não é monocolor, 
bem pelo contrário toma múltiplas colorações, as mais variadas, faz com que O 
Portuguez se assuma como o paradigma impulsionador da Revolução, uma paixão, 
que não se pode contornar, uma forte aspiração de Rocha Loureiro que desagua 
[…] em 24 de Agosto de 1820. (Alves 2009: 38). 
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longe e ao perto por caracteres impressos, só se diferença das conversações por 
seu maior poder de extensão.” (Loureiro 1851: 25). 

Neste periódico, publica-se a maioria das Cartas a Orestes, nas quais se 
preconiza, através de um discurso subversivo, a libertação de um jugo imposto 
pela monarquia absolutista. Esta procura da liberdade, conceito-chave do 
liberalismo, assumiu-se como característica comum do grupo intelectual, 
composto por muitos emigrantes, os quais desejavam a queda de um regime que 
já não servia aos interesses dos portugueses. 

João Bernardo Rocha Loureiro apresenta um ecletismo surpreendente na 
sua abordagem temática:  

 
Da premonição reincidente à consciência da amoralidade da 
política internacional, da análise da conjuntura política europeia ao 
presságio da independência do Brasil, da quotidianeidade à 
surpreendente preocupação pela conservação das espécies, em vias 
de extinção, o autor discursa obrigatoriamente sobre o estado da 
nação e, concomitantemente, do “império”, fazendo a 
representação do conselheiro virtuoso e não mentiroso. (Alves 
2009: 40).  

 
O florescimento jornalístico durante o período do domínio francês é 

confirmado por Tengarrinha (1989: 61), que inventaria 24 jornais surgidos no 
ano de 1809, “[…] o que dá uma imagem expressiva da efervescência dos 
ânimos e do dinamismo e combatividade da opinião pública […]” (Tengarrinha 
1989: 61). Contrariando esta tendência, no período subsequente às invasões 
francesas, os ânimos são controlados pela censura, que volta a ganhar força, 
uma vez que agora o receio em relação à propagação das ideias revolucionárias 
e liberais, que grassavam por todo o país, exigia um controlo cerrado das 
publicações, limitando a antiga liberdade de imprensa. Desta forma, 
compreende-se a redução do número de jornais39

O governo apercebeu-se de que era necessário cercear a força dos escritos e 
tomar medidas severas para impedir a circulação de informações consideradas 

 que, nos dez anos que se 
seguem ao período das invasões, apresenta uma média de criação de três novos 
jornais por ano (cf. Tengarrinha 1989: 72-73).  

                                                      
39 Entre 1810 e 1820, segundo Tengarrinha (cf. 1989: 73), os poucos jornais que surgem 
debruçam-se sobre as artes, a literatura e têm um pendor humorístico e de entretenimento. Em 
menor número, temos também o jornalismo noticioso. 
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perigosas, o que fica claro pela sua reação ao exigir (D. João VI com o apoio do 
Desembargo do Paço), em 16 de agosto de 1810, do governo interino, as 
providências necessárias “a fim de que não corram senão aqueles escritos que 
puderem concorrer para a salvação do Estado e de nenhum modo os que forem 
capazes de perverter os cidadãos bem intencionados.” (in Meirelles 2008: 106). 
Este desiderato teve como resultado a extinção da direção e administração da 
Imprensa Régia de Lisboa, para além da transferência dos exames das obras que 
serão publicadas para figuras da confiança do rei, o censor João Guilherme 
Cristiano Muller e o desembargador real João Pedro Ribeiro. 

A limitação jornalística característica deste período era, de certa forma, 
compensada com o elevado número de panfletos, pasquins40

A explosão deste periodismo (dos exilados) é incontestável, assim como a 
sua influência nesta sociedade, marcada por esta espécie de doença ou vírus, os 
jornais, que rapidamente se propagam e contaminam, maioritariamente, o 
mundo burguês. Conscientes da adesão do público à ideologia polémica, 
expressa nas publicações impressas no estrangeiro, os governos de Lisboa e do 

 e folhas soltas, que 
maioritariamente relatavam temas políticos e militares. O único periódico legal 
publicado foi a Gazeta de Lisboa, que nos apresentava uma espécie de 
jornalismo político de “partido”, o que condicionou o surgimento de um 
fenómeno compensatório de leitura de folhas volantes ou jornais políticos, que 
eram redigidos e impressos em França e Inglaterra por portugueses exilados 
nesses países. Nestes casos, os elevados custos de produção e dos correios 
repercutem-se num aumento do seu preço, o que pressupõe uma restrição ao 
nível da sua compra a determinados grupos sociais. A insatisfação histórica da 
burguesia permite-lhe, através de uma situação financeira favorável, aproveitar 
os periódicos para rapidamente se instruir e conhecer os desenvolvimentos 
políticos que se sucedem. Esta franja social alcança agora o almejado poder que 
sempre procurou conquistar, surgindo como “[…] “vítima” da obsessão de 
comunicar em liberdade, fatigada, sem dúvida, de não ter, durante tanto tempo, 
assumido historicamente a possibilidade de se libertar através do acto de 
comunicação.” (Alves 2009: 21).  

                                                      
40 Os pasquins eram textos que circulavam maioritariamente manuscritos, em que se criticavam 
duramente determinadas pessoas de elevado nível social, com o objetivo de criar a agitação 
pública. Podem caracterizar-se como sendo uma espécie de “[…] barómetro muito expressivo do 
estado de tensão social, sendo consideráveis os seus efeitos, como se poderá avaliar também pela 
extrema atenção que as autoridades lhe dedicavam.” (Tengarrinha 1989: 75). 
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Rio vão encetar um conjunto de medidas repressivas “[…] ora tentando dominá-
los com dinheiro ora perseguindo-os com ameaças, processos, proibições.” 
(Tengarrinha 1989: 95). O seu potencial liberal41 e discurso político combativo 
chamam a atenção do regime, que tenta impedir a sua proliferação, proibindo a 
entrada no país de alguns destes jornais, tornando-os ilegais e punindo 
severamente quem os comprasse ou vendesse. Esta geração de emigrantes, 
animada de convicções, escreve sem preconceitos, com maior frontalidade e 
percorre um trilho que conduz à queda do Antigo Regime e do absolutismo. 
Não se submetem à autoridade política (na figura do monarca) nem religiosa, 
“[…] são filósofos, mas também poetas, satiristas, dramaturgos, historiadores. 
Ou seja, encarnam o sentido histórico da libertação, melhor dito, do 
libertinismo, que inaugura o pensamento das Luzes.” (Alves 2009: 17). O mais 
representativo desta imprensa no exílio foi o Correio Brasiliense ou Armazém 
Literário, mensário, publicado desde 1808 a 1822, redigido por Hipólito José da 
Costa.42 Defendia a monarquia constitucional num regime de liberdades, pedia 
o fim da censura e da corrupção e a abolição dos monopólios. Em Inglaterra, 
destaca-se O Investigador Português em Inglaterra,43 publicado mensalmente 
entre 1811 e 1819 e fundado por três médicos: Vicente Pedro Nolasco da 
Cunha, Bernardo José de Abrantes e Castro e Miguel Caetano de Castro. É de 
destacar o seu cariz literário e político, bem como a sua preocupação em 
divulgar os conhecimentos científicos e técnicos. A partir de 1814, ficou a cargo 
de José Liberato Freire de Carvalho44

                                                      
41 Estes jornais acabam por ter uma influência decisiva ao preparar o terreno para a revolução 
liberal.  

 que, apresentando uma visão mais 
independente, acaba por entrar em conflito com os governantes pela forma 
como escreve. Em 1818, abandona o Investigador, que ainda publica mais dois 

42 Hipólito da Costa é tido, pela historiografia, como o fundador da imprensa brasileira, sobretudo 
da imprensa política em língua portuguesa. 
43 Esta publicação, de caráter científico, literário e noticioso, teve o apoio do governo para se opor 
à influência do Correio Brasiliense, que duraria até 1814, momento em que o jornal adquire uma 
linha editorial diferente, que já não agrada ao governo. 

44 José Liberato Freire de Carvalho (1772-1855) foi outro escritor do primeiro 
quartel do século XIX que se tornou digno de especiais referências, quer pela sua 
aventurosa vida, não só de desregramentos, como a do Padre Amaro, mas de 
perseguições e vicissitudes políticas, quer pelo seu talento e ilustração, quer pela 
notável vocação para o jornalismo, que cultivou quási ininterruptamente durante 
muitos anos, em Inglaterra primeiramente, e depois em Portugal (Cunha 1941: 
159). 
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números até ao momento em que lhe termina o subsídio da Corte. Por trás deste 
jornal estava o duque de Funchal, que pretendia fazer oposição45 ao Correio 
Brasiliense. Além dos referidos jornais, publicaram-se nesta capital europeia, 
segundo Tengarrinha (cf. 1989: 83-99), O Mercúrio Britânico (1798-1800), O 
Espelho Político e Moral (1813-1814, cujo redator é João Bernardo da Rocha 
Loureiro); O Portuguez46

Paris foi também um importante palco de publicações portuguesas, 
subsidiadas pela nossa embaixada: O Observador Lusitano em Paris (1815, 
redigido por Francisco Solano Constâncio); Anais das Ciências das Artes e das 
Letras

 ou Mercúrio Político, Comercial e Literário (1814-
1822 e 1823-1826, redigido por João Bernardo da Rocha Loureiro); 
Microscópio de Verdades (1814-1815, redigido por Francisco de Alpoim e 
Meneses); O Campeão Português ou Amigo do Rei e do Povo (1819-1821, 
redigido por José Liberato Freire de Carvalho); O Padre Amaro ou Sovela 
Política, Histórica e Literária (1820-1826, redigido por Joaquim Ferreira de 
Freitas).  

47

O apoio dado a estas publicações tinha por base um interesse em difundir 
as ideias de determinados grupos. Neste sentido, assumiram-se como principais 
centros de influência no jornalismo da primeira emigração o governo de Lisboa, 
a corte a partir do Rio de Janeiro, os comerciantes portugueses e a maçonaria. 
Aliás, as lojas maçónicas, os gabinetes de leitura e os clubes políticos exercem 
influência, ainda que limitada, sobretudo a partir dos finais do século XVIII, 

 (1818-1822, redigido por Francisco Solano Constâncio, Cândido José 
Xavier da Silva, José Diogo Mascarenhas Neto e, a partir de 1821, Luís da Silva 
Mousinho de Albuquerque) e o Contemporâneo Político e Literário (1820, 
redigido por Brigadeiro Manuel Inácio Martins Pamplona Corte-Real, depois 
conde de Subserra, e Cândido José Xavier).  

                                                      
45 O mau relacionamento entre este e Hipólito provém, certamente, da infrutífera tentativa de 
negociação entre o governo do Rio e Hipólito no que concerne às temáticas a publicar no seu 
jornal, sendo o intermediário do dito acordo o duque do Funchal. 
46 Este periódico é “[…] considerado mesmo o de mais apurado e vigoroso estilo literário dos 
portugueses que se publicaram então em Inglaterra.” (Tengarrinha 1989: 87). 

47 Trata-se de um periódico inteiramente dedicado à divulgação científica e técnica, 
abandonando a vertente política, que tantos problemas lhe tinha criado com o 
Observador Lusitano em Pariz (1815). Pretendia, desta forma, afastar-se do modelo 
seguido pelos periódicos portugueses de Londres, o Correio Braziliense (1808-
1822) e O Investigador Portuguez, e apostar na transmissão de informação 
científica e técnica, útil para o progresso do país. (Reis 2005: 310). 
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organizando-se em pequenos grupos de opinião a favor do regime liberal (cf. 
Tengarrinha 2004: 11).  

Esta enumeração de jornais permite-nos depreender que a modalidade dos 
mercúrios ainda continua em voga, não só no caso dos publicados nas outras 
capitais europeias, mas também na portuguesa, como é o caso do Mercúrio 
Lusitano (Lisboa, 1812-1815), Mercúrio Lisbonense (Lisboa, 1836) e O 
Mercúrio (Porto, 1856-1857). 

O ano de 1820 é determinante na nossa história e impõe algumas alterações 
no percurso da história jornalística. A Revolução Liberal48 e a posterior 
Constituição promulgada em 1821 têm como consequência a aprovação da 
primeira lei sobre a liberdade de imprensa49

 

 (1821) e a abolição da censura 
prévia, o que se repercute num aumento dos jornais, muitos deles de curta 
duração, e no regresso de muitos exilados, que trazem para o nosso país os 
avanços da imprensa europeia. Estava finalmente assegurada a liberdade de 
expressão, visível nos artigos 7º e 8º da Constituição, aprovada definitivamente 
nas Cortes de 1822. Os jornalistas apresentam um estilo mais direto, audaz, 
destemido, a favor do liberalismo radical, contra o Antigo Regime, que 
culpabilizam pela situação calamitosa em que se encontrava o país e assumindo-
se como representantes do povo. O próprio redator da Gazeta de Lisboa, ou 
seja, uma publicação oficial que até então tentava controlar o entusiasmo dos 
revoltosos, muda totalmente o seu discurso, comungando dos desejos de toda a 
nação, numa referência à tão almejada liberdade que agora possuíam para 
poderem controlar e determinar os destinos do Reino: 

                                                      
48 O «Vintismo», decretando a liberdade de imprensa, fomentou o desenvolvimento 
e o progresso do jornalismo. Conquanto fosse intensa a actividade periodística 
desde essa data até 1833, em que o triunfo do liberalismo definitivamente se 
consolidou, só a partir do estabelecimento regular do governo constitucional na 
metrópole a imprensa entrou numa fase nova, inaugurando-se então o chamado 
jornalismo de informação. (Salgado 1945: 30). 
49 A liberdade de imprensa, reconhecida como peça basilar no edifício 
constitucional, não deixaria de ser por uns vista como reforço fundamental do 
regime, por outros como caixa de Pandora que acabaria por subvertê-lo. Tais 
receios e convicções foram bem claramente expostos ao longo do debate nas 
Cortes. Admitiu-se, por fim, que a construção seria sólida e benéfica porque assente 
em dois sólidos e democráticos pilares: os conselhos de juízes de facto, que 
julgariam em primeira instância, e um tribunal de recurso eleito pelas Cortes e 
assim, em princípio, com garantias de possuir espírito liberal. (Tengarrinha 1993: 
40).  
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Viva ElRei D. João VI.! Viva a Dynastia da Real Casa de 
Bragança! Viva a nossa Santa Religião! Vivão as Cortes, que hão 
de fazer a nossa nova Constituição! Eis o brado que hoje resoou 
nesta Capital entre os transportes do mais vivo enthusiasmo; 
chegou o momento de suffocar, pela unanimidade de votos da 
Nação, o germen de civís discordias; já são livres de acanhados 
terrores as vozes dos Portuguezes; conseguio-se em fim huma justa 
e moderada liberdade neste dia, duas vezes memoravel, por ser o 
da nossa Restauração e livramento de hum pérfido jugo 
estrangeiro, e por ser o de huma regeneração, que nos torna dignos 
da Sociedade das Nações Européas, e da nossa antiga e 
immarcecivel gloria. (GL nº 222, 16 de setembro de 1820: [II-III]).   

 
Na mesma publicação, o redator termina o seu discurso com algumas 

reflexões acerca do processo de censura de que foi alvo enquanto responsável 
por uma publicação oficial: 

 
Longo tempo ha que desempenhamos a difficil tarefa da redacção 
da Gazeta; estreitados, por obediencia, a notícias insignificantes, 
sentiamos verdadeiro desgosto em occultar aos nossos patriotas 
muitas noticias estrangeiras essenciaes: já nos achavamos 
ultimamente authorisados a sahir deste acanhado circulo; e agora 
com muito maior razão poderemos annunciar essas noticias, 
unicamente ligados áquella prudente moderação que he necessaria 
nas Gazetas officiaes. (GL nº 222, 16 de setembro de 1820: [IV]).    

 
Torna-se imperioso, como ele anuncia, alcançar a liberdade de imprensa, 

implicando o fim da censura de ideias e o debate na arena pública, sem as 
amarras da censura. O aumento do número de jornais foi uma consequência 
natural e imediata de uma revolução deste género: “A Revolução Vintista deu 
porém novos e vastos horizontes à Imprensa. Os jornais fluem aos cardumes; a 
época e os acontecimentos explicam a inundação desses papéis, parte impressa 
em Portugal, parte no estrangeiro.” (Salgado 1945: 25). 

Esta Revolução constituiu-se também como uma forma de estímulo para a 
imprensa colonial portuguesa, de que se destacam O Amigo do Rei e da Nação e 
o Diário do Rio de Janeiro, no Brasil. Os periódicos brasileiros constituiram-se 
como importantes armas de apoio contra a situação de dominação, que 
conduzem o povo à libertação e independência. A Índia viu nascer o primeiro 
jornal publicado em território ultramarino português, o que aconteceu em 1821 
com a Gazeta de Goa, e o segundo veio a lume em 1822, o semanário Abelha 
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da China, de Macau. Nestes locais, é de enaltecer o notório desenvolvimento 
jornalístico, visível no seu número elevado e qualidade técnica e estilística, 
principalmente no segundo quartel do século.  

O ano de 1821 foi, em território nacional, muito profícuo em termos de 
produção jornalística, atingindo os 39 novos jornais, número que só seria 
ultrapassado na segunda metade deste século. A partir de 1820, a imprensa 
passa a ser compreendida como uma arena de debates, perspetivada por todos os 
grupos políticos como uma eficaz arma ideológica para apresentar e defender as 
suas teorias e propostas, ao mesmo tempo que é usada para condenar a atuação 
dos seus rivais políticos.   

Neste sentido, em contraste com as publicações referidas, surgem, a partir 
de 1822, jornais contrarrevolucionários, em que estão representadas as ideias 
absolutistas e, por sua vez, antiliberais. O exemplo mais paradigmático desta 
ideologia é José Agostinho de Macedo, que acreditava na influência nefasta dos 
jornais para o regime absolutista, o que o levou a escrever de forma empolgante 
vários opúsculos contra a sua atuação, para além da Gazeta Universal, 
considerada como a voz dos contrarrevolucionários. Nesta linha jornalística, 
publicaram-se também o Braz Corcunda e o Trombeta Lusitana. 

A queda do regime constitucional e o triunfo absolutista em 1823 tiveram 
como consequências negativas para a imprensa o restabelecimento da censura e 
das licenças para a criação de um jornal, o que acarretou a exclusiva publicação 
de periódicos miguelistas e o recurso à leitura de publicações clandestinas, 
produzidas pelos nossos liberais exilados, como forma de aceder ao ideário 
liberal, que era agora proibido: “ O que contava, sobretudo, era que os 
principais centros e meios difusores do pensamento liberal estivessem 
estrangulados.” (Tengarrinha 1993: 53).   

Em 1828, quando D. Miguel é aclamado rei absoluto, a situação da 
imprensa volta ao estado anterior, isto é, a censura passa novamente para a 
Mesa do Desembargo do Paço e o estado exerce controlo absoluto sobre tudo o 
que se imprime, como tentativa desesperada de adiar o irreversível, que era o 
fim do absolutismo. Os jornalistas vivem momentos de dura repressão,50

                                                      
50 “Com a suspensão das garantias e o maior rigor da censura, a vida dos jornais liberais tornava-
se insustentável. Passou a ser frequente deixarem espaços em branco, parágrafos incompletos, 
reticências nos lugares dos cortes feitos pelos censores.” (Tengarrinha 1993: 69). 

 desde 
a prisão ao exílio até chegar ao extremo da condenação à morte, como foi o caso 
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de José Sousa Bandeira, jornalista e político liberal, editor de O Azemel 
Vimaranense, de Guimarães. Este momento de terror domina o nosso país até 
1851, “[…] com o pretexto de evitar o reaparecimento de sedição.” (Pena 
Rodríguez 1996: 358).  

Como se depreende deste estado de asfixia dos ideais liberais, para além do 
jornal oficial a Gazeta de Lisboa,51 que volta a assumir uma posição de 
destaque, as reduzidas publicações que ainda circulam nesta época engrandecem 
o novo rei absolutista, numa linguagem violenta e rigorosa, própria dos padres, 
que são os responsáveis pela redação dos principais órgãos defensores do 
miguelismo: o padre José Agostinho de Macedo, editor de A Besta52 Esfolada 
(1828) e O Desengano (1830); o padre Alvito Buela53

Todas as tentativas de oposição aos ideais absolutistas, ao nível 
jornalístico, implicavam um refúgio em outros países, de forma a evitar as 
perseguições políticas de que seriam alvo em território nacional. Explica-se, 
assim, muito facilmente a existência de um segundo momento de emigração, 
correspondente ao período miguelista, tendo-se criado em Inglaterra e França 
várias publicações (políticas e político-noticiosas) que entravam, 
posteriormente, em Portugal clandestinamente.

 Pereira de Miranda, 
editor de A Defesa de Portugal (1831); o padre Francisco Recreio, que redige O 
Cacete (1831), e Frei Fortunato de São Boaventura, editor de A Contra Mina 
(1830) e de O Mastigoforo (1824). 

54

 

 Estes lutam, fervorosamente, 
contra o regime absolutista, fazendo da imprensa sua aliada. Pretendem, com as 
suas publicações, alcançar três objetivos essenciais: 

[…] conservar o fogo revolucionário nos emigrados, embora por 
vezes combatendo-se nas facções em que se dividiam; tentar 

                                                      
51 A documentação consultada mostra claramente que, ao contrário do que em geral 
se diz, a sua influência foi considerável nas províncias, onde era o jornal que mais 
amplamente circulava, devido à extensa rede dos seus correspondentes e 
distribuidores. Veja-se, por exemplo, nos papéis da Polícia de várias comarcas, as 
manifestações e tumultos contra os pedreiros-livres, em numerosas localidades, nos 
primeiros dias de Maio de 1824, quando chegaram os exemplares que noticiavam a 
Abrilada como um acto heróico e abnegado de D. Miguel que salvara o pai de um 
horroroso atentado. (Tengarrinha 1993: 55). 

52 “A “Besta” do título refere-se à facção liberal.” (Conefrey 1999: 28). 
53 “O Padre Buela, sacerdote espanhol naturalizado português, foi também redactor do Verdadeiro 
Ecco de Portugal.” (Conefrey 1999: 66). 
54 Esta entrada em Portugal era clandestina devido ao diploma de 13 de novembro de 1823, em 
que fica expressa a proibição de leitura destes periódicos, que não agradam ao rei. 
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espalhar as ideias liberais em Portugal, por meio da entrada 
clandestina das folhas no País; e convencer os governos 
estrangeiros das possibilidades de vitória das forças 
constitucionais, de modo a conseguir o seu apoio ou, pelo menos, a 
não hostilidade. (Tengarrinha 1989: 143). 

 
A Inglaterra e a França eram os destinos escolhidos pelos liberais 

portugueses que viam os seus direitos de liberdade de expressão novamente 
coartados pelos líderes da nação portuguesa. Desta forma destacam-se algumas 
pubicações: O Correio Interceptado (1825-1826); O Cruzeiro ou Estrela 
Constitucional dos Portugueses (1826-1827); O Popular (1824-1826); O 
Censor (1827); O Português Emigrado (1828-1829); O Padre Malagrida 
(1828-1829); O Chaveco Liberal (setembro a dezembro de 1829); O Correio 
dos Açores (junho a outubro de 1830); O Palmeiro (agosto a dezembro de 
1830); O Pelourinho (1831-1832); A Aurora55 (1831-1832); Correio dos 
Portugueses Emigrados (1831); O Precursor56

Estes jornais desempenharam um papel fundamental na luta que opunha 
absolutistas a liberais, destacando-se pela sua linguagem vigorosa e pelo 
cuidado que tinham com o grafismo e impressão. Em território nacional, apesar 
de coartada a liberdade de imprensa, os jornais desta fação não desapareceram 
totalmente, uma vez que as ilhas estavam controladas pelos liberais e é neste 
território que surgem algumas publicações desta natureza: O Defensor da 
Liberdade (1827) na Madeira

 (setembro a outubro de 1831); O 
Português Constitucional em Londres (março a junho de 1832) e o Inominado 
(1832).  

57 e a Crónica da Terceira58

Depois das várias lutas políticas, D. Pedro derrota definitivamente os 
absolutistas, em 1834, obrigando D. Miguel a exilar-se. Neste mesmo ano, é de 
realçar como marcante para a história do jornalismo a nova Lei da Liberdade de 
Imprensa, que facilitava o surgimento de novas publicações. Após o triunfo dos 
liberais, esperar-se-iam períodos de acalmia, e garantida a liberdade de 

 (1830) nos Açores. 

                                                      
55 A Aurora foi a continuação do Paquete de Portugal. (cf. Conefrey 1999: 26). 
56 “Almeida Garrett redigiu e publicou este jornal […]” (Conefrey 1999: 125). 
57 Nesta ilha, já tinha sido publicado O Patriota Funchalense, em 1821, o primeiro jornal insular. 
58 Esta foi, inicialmente, redigida por Simão José da Luz Soriano e, mais tarde, por Elias José de 
Morais, José Estêvão e João Eduardo de Abreu Tavares. 
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expressão,59

 

 mas tal não acontece e continuamos a viver um clima de 
instabilidade ao nível político e militar, circunstâncias que acabam por afetar 
positivamente a imprensa portuguesa, como resultado de um florescimento dos 
jornais políticos “de partido”:  

A instabilidade política entre 1834 e 1851 teve reflexos no 
jornalismo, que passou por uma fase brilhante, favorecido, por um 
lado, pela desordem revolucionária e pela necessidade de difundir 
as ideias de ambas as partes e, por outro, pela lei de 22 de 
Dezembro de 1834, muito liberal, que instaurou definitivamente 
em Portugal a liberdade de imprensa. (Pena Rodríguez 1996: 359). 

 
Esta condicionante, juntamente com outros fatores, permitia que se 

debatessem os problemas do nosso país, sem receios, dando lugar a uma 
imprensa de opinião, lida, maioritariamente, pela burguesia. O número de 
leitores de jornais encontra-se, nesta altura, numa linha ascendente, ainda que o 
número da sua tiragem seja menor devido à prática, cada vez mais comum, de 
leitura dos periódicos em voz alta e da sua passagem de mão em mão. 

Neste prodigioso período para a imprensa, destacam-se as seguintes 
publicações: Periódico dos Pobres no Porto (Porto, 1834), O Nacional (Lisboa, 
1834), Jornal do Comércio (Lisboa, 1834), Flor do Ocêano Funchal (1834) e A 
Revolução de Setembro (1840). Este diário teve uma longa vida, publicado de 
1840 até 1892, o que denota a sua influência e importância adquirida na época. 
Fundado por José Estêvão, Manuel José Mendes Leite e Joaquim de Fonseca 
Silva Castro, este jornal teve a colaboração de um dos maiores jornalistas da 
nossa história, António Rodrigues Sampaio. É sensivelmente a partir desta 
década que se começa a delinear a principal característica da imprensa política 
portuguesa: “[…] ser veículo de transmissão das propostas concretas que as 
organizações políticas têm de apresentar para credibilizar e estabilizar o seu 
compromisso com os cidadãos.” (Tengarrinha 2004: 12), o que leva o leitor a 
identificar-se com determinado jornal, que lhe seja próximo politicamente.  

                                                      
59 Apesar de todos os esforços na criação da lei de liberdade de imprensa na década vintista, 
continuavam a limitá-la, como se percebe pela leitura de parte do relatório apresentado por José 
da Silva Carvalho às Cortes. 
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Merece uma especial menção o Periódico dos Pobres,60

Os jornais que surgem a partir da data marcante de 1834 apresentam 
algumas características diferentes, refletindo a influência dos modelos ingleses, 
com os quais se encontravam já familiarizados. Referimo-nos a processos 
técnicos que dão aos nossos jornais um aspeto mais moderno e leve. Surgem 
agora jornais preocupados com classes sociais inferiores e é importante 
assinalar a inversão que se deu ao nível da importância da informação nacional, 
que agora assume o papel principal, em detrimento dos dados sobre o 
estrangeiro, que passam a ocupar um lugar secundário.   

 saído em 1826, 
por ter sido o primeiro diário “popular” português, influência do modelo norte-
americano, que, devido ao seu preço baixo e linguagem acessível, consegue 
alcançar elevadas tiragens e torna-se acessível a um grupo mais alargado e 
diversificado de leitores, não estando circunscrito apenas a um grupo 
minoritário alfabetizado.  

No governo de Costa Cabral, aumenta o controlo sobre a atividade 
jornalística61

Em abril de 1846, um contexto de inssureição e revolta contra os 
protagonistas políticos, visível nos momentos da revolta de Maria da Fonte e na 
guerra civil da Patuleia (1846-1847), explica a suspensão dos jornais de cariz 
político, através do decreto de 7 de outubro do mesmo ano. Restavam apenas o 
Diário do Governo e as publicações científicas e literárias, entre as quais se 
destacam O Panorama (Lisboa, 1837), redigido por Alexandre Herculano, e a 
Revista Universal Lisbonense (Lisboa, 1841), de António Feliciano de Castilho. 
O seu caráter literário não as impedia de camufladamente refletir sobre questões 

 e sobre os próprios jornalistas, que são julgados e perseguidos por 
abuso de liberdade de imprensa. No entanto, ainda que limitada a sua atuação, 
continuam a existir publicações oposicionistas, algumas no estado de 
clandestinidade, que agradam ao público burguês, que se encontra ativamente 
envolvido na luta política. A “ […] imprensa configurava, assim, um novo 
espaço público, mais simbólico do que material e entendido, essencialmente, 
como arena pública.” (Sousa 2008b: 101).   

                                                      
60 Inspirados neste modelo, surgiram outros jornais “populares”, como o Periódico para os 
Pobres (Lisboa, 1827), Periódico dos Pobres no Porto (Porto, 1834), Periódico do Pobre 
(Lisboa, 1837), Dez Réis-Jornal de Utilidade (1841) e o Jornal de Utilidade Pública (1841). 
Surgiu, até, uma publicação mais barata, ainda que efémera, O Cinco Réis. 
61 “Abre-se então para os jornais oposicionistas (setembristas, cartistas puros, realistas) um dos 
períodos mais duros e, porventura, mais gloriosos da história da nossa Imprensa.” (Tengarrinha 
1989: 160). 
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sociais e políticas. Apesar destas medidas de interdição, surgem, neste 
momento, vários jornais clandestinos, destinados a informar toda a população 
da situação em que se encontra o país, em nome da causa nacional. Entre eles, 
começamos por O Espectro62 (Lisboa, 16 de dezembro de 1846), redigido por 
António Rodrigues Sampaio, e considerado como o jornal clandestino mais 
importante da nossa história, lugar que é mais tarde ocupado pelo Avante. 
Podemos também mencionar O Popular63

Este período criou condições excelentes para um desenvolvimento 
considerável da atividade panfletária, por ser mais facilmente elaborada e 
distribuída pela população, assumindo-se como forma de agitação política:  

 (fevereiro de 1847), O Progressista 
(Porto, 1846- 1847) e O Grito Nacional (Coimbra, maio a dezembro de 1846). 
Houve também falsas publicações ilegais, uma vez que acabavam por defender 
a política governamental. 

 
Constituíam estes o meio mais importante de propaganda e 
agitação política quando estava coarctado o jornalístico. Na 
verdade, eram mais instrumentos de acção política do que de 
debate ideológico: neles o ataque apaixonado soava mais forte do 
que a explanação serena das ideias.” (Tengarrinha 1993: 57).  

 
O mais famoso destes panfletos denomina-se O Estado da Questão, de 23 

de outubro de 1846, e é da autoria de António Rodrigues Sampaio.  
Indubitavelmente, a imprensa teve um papel fundamental para criar uma 

opinião pública contrária à atuação do conde de Tomar, alastrando da média à 
pequena burguesia, responsáveis pela criação de um movimento de 
descontentamento que terá levado à sua queda em 1851. Entretanto, enquanto 
isto não acontece, Costa Cabral protagoniza situações de puro sufoco para a 
imprensa portuguesa, pois ele é o responsável pela famosa «Lei da Rolha», 
promulgada em agosto de 1850, que restringia fortemente a liberdade de 
imprensa, o que levou a fortes críticas por parte de jornalistas como António 

                                                      
62 O Espectro veio substituir o Eco de Santarém, uma vez que, como ele próprio anuncia na sua 
apresentação, “[…] este último título correspondia pouco à grandeza do objecto. A nossa doutrina 
acha “eco” em todo o País, e não parte somente de Santarém, parte de todos os corações 
generosos em que estão radicados os princípios da justiça, da liberdade, da igualdade.” 
(Tengarrinha 1989: 166). Assume-se como um jornal antigoverno. 
63 Este jornal terá sido o mais violento da guerra civil, postura que é criticada por outros seus 
congéneres, como foi o caso do Espectro, que fica revoltado com a sua linguagem, tão dura e 
severa.   
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Rodrigues Sampaio, Alexandre Herculano e Almeida Garrett.64

Neste período, escapavam à rígida malha da censura as publicações 
especializadas (jornais médicos, farmacêuticos, científicos, culturais, femininos, 
literários), que não incomodavam os censores portugueses por não 
protagonizarem momentos de debate político. Surgem, também, neste século, 
vários jornais regionais e locais, alguns de feição política, outros político-
noticiosa e noticiosa. 

 Esta situação só 
iria acalmar e estabilizar com a Regeneração, em 1851, assegurando, 
finalmente, a desejada liberdade de imprensa e o debate generalizado: “a partir 
de 1860, os jornais multiplicaram-se, mormente nos seis últimos decénios da 
centúria” e “a liberdade de palavra e de reunião levou, por sua vez, à voga da 
conferência e dos clubes culturais de todo o género.” (Marques 1986: 135). 

Podemos de facto concluir que, apesar de todas as restrições, a imprensa 
exercia cada vez mais influência sobre a opinião pública, ajudando a derrubar o 
governo de Costa Cabral.  

No século XIX emergia no palco norte-americano um tipo de jornalismo 
noticioso assente num estilo simples, a preços baixos, e acessível a um elevado 
número de pessoas, ingredientes que iriam conduzir a elevadas tiragens. A 
prática jornalística começava a ser perspetivada como um lucrativo negócio, 
que iria atrair os empresários portugueses. O primeiro exemplo deste tipo de 
jornais, que são caracterizados como fazendo parte do jornalismo industrial, é o 
Diário de Notícias, que surgiu em 29 de dezembro de 1864 (número de 
apresentação), fundado por Eduardo Coelho. Este jornal noticioso, com uma 
linguagem clara e acessível, de pequena dimensão e sem qualquer orientação 
política, saiu a baixo preço para se tornar um jornal popular, possível graças às 
receitas da publicidade do jornal, inaugurando a imprensa de informação. O 
crescimento ao nível comercial implicava também um rendimento elevado que 
o jornal recebia da publicidade, que só agora se constituia como importante e 
significativa fonte de receita.65

                                                      
64 Este lutador e Paulo Midosi editam, em Lisboa, a partir de 1826, Portuguez - Diario Politico, 
Literario e Commercial que “[…] traz a novidade de ser um jornal moderno, tanto por ser diário, 
como por apresentar um formato tablóide e por, em cima das notícias e dos acontecimentos ser, 
também, um jornal informativo, anunciando a reportagem como género jornalístico.” (Santos 
2004: 19).  

 

65 Lembramos que o primeiro anúncio a aparecer num periódico português data de 1715, na 
Gazeta de Lisboa, contudo sabemos que o rendimento obtido da publicidade não era significativo 
na administração do jornal. 
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No primeiro quartel de século, surgem jornais dedicados exclusivamente à 
publicidade, como por exemplo O Periódico de Anúncios (Porto, 1827) e O 
Jornal dos Anúncios (Lisboa, 1835). No entanto, para que a atividade da 
publicidade jornalística prosperasse era necessário ultrapassar alguns obstáculos 
que se prendiam com as nossas condicionantes culturais e económicas. São elas 
“[…] a falta de dinamismo da nossa vida económica e a limitada visão dos 
nossos homens de negócios, que não reconheciam facilmente as vantagens dos 
anúncios como factor importante nas operações de oferta e de procura” 
(Tengarrinha 1989: 226).  

Neste contexto, percebe-se a importância da primeira agência portuguesa 
de anúncios, a Agência Primitiva de Anúncios, dirigida por Luís Maria de Braun 
Peixoto e fundada pouco tempo depois do aparecimento do Diário de Notícias. 

Este público desejoso de notícias, para quem é idealizado o jornal, explica 
o surgimento em força da imprensa de informação, como se depreende da 
fundação de vários jornais que perseguem o mesmo objetivo comercial e de 
informação a um baixo preço. Nesta linha editorial, destacam-se, em 1866, o 
Diário Popular (Lisboa) e o Jornal de Notícias66

No final desta centúria, salientamos o caso do Século,

 (Porto). Os jornais já 
existentes adaptam-se à estrutura dos jornais noticiosos generalistas, rendidos 
ao sucesso obtido por esta orientação editorial, como aconteceu com o 
Comércio do Porto (1854) e com O Primeiro de Janeiro (1869). 

67

Este tipo de jornalismo, industrial, produziu várias alterações nas próprias 
redações, que passaram a ser constituídas por diferentes profissionais, que 

 por se ter tornado o 
jornal mais lido do país. Fundado em 1881 por um grupo de republicanos, cujo 
primeiro diretor foi Magalhães Lima, seguindo-se Silva Graça, em 1896, este 
jornal procurou dar “[…] grande espaço à informação, embora sem abandonar 
totalmente as suas preocupações políticas, com um grafismo inovador e 
praticando receitas copiadas da imprensa estrangeira, como o lançamento de 
edições ilustradas e a promoção de concursos” (Sousa 2008b: 105).  

                                                      
66 O Jornal de Notícias interessava a um público numeroso, principalmente as massas populares, 
que se deliciavam com a forma como os jornalistas apresentavam o noticiário, que ocupava 
grande parte das suas colunas, e pelo fervor com que defendem os seus direitos.  
67 “O Século, de grande formato, é um dos jornais mais importantes na história do jornalismo 
português, pela abundância e profundidade das suas informações e pela inclusão nas suas páginas 
de suplementos e folhetins, chegando a ser o segundo jornal de maior tiragem, depois do Diário 
de Notícias.” (Pena Rodríguez 1996: 362).   
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procuravam insistentemente a objetividade e factualidade, determinadas pelo 
uso do telégrafo e pelo recurso às agências noticiosas. Falamos do noticiarista, 
do editor ou diretor, o coordenador (ou chefe de redação), os colaboradores e 
um folhetinista, que elaborava os folhetins e escrevia as crónicas de literatura e 
artes. Nesta enumeração, fica clara a participação nos jornais dos mais 
prestigiados intelectuais68 portugueses, o que não acontecia anteriormente e é 
responsável pela melhoria do seu estilo e redação, apesar desta participação ser 
minoritária quando comparada ao crescente número de noticiaristas 
profissionais.69

Por outro lado, a redação torna-se mais organizada devido à divisão do 
trabalho e à definição de uma hierarquia, substituindo totalmente o modelo do 
jornal controlado apenas por um indivíduo, que se encarregava de todas as 
atividades.  

 Os profissionais do jornalismo são agora respeitados nos meios 
sociais e intelectuais e alguns atingem altos cargos da vida política, tornando-se 
prestigiadas figuras nacionais, o que não acontecera nos séculos anteriores.  

Na segunda metade do séc. XIX, merece uma referência especial a 
imprensa republicana, muito divulgada e combativa em Portugal durante esse 
período, destacando-se as publicações emblemáticas O Século e O Mundo, que 
acabaram por abrir caminho e preparar o terreno para a proclamação da 
República. Ademais, será importante referenciar o surgimento dos jornais 
operários, que normalmente são mais opinativos do que noticiosos, como A 
Federação, A Voz do Operário, O Pensamento Social, o Protesto Operário. 
Paralelamente à imprensa operária, surge também a anarquista, “[…] que 
provocou a promulgação de uma das leis de imprensa mais repressivas na 
história de Portugal, a denominada «dos anarquistas», em 13 de Fevereiro de 
1896.” (Pena Rodríguez 1996: 363). 

Para combater o republicanismo e o anarquismo, os governantes 
precisaram de usar meios repressivos que afetaram muito as publicações 
periódicas no último quartel de século, situação que se manteve até à 
instauração da República, momento de ouro para a Imprensa. Este regime 
político tinha como alicerce fundamental a liberdade de expressão e, por isso, 

                                                      
68 No domínio português, destacam-se Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Oliveira Martins, 
Ramalho Ortigão, entre outros grandes vultos da cultura e política. 
69 Não podemos deixar de mencionar como marco importante deste século a fundação de 
organizações de classe, como as associações de jornalistas do Porto e de Lisboa.  
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suspendia todas as formas de restrição que impedissem a mesma, o que dava um 
novo alento à nossa imprensa.  

Para concluir, usamos as sábias palavras de Marques (1986: 133-134): 
Na realidade, um dos aspectos mais interessantes do Portugal 

oitocentista foi o seu surto cultural, porventura mais elevado e 
mais rico do que o período glorioso do século de Quinhentos. Este 
surto resultou, antes de mais nada, da abertura do País. Os 
governos liberais começaram por abolir a censura a livros e a 
periódicos (1821), por proclamar e efectivar a liberdade de palavra 
e de imprensa, e por estimular a livre discussão a todos os níveis e 
sobre quase todos os assuntos. Como consequência, o número de 
publicações multiplicou-se até limites insuspeitados.  
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3. Gazeta de Lisboa 
 

3.1  Percurso histórico 
 
A Gazeta de Lisboa surge em 10 de agosto de 1715 com o título de 

Notícias do Estado do Mundo, sendo apenas nos números seguintes que recebe 
a denominação de Gazeta de Lisboa, publicada ininterruptamente até 1760, o 
que faz dela “[…] a publicação periódica portuguesa mais duradoura da 
primeira metade do século XVIII e, durante muito tempo, a única com carácter 
noticioso cuja impressão era autorizada.” (Belo 2001: 35). 

 

 
 
Este periódico70

Para compreendermos a sua importância e procedermos a uma análise 
rigorosa deste periódico, não nos podemos esquecer de que estamos perante um 
jornal do Antigo Regime, com características diferentes das que atualmente 
presidem à construção de um jornal. Este assume-se como um veículo de 
informação com circulação restrita, que não era concebido para informar o 
grande público, como depois aconteceu com o “jornalismo de massas”.  

 assume uma importância considerável ao permitir ao leitor 
português o contacto com o mundo da época. 

Esta publicação vai sofrer alterações nos diferentes títulos que apresenta ao 
longo da sua história. Depois de se assumir enquanto Gazeta de Lisboa, no seu 
segundo número, em 17 de agosto de 1715, passou a intitular-se de Gazeta de 
Lisboa Ocidental,71

                                                      
70 A periodicidade adquire nesta altura uma conceção ligeiramente diferente da que temos hoje: 
“[…] periódica nesta altura é uma publicação que difunde notícias regularmente no tempo 
presente, mas fá-lo de forma repetitiva, instaurando uma duração e uma continuidade na leitura.” 
(Belo 1999: 626-7). 

 a partir de janeiro de 1718, motivada pela divisão da cidade 

71 Este novo título levou alguns autores, erradamente, a considerar que se tratava de uma 
publicação nova. 
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em parte oriental e ocidental, até agosto de 1741, altura em que esta divisão 
deixou de existir e regressa ao seu título original.  

O primeiro ciclo de vida da Gazeta termina em 1760, com a morte de seu 
redator, José Freire Monterroio Mascarenhas, que a partir de 1752 detém 
também o privilégio de impressão. Aquando da sua morte, este privilégio é 
concedido à Secretaria de Estado da Repartição dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, uma vez que existiria uma proximidade entre as funções deste órgão e o 
conteúdo do periódico, dominado por questões internacionais. Para além desta 
mudança, indicadora de uma centralização do privilégio, uma vez que o mesmo 
passa de uma pessoa para uma secretaria do Estado, é também de referir a 
mudança do título desta publicação para Lisboa, o que poderá ser entendido 
como uma forma de apresentar algo novo, com um rumo diferente do anterior. 
Mantém este título até 1762, altura em que é suspensa por marquês de Pombal, 
e só regressa em 1778, já no reinado de D. Maria I, como Gazeta de Lisboa, 
título que conserva até 30 de dezembro de 1820.  

Neste dia, o redator da Gazeta informa-nos acerca da mudança do seu 
título, apresentando-nos uma publicação em que é notória a preocupação com a 
verdade e utilidade das informações que surgem neste jornal: 

 
Esta he a ultima folha deste periodico com o titulo de Gazeta 

de Lisboa, em lugar da qual fica o Diario do Governo, de que hoje 
se dá hum exemplar do deste dia a todos os subscriptores da 
Gazeta, para poderem formar idéa da nova e mais ampla forma 
que ella vai ter, e de quanto a folha do Governo se tornará mais 
interessante, e mais digna desta illustre Nação, á qual comunicará 
tudo o que em noticias politicas, e mesmo litterarias e scientificas, 
segundo a occasião se offerecer, se possa publicar como proprio 
para illustrar o publico; sendo principal objecto o que pertencer ao 
nosso paiz, não desdenhando mesmo o Redactor quaesquer 
noticias de ponderação e utilidade, que de qualquer parte do Reino 
lhe sejão transmittidas por pessoas fidedignas e de conhecimentos, 
cujos nomes e letra possa verificar em Lisboa declarando as 
mesmas cartas a quem para isso poderá dirigir-se, e vindo francas 
de porte. (GL nº 313, 30 de dezembro de 1820: [I]). 

 
Para além deste novo título, Diário do Governo, adotou depois outras 

designações, sendo que algumas refletiam o cenário político em que se 
encontrava o país: Diário da Regência, Crónica Constitucional de Lisboa, 
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Gazeta Oficial do Governo, Gazeta do Governo, Diário de Lisboa (cf. 
Tengarrinha 1989: 265-266). 

Por último, destacamos no seu percurso um dado que lhe permite assumir o 
seu pioneirismo na história da ilustração na imprensa portuguesa: a Gazeta foi o 
primeiro jornal português a publicar um desenho, sendo esta a primeira notícia 
ilustrada na nossa imprensa.72

Castello branco 18. de Julho. 

 O caráter excecional desta notícia, que representa 
duas crianças que nasceram ligadas pela cintura, explica a inclusão de um 
acontecimento de Castelo Branco, fora da capital: 

TErça feyra que se 
contáraõ 14. Do corrente, 
do meyo dia para a hũa 
hora, pario nesta Villa hũa 
mulher chamada Maria 
Mendes Maya, casada com 
Antonio Simaõ Bragança, 
homem jornaleyro, duas 
crianças pegadas huma em 
outra pelas cinturas, de 
maneyra, que ambas tem 
hum só ventre, hum só 

embigo, & ambas se servem pelas mesmas vias que podia ter huma 
só. Tem quatro pernas; mas duas algũa cousa mais curtas que as 
outras. A estatura de ambas he a de huma criança pequena. Vivem 
espertas, & mamão bem, & pelas palpitaçoens parece ter cada 
huma seu coraçaõ; a sua fórma se explica melhor nesta estampa. 
(GL nº 31, 1 de agosto de 1716: 160). 

 
3.2  Formato e estrutura 
 
A Gazeta de Lisboa, tal como acontecia com outras publicações 

jornalísticas suas coetâneas, apresenta uma estrutura intermédia entre o livro e o 
jornal. Deste modo, inserida neste esquema híbrido, apresenta características 
próprias dos jornais e dos livros.   

Com uma impressão semelhante à dos livros, a Gazeta conserva o seu 
aspeto e apresenta um formato pequeno, in quarto. Neste sentido, era necessário 

                                                      
72 “A primeira notícia ilustrada de que há conhecimento na Imprensa portuguesa foi publicada na 
Gazeta de Lisboa de 1 de Agosto de 1716, referente a um caso teratológico raro – duas crianças 
recém-nascidas ligadas pela cintura e com um só ventre […]” (Tengarrinha 1989: 197). 
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mostrar a continuidade existente entre as diferentes gazetas, que era conseguida 
através de uma numeração e paginação73

Tendo por base a leitura de um anúncio publicado na Gazeta em 1759, nº 
52, apercebemo-nos de que esta capa ou folha de rosto era vendida na oficina 
onde se imprimia o periódico, a fim de que os leitores pudessem encadernar a 
sua coleção anual. 

 contínuas, concebida para o seu futuro 
formato de livro anual, em que apresentava, no início de cada ano, uma capa 
impressa com o título de Historia Annual Chronologica, e politica do Mundo, e 
especialmente da Europa onde se faz memoria dos nascimentos, despozorios, e 
morte de todos os Emperadores, Reys, Principes, e pessoas consideraveis pela 
sua qualidade, ou empregos; encontros, sitios de Praças, e Batalhas terrestres, 
e navaes; vistas, e jornadas de Principes, Tratados de Aliança, Tregoa e Paz, 
com todas as mais acçoens militares, & civis, negociaçoens politicas, & 
sucessos mais dignos da attençaõ, & curiosidade. 

Ademais, esta capa apresenta-nos outro dado importante, o nome do seu 
redator, informação que surge pela primeira vez, quebrando a tradição do 
anonimato, normalmente característico da produção jornalística. 

Este formato de livro faz com que Barbosa Machado, na sua Bibliotheca 
Lusitana, inclua a coleção das gazetas nas obras de Monterroio Mascarenhas. A 
propósito desta obra, intitulada Historia Annual e Chronologica e politica do 
Mundo, e especialmente da Europa, diz-nos Machado (1747: 854): “Deste anno 
atè o prezente de 1747 tem o author proseguido esta Historia que chega a 32 
Partes, e cada huma sahe em seu anno, a qual consta das Gazetas de Lisboa.”  

A proximidade com o género histórico, visível até pelo seu título em 
formato de livro anual, é confirmada por Belo (2001) quando nos diz que a 
Gazeta “[…] era uma narrativa do presente feita segundo as regras do relato 
histórico.” (Belo 2001: 40), o que se confirma pelo próprio método histórico, 
anunciado no privilégio que lhe foi concedido, em 1752. Nesse momento, 
definiu-se que esta obra seria escrita através de um método histórico, 
cronológico e geográfico (cf. GL, 1752, nº 22), que remete para a organização 
das suas notícias, segundo uma ordem cronológica e divididas por regiões. 

Para além do formato próximo do livro, a Gazeta começa por circular 
semanalmente também em formato de folheto com poucas páginas, o que 
                                                      
73 Mais tarde, as gazetas deixam de surgir com a referência à página, que remetia para o formato 
de livro. Na segunda parte do nosso corpus, em 1815, as gazetas foram compiladas em dois 
volumes sem paginação, o que pode indiciar uma preferência pelo seu formato em folheto.   
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facilita a sua circulação e permite um preço mais acessível que o dos livros. 
Inicialmente com quatro páginas, este periódico alcança as oito em 1717 e 
atinge as doze páginas a partir de 1734. Este número viria a aumentar com a 
publicação, em 1742, (a partir do nº 37) de um Supplemento de oito páginas. 
Com uma estrutura muito semelhante à própria Gazeta, esta publicação atribui 
um caráter bissemanal a esta publicação, que agora tem uma edição à terça-
feira74

 
 (Gazeta de Lisboa) e outra à quinta-feira (Supplemento).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Supplemento surge, inicialmente, motivado pelos acontecimentos 
militares que agitavam a Europa central, a guerra da sucessão austríaca (1740-
1745). No entanto, quando este conflito termina, os suplementos continuam a 
ser publicados, abandonando o seu caráter excecional, que teria sido provocado 
por uma circunstância específica europeia, transformando a Gazeta numa 
publicação bissemanal.  

 Os referidos Supplementos terminam no momento em que a concessão 
do privilégio é entregue a Monterroio, em 1752, no mesmo ano em que a 
Gazeta regressa à sua periodicidade semanal e vê o seu número de páginas 
reduzido a oito.  

No século XIX, um contexto político agitado, marcado pelas invasões 
francesas, exigia intervalos ainda mais curtos entre as publicações, de forma a 
satisfazer a curiosidade crescente do público, sendo em 1809 que a Gazeta de 
Lisboa adquire a periodicidade diária. 

O seu formato de folheto permitia-lhe circular de mão em mão, prática 
corrente na altura, para além de se verificar também o fenómeno de leitura em 
voz alta, que nos impede de avaliar com precisão o número dos seus leitores. A 

                                                      
74 Inicialmente saía ao sábado; em 1717 passou a sair à quinta-feira e depois à terça-feira. 
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este nível, considera-se que o número de pessoas que leem ou têm contacto com 
a Gazeta e outros periódicos semelhantes é superior à sua tiragem,75 assinantes 
e compradores. Tal como acontecia com outras publicações europeias76 deste 
género, devem ter existido diferentes possibilidades de venda da Gazeta (por 
assinatura,77 venda de volumes anuais ou de um único número da Gazeta, 
avulso) e em vários locais (nos livreiros78

Concluímos estas breves considerações acerca do seu formato partilhando 
as palavras de Belo, que nos parecem sintetizar a especificidade deste periódico:  

 e nos diferentes locais onde era 
impressa).  

“Nem exactamente livro nem exactamente folheto, a Gazeta tinha, em 
suma, um formato e concepção originais, que faziam dela um objecto 
ambivalente, situado entre aqueles dois tipos de impresso.” (Belo 2001: 44).   

No que concerne à sua estrutura, as notícias são precedidas de alguns dados 
que nos permitem localizá-las temporal e geograficamente. O nome da nação de 
proveniência é impresso em maiúsculas, seguindo-se, em letras mais pequenas e 
itálico, a data e o nome da capital ou cidade de origem. Por fim, surge o corpo 
da notícia, numa estrutura quase sem parágrafos, que ocupa toda a dimensão das 

                                                      
75 No caso da Gazeta, existem registos sobre a sua tiragem a partir da década de 40 do século 
XVIII, mas nada se encontrou sobre os seus assinantes. (cf. Belo 2001: 42). 
76 Segundo Roger Chartier (In Belo 2001: 43), a Gazette Française apresentava, no século XVII, 
várias possibilidades de venda: a assinatura anual, a venda de volumes anuais, a venda número a 
número feita por livreiros ou na rua e, por último, podia ser-se assinante de leitura da Gazette num 
livreiro. 
77 O sistema de assinatura denota já uma preocupação com um público, que se pretendia fixar e 
fidelizar.  
78 Como se consegue depreender pelas referências feitas nos anúncios, nos primeiros anos de 
publicação, a Gazeta foi vendida na loja da Rua Nova por Matias Pereira da Silva, na loja do 
Arco da Consolação por Manuel Figueiredo, na Rua Nova por José Gomes Claro, na Rua da Prata 
por João Antunes Pedroso e na Cordoaria Velha por Manuel Diniz. Foi precisamente na loja deste 
livreiro que se concentrou este tipo de venda, por volta de 1727-1730, seguindo-se o seu filho, 
Guilherme Diniz, a partir de 1741. A limitação da venda do nosso periódico a um único livreiro 
altera-se em 1752, momento em que voltam a surgir várias referências a livreiros que se assumem 
como vendedores. Ainda nesta década, em 1757, surge uma referência a um local de venda fora 
da capital. O Porto passaria a ser um dos locais onde se podia comprar a Gazeta, na loja do 
tenente António Pires Henriques, como anunciado na gazeta nº 11 deste mesmo ano. (cf. Belo 
2001: 55). Em 7 de janeiro de 1780, a Gazeta de Lisboa já contava com uma loja própria de 
venda, a da Régia Oficina Tipográfica, na Praça do Comércio, para além de ser vendida em várias 
lojas de impressores-livreiros e pelos cegos-papelistas que, gozando de privilégio real, 
deambulavam pelas ruas, apregoavam e vendiam livros, folhas, gazetas, relações, suplementos e 
outros papéis avulsos. (cf. Tengarrinha 1989: 119). 
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páginas e num estilo que muitas vezes denota uma tradução apressada e 
resumida ao essencial. Os anúncios, publicados no fim da última página, numa 
secção própria, separada do resto das notícias, surgem a itálico, formatação que 
é alterada no século XIX e que dificultava a sua leitura. 
 

3.3  Os anúncios e a Gazeta 
 
O primeiro anúncio surgiu precisamente na Gazeta de Lisboa em 1715, 

com a denominação de aviso, introduzindo uma estrutura nos jornais que iria 
perdurar até aos nossos dias.  

 
Faz-se aviso às pessoas curiosas da lingua Franceza haver 

chegado a esta Corte ha pouco tempo hum estrangeyro 
appellidado De Ville neufve Francez de nascimento, natural da 
Cidade de Pariz, o qual falla linguas Latina, Alemãa, Italiana, 
Castelhana, & Portugueza; & tem hum methodo muyto facil para 
ensinar em pouco tempo a toda a sorte de pessoas; ainda às de 
cinco para seis annos; as que quizerem servirse do seu prestimo, 
se pôdem encaminhar a casa de Manoel Diniz livreyro na rua da 
Cordoaria velha. (GL nº 4, 31 de agosto de 1715: 24). 

 
Nos primeiros anos da Gazeta, a publicidade limita-se ao anúncio de livros, 

explicadores de línguas estrangeiras, médicos e remédios, aparecendo raramente 
outro tipo de produtos (cf. Vieira 2001: 14). Mais tarde, como se percebe pelo 
exemplo retirado da Gazeta oitocentista, surgem outro tipo de bens e serviços 
publicitados: 

 
Vende-se huma propriedade de Casas na rua das Atafonas N.º 

11, que tem tres andares e duas lojas com hum poço: quem as 
quizer comprar dirija-se á rua do Ouro á loja N.º 57. (GL nº 1, 2 de 
janeiro de 1815: [IV]). 

 
Quem quizer comprar vinte e quatro até vinte e cinco Pipas de 

excellente vinho branco existentes na Adega da Quinta-nova, no 
lugar da Ameixoeira, falle com José Florencio, na mesma Quinta; 
ou com José Manoel, assistente á Cruz do Taboado, na loja da 
esquina defronte do chafariz. […] 

No dia 5 do corrente se ha de vender em leilão publico trastes 
de casa, quadros de gosto, hum bom realejo, e algumas peças de 
concha, na rua do Passadiço, esquina da rua da Caridade N.º 7. 
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Januario Antonio participa ao respeitavel Público, que nos dias 
3, 4, e 5, e seguintes do corrente mez de Janeiro, pelas tres horas 
da tarde, nas casas da sua residencia, na travessa do Pombal N.º 
43, 2.º andar, ha de vender em leilão excellente mobilia de casa, 
fazendas da India, e 2 cavallos, mansos, sendo hum delles de 
excellente figura, e de picaria: no mesmo acto do leilão se farão 
patentes as condições do pagamento. (GL nº 2, 3 de janeiro de 
1815: [IV]). 

 
Entre os produtos anunciados, merecem, sem dúvida, destaque as obras que 

saíam no momento em que a Gazeta era publicada,79

 

 numa estrutura em que se 
identificava a obra e o local onde ela podia ser adquirida, sendo muitas vezes 
ocultado o nome do autor, uma vez que o principal objetivo desta secção era 
precisamente anunciar o local onde determinado produto podia ser adquirido, 
num objetivo concreto de nível comercial. O exemplo que se segue da Gazeta 
apresenta apenas a referência à obra e ao local de venda: 

A Relação historica da enfermidade, morte, & enterro delRey 
Christianissimo com a copia do testamento se publicou quarta 
feyra 6. do corrente: vende se em casa dos mercadores de livros 
Manoel Diniz a Cordoaria velha, & Manoel de Figueyredo ao 
arco de N. Senhora da Consolaçaõ à Sè; & Mathias Pereyra na 
Rua Nova. (GL nº 14, 9 de novembro de 1715: 68). 

 
Esta referência aos locais pode ser-nos útil para reconstituir os meios por 

onde circulava a Gazeta, numa rede distribuída, ainda que minoritariamente, por 
várias cidades, vilas, conventos e também pelo Brasil. 

Em relação à língua dominante nestas obras, verificámos que era o 
português, sendo o grupo restante constituído pelo castelhano, o francês e o 
latim. Os livreiros e impressores portugueses aproveitaram este meio para 
publicitar os seus produtos, transformando o negócio livreiro num mercado 
rentável e adotando a Gazeta como uma espécie de catálogo, em que expunham 
os seus produtos (cf. Belo 2001: 88).  

A divulgação destas obras permite promover o hábito de leitura. Como 
consequência “[…] formar-se-ia um novo público de leitores, tendencialmente 
fora do círculo de eruditos, composto sobretudo por núcleos burgueses ou pré-

                                                      
79 “A Gazeta  de  Lisboa, pela publicidade por ela difundida, revelou ser um suporte de 
informação prestigiado para a época. O mercado livreiro, que se afirmava nesse período, foi o seu 
grande cliente, com 3744 anúncios de Livros e de Outros Impressos.” (Soares 2007: 105). 
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burgueses, comerciantes que, doravante, adaptariam os seus hábitos de leitura a 
novas publicações.” (Soares 2007: 106). 

No que concerne aos principais temas de que tratam as obras apresentadas 
nos anúncios, no primeiro ciclo de vida da Gazeta, Belo concluiu que houve um 
“[…] claro predomínio quantitativo das obras de mística, de ascese e devoção 
na economia geral das obras anunciadas.” (Belo 2001: 109), o que nos remete 
para uma estrutura ideológica dominada pelos poderes da igreja. 

Ademais, verificou também que a “[…] literatura anunciada tem um 
carácter não especializado, «vulgar»” (Belo 2001: 109), o que nos mostra que 
estamos perante um alargamento da comunidade de leitores, que se apresenta 
com interesses mais generalistas. O número de anúncios durante o período 
estudado foi também objeto de análise deste investigador, que regista um 
crescimento na divulgação de obras impressas, a partir de 1730, interrompido 
em 1752, que corresponde a um momento de crescimento do próprio periódico, 
com uma tiragem superior, que influencia o impacto que os anúncios terão num 
público, nesse período, mais alargado. Depois de 1750, verifica-se uma gradual 
substituição temática: “O anúncio de obras de religião tendera a baixar 
afirmando-se, por outro lado, os anúncios relacionados com a temática ciência e 
artes, e embora em menor grau, também as artes mecânicas.” (Soares 2007: 
105), o que se explica pelo avanço do movimento das “Luzes” em Portugal. 

Para além da sua influência no mercado livreiro e leitores, não nos 
podemos esquecer de que a publicidade funciona também como fator de 
dinamização do mercado de trabalho, ou seja, “[…] a sua receptividade pelos 
consumidores  produziria crescimento económico e novas actividades laborais. 
Tudo isto constituía uma cadeia de relações e de interdependências geradoras de 
novos serviços e actividades.” (Soares 2007: 107). 

Para concluir, os anúncios constituem-se como uma fonte histórica de valor 
inquestionável, que nos permite confirmar tendências e dar informações sobre 
determinados produtos, influenciados por um dado contexto histórico.  
 

3.4  Notícias 
 
Dando continuidade à estrutura presente nas suas congéneres europeias, 

verificámos que grande parte do corpo da Gazeta era ocupado com informações 
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do estrangeiro,80 como mostra a carta de privilégio de 1715, notícias designadas 
de políticas, traduzidas e resumidas de gazetas europeias,81 trabalho que estaria 
a cargo do seu redator, José Freire Monterroio, que ocupa este lugar até 1760. O 
longo período em que este se responsabilizou pela redação da Gazeta conduziu 
a uma identificação muito próxima entre a conceção deste jornal e a própria 
personalidade e estilo do seu redator, o que explica a denominação com que terá 
ficado conhecida neste período,82

O noticiário sobre a realidade internacional beneficiava de uma maior 
liberdade de difusão, mesmo quando estamos perante acontecimentos que não 
se coadunam com a nossa realidade e mentalidade. Permite-nos, por um lado, 
ficar com uma visão genérica do panorama europeu e, por outro lado, ajuda-nos 
a conhecer a posição portuguesa sobre determinados acontecimentos, pela 
forma como se enaltecem, subestimam ou omitem determinadas informações 
(cf. Vieira 2001: 17). 

 a Gazeta de Monterroio.  

A parte final desta publicação, numa tendência de aproximação geográfica, 
era ocupada com o noticiário nacional, que se podia subdividir em 
metropolitano e ultramarino. Este movimento centrípeto, que dá origem à 
produção de um noticiário nacional, constituía uma parte reduzida do periódico, 
marcada por uma vigilância mais acentuada do que nas notícias de âmbito 
internacional, conforme é anunciado por Belo (2001: 114): “Uma espécie de lei 

                                                      
80 […] o noticiário europeu da Gazeta de Lisboa pôde exercer e exerceu, com 
certeza, um importantíssimo papel, ainda por estudar, na actualização dos conceitos 
político-sociais e económicos das camadas populacionais até aí privadas de uma 
informação regular e completa. Anteriormente, só uma medíocre percentagem de 
personalidades, ligadas à máquina administrativa ou diplomática da corte, poderia 
beneficiar de informações válidas sobre o desenrolar dos acontecimentos além-
fronteiras. (Vieira 2001: 21). 

81 No privilégio original, não há referências à redação de notícias sobre Portugal. Ainda assim, a 
Gazeta apresentou sempre notícias sobre o nosso país, ainda que reduzidas.  
82 Este primeiro período de vida da Gazeta (1715-1760) foi trabalhado em teses académicas, de 
uma forma aprofundada, ultrapassando a vertente superficial com que este periódico tinha sido 
aflorado na historiografia jornalística. Referimo-nos às teses de mestrado e doutoramento de 
André Belo. A primeira intitulada de As Gazetas e os Livros. A Gazeta de Lisboa e a 
Vulgarização do Impresso em Portugal (1715-1760), apresentada no Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa em 1997 e a segunda, intitulada de Nouvelles d’Ancien Régime. La 
Gazeta de Lisboa et l’information manuscrite au Portugal (1715-1760), apresentada na École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, em 2005. A tese de doutoramento de João Luís Lisboa é 
também uma referência nesta linha de investigação: Mots (dits) écrits. Formes et valeurs de la 
diffusion des idées au 18ème siècle au Portugal, apresentada no Instituto Universitário Europeu, 
Florença, em 1998.        
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da circulação centrífuga das notícias parece estar presente no periódico: a 
informação é tanto mais rica e abundante quanto mais afastada está da 
redacção”. Por outro lado, o reduzido espaço disponível para estas notícias 
estava limitado pela periodicidade semanal que se impunha. No caso das 
notícias sobre o estrangeiro, parte predominante deste e de outros periódicos do 
género, as notícias, essencialmente políticas e militares, eram preparadas com 
tempo, uma vez que não se impunha um nível de atualidade tão elevado. 

 As notícias sobre a Corte, na capital, preenchiam maioritariamente este 
espaço reduzido, ainda que por vezes surgissem informações sobre outras 
localidades, obtidas através de correspondência e com grande atraso. 
Relativamente aos temas abordados no noticiário nacional, podem resumir-se ao 
seguinte: 

 
a) Saúde do rei e da família real; 
b) Assistência do rei a conselhos, cerimónias religiosas, 

políticas e militares, ou simplesmente a passeios e viagens; 
c) Notas pessoais sobre nobres e grandes dignitários - 

casamentos, mortes e nascimentos; 
d) Notícias sobre religião: construção de igrejas e conventos, 

movimento eclesiástico, nomeações e investiduras, notas 
biográficas de religiosos notáveis pelos seus feitos ou 
conhecimentos, autos de fé, etc.; 

e) Publicação de decretos; 
f) Nomeações para lugares importantes na metrópole, 

ultramar e estrangeiro, ou simplesmente concessão de benesses do 
favor real a várias individualidades ou instituições; 

g) Movimento de armadas e movimento portuário; 
h) Cartas sobre territórios ultramarinos, especialmente do 

Brasil e da Índia; 
i) Relato anual da Misericórdia de Lisboa; 
j) Resumo de sessões académicas; 
k) Notícias variadas. (Vieira 2001: 16). 

 
Nesta secção reduzida dedicada ao reino, marcada pela ausência de uma 

reflexão crítica sobre os acontecimentos, o redator mais importante da Gazeta, 
Monterroio Mascarenhas, apresenta uma forma de escrita impessoal, em que é 
notória a ausência de um estilo personalizado, que contrasta com o estilo que 
assume na sua correspondência, local onde ele abertamente reflete e opina sobre 
os acontecimentos do reino (cf. Belo 2005 e 2001). 
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Apesar de Monterroio ser escritor e membro de várias academias, 
raramente usa uma prosa artística83

Tal como refere Vieira, Monterroio Mascarenhas  

 no seu jornal, optando por uma linguagem 
sóbria e objetiva, que se impõe também pela falta de tempo.  

 
[…] é o grande pioneiro do jornalismo português, improvisando ou 
criando uma nova linguagem adequada ao discurso da imprensa 
periódica, assimilando e traduzindo para o Português o que de 
melhor se escrevia e publicava na comunicação social europeia da 
sua época. Longe de ser simples tradutor, seleccionava das 
diferentes fontes ao seu dispor, quadros expressivos das cenas 
políticas, diplomáticas e militares de toda a Europa que expõe ao 
leitor da Gazeta. (Vieira 2001: 58).  

  
A seleção destas notícias era característica dos periódicos dos séculos XVII 

e XVIII, inseridos naquilo a que Habermas (1986) chama de “esfera pública 
estruturada pela representação”, denominação que remete para a relação que se 
estabelecia entre estas notícias e a corte, assumindo que elas seriam uma espécie 
de representação do que sucedia na corte. Os periódicos reproduziam o seu 
ambiente, apresentando um discurso que estaria, de certa forma, condicionado 
por esta relação estreita. Não nos podemos esquecer de que se vivia num regime 
absolutista, marcado pela censura, onde a margem de liberdade do redator é 
diminuta, principalmente quando nos referimos a acontecimentos internos. 

 Neste reinado Joanino, a censura era constituída por três entidades: a 
inquisição, o bispado e o Desembargo do Paço, no entanto, devido à sua 
periodicidade, a Gazeta poderá ter escapado a este procedimento,84

                                                      
83 Esta prosa artística surge apenas em determinadas notícias nacionais, “[…] quando descreve 
solenidades cortesãs e religiosas, ou quando faz a apologia de personagem ilustre ou louva o 
mérito de alguns livros. Temos, então, uma prosa longa, entumecida de superlativos.” (Vieira 
2001: 24). 

 
principalmente quando saía duas vezes por semana, momento em que seria 
ainda mais complicado proceder a uma revisão tripla. Belo baseia-se nas fontes 
manuscritas para mostrar que, na generalidade, são feitas referências apenas à 
censura real, através da leitura do próprio rei ou de alguém delegado por ele 
para ocupar o cargo de censor da Gazeta (cf. Belo 2005: 82-85). 

84 Considerava-se a hipótese “[…] de que a Gazeta era revista apenas uma vez, no Desembargo 
do Paço, e que, diferentemente dos livros, ela não regressava àquele tribunal da coroa para 
comparação do exemplar impresso com o manuscrito original.” (Belo 2001: 58). 
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O crescimento da Gazeta motivou uma atenção redobrada por parte do rei, 
que chama a atenção para a omissão ou inserção de determinadas notícias, o que 
condiciona o trabalho de Monterroio e os seus critérios de seleção de notícias. 
Uma das suas preocupações passava pelos intervenientes que figuravam nas 
notícias, que ele pretendia ver restringidos a um grupo social mais elevado, o da 
aristocracia cortesã, que se torna numa obsessão para Monterroio e marca do 
reinado Joanino. Este monarca queria ver representados no periódico “oficial” 
da corte o seu ambiente, a ordem, as cerimónias e as hierarquias, numa obsessão 
pela ordem social que não podia ser desestabilizada:  

 
A importância da questão da nomeação das diferentes 

hierarquias sociais (leis dos «tratamentos») e das questões de 
precedência no reinado de D. João V encontra uma tradução muito 
visível no periódico. Concebido como a encenação de um desfile 
de personagens públicas, o trabalho de redacção parece viver 
obcecado com a hierarquia e com a correcta nomeação das 
personagens. (Belo 2001: 111). 

 
Apesar de respeitar e partilhar a estrutura e hierarquia social que provém da 

corte, reprimindo todas as informações e personagens populares, pontualmente, 
e denotando uma relativa autonomia, Monterroio insere algumas notícias sobre 
personalidades de estratos sociais inferiores, desde que o acontecimento por eles 
protagonizado o justifique, como era o caso de situações que invertiam a ordem 
natural, ou de personalidades que, pela sua conduta, eram dignas de memória e, 
por isso, possuíam requisitos para integrar o periódico. Exemplo disto foi a 
inserção de uma notícia sobre um homem de baixo extrato social, o cego José 
de Sousa, que se distinguiu pelo seu trabalho enquanto autor de obras em prosa 
e verso e membro da Academia dos Anónimos. Neste sentido, considerando o 
seu percurso, Monterroio considerou justo honrá-lo e noticiou a sua morte na 
Gazeta (cf. Belo 2001: 61). 

Estes casos de pessoas de extratos sociais considerados inferiores são 
muito pontuais, uma vez que o próprio Monterroio partilha dos critérios de 
seleção social da coroa, sendo muito rigoroso nos títulos e hierarquias 
apresentados:  

“La définition dês critères d’accès aux pages du périodique n’était donc pas 
une préoccupation exclusive de la censure du roi: elle était accompagnée d’une 
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clé de sélection généalogique dans la rédaction – et dans la lecture – des récits 
de la gazette.” (Belo 2005: 94). 

Para além da censura, o periódico estava sujeito a pressões de diversa 
ordem, como aconteceu, por exemplo, num caso concreto em que um dos 
intervenientes de um episódio, desagradado com o que se dizia na Gazeta, 
questionou o impressor e Monterroio sobre o seu conteúdo (cf. Belo 2004: 6).  

Concluindo, podemos apresentar como características das notícias da corte 
a preocupação com a hierarquia social e a seleção de notícias tendo por base o 
estatuto social dos seus intervenientes, para além de ter como objetivo a 
regularização de situações conflituosas, evitando as referências aos conflitos 
político-diplomáticos. Nestes casos, é de registar o silêncio perante os 
momentos de tensão, num periódico que lida mal com o imprevisível, 
preferindo a ordem linear, a continuidade, num tempo sem novidades.   

 
3.5 Critérios de seleção de notícias: o valor histórico dos 

acontecimentos 
 
“Para Peucer,85

 

 o “jornalista”, ao publicar notícias, é responsável pela 
inclusão ou exclusão de alguns acontecimentos na história […] (Sousa 2008c: 
159), sendo que, segundo esta referência do jornalismo, a ambição do jornalista 
devia ser a de escrever a história universal, ordenada, revelando a proximidade 
que para ele existia entre o jornalismo e a história. 

A seleção das notícias é feita com base no seu caráter histórico, em 
detrimento do valor da atualidade, que preside à conceção atual do jornalismo:  

 
[…] a definição de «novidade» ou «notícia» para um periódico 
como a Gazeta depende do seu carácter «histórico». Como tal, ela 
é aproximada das regras que presidem à escrita dos relatos 
históricos, as quais não coincidem com as concepções jornalísticas 
de notícia que nos são hoje familiares. (Belo 2001: 45).  

Monterroio analisava as notícias, confrontava muitas vezes testemunhos 
diferentes e fazia a triagem das mesmas, com base também nas fontes que lhe 

                                                      
85 Tobias Peucer apresentou, em 1690, a primeira tese de doutoramento sobre jornalismo, em 
Leipzig, na Alemanha, na qual tece considerações que ainda hoje se encontram atuais em relação 
a esta prática, referindo-se às relações e relatos de novidades, ou seja, ao jornalismo (Sousa 2008c: 
159). 
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transmitiam as notícias. Todas estas tarefas eram dificultadas pela periodicidade 
semanal do periódico, que exigiam um ritmo rápido, dependendo da atualidade, 
que se confrontava com o caráter histórico, que ele pretendia impor, através de 
uma seleção criteriosa de notícias dignas de ficarem registadas na memória 
coletiva.86

 

 Estes constrangimentos ficam claros no aviso que é publicado em 
1716 na Gazeta: 

O desejarse dar aos curiosos das noticias publicas, hũa 
relaçaõ individual, & exacta da batalha de Hungria, tem feyto 
retardalla por ser raras vezes seguro o partir com os primeyros 
brados dos successos. Agora se fica imprimindo, para se publicar 
na semana que vem, com todas as circunstancias, que se podèraõ 
colher de hum grande numero de papeis manuscriptos, & 
impressos, que vieraõ de varias Cortes. (GL nº 40, 3 de outubro de 
1716: 216). 

 
Esta espera é precisamente imposta para verificar toda a informação e 

publicar apenas a que é digna de registo, depois de uma análise rigorosa a todo 
o material que lhe chega sobre o acontecimento. Quando, posteriormente, se 
verificava que esta informação não era verdadeira ou que continha alguma 
imprecisão, eram publicados desmentidos87 nos locais destinados às notícias ou 
no final da publicação, numa tentativa de reposição da tão almejada verdade.88

Estes desmentidos funcionam como uma forma de o redator se 
desresponsabilizar, atribuindo os erros aos impressores e aos próprios 
correspondentes.  

  

No sentido de ultrapassar a pressão imposta pelo ritmo de publicação das 
notícias, o redator acaba por antecipar parte dos conteúdos da edição seguinte, 
preferindo os acontecimentos previsíveis. Por outro lado, a demanda da 
atualidade e novidade dificultam o seu trabalho de redação e verificação de 

                                                      
86 “O seu redactor apenas inseria as notícias que considerava dignas de crédito, confirmadas sem 
margem para dúvida, e dignas da «luz pública», dignas de um periódico próximo da Corte como 
era a Gazeta.” (Belo 2001: 111). 
87 Estas correções estão muitas vezes associadas a designações sociais incorretas. 
88 A propósito desta preocupação com a verdade, seria interessante perceber que esta gazeta e 
outras do mesmo género são acusadas de serem locais de mentira e falta de imparcialidade, como 
se percebe pelas palavras de Manuel José de Paiva, no prólogo do seu livro Governo do mundo 
em seco, anunciado na Gazeta: “[…] de fabulas achará o mundo cheyo, e noticias tem Roma para 
dar, e vender; mas se naõ quer hir taõ longe, leya gazetas, e verá o que saõ mentiras.” (Paiva 
1748: [XIII]).  
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fontes em busca da verdade histórica: “[…] un rapport paradoxal entre la 
recherche de la nouveauté et un souci d’intégrer tout de suite cette nouveauté 
dans un récit enraciné dans la tradition, dans un ordre préalable qui venait du 
passé.” (Belo 2005: 119). 

Todas as gazetas europeias do século XVII e XVIII eram estruturadas e 
conseguidas com base no método histórico que os seus redatores seguiam, como 
foi o caso de Monterroio, que assumia esta demanda contínua pela verdade 
histórica.  

Por outro lado, ficam também excluídas deste periódico as notícias que 
introduzem alguma alteração à ordem instituída, à tradição que devia ser 
mantida: “O inesperado, enquanto irrupção de uma desordem no ritmo regular 
dos acontecimentos, é afastado dela ou retardado até poder ser confirmado e 
inserido num sentido histórico familiar.” (Belo 1999: 626). Este foi o caso do 
terramoto que, pelo seu caráter inesperado e problemático, não podia ser 
trabalhado em tão pouco tempo e espaço. A informação precisava de ser 
analisada com calma e prudência e, por isso, mais tarde vão surgindo 
referências às consequências nefastas deste acontecimento brutal da nossa 
história. Neste caso, mais importante do que aquilo que o redator escreveu seria 
refletir sobre os motivos que poderão tê-lo condicionado a omitir informação 
sobre o evento uma vez que, e apesar de não ser nosso objeto de estudo 
analisarmos a forma como este acontecimento foi noticiado, deixamos apenas 
asseverado que, tal como acontece atualmente, a influência que os media “[…] 
exercem nas audiências provém, não apenas do que é dito mas, especialmente, 
do não dito.” (Simonson e Weimann in Serrano 2006: 40). 

Para concluir, usamos as palavras de Belo que nos apontam para os 
critérios históricos e sociais que terão estado na base da seleção das notícias a 
incluir na Gazeta: “Monterroyo’s own criteria of historical credibility or social 
relevance seem to have been very important in his selection of the news.” (Belo 
s/d: [VI]). 
 

3.6  Fontes da Gazeta de Lisboa 
 
As fontes deste periódico estavam bem definidas como sendo as gazetas 

estrangeiras, que Monterroio resumia e traduzia, a sua correspondência e 
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testemunhos de figuras distintas89 que pudessem atribuir credibilidade às 
notícias publicadas. Em último lugar, encontram-se os rumores que correm de 
autores não identificados, o que nos permite verificar que a fonte oral não era 
considerada digna de ser credibilizada. Monterroio evitava usar as informações 
instáveis que obtinha desse meio e preferia os registos escritos, provenientes de 
personagens identificadas, com quem ele estabelecia, muitas vezes, relações de 
amizade. Algumas notícias eram precisamente publicadas devido a estas 
relações que ele mantinha com os seus correspondentes, demonstrando que 
Monterroio tinha uma preocupação maior com as suas fontes do que 
propriamente com um público que ele desconhece e se imagina ser restrito.90

A correspondência, em que ele expressa livremente a sua opinião, assumiu-
se como um meio rápido de obtenção de notícias, revelando-se, aqui, 
extremamente interessado em todos os tipos de informação, sem descurar os 
boatos que circulavam e que ele não considerava dignos de serem registados na 
Gazeta. Estes foram canais alternativos em que podemos recolher mananciais 
de informação e que estabeleceram, juntamente com as publicações 
manuscritas, uma relação complementar com o periódico oficial. “Assim, 
enquanto sobre a Gazeta pesavam constrangimentos de vária ordem, nas cartas, 
reduto das relações privadas e do noticiário abundante, Montarroio informava-
se e era informado de modo bem mais rápido e bem mais às claras.” (Belo 
2001: 49). 

  

Destacam-se, entre os seus correspondentes,91

                                                      
89 Percebe-se claramente a importância do estatuto social do testemunho, como fator essencial 
para atribuir credibilidade ao que ele diz. 

 Rodrigo Xavier Pereira de 
Faria (escrivão/notário da Casa da Misericórdia de Santarém) e o padre Luís 
Montez Matoso, de Santarém, que se constituíam como especialistas em história 
local e genealógica de Santarém e animadores do movimento académico dessa 
cidade (cf. Belo 2005: 133). A outra importante referência foi o 4º conde de 
Ericeira, D. Francisco Xavier de Menezes (1673-1743), que tentou patrocinar a 

90 Tengarrinha (cf. 1989: 118), tendo por base uma análise das listas de assinantes publicadas por 
alguns jornais, entre os quais se encontrava a Gazeta de Lisboa, conclui que estamos perante um 
grupo muito restrito, constituído por aristocratas, membros do clero, funcionários superiores da 
administração, médicos, militares com patente e comerciantes a quem interessava principalmente 
informações de caráter político, cultural, militar e económico.  
91 Apresentaremos aqui apenas três importantes referências, uma vez que Monterroio tem vários 
correspondentes por todo o país, que o informam do que se passa em diferentes localidades, de 
que é exemplo Damião António de Lemos Faria e Castro, que lhe envia notícias sobre o Algarve.  
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entrada de Monterroio na nova Academia Real da História.92

As publicações manuscritas que Monterroio utilizou como fonte para a 
Gazeta desempenharam um papel muito importante no panorama noticioso da 
época, sendo que algumas delas são também da autoria de Monterroio, que 
utiliza a própria Gazeta para as divulgar:  

 Foi também o 
responsável pela publicação de várias folhas volantes que se intitulavam de 
Diário, em que ele, semanalmente, se debruçava sobre os principais 
acontecimentos da corte e do mundo, num modelo que se assumia como 
complementar à Gazeta. Com estes correspondentes estabeleceu redes de troca 
de informações, tendo o seu contributo se refletido na inserção de várias 
notícias na Gazeta, como forma de mostrar o seu respeito pelas várias 
autoridades que Monterroio reconhecia. Para além destas relações pessoais, foi 
também condicionado pela influência exercida pelos cônsules e embaixadores 
dos diferentes países, de onde obtinha notícias. A forma que o redator encontra 
para lhes agradecer o serviço prestado é precisamente a publicação dessas 
notícias, influenciando o conteúdo da Gazeta ao nível da informação 
representativa desses países (cf. Belo 2005).   

“Como a morte delRey Chr. Luis XIV. & as circunstancias da sua doença não 
puderaõ ter lugar na presente gazeta, se darà esta noticia em relaçaõ particular.” 
(GL nº 9, 5 de outubro de 1715: 48). 

Para além de receber, Monterroio também envia para Santarém notícias, 
através dos folhetos, nome normalmente atribuído a um caderno de papel de 
quatro páginas que continha as notícias à mão, as mais recentes do estrangeiro e 
da corte, juntamente com a data da saída da carta, manuscritos estes que 
acompanhavam as suas cartas. 

Neste período, existiam duas modalidades de periódicos: os impressos e os 
manuscritos, entre os quais se estabeleceu uma relação de complementaridade: 
“Existindo na retaguarda noticiosa do impresso, o manuscrito vinha preencher 
os espaços em branco que ele deixava, colmatando a sua lentidão e insuficiência 
noticiosa em especial sobre o reino.” (Belo 1999: 631). 

Os responsáveis por estas publicações mantiveram contacto e trocavam 
material de informação entre si, como era o caso de notícias, cópias manuscritas 
e até gazetas. A existência de fontes comuns não se repercutia em publicações 

                                                      
92 Depois da polémica, foi autorizada a publicação de notícias sobre as conferências da Academia 
Real da História. 
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iguais ou semelhantes, uma vez que o seu estatuto era diferenciado e os 
periódicos manuscritos escapavam ao rigor da censura, ao que aliavam uma 
maior rapidez. Terão sido precisamente estas razões que motivaram a criação de 
periódicos manuscritos, por parte de Luís Montez Matoso e Rodrigo Xavier 
Pereira de Faria, sozinhos ou em conjunto, com quem Monterroio se 
correspondia regularmente. 

A partir de 1740, surge uma série periódica de notícias manuscritas, que 
conheceram, alternadamente ou em paralelo, os seguintes títulos: Folheto de 
Lisboa, Folheto de Lisboa Ocidental, Mercúrio de Lisboa ou Mercúrio 
Histórico de Lisboa. Impõem-se nestas publicações algumas características dos 
impressos, como era o caso da sua numeração em série, cada edição saía num 
dia fixo, ao sábado, e tinha um título (cf. Belo 2004: 26). Para além disso, todos 
eles juntos constituíam uma única coleção anual, de Luís Montez Matoso, que 
se intitulou de Anno Noticioso e Histórico, informação que surge numa página 
impressa, a folha de rosto, que aparece em vários volumes. Este formato 
híbrido, semanal e com uma possibilidade de apresentação em livro anual, imita 
o da Gazeta, o que também acontecia com as suas estruturas internas, ambas 
baseadas numa divisão geográfica e cronológica. 

O prólogo do Folheto de Lisboa (1740) é revelador da relação que se 
pretendia estabelecer com o periódico oficial, onde se anuncia o seguinte: 

“[…] publicaremos daqui em diante em todas as semanas um Folheto com 
todas as noticias não só de fora antecipadas à Gazeta, mas tambem com as do 
Reino, principalmente as que por particulares se não costumam estampar.” (In 
Belo 2004: 28). 

Em relação às notícias do reino, surgiam em maior número do que no 
periódico impresso, para além de abordarem notícias que não surgiam na 
Gazeta, como era o caso de referências a situações que contrariavam a ordem 
estabelecida, uma vez que estavam livres de restrições que se impunham no 
impresso, o que se repercutia numa circulação mais rápida do manuscrito. 
Estabelecia-se, desta forma, uma rede de troca de informações entre os dois 
mundos: o impresso e o manuscrito, num movimento de intercâmbio que 
interessava aos dois lados. Esta relação é indispensável para Monterroio, que 
tem espalhados pelo país e também no estrangeiro correspondentes que lhe dão 
conta das principais novidades que ocorrem nesses locais. Por sua vez, também 
ele participa nesta rede de circulação da informação, enviando as notícias de 
que tem conhecimento: “[…] les gazettes d’Ancien Régime sont aujourd’hui 
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bien plus souvent intégrées dans un paysage informatif mosaïque où différents 
véhicules de communication coexistaient, chacun avec ces caractéristiques et 
roles spécifiques.” (Belo 2005: 55). 
 

3.7   Impressão da Gazeta de Lisboa: locais e privilégio 
 
Os primeiros locais de impressão da Gazeta correspondiam às oficinas dos 

impressores régios, estabelecendo-se uma ligação e até proximidade física com 
a Coroa. Apesar de muitas vezes, erradamente, se considerar Pascoal da Silva 
como o primeiro impressor da Gazeta, na verdade, esta começou por ser 
impressa na oficina de Valentim da Costa Deslandes (Real Oficina 
Deslandesiana) em 1715: 

 
Paschoal da Silva é quem até hoje tem passado, entre os 

bibliographos, por haver sido o primeiro impressor da Gazeta de 
Lisboa. Ora a estampagem d’este periodico realizou-se (verdade é) 
cêrca de dez annos (como adeante mostrarei) na officina d’aquelle 
impressor. Mas os Numeros do primeiro anno (1715) imprimiram-
se (com excepção talvez dos ultimos de Dezembro) na Officina 
Real Deslandesiana, - pois que (imbora não venha nelles indicação 
que explicitamente o certifique) todo o material typographico e 
decorativo, nelles impregado, nos denuncia a sua procedencia. 
(Cunha 1896: 921).  

 
Por desistência deste impressor régio, assume o seu lugar Pascoal da Silva, 

que é promovido a impressor de sua majestade a 10 de dezembro de 1715, e 
cuja oficina passa a ser o lugar de impressão da publicação deste periódico.  

A Gazeta de Lisboa foi depois impressa, pela ordem que se segue, nas 
oficinas de José António da Silva, Pedro Ferreira, António Correia de Lemos, 
Luis José Correia de Lemos e, entre 1752 e 1760, novamente na oficina de 
Pedro Ferreira, nesta época impressor da rainha. Em 1760, o número um desta 
nova fase do periódico, que passou a designar-se de Lisboa, apresenta uma 
mudança relativamente ao local de impressão: «Na Impressão da Secretaria de 
Estado». Entre 1762 a 1778, esta publicação encontra-se suspensa, regressando 
em 1778 com o título original, Gazeta de Lisboa, e impressa na «Regia Officina 
Typographica». Em 1803, temos a designação «Na Impressão Regia», que 
muda dois anos mais tarde, indicando que passa a ser impressa na oficina de 
António Rodrigues Galhardo. Em 1814, retoma a designação de «Impressão 
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Regia», oficina que em 1821 passou a denominar-se de «Impressão Nacional» 
e, mais tarde, «Imprensa Nacional». 

A Gazeta de Lisboa, inserida num regime de privilégio93 real, era a única94

O conflito entre Monterroio e os impressores era já irreversível, ficando 
agravado com a grave conduta levada a cabo por Luís José Correia de Lemos, 
que se intrometeu no trabalho de Monterroio, interferindo

 
publicação autorizada da altura, tendo sido em 29 de maio de 1715, por alvará 
régio, que António Correia de Lemos recebeu o privilégio de impressão, ficando 
com direito de imprimir e comercializar o periódico, estatuto que lhe permitia 
controlar totalmente o mercado. Nenhuma gazeta ou folheto noticioso podia ser 
vendida sem o seu consentimento, sob pena de perderem tudo o que tivessem 
vendido ou impresso, acrescido de uma multa pecuniária. À data da sua morte, 
em 1741, o privilégio de impressão passa para a sua viúva e filhos, no entanto a 
Gazeta acaba por ser administrada pelo seu sobrinho, José Roiz Roles, de 1741 
a 1748, que exerce estas funções em nome dos herdeiros. No período 
subsequente entre 1748 e 1752, será o filho de António Correia de Lemos, Luís 
José Correia de Lemos, que assume o comando da administração, para além de 
ter herdado a oficina de impressão, à qual dá o seu nome. Os herdeiros de 
António Correia de Lemos assumiram uma política mais comercial, numa 
demanda pelo lucro, que se repercutiu num aumento da sua tiragem, da 
periodicidade, num crescimento do periódico e das suas receitas. Não obstante, 
estas alterações condicionaram também a sua qualidade formal, através de um 
embaratecimento do papel. Por outro lado, a obsessão pela procura do lucro 
leva os administradores da Gazeta a reduzirem o vencimento de Monterroio, 
para além de o obrigarem a pagar todos os exemplares que ele quisesse depois 
enviar aos seus correspondentes (cf. Belo 2001: 52-57). 

95

                                                      
93 O sistema de privilégio de impressão da gazeta dependia da vontade do rei, que limitava a 
duração do periódico e estava associado a um género textual, que fora criado com determinados 
objetivos, e não a um título, como acontecia com os livros. 

 nas suas 
competências, com vista a um possível aumento de vendas, que era 
assumidamente o principal objetivo desta família. Neste sentido, percebemos 

94 “Os privilégios e regalias reais instituíram de facto “monopólios” de informação e criaram 
grandes obstáculos à criação de novos jornais.” (Crato 1986: 191). 
95 Numa carta de 26 de abril de 1749 enviada a Luís Montez Matoso, a propósito de uma notícia 
solicitada por este, fica clara esta atitude: “[…] a não pus porque a vi impressa na gazeta pelo 
estilo dos impressores com bem pesar meu, porque me acrescentam nela mais despropósitos do 
que eu escrevo […]” (Monterroio In Belo 2001: 58). 
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que as notícias não estavam exclusivamente a cargo de Monterroio. A sua 
correspondência permite-nos perceber que este enviava e recebia pedidos de 
inserção de notícias ou anúncios, solicitações estas que eram também 
direcionadas à família que possuía o privilégio, o que nos pode conduzir à 
dúvida sobre quem terá sido o total responsável pela elaboração da Gazeta. Belo 
(2001: 60), referindo-se a António Correia de Lemos, alude à fragilidade das 
fronteiras que separam as diferentes categorias profissionais: “António Correia 
de Lemos partilha com outros tipógrafos do seu tempo uma posição 
intermediária entre autoria e publicação que permite a alguns, à força de um 
convívio quotidiano com textos e livros, diluir as fronteiras sócio-profissionais.”     

Em 1752, depois de um período de disputa pelo privilégio de impressão, 
Monterroio consegue finalmente ser o detentor do dito privilégio. O tribunal de 
administração central do Desembargo do Paço concede-lhe este privilégio em 
vida, o que contrasta com o primeiro privilégio, que não impõe limite de tempo. 
Podemos considerar esta alteração como uma certa estratégia política, que tem 
por fim um controlo mais rigoroso das publicações. Neste documento 
(privilégio de impressão) surgem indicações rigorosas sobre o conteúdo e a 
dimensão mais reduzida do periódico.  

O final deste período, marcado pelo trabalho de Monterroio, tinha que 
coincidir obviamente com a sua morte, em 1760, altura em que a Gazeta passou 
a estar a cargo dos oficiais da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra,96 a quem foi entregue o privilégio da impressão,97

A partir deste segundo momento da sua existência, a Gazeta passou a 
seguir uma orientação mais administrativa “[…] fornecendo a primeira matriz 

 passando a ser 
popularmente conhecida como a Gazeta dos Oficiais da Secretaria, redigida por 
Pedro António Correia Garção, influente intelectual da Arcádia Portuguesa. 
Esta medida de centralização na Coroa do anterior regime de impressão insere-
se numa linha comum peninsular, tendo acontecido o mesmo com a Gaceta de 
Madrid, cujo privilégio de impressão é incorporado na Coroa. Com esta 
passagem do privilégio para a Secretaria de Estado e a criação de uma imprensa 
própria, Pombal “[…] parece ter reduzido a distância entre o periódico e o 
centro político, aproximando-o mais de uma folha «oficial».” (Belo 2001: 116).  

                                                      
96 Decreto de 23-2-1760 (In Cunha 1941: 79). 
97 Despacho Régio de 3 de julho de 1752, sobre o qual se publica uma notícia na Gazeta de 6 de 
julho de 1752, nº 22, que contém os termos do novo privilégio.  
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em que se viria a fundar, futuramente, o diário oficial português, actualmente 
designado Diário da República.” (Sousa 2008b: 95). 
 

3.8   Redatores 
 
Este periódico ficou indubitavelmente marcado pela sua longevidade, o que 

implicou a colaboração de várias figuras distintas da nossa história, que se 
dedicaram à atividade de tradução e composição de textos de âmbito 
internacional e nacional. Depois do grande gazeteiro, Monterroio Mascarenhas, 
podemos destacar outros redatores da Gazeta, a saber: Pedro António Correia 
Garção (1724-1772), Félix António Castrioto (?-1798), José Agostinho 
Macedo98 (1761-1731), Pierre Lagarde (1768-1848), Francisco Soares Franco 
(1772/3-1844), Joaquim José Pedro Lopes (1778-1840), Diogo de Góes Lara de 
Andrade (?-1844), José Luís Pinto de Queiroz (?-1834), José Liberato Freire de 
Carvalho (1772-1855), António Vicente Della Nave (?-?99

Estes redatores, com estilos e personalidades bem distintas, foram 
extremamente condicionados pelo panorama político-cultural em que viveram.  

) (cf. Cunha 1941: 
80-101). 

Tendo em conta os dois períodos estudados neste trabalho de investigação, 
a Gazeta de 1715-1716 e de 1815, julgámos importante apresentar, ainda que 
resumidamente, o percurso biobibliográfico dos seus redatores nestes dois 
momentos (cf. Silva 1859 vol. IV: 107-111 e 343-353, Machado 1747: 853-
858). 

Ocupando este cargo durante o primeiro ciclo de vida da Gazeta e até à sua 
morte, o primeiro redator deste periódico e, sem dúvida, a figura mais 
importante ligada a este jornal foi José Freire de Monterroio Macarenhas, 
proveniente de famílias nobres. 

Filho de Manuel Álvares Freire Mascarenhas e de D. Úrsula Maria de 
Monterroio, nasceu em Lisboa a 22 de março de 1670 e morreu a 31 de janeiro 
de 1760.  

                                                      
98 Tal como consta no Diccionario Jornalistico Portuguez de Xavier da Silva Pereira e em Cunha 
(1941: 90), não se tem a certeza de quem terá sido o redator depois de Castrioto: se o arcebispo de 
Évora D. Fortunato de São Boaventura (1777-1834) ou José Agostinho de Macedo. 
99 São poucas as informações que se conhecem acerca deste redator, como se confirma pelas 
palavras de Inocêncio (Silva 1858 vol. I: 287): “Antonio Vicente Della Nave, de cuja patria, 
profissão e mais circumstancias não obtive até agora algum esclarecimento.”   
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Depois de manifestar o seu talento nos estudos da Gramática, Filosofia e 
Matemática, e “Ambicioso de testemunhar com os olhos do que estava 
informado pelos livros […]” (Machado 1747: 853), Monterroio decidiu sair da 
sua pátria para viajar pela Europa, em 1693, numa viagem que lhe levou dez 
anos, passando por Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Hungria, 
Itália e Inglaterra. 

Estas viagens fizeram dele um perito nos idiomas destes países e 
permitiram-lhe um conhecimento aprofundado da história e da realidade destas 
potências europeias.  

Depois de servir como Capitão de cavalaria na guerra da sucessão de 
Espanha, entre 1704 e 1710, dedicou-se novamente aos livros e também aos 
jornais que se publicavam na Europa, o que o conduziu até à Gazeta de Lisboa, 
na tentativa de instruir os portugueses relativamente aos acontecimentos mais 
marcantes da Europa, tendo publicado, também neste período, pequenas 
relações e folhetos avulsos do agrado do público. 

Foi membro de quase todas as Academias e associações literárias que 
surgiram no seu tempo, como a dos Anonimos, dos Aplicados, dos Generosos, 
etc. 

Neste sentido, podemos verificar que possuía todas as características para 
ser um bom jornalista: para além da cultura científica, filosófica e literária e do 
contacto que manteve com os melhores centros culturais da Europa, era sem 
dúvida um ótimo historiador, sobretudo em questões diplomáticas e militares, 
sendo notório que o seu método histórico influenciou a estrutura da Gazeta. 
“Assim, o jornalista e o historiador coexistem nesta personalidade que alia o 
conhecimento à experiência.” (cf. Vieira 2001: 22). 

Relativamente ao seu legado bibliográfico, percebemos que foram várias as 
suas publicações, que Machado (1747: 853) caracteriza com as seguintes 
palavras: “Em todas as produçoens da sua penna se admiraõ felizmente unidos 
estilo elegante, locuçaõ casta, erudiçaõ vastissima das quais se tem publicado as 
seguintes taõ multiplicadas em o numero como diversas no assumpto.”  

Entre as várias obras mencionadas por este bibliógrafo e por Silva (1859 
vol. IV), deixamos aqui algumas, com uma breve referência ao seu título e ano 
em que foram publicadas: 

- Relation de l’entrée publique de Mr. le Prince Seneschal de Ligne, 
ambassadeur extraordinaire du Roy de Portugal a la cour de Vienne, et de 
l’audience publique qu’il eut de l’Empereur (1696). 
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- Negociation de la paix de Ryswik, où l’on examine les droits et 
pretentions du Roy de France sur chacun des serenissimes Princes alliés; et les 
droits et pretentions des Princes alliés sur le Roy de France (1697).  

- Resposta de um gentil-homem hespanhol retirado da côrte, a um ministro 
do conselho d’estado de Madrid, sobre a successão da Hespanha por morte 
d’elrei Carlos II (1698). 

- Memorias das negociações da paz de Ryswik (1698). 
- Aureola dos Indios, e Nobiliarchia Brachmana (1702) 
- Historia annual, chronologica e politica do mundo (1715). 
- Relação historica da enfermidade, morte e enterro de Luis XIV rei de 

França, com a copia do seu testamento (1715). 
- Relação dos progressos das armas portuguesas no estado da India, no 

anno de 1713, sendo vice-rei e capitão general do mesmo estado Vasco 
Fernandes Cesar de Menezes (1715). 

- Relação diaria do sitio de Corfú com a descripção d’esta importante 
praça, e da ilha em que está situada (1716). 

- Relação da gloriosa victoria alcançada do exercito ottomano pelo 
principe Eugenio, entre Salenkemen e Carlowitz em 5 de Agosto de 1716 
(1716). 

- Eclipse da Lua Ottomana, ou relação individual da batalha de 
Peterveradin, em que as armas imperiaes desbarataram as forças do imperio 
ottomano (1716). 

- Prodigiosas apparições e successos espantosos, vistos no presente anno 
de 1716, e nos fins do passado, em varias partes do mundo (1716). 

- O novo Nabuco, ou sonho interpretado do sultão dos turcos Achmet III, 
exposto em uma carta vinda de Constantinopla (1717). 

- Noticia summaria da gloriosa victoria alcançada pelo principe Eugenio 
Francisco de Saboia nos campos de Belgrado, no dia 16 de Agosto de 1717 
contra o exercito dos turcos (1717). 

- Brados do céo á insensibilidade dos homens, ou casos formidaveis e 
horrorosos, succedidos em differentes partes do mundo no anno de 1717 
(1718).  

- Noticia da trasladação dos ossos de S. João Marcos, bispo de Altina, 
com uma relação dos milagres novamente obrados no seu sagrado tumulo 
(1718). 



70 
 

- Trasladação solemne das gloriosas rainhas Sancta Theresa e Sancta 
Sancha, infantas de Portugal, com a noticia da magnificencia e ceremonias 
com que se celebrou este acto no real mosteiro de Lorvão (1720).  

- Breve noticia da magnifica trasladação do sagrado corpo de S. 
Fernando, rei de Castella, e restauração de Sevilha, celebrada no dia 14 de 
Maio de 1720 (1720).  

- Noticia da Academia, ou curso de Philosophia experimental, seu systema, 
e apparato technico philosophico (1725). 

- Noticia da destruição de Palermo, cabeça do reino da Sicilia, causada 
pelo horrivel terremoto que padeceu no 1.º de Setembro de 1726 (1726). 

- Relação de um formidavel e horrendo monstro silvestre, que foi visto e 
morto nas visinhanças de Jerusalem: traduzido fielmente de uma que se 
imprimiu em Palermo, com o retrato verdadeiro do dito bicho (1726). 

- Testamento em que dispoz de sua ultima vontade Muley Ismel, imperador 
de Marrocos, etc. - Impresso na lingua castelhana, e traduzido na portugueza, 
com um breve resumo de sua vida (1727). 

- Guimarães festiva, ou relação do festejo publico, com que na villa de 
Guimarães se applaudiram os reaes desposorios do serenissimo Principe do 
Brasil, e da serenissima senhora infanta D. Maria Barbara, princeza das 
Asturias, no mez de Fevereiro de 1728 (1728).  

- Publicação de um novo prodigio do milagroso sancto, o grande Sancto 
Antonio de Lisboa; traduzido de varias relações vindas de Hespanha (1729). 

- Breve noticia da gloriosa victoria alcançada no dia 17 de Outubro de 
1732 pelas armas d’elrei Filippe V nos campos de Ceuta contra as tropas 
d’elrei de Maquinez. Tirada fielmente da carta circular impressa etc. (1732). 

-  Noticia da destruição da armada argelina que foi á Turquia buscar 
soccorro para sitiar Oran por mar e terra (1733). 

- Relação da gloriosa batalha que as armas russianas alcançaram dos 
turcos na Podolia, entre os rios Bog e Kodima (1738). 

- Noticia dos primeiros successos do exercito imperial na Servia e na 
Hungria, na campanha de 1739 (1739). 

- Primeiros progressos das armas russianas. Relação da notavel batalha 
de Vilmanstrundia no dia 3 de Setembro. Por um dos Academicos Applicados 
(1741). 
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- Oração panegyrica recitada no obsequio funebre, que ao ill.mo e ex.mo 
sr.... conde da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes fez uma Academia 
d’este reino (1746).  

- Noticia abbreviada da doença, morte e enterro de nosso sanctissimo 
padre, o papa Benedicto XIV (1758). 

- Relação do verdadeiro estado do imperio do Preste João das Indias, com 
a noticia da sua extensão, culto, e costumes dos seus povos (1759). 

 
Relativamente a Joaquim José Pedro Lopes, diz-nos Inocêncio que terá 

nascido em Lisboa por volta de 1778 e morrido a 11 de novembro de 1840. Este 
oficial da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros adquiriu, na sua 
formação, conhecimentos em inglês e francês, necessários para ter sucesso na 
vida comercial, que ele seguiu durante algum tempo. 

O seu desejo de instrução e a inclinação para as letras fizeram com que ele 
usasse como mestre e guia para este processo de instrução o padre José 
Agostinho de Macedo, com quem estabeleceu uma relação de amizade. 

Para levar a cabo este processo, era também necessário adquirir vários 
livros, o que ele consegue quando, em 1813, assume a função de redator da 
Gazeta de Lisboa,100

No entanto, a sua forte convicção nos ideais absolutistas fazem com que, 
em 1833, seja destituído de todos os cargos que exercia e, por isso, na penúria, 
sente-se obrigado a desfazer-se dos seus livros, que depois foram desbaratados 
pela sua viúva e filhas. 

 cargo que lhe permite ter alguns rendimentos, para além 
do que recebe proveniente de outras publicações. 

Entre as suas obras, destacam-se os periódicos, traduções e poesias, às 
quais faltava qualidade, facto que não deixa de ser comentado por Inocêncio: 
“Como porém lhe faltava o genio, propensão e mais dotes naturaes, todas as 
suas producções poeticas trazem comsigo o cunho da insipidez, não havendo 
entre ellas alguma que possa recommendar-lhe o nome à posteridade.” (Silva 
1859 vol. IV: 108). 

Seguem-se, então, algumas dessas obras, periódicos e opúsculos soltos: 

                                                      
100 Também Augusto Xavier da Silva Pereira, no seu Diccionario Jornalistico Portuguez, 
disponível em formato DVD, confirma a ocupação deste cargo por parte de Joaquim José Pedro 
Lopes a partir de 1813, sucedendo a Soares Franco. 
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- Semanario de Instrucção e Recreio101

- Gazeta universal
 (1812-1813). 

102

 - Museu litterário, util e divertido (1833). 
 (1821-1823). 

- O Interessante: Jornal de instrucção e recreio, com muitas noticias 
politicas, e extrahidas dos periodicos estrangeiros (1835). 

- A Minerva, ou jornal de instrucção amena e proveitosa (1836). 
Colaborou também no Jornal Encyclopedico de Lisboa, publicado pelo P. 

J. A. de M. (José Agostinho de Macedo) (1820). 
No que diz respeito à Gazeta de Lisboa, Joaquim José Pedro Lopes 

assumiu o cargo de redator de 1813 a 1821, altura em que foi exonerado, mas 
regressa mais tarde a esta função, em junho de 1823.  

Vejamos outras obras e opúsculos soltos: 
- As idéas liberaes: ultimo refugio dos inimigos da religião, e do throno: 

traduzido do italiano. (1819). 
- Os percursores do Anti-Christo: historia prophetica dos mais famosos 

impios, etc. Tradução do francês. (1825).  
- Verdadeiros interesses das potencias da Europa, e do imperio do Brasil, 

relativamente aos actuaes negocios de Portugal. Traduzido do francez. (1829). 
- A expedição de D. Pedro, ou a neutralidade fingida. Traduzida do inglez. 

(1832).  
- Memoria sobre a origem, fórma e auctoridade das Côrtes de Portugal. 

(1821). 
- Carta ao sr. Antonio Maria do Couto, na qual se dá breve, séria e 

terminante resposta ao «Manifesto» em que pretende mostrar os erros do 
poema «Oriente» e defender os das «Lusiadas» (1815).  

- Carta ao sr. Antonio Maria do Couto, professor que ensina grego aos 
seus discipulos.- Vem no livro O Couto. 

- Joaquim José Pedro Lopes, redactor da Gazeta de Lisboa, ao sr. Antonio 
Maria do Couto, S. D.- no opúsculo Analyse analysada.  

- Ode á sahida da familia real portugueza para o Brasil. (1808). 

                                                      
101 Segundo alguns, os artigos de crítica de José Agostinho de Macedo são aquilo que de mais 
interessante existe nesta publicação. 
102 Também nesta publicação colaborou o padre Agostinho de Macedo através de cartas e outros 
artigos.  
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- Ode ao illustre general Silveira, seguida de um Elogio á nação 
portugueza. (1809). 

- Ode á insigne victoria ganhada pelo exercito alliado em 22 de julho de 
1812. (1812).  

- Epithalamio ás faustissimas nupcias de S. A. R. o sr. D. Pedro de 
Alcantara, etc. (1818). 

- Ode pyndarica: A rebelião fulminada. (1823). 
- Ode sapphica no dia 26 de Outubro de 1828, anniversario natalicio de S. 

M. o sr. D. Miguel I. (1828). 
 

Concluímos este capítulo reiterando a importância da Gazeta de Lisboa na 
história do jornalismo português, ainda que muitas vezes subestimada, que se 
assume como uma janela para a realidade exterior. 

 
O aparecimento da Gazeta de Lisboa, em Agosto de 1715, é, sem 
dúvida, um acontecimento histórico cuja projecção tem sido 
subestimada ou analisada superficialmente. Portugal passa a dispor 
de um órgão de informação que põe o leitor português, até aí 
ignorante ou mal informado, em contacto com o grande mundo da 
época, por onde poderá seguir os movimentos mais variados de 
uma Europa em permanente transformação. (Vieira 2001: 21). 

 
Neste trabalho de investigação, utilizámos este tipo de texto com o intuito 

de perceber de que forma a Língua Portuguesa evoluiu durante os séculos XVIII 
e XIX, período que carece de estudos acerca da língua: “Os estudos e os dados 
linguísticos anteriores ao século XX são escassos, os capítulos de obras a ele 
dedicados diminutos.” (Machado 2009: 91). 

No capítulo seguinte, faremos uma referência a alguns conceitos 
relacionados com a linguística de corpus e com a utilização de software de 
análise lexical, ferramentas que facilitam o trabalho dos investigadores. 
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CAPÍTULO II: LINGUÍSTICA DE CORPUS E SOFTWARES DE ANÁLISE 

LINGUÍSTICA 
 

1. Linguística de corpus 
 

Nas últimas décadas, a linguística de corpus adquiriu uma importância 
considerável na área dos estudos linguísticos, uma vez que a coleta e posterior 
análise de corpora nos permite estudar determinadas estruturas linguísticas, 
através de procedimentos muito rigorosos e fiáveis, tal como atesta Kennedy 
(1998: 271): “Computer corpus-based approaches to language use well-
established scientific procedures involving observation, analysis, theory 
building and subsequent verification.”  

Antes de avançarmos qualquer tipo de consideração sobre a linguística de 
corpus e a sua história, consideramos imprescindível refletir acerca da definição 
de corpus, que não é totalmente consensual. 
 

1.1  Corpus 
1.1.1 Definição 

 
Começamos por referir que a palavra corpus/corpora deriva do latim e 

significa compilação de documentos ou informações relativos a uma disciplina, 
área ou tema. 

De uma forma muito simples, poderíamos tentar definir corpus como uma 
compilação de textos, mais ou menos extensa, dependendo do objetivo da nossa 
investigação, em suporte eletrónico, cuja principal característica é a sua 
representatividade, elemento fundamental sem o qual não podemos ter dados 
totalmente fiáveis. No entanto, interessa-nos percorrer algumas definições 
enunciadas por estudiosos da área, que manifestam perspetivas diferentes:  

Stig Johansson (1991: 3) associa a compilação de um corpus ao seu 
objetivo linguístico: “Corpus is a body of texts put together in a principled way, 
often for the purposes of linguistic research.”  

Hunston considera que a constituição de um corpus deverá ser feita tendo 
em conta um objetivo específico de investigação linguística, como denunciam 
as suas palavras:  
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“A corpus is defined in terms of both its form and its purpose.” (Hunston 
2002: 2) “A corpus is always designed for a particular purpose, and the type of 
text will depend on its purpose.” (Hunston 2002: 14). 

Por sua vez, Kennedy reconhece a possibilidade de os corpora poderem ser 
compilados sem ter em conta um determinado objetivo de pesquisa linguística: 
“Not all corpora which can be used for linguistic research were originally 
compiled for that purpose.” (Kennedy 1998: 3).  

McEnery e Wilson (2008: 29) começam por definir corpus como […]  “any 
collection of more than one text […]”, recorrendo à sua etimologia: “[…] the 
term ‘corpus’ is simply the latin for ‘body’, hence a corpus may be defined as 
any body of text”, no entanto consideram que a palavra adquire um significado 
ligeiramente diferente, quando usada em contexto da linguística moderna. Desta 
forma, tendo em conta os quatro requisitos: amostragem e representatividade, 
tamanho finito, formato legível pela máquina e um padrão de referência, 
definem corpus como “ […] a finite-sized body of machine-readable text, 
sampled in order to be maximally representative of the language variety under 
consideration.” (McEnery e Wilson 2008: 32). 

Tiedemann (2003: 20) apresenta uma definição muito clara de corpus, 
sendo este constituído com o intuito de servir de base para um estudo linguístico 
através de ferramentas informáticas. Nesta definição, encontramos algumas das 
dimensões já analisadas nas outras definições: 

 
In computational linguistics, a corpus is a (in some respect 
representative) collection of spoken or written utterances of natural 
language usually accessible in electronic form. Often, corpora 
represent a particular genre of text or speech. Other corpora 
contain a large variety of types and genres to represent language 
use in a more general way. However, a corpus is always just a 
sample and can never completely represent a whole language. 

 
Sardinha faz referência aos requisitos103

- a origem, uma vez que os dados devem ser autênticos; 

 necessários para a formação de um 
corpus, a saber: 

- o propósito, sendo a sua finalidade tornar-se um objeto de pesquisa 
linguística; 

                                                      
103 Hunston (cf. 2002: 25-32) nomeia o tamanho, o conteúdo, a representatividade e a 
permanência como critérios essenciais para um corpus. 



77 
 

- a composição, baseada numa escolha rigorosa do conteúdo do corpus para 
que corresponda às características desejadas; 

- a formatação, uma vez que os dados serão trabalhados no computador; 
- a representatividade, assumindo-se como um conjunto que é 

representativo de uma língua/período/variedade;104

- a sua vasta extensão (cf.Sardinha 2004: 18-19).  
 

Tendo por base todos estes pontos essenciais, este autor apresenta-nos a 
seguinte definição de Sanchez e Cantos (1996), como sendo aquela que 
incorpora as principais características de um corpus: 

 
Um conjunto de dados lingűísticos (pertencentes ao uso oral ou 
escrito da língua, ou a ambos), sistematizados segundo 
determinados critérios, suficientemente extensos em amplitude e 
profundidade, de maneira que sejam representativos da totalidade 
do uso lingűístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de tal 
modo que possam ser processados por computador, com a 
finalidade de propiciar resultados vários e úteis para a descrição e 
análise (In Sardinha 2004: 18). 

 
1.1.2 Tipologia de corpora 

 
A falta de consenso relativamente à definição de corpus está também 

presente na categorização dos tipos de corpora. 
Comecemos por Sardinha (cf. 2004: 20-21), que agrupa os principais tipos 

de corpora tendo por base alguns critérios que passaremos a enunciar. Neste 
sentido, tendo em conta o modo, o corpus pode ser falado ou escrito; no que se 
refere ao tempo, podemos classificá-lo como sincrónico, diacrónico, 
contemporâneo ou histórico; relativamente ao critério da seleção, este permite-
nos atribuir-lhe a designação de corpus de amostragem, monitor, dinâmico ou 
orgânico, estático e equilibrado; no que diz respeito ao conteúdo, podemos ter 
um corpus especializado, regional ou dialetal e multilingue; a autoria permite-
nos identificar se será um corpus de aprendiz ou de língua nativa; tendo como 
referência a disposição interna poderá ser paralelo ou alinhado e, por fim, tendo 

                                                      
104 John Sinclair (1991: 171) já tinha alertado para o facto de um corpus ser compilado para 
caracterizar um determinado estado ou variedade de uma língua, como nos mostram as suas 
palavras no momento da definição de corpus como “[…] a collection of naturally-occurring 
language text, chosen to characterize a state or variety of a language.”  
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em conta a sua finalidade, o corpus pode ser de estudo, de referência ou de 
treinamento/teste.  

Hunston (cf. 2002: 14-16) considera, como já referimos, que existem 
diferentes tipos de corpora, concebidos tendo em conta um determinado 
objetivo. 

1. Corpus especializado é um corpus específico que pretende representar 
um determinado tipo de texto. 

2. Corpus geral é constituído por um conjunto de textos de diferentes 
tipos, podendo incluir o formato escrito ou oral, ou ambos, bem como textos 
produzidos em apenas um país ou em vários. Por vezes, é usado como base de 
comparação com corpora mais especializados, o que explica a existência de uma 
outra denominação com que também é conhecido, corpus de referência.  

3. Corpora comparáveis são dois ou mais conjuntos de textos provenientes 
de línguas diferentes ou de variedades de uma mesma língua, com uma 
dimensão semelhante. 

4. Corpora paralelos são também constituídos por dois ou mais corpora de 
línguas diferentes, sendo que cada um contém textos que foram traduzidos de 
uma língua para a outra ou textos produzidos simultaneamente em duas ou mais 
línguas. 

5. Corpus de aprendizagem integra textos produzidos por aprendizes de 
uma determinada língua, numa base de comparação com os textos produzidos 
por falantes nativos. 

6. Corpus pedagógico consiste em todo o material pedagógico usado para 
a aprendizagem do aluno. 

7. Corpus histórico ou diacrónico, do qual fazem parte textos de diferentes 
períodos de tempo. Permite-nos verificar e analisar alterações da língua ao 
longo da sua história. 

8. Corpus monitor é atualizado anual, mensal ou mesmo diariamente para 
que se possam detetar as alterações ocorridas na língua. 

 
Kennedy (cf. 1998: 19-22) reconhece também a existência de uma 

variedade de corpora, que diferem de acordo com o objetivo pelo qual são 
compilados, de acordo com a sua representatividade, organização e formato. 
Neste sentido, admite um tipo de corpus geral, “[…] which linguists analyse to 
seek answers to particular questions about the vocabulary, grammar or 
discourse structure of the language.” (Kennedy 1998: 20) e um corpus 
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especializado “[…] designed with particular research projects in mind […]” 
(Kennedy 1998: 20). Como exemplos de um corpus especializado, a 
investigadora enumera os corpora dialetais, regionais e de aprendizagem, não 
esquecendo a possibilidade de constituirmos corpora escritos ou orais, ainda que 
reconheça que a compilação dos últimos seja muito mais morosa e difícil. Para 
além destes tipos de corpora estáticos, podemos considerar também os corpora 
dinâmicos, que comummente se denominam de corpus monitor, e que se 
caracterizam por serem “[…] open-ended language ‘banks’ which are limited 
only by the financial resources and technology needed to maintain them.” 
(Kennedy 1998: 22). Por último, faz a distinção entre corpus sincrónico e 
diacrónico. 

Sinclair (1994) faz referência a uma categoria especial de corpora, 
referentes a áreas especializadas da comunicação e que ele intitula de corpora 
especiais: “[…] those which do not contribute to a description of the ordinary 
language, either because they contain a high proportion of unusual features, or 
their origins are not reliable as records of people behaving normally.” (In 
Pearson 1998: 46). Dentro deste grupo temos os corpora da linguagem de 
crianças ou idosos, ou de falantes não nativos de uma língua. 
 

1.2  Definição e história da linguística de corpus 
 
A linguística de corpus é uma área que estuda a língua tendo por base a 

observação de grandes quantidades de dados linguísticos reais, ou seja, 
diferentes textos de variados registos, orais ou escritos, provenientes de 
situações reais de comunicação, que serão analisados por meio de evidências 
empíricas, através do auxílio de ferramentas informáticas. 

Quando pensamos nesta área, associamos quase sempre a existência de 
corpora (como uma base de dados linguísticos) ao uso do computador. Esta 
associação trouxe vantagens claras para o seu utilizador, que pode agora 
trabalhar com grandes quantidades de texto, de uma forma rápida e eficaz.105

                                                      
105 Esta ligação do estudo de corpora ao computador é confirmada por Kennedy (1998: 5): 
“Corpus linguistics is thus now inextricably linked to the computer which has introduced 
incredible speed, total accountability, accurate replicability, statistical reliability and the ability to 
handle huge amounts of data.”  

 
No entanto, se considerarmos a palavra corpus como um conjunto de 
documentos, verificamos que esta prática remonta já à Antiguidade Clássica, 



80 
 

com Alexandre, o Grande, como responsável pelo Corpus Helenístico, passando 
também pela Idade Média, com a produção de corpora de citações da Bíblia (cf. 
Sardinha 2004: 3). Neste sentido, verificamos que esta atividade é muito antiga, 
o que levou Aarts (1990: 13) a referir o seguinte: “[…] if we take corpus 
linguistics as referring to linguistic research based on observed utterances, we 
can say that this type of research has a very long history indeed. Only in earlier 
days it was simply called linguistics of philology.” 

 Kennedy (1998: 13) alerta também para a existência de trabalhos de 
descrição da linguagem através de corpora antes de estes adquirirem a sua 
forma computorizada ou eletrónica, podendo ser denominados de corpora pré-
eletrónicos: 

 
Corpus-based research is often assumed to have begun in the early 
1960s with the availability of electronic, machine-readable 
corpora. However, before then there was a considerable tradition 
of corpus-based linguistic analysis of various kinds occurring in 
five main fields of scholarship: 

1. biblical and literary studies 
2. lexicography 
3. dialect studies 
4. language education studies 
5. grammatical studies […] 
 

Neste grupo de corpora pré-eletrónicos, consideramos que merece especial 
destaque o Survey of English Usage (SEU) Corpus, por ter sido o precursor dos 
corpora atuais computorizados. Compilado em Londres por Randolf Quirk e a 
sua equipa, a partir de 1959, com o tamanho que se iria tornar padrão nos 
corpora seguintes (1 milhão de palavras), este corpus foi composto tendo em 
conta um número fixo de textos (200) e de palavras por texto (5000), sendo que 
cada uma delas estava numa ficha de papel inserida em dezassete linhas de 
texto. Cada palavra seria depois analisada gramaticalmente e uma categoria 
gramatical seria atribuída a cada ficha. 

O processo de informatização deste corpus demorou muito tempo e só 
ficou completo em 1989, ainda que a sua secção falada tenha sido publicada 
separadamente em formato eletrónico antes, em 1980, como London-Lund 
Corpus.  

O SEU foi, de facto, um marco importantíssimo que assinala a transição 
entre o formato não-informatizado, ou pré-eletrónico, e o desenvolvimento dos 
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corpora modernos, permitindo a execução de vários estudos gramaticais, tal 
como Kennedy (1998: 19) refere: 

 
Not only did it have to break new ground in establishing a 
principled basis for corpus design, but also it initiated and made 
possible a large number of studies of corpus-based English 
grammar by many scholars, including the most complete 
description of contemporary English grammar, A Comprehensive 
Grammar of the English Language (Quirk et al. 1985). 

 
 Os estudos feitos com corpora começavam a ganhar posição de 

destaque e a exercer alguma influência na pesquisa linguística, no entanto 
surgiam correntes contrárias às abordagens que tinham por base os corpora. 
Chomsky,106 não concordando com este tipo de estudos, baseados na 
observação de dados presentes no corpus, procede à substituição do empirismo 
pela defesa da teoria racionalista da linguagem,107

Para além do ambiente hostil criado por este linguista e pelos seus 
seguidores, a linguística de corpus passava por um período de descrédito 
fomentado também pelo tratamento manual dos dados. Desconfiava-se do 
trabalho levado a cabo por uma grande equipa de trabalho, necessária para o 
processamento de corpora gigantescos, uma vez que a existência de tanta gente 
dificultaria certamente a sua eficácia e rigor. A única forma de ultrapassar este 
problema foi conseguida através da utilização de uma ferramenta indispensável 
neste tipo de trabalho: o computador, que executava todas estas tarefas de uma 
forma mais rápida e eficaz. 

 assente na competência e não 
na performance. Neste sentido, considerava que “ […] os dados necessários 
para o lingűista estavam em sua mente e eram acessíveis por meio da 
introspecção. Não havia necessidade de coletar dados abundantes de terceiros, 
pois serviriam apenas para o estudo do desempenho, quando todos sabiam que o 
interesse era a investigação da competência lingűística.” (Sardinha 2004: 2). 

Durante alguns anos, este trabalho estava limitado apenas a um grupo de 
pessoas, devido ao funcionamento complexo deste tipo de computadores, que 
exigiam conhecimentos técnicos muito específicos, que poucos possuíam. Esta 
                                                      
106 “Chomsky, among others, argued against the use of corpora and statistically based, 
probabilistic models of competence derived from linguistic performance.” (Kennedy 1998: 23). 
107 “A rationalist theory is a theory based on artificial behavioural data and conscious 
introspective judgements. This may be a native speaker of a language reflecting on that language 
and making theoretical claims based on those reflections.” (McEnery e Wilson 2008: 5).  
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situação foi alterada com o surgimento dos microcomputadores, na década de 
80, que se constitui como um momento decisivo na história da linguística de 
corpus. Com um custo reduzido, o computador torna-se uma ferramenta 
indispensável que substitui o trabalho manual, entediante e moroso, que 
caracterizava o estudo de grandes corpora. O avanço galopante ao nível da 
tecnologia acaba por criar novas necessidades e altera também os paradigmas 
existentes há muito tempo. O aparecimento destes microcomputadores, cada vez 
mais práticos e acessíveis, possibilitou um acesso à informação mais 
democrático, aumentando significativamente o número de usuários destas 
ferramentas. Atualmente, existem já programas de tratamento de corpora 
disponíveis na internet, aos quais todos podem ter acesso para levar a cabo 
qualquer tipo de pesquisas.  
 
2. Softwares de análise lexical 

 
A evolução operada a nível tecnológico reflete-se na proliferação e 

atualização constante de novos programas informáticos, que facilitam o trabalho 
dos investigadores linguísticos, possibilitando uma análise mais rápida, objetiva 
e rigorosa. Alguns deles, como é o caso do NooJ, estão disponíveis na Internet, 
o que facilita ainda mais o acesso por parte de qualquer utilizador interessado 
nas suas potencialidades. Outros há que não estão disponíveis para qualquer um, 
devido ao seu preço elevado, como é o caso do Tropes.  

Tendo em conta este fenómeno de proliferação, consideramos importante 
enumerar alguns destes programas,108

1. Lexico 3 foi desenvolvido pela equipa de trabalho constituída por Serge 
Fleury, Cédric Lamalle, William Martinez e André Salem e corresponde a uma 
atualização do Léxico 1 e 2. Todas as funcionalidades presentes nas versões 
anteriores foram mantidas e melhoradas. A principal novidade deste programa 
diz respeito à possibilidade de o utilizador controlar todo o processo 
lexicométrico, desde a segmentação inicial à publicação dos resultados finais. A 
principal melhoria nesta versão prende-se com a sua “object-oriented program 
architecture”, que possibilita aos diferentes módulos interativos a troca de 
informação complexa. Para além destas características, este programa permite, 

 para além das suas principais 
funcionalidades. 

                                                      
108 Estes programas têm informação disponível na sua página da Internet.  
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entre outras tarefas, identificar as diferentes partes de um corpus de acordo com 
as suas formas mais usadas, estabelecer a listagem das palavras, elaborar 
concordâncias, elaborar gráficos, etc. 

2. Tropes (nas versões standard, zoom e index) é um programa bastante 
completo, conhecido pela sua rapidez e qualidade interpretativa. Para além das 
análises estatísticas e lexicais, o Tropes permite também um trabalho com 
análises sintáticas, semânticas e pragmáticas. 

Possui as seguintes ferramentas de análise: classificação automática das 
palavras do texto; contração do texto (automática e parametrizável), 
visualização direta de trechos pertinentes, por temas ou por categorias; filtragem 
dos temas em função da sua pertinência; gráficos que permitem visualizar cada 
referência detetada no seu contexto; ferramentas que permitem localizar 
rapidamente as séries cronológicas no interior de um documento e compreender 
imediatamente a estratégia do narrador; cenários semânticos que permitem 
fabricar ferramentas de interpretação e explorar rapidamente as classificações 
personalizadas. 

3. Wordsmith foi elaborado por Mike Scott, em 1997, na Universidade de 
Liverpool e distribuído pela Oxford University Press. Este pacote informático 
de análise linguística foi criado para exploração de corpora na maioria das 
línguas europeias. Estas ferramentas foram usadas pela Oxford University Press 
para o seu trabalho lexicográfico de preparação de dicionários, por professores e 
alunos e, obviamente, por linguistas em vários países europeus. 

4. Stablex, da autoria de André Camlong, faz uma análise qualitativa e 
quantitativa. Permite-nos um processamento automático de textos, mas a sua 
mais valia prende-se com o cálculo de tendências lexicais de um dado corpus, o 
vocabulário preferencial, vocabulário comum, diferencial, etc. Este é um 
programa de indexação, tratamento estatístico, extração de sequências e 
concordâncias e criação de dicionários, assente num método de análise 
estatística paramétrica, que auxilia a interpretação. 

5. Concordance, da autoria de R. J. C. Watt, é um programa muito usado 
atualmente, que possibilita aos seus utilizadores um conjunto infindável de 
operações, desde a contagem de palavras, listagens de frequências, comparação 
de diferentes usos de determinada palavra, a análise de palavras-chave, 
estabelecimento de concordâncias, etc. Tem sido aplicado com objetivos 
diferentes, para proceder a uma análise de conteúdo na lexicografia, tradução e 
várias áreas comerciais.    
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6. Intex é um ambiente de desenvolvimento linguístico que trabalha com 
textos de larga dimensão em tempo real para retirar informações ao nível da 
morfologia, sintaxe e léxico. Tanto as gramáticas como os dicionários são 
representados por Finite State Transducers. 

7. Unitex é um sistema de processamento de corpora desenvolvido no 
LADL (Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique), pelo seu 
diretor Maurice Gross, em muito semelhante ao Intex, principalmente no que se 
refere às suas potencialidades de trabalho. Utilizam-se também como 
ferramentas as gramáticas e dicionários.  

8. NooJ é um ambiente de desenvolvimento linguístico, desenvolvido por 
Max Silberztein. 
 

2.1   NooJ: o programa escolhido 
 

O NooJ inclui dicionários e gramáticas de ampla cobertura e analisa 
corpora em tempo real. Inclui ferramentas para criar e manter recursos lexicais 
de ampla cobertura, bem como gramáticas morfológicas e sintáticas. Este 
sistema, que nós consideramos uma mais valia para a nossa análise linguística, 
está preparado para processar textos e corpora constituídos por centenas de 
ficheiros de texto, para além de reconhecer e trabalhar com mais de 100 
formatos de texto, em várias línguas. Como já percebemos pela enumeração de 
algumas das suas características, verificamos que este software nos permite 
executar um conjunto de tarefas, das quais destacamos: 

- a etiquetagem linguística do corpus; 
- a elaboração de listas de formas a partir do lema, da classe ou subclasse, 

ou de outro traço morfológico; 
- o estabelecimento de concordâncias tendo por base qualquer dado 

linguístico; 
- a organização da listagem dos Digrams; 
- a construção de dicionários e gramáticas flexionais, morfológicas ou 

sintáticas, necessárias para ultrapassar alguns problemas que não conseguem ser 
resolvidos pelos recursos linguísticos eletrónicos existentes. 
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No caso do NooJ, referimo-nos aos dicionários eletrónicos109 de grande 
qualidade e ampla cobertura produzidos pelo Laboratório de Engenharia 
Linguística, que constituem o sistema LABEL-LEX110

 

 (LabEL: 
www.LabEL.ist.utl.pt). Os léxicos desenvolvidos apresentam dois módulos: 1) 
LABEL-LEX sw, que contém mais de 1500000 formas flexionadas e o 2) 
LABEL-LEX-mw, formado por mais de 75000 unidades lexicais multipalavra. 

2.1.1 Dicionários NooJ 
 
Os dicionários NooJ, enquanto ficheiros de extensão NOD, são usados para 

descrever e reconhecer as formas simples e compostas e podem representar 
variantes ortográficas das entradas lexicais. “Tecnicamente, os dicionários NooJ 
são transdutores de estados finitos compilados a partir de ficheiros dic. 
(ficheiros de texto simples editáveis, com referências a ficheiros externos que 
descrevem a morfologia flexional e derivacional).” (Tavares 2006: 90). 

Cada entrada, que corresponde a uma linha, poderá ter vários dados: a 
categoria morfossintática, o lema, o paradigma flexional/derivacional, 
propriedades morfossintáticas e semânticas. 

No entanto, existe um mínimo de três elementos em cada entrada dos 
dicionários NooJ: a palavra, seguida da vírgula e da classe gramatical.  

Por exemplo: 
aback,ADV 
(Exemplo retirado do manual NooJ111

Como verificamos por este exemplo, em que temos uma palavra invariável 
(advérbio), uma das características destas etiquetas prende-se com a sua 
reduzida extensão, e daí o recurso a abreviaturas ou códigos, de forma a agilizar 
o processo de etiquetagem. Estas abreviaturas, associadas às respetivas 

 - Silberztein 2003:79) 

                                                      
109 “Um dicionário electrónico é um léxico computacional concebido para ser usado, sem 
intervenção humana, por programas informáticos em diversas operações de processamento de 
linguagem natural.” (Ranchhod 2001: 14). 
110 Tivemos acesso a estes recursos linguísticos através de um protocolo estabelecido entre o 
Centro de Estudos em Letras e o Laboratório de Engenharia Linguística, sendo também de 
destacar o importante contributo de José Paulo Tavares na adaptação destes recursos para o 
formato NooJ. 
111 Todos os exemplos de entradas no dicionário e de FST foram retirados do manual NooJ (cf. 
Silberztein 2003). 
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etiquetas, poderão ser criadas pelo utilizador, uma vez que não existem 
etiquetas pré-definidas.  

As etiquetas podem ser simples, quando apresentam apenas uma 
informação, como é o caso da classe gramatical, ou podem ser complexas, 
quando a etiqueta contempla vários dados (para além da classe, o lema, número, 
género, etc).  

Outro exemplo retirado do mesmo manual, que nos dá mais informações 
para além da classe a que pertence a forma apresentada, é o caso do verbo 
abandon, que surge da seguinte forma: 

abandon,V+tr+FLX112

Esta entrada será interpretada tendo em conta as abreviaturas que a 
classificam: abandon é um verbo (V), transitivo (tr), que se flexiona como ask 
(+FLX=Ask). 

=Ask 

Esta palavra tem ainda outra particularidade, que é um dos problemas mais 
complicados de resolver nestas análises, uma vez que ela pode também ser 
classificada enquanto nome: 

abandon,N+Abst+FLX=APPLE 
(abandon pertence à classe dos nomes, com a categoria semântica de 

abstrato e flexiona-se como apple) 
Neste caso, estamos perante um problema de ambiguidade lexical. 
 
As entradas do dicionário NooJ podem estar ligadas a um “super-lemma”, 

no caso de termos variantes ortográficas que pretendemos relacionar com uma 
única forma, como se vê no exemplo que se segue: 

tsar,N+Hum+FLX=Apple 
csar,tsar,N+Hum+FLX=Apple 
czar,tsar,N+Hum+FLX=Apple, etc. 
Esta possibilidade faz com que o computador reconheça estas três como 

uma única forma, ou seja, se pedíssemos ao programa para selecionar todas as 
ocorrências da palavra tsar, automaticamente ser-nos-iam dadas as três formas, 
que não são mais do que variantes de uma. 

Esta funcionalidade pode também ser usada ao nível da tradução: 

                                                      
112 “A referência ao paradigma flexional permite a identificação e etiquetagem automática da 
forma em questão em todas as suas variantes de número, grau, género, tempo, modo, etc. 
(consoante a classe da palavra) desde que todas essas possibilidades estejam previstas e 
formalizadas em ficheiros próprios” (Tavares 2006: 89). 
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ex: carte bleau,credit card,N+Conc 
Neste caso associa-se a forma da palavra em francês ao seu correspondente 

em inglês, seguindo-se informações acerca da classe e dados sobre a sua 
categoria semântica. 

Por último, seria interessante analisar o caso em que “[…] one single token 
corresponds to more than one Atomic Linguistic Unit”113

Atentemos no exemplo que se segue: 

 (Silbertzein 2003: 88), 
o que nos conduz ao processo da complex tokenization ou itemização, definida 
por Sardinha (2004: 128) como a “[…] separação das unidades ortográficas, 
normalmente por meio da inserção de espaços em branco ou quebras de linha 
entre elas.”  

cannot,<can,V+PR><not,ADV> 
Com este procedimento, separamos as duas unidades que se apresentam no 

dicionário: o verbo can e o advérbio not. 
Este processo podia também ser conseguido através da criação de uma 

gramática morfológica, como veremos já de seguida. 
 

2.1.2 Gramáticas NooJ 
 
Antes de analisarmos as gramáticas e as suas aplicações, julgámos 

necessário lembrar que o NooJ trabalha com a tecnologia de estados finitos. Os 
grafos correspondem precisamente a FST (finite-state transducer) que 
apresentam algumas potencialidades ao nível do tratamento automático de 
textos escritos. Servem para construir dicionários eletrónicos e gramáticas. 

No momento da construção dos grafos, o programa dá-nos apenas um 
estado inicial, simbolizado por        e o estado final, simbolizado por      , sendo 
depois o investigador quem acrescenta os dados que lhe interessam: “The text 
sequences are described in the input part of the FST; the corresponding results 
are described in the output part of the FST.” (Silberztein 2003: 13). 

 
As gramáticas podem ser criadas para resolver variados problemas ao nível 

ortográfico, morfológico e sintático, o que explica a existência de diferentes 
tipos de gramáticas: 

                                                      
113 “Atomic Linguistic Units (ALU) are the smallest elements that make up the sentence, i.e. the 
non-analyzable units of the language.” (Silbertzein 2003: 81). 
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i) gramáticas flexionais e derivacionais, utilizadas para formalizar as 
regras de flexão ou de derivação (ficheiros com a extensão .NOF ou .FLX); 

ii) gramáticas lexicais, ortográficas, morfológicas ou terminológicas, 
usadas para associar determinados conjuntos de palavras a dada informação 
linguística, como é o caso da itemização já abordada nos dicionários (ficheiros 
com a extensão .NOM); 

iii)  gramáticas sintáticas ou semânticas, construídas para “reconhecer e 
etiquetar expressões em textos, como por exemplo expressões idiomáticas, ou 
para extrair outras expressões de interesse” (Tavares 2006: 91) (ficheiros com a 
extensão .NOG).  

 

Trataremos com mais pormenor apenas o segundo grupo de gramáticas, 
uma vez que, para a nossa investigação, precisámos de conhecer as suas 
potencialidades, vantagens e funcionamento. Desta forma, de entre as várias 
potencialidades, destacamos algumas: 

a) identificação de variantes ortográficas, através do grafo seguinte, o que 
possibilita substituir um dicionário com 16 entradas. 

Uma gramática deste género associa variantes, sejam elas ortográficas, 
fonéticas, semânticas, de tradução, etc. Neste caso concreto, se fizéssemos uma 
pesquisa tendo em conta a forma <tsar>, que funciona como o lema, seriam 
encontradas 16 formas. 

 

 
Ilustração 1: FST de identificação de variantes ortográficas 
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b) etiquetagem de formas dadas como desconhecidas depois da análise 
feita pelos dicionários e gramáticas, o que pressupõe a sua aplicação em baixa 
prioridade. Referimo-nos ao exemplo usado pelo autor no seu manual, o caso 
dos nomes próprios, que serão etiquetados enquanto tal se começarem por 
maiúscula. 

 

 
Ilustração 2: FST heurístico de etiquetagem de nomes próprios 
 

c) identificação de palavras que estão concatenadas ou contraídas, 
atribuindo uma etiqueta a cada uma delas, como seria o caso das duas palavras 
presentes na palavra inglesa cannot ou no francês  du. 

Segue-se precisamente o exemplo, dado pelo autor, da forma inglesa 
cannot, que surgirá depois classificada como uma sequência de duas 
“annotations”. 
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Ilustração 3: FST de identificação de contração 

 

 
Ilustração 4: Anotação da palavra contraída “cannot” 

 
Depois de analisarmos as principais potencialidades deste programa e de 

procedermos a algumas experiências com o mesmo, que nos mostraram a sua 
facilidade de utilização, decidimos que esta seria a ferramenta informática usada 
para levar a cabo a desejada análise linguística. 
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CAPÍTULO III: ESTUDO INFORMÁTICO-LINGUÍSTICO DA 
GAZETA DE LISBOA (1715-1716 E 1815) 

 
1. Método de trabalho 
 
Depois de uma breve referência aos principais conceitos que marcam a 

linguística de corpus, da opção pelo NooJ como recurso informático escolhido 
para a nossa análise, seguida de uma breve análise das suas principais 
características e potencialidades, entramos no terceiro capítulo com a descrição 
do método de trabalho por nós usado.  

Iniciámos o processo da edição da Gazeta com a transcrição integral do 
texto em causa, o que se revelou ser um processo muito moroso e minucioso, 
dada a extensão do corpus (1857 páginas). Por isso, decidimos experimentar um 
programa de OCR114 para converter as imagens em texto, na ilusão de conseguir 
levar a cabo esta tarefa de forma mais rápida, no entanto este processo revelou-
se ineficaz devido a um conjunto de gralhas que daí resultaram. Regressámos ao 
trabalho inicial de transcrição de todo o texto em formato Word e posterior 
revisão do mesmo, o que resultou num longo processo que nos terá demorado 
cerca de um ano a concretizar. Durante a execução desta tarefa, e tendo como 
base de referência os critérios adotados para a edição do texto, fomos alterando 
algumas palavras (unimos ou separámos palavras), desdobrámos abreviaturas (q 
> que; porq > porque),115

Terminada esta fase, depois de concluída a edição semidiplomática do 
texto, procedemos às alterações necessárias para que o documento ficasse sem 
qualquer tipo de formatação, processo com que nos tínhamos preocupado no 
momento da edição do texto, como era o caso dos parágrafos, quebras de linha, 
quebras de página, itálicos, negritos, tipos e tamanhos de letra diferentes, etc. 
Daqui resultou uma nova versão dos documentos, que passaremos a denominar 

 alertámos para a existência de várias gralhas em notas 
de rodapé, etc. Por conseguinte, gravámos dois documentos da Gazeta: um com 
e outro sem estas pequenas alterações.  

                                                      
114 Esta sigla refere-se à tecnologia de Reconhecimento Ótico de Carateres. 
115 A preocupação relativamente ao desdobramento da abreviatura através do itálico está 
unicamente ligada ao processo de edição, e nada tem a ver com o programa, uma vez que o NooJ 
não reconhece este tipo de formatação. 
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GL-Setecentista e GL-Oitocentista, e que seria a versão utilizada para fazer a 
análise através do programa NooJ. 

Tal como já referimos, o estudo linguístico que pretendemos levar a cabo 
será facilitado pela utilização de um recurso informático de processamento 
automático de texto (NooJ) que nos permite obter resultados mais fiáveis e 
sistemáticos num curto espaço de tempo. 

O uso das novas tecnologias potenciou a execução de um conjunto de 
tarefas que facilitam o trabalho ao investigador, no entanto, não nos podemos 
iludir e pensar que estas ferramentas substituem o seu trabalho, uma vez que o 
investigador continua a ser o condutor principal da sua investigação e o 
responsável pela leitura dos resultados facultados por estes programas.  

Concluída a longa etapa que envolveu a transcrição e organização dos 
textos, passámos à execução do programa NooJ, que iniciou o processo de 
anotação automática, tendo por base os léxicos do LabEL, adaptados a esse 
mesmo formato. Deste trabalho, resultaram os seguintes dados: 

 
 GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Unidades de texto (parágrafo) 4016 18258 
Nº de caracteres 1668752 4061778 
Nº de ocorrências 343766 864922 
Nº de formas diferentes 20187 38140 
Formas desconhecidas 10733 16188 
Anotações 719429 1797927 

Tabela 1: Dados gerais da GL-Setecentista e da GL-Oitocentista obtidos com os 
recursos do LabEL 

 
A observação desta tabela permitiu-nos confirmar um dado que já 

havíamos antecipado, que se prende com o número elevado de formas 
desconhecidas (correspondente a um total de 26921 palavras), como era de 
esperar, devido à diferente forma gráfica de muitas palavras, justificável por 
estarmos a utilizar os recursos linguísticos do LabEL, que se centram no léxico 
atual, e que por isso não reconhecem muitas formas diferentes presentes em 
textos dos séculos XVIII e XIX. 

Se, por um lado, as formas desconhecidas são indicadoras de um baixo 
nível de cobertura dos recursos linguísticos existentes, por outro lado, elas 
podem servir como forma de enriquecimento dos recursos linguísticos, uma vez 
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que exigem a construção de novos recursos, como poderá ser o caso de novos 
dicionários ou gramáticas. 

Antes desse processo, será necessário detetar o motivo desta falha ao nível 
da cobertura dos recursos disponíveis, os do LabEL, e claramente concluímos 
tratar-se de uma questão de grafia, que separa estes séculos.  

As principais diferenças gráficas presentes neste corpus são as seguintes: 
1) as duplas consoantes, como é o caso de abbade, difficuldade, elle, 

approvado, opposição, applicado. 
2) os topónimos e antropónimos com grafias diferentes das atuais, dos 

quais destacamos Rebinsky, Dolhorouki, Leverpool, Mattheos 
3) diferenças na acentuação: 
3.1) o ditongo nasal <-ão>, que surge, alternadamente, com a forma atual 

<-ão> ou com a forma <-aõ>, visível nos exemplos que se seguem: 
- nos nomes accusação/accusaçaõ; treyçaõ/treyção; grão/graõ; 

embarcação/embarcaçaõ, guarnição/guarniçaõ; opposição/opposiçaõ; 
satisfação/satisfaçaõ; condição/condiçaõ; 

- nos verbos, onde esta oscilação da grafia é visível nas terceiras pessoas do 
plural, das quais destacamos o caso do pretérito perfeito do modo indicativo 
(mandaraõ/mandáraõ/mandàraõ, fizeraõ/fizerão; foraõ/forão; 
obrigáraõ/obrigàraõ; tiverão/tiveraõ, voltáraõ/voltàraõ); do pretérito 
imperfeito (devião/deviaõ, havião/haviaõ) e também do futuro (daráõ/daraõ, 
mandaraõ/mandaráõ, seráõ/seraõ). 

3.2) o plural do ditongo nasal <-ão>, que nós hoje realizamos como  
<-ões>, apresenta no corpus, principalmente no século XVIII, duas formas 
diferentes. São elas em <–oens> e em <-oẽs>, como fica claro pelos exemplos 
que se seguem: batalhoens/batalhoẽs, declaraçoẽs/declaraçoens, 
embarcaçoẽs/embarcaçoens, esquadroẽs/esquadroens, milhoẽs/milhoens. 

3.3) a omissão do acento agudo na vogal tónica, como é o caso da terceira 
pessoa do singular do verbo haver no presente do modo indicativo, ha, dos 
nomes sabbado e secretario, do advérbio ja, e do adjetivo necessario. 

3.4) a alternância entre o acento agudo ou grave e o circunflexo, como se 
nota nas diferentes formas que adotam as palavras: està/estâ, jà/jâ, 
sómente/sômente. 

3.5) o recurso ao til, em substituição do <m> ou <n>, como é notório nas 
formas dos artigos hũ e hũa, que coexistem com hum e huma, e também em 
outras palavras como impaciẽcia, frequentemẽte, Parlamẽto, tambẽ/tambem. 
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4) a junção do clítico à forma verbal sem o recurso ao hífen, como por 
exemplo concedendolhe, manterse, pedindolhe, porse, entregarseha, 
concederseha, suppõese, etc.  

Apesar de haver muitas outras diferenças gráficas, consideramos 
importante fazer este levantamento, pois estas são as mais frequentes, o que nos 
permitiu, numa segunda fase do trabalho, construir gramáticas morfológicas, 
capazes de reconhecer algumas destas diferenças e de classificar cada uma 
destas entradas devidamente.  

O levantamento destas formas permitiu-nos perceber, também, a 
necessidade de levar a cabo o estudo que a seguir propomos sobre a grafia da 
época, a sua aplicação nos textos da Gazeta e a sua relação com as teorias 
defendidas pelos ortógrafos de referência nos dois séculos em causa.  
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2. Considerações sobre a grafia na Gazeta de Lisboa (1715-1716 e 1815) 
 
Tendo por base o estudo comparativo que pretendemos levar a cabo 

relativamente às duas partes do nosso corpus, separadas por um século, 
julgamos relevante tecer algumas considerações acerca da grafia utilizada nestes 
dois momentos. Neste sentido, e tendo em conta o vasto legado metaortográfico 
histórico da Língua Portuguesa nas centúrias em causa, escolhemos duas obras 
que julgamos terem sido as principais autoridades no domínio da ortografia na 
época em que as gazetas foram redigidas. Em 1715, o redator poderia 
eventualmente ter conhecimento da Ortografia de João Franco Barreto (1600-
1674), que data de 1671, por ter sido este um manual de referência para quem 
pretendesse conhecer as regras de ortografia, motivo pelo qual escolhemos esta 
obra para ser tida como base do estudo relativo ao século XVIII; por sua vez, 
em 1815, a referência seria provavelmente a emblemática obra de João de 
Morais Madureira Feijó (1688-1741), editada, pela primeira vez, em 1734, com 
um total de 12 edições oficiais e cinco impressões clandestinas (cf. Kemmler 
2001: 206), de entre as quais selecionámos para o nosso trabalho a 3ª edição, de 
1781,116

Se, por um lado, optámos por Barreto como autoridade para o século XVII, 
enquanto conhecedor das obras que se haviam dedicado à ortografia portuguesa; 
por outro lado, o impacto que a Orthographia de Madureira Feijó teve em obras 
congéneres ulteriores,

 por ser esta a primeira edição póstuma, a partir da qual se registam as 
principais alterações. 

117

Nesta secção dedicada às opções ortográficas dos redatores da Gazeta nos 
séculos XVIII e XIX, pretendemos verificar se existem algumas variações neste 
espaçamento temporal e se as suas opções vão ao encontro dos modelos 

 no século XVIII e no XIX, para além do elevado 
número de reimpressões que registou, fazem desta uma referência obrigatória na 
história da ortografia portuguesa e certamente o manual escolhido para consulta 
por parte de um redator de jornal. 

                                                      
116 Como se percebe pelo anúncio publicitário na Gazeta de Lisboa, apesar de esta obra ter sido 
publicada em 1781, só saiu à luz dois anos mais tarde: “Sahio á luz: Orthografia, ou Arte 
d’escrever, e pronunciar com acerto a lingua Portugueza, para uso do Excellentissimo Duque 
d’Alafões, pelo seu Mestre João de Moraes Madureira Feijó, Presbytero do habito de S. Pedro, 
&c. dividida em 3 partes.” (GL nº 24, 17 de Junho de 1783: [IV]). 
117 Esta obra “[…] foi a que encontrou uma maior receptividade, representando, pelas referências 
de que é objecto, uma espécie de bíblia ortográfica ou de vade mecum da época.” (Gonçalves 
1992: 41).  
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ortográficos defendidos nas obras em causa. Não se pretende aqui elaborar um 
estudo pormenorizado acerca da história da ortografia portuguesa,118

Desta forma, segue-se a definição deste conceito, tal como foi enunciada 
por Barreto:  

 no entanto 
consideramos fundamental começar esta análise comparativa com a definição 
apresentada pelos dois autores relativamente à ortografia, para que possamos 
entender melhor as suas doutrinas. 

 
Ortografia he arte de bẽ escrever qualquer linguagem; isto he; de 
escrever as palavras, & as vozes cõ as letras devidas, & sómẽte 
necessarias, sẽ por uma por outra, nẽ alguma de mays, ou de 
menos […] (Barreto 1671: 1)  

 
[…]  
 

Dirivase este nome Ortografia de duas dicções Gregas, Orthos, que 
quer dizer direyto, & Grapho, escrevo; como se diceramos, 
escrevo direytamente, ou escrevo como pronuncio: porque de 
outro módo ficará a escritura corrompendo a lingoagem, em lugar 
de a conservar. (Barreto 1671: 2-3). 

 
A leitura desta definição leva-nos a destacar a proximidade que devia 

existir entre ortografia e pronúncia, em nome do princípio fonético, tal como o 
haviam defendido Quintiliano e Barros,119

                                                      
118 Podemos considerar que existem três momentos distintos que marcam a história da ortografia 
portuguesa: 

 autoridades da tradição latino-
portuguesa que o autor usa como referências.  

[…] o primeiro dos quais, caracterizado por uma certa aderência da escrita à 
pronúncia, abraça os séculos que vão do XIII até cerca de meados do XVI; o 
segundo período (de ortografia etimológica) vai do Renascimento até ao início do 
século XX e o terceiro (período das reformas ortográficas) desenvolve-se desde 
então. (Tavani 1987: 201).  
A este respeito veja-se também Williams (1991: 33). 
119 […] segundo Quintiliano; Hic enim (diz elle l. 1. cap. 4) est usus literarum, ut 
custodiant voces, & velut depositum reddãt legentibus, itaque id exprimere debent, 
quod dicturi sumus. E he mesmo que Ioã de Barros ensina ẽ a sua ortografia, 
dizendo; A primeyra, & principal regra ẽ a nossa ortografia, he escrever todas as 
diçoens cõ tantas letras, cõ quantas pronunciamos, sẽ por consoantes ociosas, 
como vemos na escritura Italiana, & Francesa. E dado que a diçã seja Latina, 
como a dirivarmos a nós, & perde sua pureza, lógo a devemos escrever ao nosso 
módo, per semelhante exemplo. Orthographia he vocabulo Grego, & os Latinos o 
escrevem desta maneira atrás, & nós o devemos escrever cõ estas letras, 
Ortografia, porque cõ ellas o pronunciamos. (Barreto 1671: 3).  
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No prólogo, o autor refere-se diretamente à sua intenção de criar uma obra 
revolucionária tendo como base de comparação o legado anterior, rutura esta 
que ele assume quando diz: “Em a presente obra muytas novidades se acharão 
acerca de nossa ortografia, porque quasi ẽ tudo me aparto do que os nossos 
escritores acerca della escreveram […]” (Barreto 1671: [XVI]). Apesar desta 
afirmação, não terá sido tão evidente a rutura proclamada no início da sua obra, 
tal como atesta Kemmler (2001: 205): “[…] a reflexão sempre crítica dos 
preceitos dados pelos seus antecessores parece antes dar a Barreto o papel de 
continuador e renovador sobretudo das ideias de Duarte Nunes de Leão, que 
tinham tanta importância para a teoria ortográfica do século XVII.”  

No século seguinte, Madureira Feijó define ortografia da seguinte forma: 
 

Orthographia, ou Orthografia he aquella Arte, que ensina a 
escrever com acerto nas letras, de que se compõem as dicçoens; na 
divisaõ, que se faz das palavras, quando naõ cabem inteiras no fim 
das regras; nos pontos e virgulas, com que se divide o sentido das 
oraçoens; nos accentos, ou tons, com que se pronunciaõ as vogaes 
em cada palavra. (Feijó 1781: 7). 

 
Nesta definição, destaca-se o espírito normativo e o objetivo pedagógico, 

expressamente assumido pelo autor, para além do estatuto de arte atribuído à 
ortografia, que remete para o conhecimento e aplicação de regras com o 
propósito de alcançar uma escrita correta, assente num ideal de perfeição 
linguística, que nos conduz ao purismo das suas origens greco-latinas.120

Na senda do que acontecia com outros ortógrafos e gramáticos, Feijó 
pretende apresentar uma ortografia diferente, que pudesse resolver os problemas 
presentes nas obras anteriores, das quais discorda, considerando que muitas 
vezes os seus autores se contradizem uns aos outros e a si mesmos

 
Ademais, ressaltam também as referências acerca de “[…] a divisão silábica, a 
pontuação e a ortoépia, assuntos que até então só estavam situados à margem da 
ortografia.” (Kemmler 2001: 217). 

121

                                                      
120 A propósito da Orthographia de Feijó, Williams (1991: 41) considera que a mesma “[…] teve 
tremenda influência em favor da causa das grafias etimológicas por mais de um século e meio”. 
Referindo-se ao seu autor, diz-nos que ele “[…] não só instava pela grafia latina de palavras 
recém-introduzidas, mas também pela sua pronúncia na conformidade com a grafia.” 

 no que 
concerne às teorias ortográficas defendidas: 

121 Quanto aos Orthografos, que ja nos ensináraõ as regras desta arte, de tres que li, 
nenhum deve ser imitado; naõ so porque escrevêraõ em tempo, em que a nossa 
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Mas sendo muitas as Orthografias, que tem sahido á luz, e nos 
ensinaõ regras para os accentos, para a pontuaçaõ, e divisaõ, que 
se reduzem a preceitos certos; ainda naõ sahio huma, que nos 
ensinasse a escrever com certeza as letras, de que se devem 
compor as dicçoens, ou palavras na nossa lingua Portugueza; 
porque ja nos dizem, que devemos observar a analogia, e 
etymologia das palavras, imitando nas letras aquellas, donde 
tiverem a sua origem; ou aquellas com que tiverem sua proporçaõ, 
e similhança; como em seu lugar explicaremos. Mas logo se 
desviaõ destas regras em muitas palavras, que naõ escrevem nem 
por analogia, nem por etymologia; dizendo, que assim escrevem os 
doutos na nossa lingua. Ja nos dizem, que a melhor Orthografia he 
aquella, que mais se accommoda com a recta pronunciaçaõ das 
palavras. (Feijó 1781: 7-8). 

 
De seguida, o autor expõe os seus argumentos para nos dar a conhecer a 

sua doutrina ortográfica: defende a etimologia em detrimento da pronúncia, à 
qual se segue o critério da analogia. “Esta seria aplicável aos numerosíssimos 
casos de palavras que não remontam necessariamente a um dado étimo, mas são 
resultado de processos morfológicos (composição, derivação, etc.).” (Kemmler 
2001: 218). 

Tendo por base estes dois autores, concluímos que Barreto defende um 
modelo ortográfico que respeita a pronúncia, assente no primado do princípio 
fonético; enquanto que Madureira Feijó se pronuncia em prol de uma ortografia 
etimológica, ainda que por vezes se verifique uma certa contradição na forma 
como aplicam estas teorias na prática, alternando entre uma grafia com traços 
mais modernos e mais antigos (o recurso às grafias cultas, por exemplo), numa 
oscilação constante entre a etimologia e a fonética. 

Após estas breves considerações acerca da doutrina ortográfica defendida 
pelos autores, passaremos a comparar a forma como os redatores da Gazeta se 
aproximam ou afastam destes princípios, através da análise de algumas opções 
que nos permitem verificar se estes dois textos estão próximos ou distantes das 
tendências ortográficas defendidas pelas nossas autoridades. 

Iniciámos este trabalho com a pesquisa das várias palavras que continham 
as vogais, ditongos ou consoantes que nos interessavam, tarefa que seria feita de 
forma automática, através da funcionalidade ‘Locate’, se não pretendéssemos 
                                                                                                                                  

lingua estava menos apurada, e por isso as suas regras se naõ conformaõ ja com a 
melhor pronunciaçaõ; mas porque huns contradizem aos outros, e athe a si mesmos 
se contradizem. (Feijó 1781: 9). 
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saber também a frequência com que cada uma delas ocorre.122

Nesta parte do nosso trabalho, adotámos sempre o mesmo método para 
analisar as opções gráficas dos redatores relativamente ao vocalismo e 
consonantismo, a saber: para além de termos como base de referência as teorias 
expostas nos tratados ortográficos selecionados, analisámos as tabelas 
apresentadas com os resultados para cada caso referente aos séculos XVIII e 
XIX, de forma a podermos comparar as ocorrências registadas. O primeiro 
problema que se colocou nesta pesquisa prendeu-se com a necessidade de 
analisarmos individualmente cada exemplo, uma vez que poderíamos estar a 
incluir na listagem de ditongos duas vogais em hiato, de que são exemplo cair, 
paiz. Nesta leitura mais pormenorizada de cada exemplo, optámos por juntar as 
mesmas palavras que surgem com maiúscula e minúscula, uma vez que o NooJ 
as apresentava como tokens diferentes. Apesar de pesquisarmos todos os 
exemplos de ditongos ou consoantes, optámos por não colocar as listagens 
completas, por se tratar, em alguns casos, de tabelas que ocupariam muitas 
páginas. Neste sentido, ainda que tivéssemos analisado todas as palavras para 
cada caso, decidimos apresentar em tabelas apenas alguns exemplos das 
mesmas, excluindo, quase sempre, os casos de topónimos e antropónimos, que 
muitas vezes eram de origem estrangeira.  

 Esta foi 
precisamente a primeira dificuldade com que nos deparámos, que nos obrigou a 
recorrer à listagem automática de todos os tokens, facultada pelo NooJ, para 
termos acesso às palavras juntamente com a sua frequência. Desta forma, 
tivemos que utilizar um procedimento mais moroso de pesquisa manual para 
cada um dos casos que se seguem.  

 
2.1  Vocalismo: ditongos orais 
 
Tal como anunciado, começamos por analisar as considerações expostas 

pelos ortógrafos. Barreto introduz o capítulo com a definição de ditongo 
recorrendo à sua origem grega, caracterizando-o como “ […] ũ ajuntamento, cõ 
glutinaçã, ou cõcurso acidental de duas vogaes, que fazem ũ sõ simplez, & uma 

                                                      
122 É importante quantificar estes dados que nos podem dar informações relevantes acerca de 
determinado fenómeno, tal como refere Mattos e Silva (1989: 68) relativamente ao método usado 
no seu trabalho sobre o português arcaico: “Os factos descritos estão quantificados porque esse 
tipo de informação pode fornecer indícios da vitalidade ou não de determinado uso linguístico 
transferido, talvez, para o texto escrito.” 
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só silaba […]” (Barreto 1671: 94). Não muito diferente é a definição de Feijó, 
que também remete para a inseparabilidade fónica de duas vogais que integram 
a mesma sílaba e, por isso, apresenta o ditongo como uma palavra que “ […] 
significa o som de duas vogaes; e por isso Dithongo he aquelle, que se faz de 
duas vogaes unidas, ou juntas debaixo de huma só pronunciaçaõ […]” (Feijó 
1781: 25). 

Depois de uma incursão pelos ditongos existentes em Grego, Latim, 
Francês, Italiano e Castelhano, Barreto apresenta a listagem dos ditongos 
portugueses, ainda que não aluda à distinção entre os orais e nasais, seguindo-se 
uma explicação pormenorizada acerca do seu uso. São dezanove os ditongos 
apresentados pelo autor: <ae, ãe, ay, ãy, ao, ão, au, ey, eo, eu, ia, ie, io, oe, óe, 
oy, ou, ua, uy>, número que não é coincidente com o de Feijó, que defende a 
existência dos seguintes ditongos: <aa, ae, ay, ai, ao, au, ea, ee, eo, ey, ei, eu, io, 
oe, oy, oi>. Estas listas permitem-nos claramente confirmar a existência de 
“[…] uma notória interferência ou sobreposição do plano gráfico no plano 
fónico, dado muitas das enumerações incluirem variantes gráficas do mesmo 
ditongo.” (Gonçalves 2003: 83).  
 

2.1.1 Ditongos <ai, ay, ae> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
baile  (4); bairro  (1); 
baixella  (1); caixas  
(1); caixoens  (1); dais  
(1); debaixo  (1); 
demais  (1); desejais  
(1); Embaixador  (3); 
Embaixadores  (1); 
estais  (1); originais  
(1); paizano  (1); 
plainas  (1); possais  
(1); saiba  (8); saicas  
(8); Seraiva  (1); 
testemunhais  (1); vai  
(5); vaidade  (2);  

abaixar (1); abaixo (63); abominais (1); Acceitai  
(4); achais  (3); acreditai (1); Adelaida (1); aia  (2); 
airosa  (1); alegrai (1); alfaia (1); alfaiates (4); 
annunciai (1); apaixonadas (1); apressai (2); 
aproveitai  (1); armai (3); assegurai (1); atalaias 
(2); atraiçoar (2); bailarem (1); Bailarina (2); 
bailavão (1); baile (4); bailes (1); Bailiado (2); 
Baiona (2); baioneta (1); baionetas (3); bairro  (4); 
bairros (9); baixa (21); baixado  (1); baixamente  
(1); baixão  (1); baixar  (1); baixárão (1); baixas  
(6); baixel (1); baixella (4); baixeza (5); baixissimo 
(1); baixo (42); baixos (175); baixou (6); Biscaia 
(2); caiba (1); Caijaga (1); Cairo  (6); Cairon (3); 
Cais  (1); caissel  (1); caisses  (1); caixa  (24); 
caixas  (13); caixeiro (24); Caixeiros (4); caixilhos 
(1); caixinha (2); caixões (7); caixotes (1); Calais  
(27); Cambrai (6); Cambraia (1); campainhas  (2); 
CampoMaior  (2); capacitai  (1); chamais (1); 
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clamai (1); commerciais (1); communicai (1); 
compaixão (8); comparai (2); congratulai (1); 
congregais (1); conquistai  (1); conservai (2); 
Considerai (1); contemplai (1); Continuai (1); 
cooperai (1); dai  (5); debaixo (389); deitais (1); 
deixai (3); demais  (8); Desconfiai (1); Desejai (1); 
Desejais (1); desmaiais (1); Desprezai (2); 
Desterrai (1); desvaira (1); desvairados (1); Dignai  
(2); Dignaivos (1); Disfructai (1); disputais (1); 
duvidais (1); Embaixada  (11); Embaixadas  (1); 
Embaixador  (114); Embaixadores (43); 
encaixotado (1); ensaio (2); escrevais  (1); 
espairecer (1); esperai (1); espraiava  (1); estai (2); 
executais (1); exponhais (1); expraiar (1); 
expressais (1); façais (2); Faial (1); faisões  (1); 
felecitai (1); ficais (1); gaiola (9); gaivotas (1); 
Gozai (1); gozais (1); gritai (1); habitais (1); hajais 
(1); ignorais (1); illustrai (1); inspirai (1); Jaime  
(3); Jamaica  (16); jamais (5); jámais  (172); julgai 
(1); juntai (1); jurais (3); justificai (1); lacaios (1); 
lançai (3); lançais (1); levai (1); Maio  (400); maior 
(554); maioria (20); maioridade (2); mais (2421); 
maiusculas (1); manifestai (3); materiais (1); 
mosaico (1); mostrai (3); observai  (1); pagai  (1); 
pai  (79); paineis (3); painel (1); pairar (1); 
paisanos (1); paixão  (11); paizana (1); paizano (3); 
pensai (1); praia (20); raio (8); raiva (3); Reais  
(1); Recaião  (1); recebais  (1); sai  (1); saiba (17); 
saibão (3); salvai (2); sejais (2); sintais (1); socegai  
(2); tenhais  (4); tomai  (1); traições  (5); traidor  
(18); tratai  (1); vai  (227); vaidade  (8); vaidosa  
(1); vaivem  (1); voltai (3) 

Tabela 2: Listagem de palavras com o ditongo <ai> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

abayxàrão (1); abayxo (8); alfayas (1); 
alfayate (1); amaynar (1); apayxonados (2); 
arrayal (1); aya (8); ayo (4); bayle (13); 
Bayona (4); bayonetas (2); bayrro (1); bayxa 
(8); bayxar (1); bayxo (37); cayxa (1); 
cayxão (1); compayxão (1); Dayaõ (3); 
debayxo (24); desmayo (1); Embayx (2); 
Embayxada (16); Embayxador (224); 
Embayxadores (41); Embayxatriz (2); 

bayoneta (2); bayonetas (1); 
Adelayde (1); Ayres (31); 
Raymundo (4); Jayme (4); 
Payva (1); Bayona (32); Hay 
(2); Cambray (20) 
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enrayvecido (1); Jayme (13); lacayos (2); 
Mayo (76); mayor (173); mayores (47); 
mayoria (1); mayoridade (1); pay (24); pays 
(2); Paysanos (4); payxão (2); payxoens (1); 
prayas (4); rayos (3); repayrar (1); saya (4); 
sayba (2); tayxa (1); trayçaõ (1); traydor 
(2); traydores (3) 

Tabela 3: Listagem de palavras com o ditongo <ay> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

annuaes (3); arraes (1); cabedaes 
(3); Caes (2); Cardaes (2); 
Cardeaes (56); Carvalhaes (1); 
Cascaes (4); castiçaes (1); 
Conventuaes (1); credenciaes (5); 
Criminaes (1); desiguaes (1); 
editaes (7); Eleytoraes (10); 
Episcopaes (3); espirituaes (1); 
essenciaes (1); fataes (1); finaes 
(1); formaes (1); fundamentaes (3); 
Generaes (79); geraes (42); 
hospitaes (3); iguaes (1); immortaes 
(1); imperiaes (105); individuaes 
(3); infernaes (1); iniciaes (1); 
judiciaes (1); leaes (10); liberaes 
(3); marciaes (1); Marichaes (5); 
materiaes (3); memoriaes (10); 
metaes (1); mineraes (2); Moraes 
(1); mortaes (1); nacionaes (8); 
naturaes (20); navaes (14); 
Occidentaes (7); officiaes (186); 
Orientaes (2); originaes (1); 
parciaes (17); pastoraes (1); 
prejudiciaes (2); principaes (61); 
quaes (160); quaesquer (9); 
quintaes (2); Reaes (62); sinaes (5); 
taes (11); tribunaes (18); trienaes 
(1); universaes (2) 

actuaes (29); addicionaes (3); animaes 
(8); annaes (8); annuaes (7); areaes 
(3); arsenaes (40); brutaes (1); 
cabedaes (3); canaes (4); Cardeaes 
(18); casaes (5); castiçaes (1); 
coloniaes (5); commensaes (1); 
commerciaes (7); confidenciaes (1); 
constitucionaes (5); cordeaes (1); 
corporaes (1); credenciaes (10); 
criminaes (2); curraes (2); 
departamentaes (8); desejaes (1); 
desleaes (1); editaes (22); Eleitoraes 
(24); enganaes (1); Episcopaes (2); 
especiaes (4); espirituaes (4); 
essenciaes (12); eventuaes (1); 
expressaes (1); façaes (1); fataes (7); 
feudaes (6); finaes (2); formaes (3); 
fundamentaes (11); Generaes (202); 
geraes (78); habituaes (1); hajaes (2); 
hospitaes (27); iguaes (28); illegaes 
(1); illiberaes (1); immoraes (1); 
immortaes (5); imparciaes (2); 
Imperiaes (17); individuaes (5); 
industriaes (1); infernaes (1); jornaes 
(49); joviaes (1); judiciaes (13); leaes 
(19); legaes (8); liberaes (13); locaes 
(11); Marechaes (46); materiaes (3); 
memoriaes (3); mensaes (1); mentaes 
(1); meridionaes (9); mineraes (4); 
modaes (1); moraes (27); mortaes (6); 
municipaes (7); nacionaes (111); 
naturaes (22); navaes (7); nominaes 
(1); occidentaes (14); officiaes (454); 
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olivaes (6); orientaes (15); originaes 
(8); parciaes (6); paternaes (9); penaes 
(2); penitenciaes (1); permittaes (1); 
pessoaes (18); pinhaes (3); portaes (1); 
prejudiciaes (6); Presidenciaes (1); 
primordiaes (1); principaes (95); 
Provinciaes (13); provisionaes (2); 
quaes (484); quintaes (6); reaes (141); 
representaes (1); rivaes (2); ruraes (4); 
semanaes (1); sentimentaes (1); 
septentrionaes (5); signaes (45); 
sociaes (12); taes (129); temporaes (6); 
tenhaes (1); territoriaes (13); tribunaes 
(34); universaes (3); usuaes (1); 
vegetaes (1); vogaes (17) 

Tabela 4: Listagem de palavras com o ditongo <ae> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
A listagem de Barreto mostra-nos que o ditongo [aj] podia ser representado 

graficamente através de <ae> e <ay>. Em relação ao primeiro, a regra 
enunciada remete-nos para a sua utilização em determinados tempos verbais: na 
“[…] segunda pessoa do módo imperativo, & numero singular dos verbos cayo, 
sayo, vou: como cae, sae, vae; & semelhantes […]” (Barreto 1671: 96).  

Prevê também o seu uso no plural das palavras acabadas em <-al>, onde se 
verificou a síncope da lateral intervocálica (mortal-mortaes, animal-animaes) 
(cf. Barreto 1671: 191). 

No que se refere à segunda grafia, <ay>, e tal como acontecia com 
<ey,oy,uy>, serve para representar um ditongo decrescente que integra a 
semivogal [j], de que é exemplo pay ou amays. Para além de defender a 
utilização do <y>123

                                                      
123 A adoção do <y> na nossa grafia foi criticada por muitos autores, entre eles Verney, que segue 
um princípio fonético em detrimento do etimológico e da analogia. Rejeita sobretudo a sua 
utilização como semivogal, ao contrário do que defendia Barreto. Diz-nos o autor: “O Y tem 
tantos apaixonados, principalmente entre os modernos Portuguezes, que quazi abuzam dele: e 
acham-se livros, em que sam mais os yy, que os ii [,,,]” (Verney 1746: 30). 

 como semivogal nestes ditongos, recusa as formas 
<ai,ei,oi,ui> para representar graficamente os ditongos decrescentes, uma vez 
que estas deveriam ser usadas nos hiatos. Em nome da simplicidade do sistema 
gráfico e para evitar confusões por parte do utilizador da escrita, o autor 
considera necessário ter duas grafias para distinguir o ditongo <ay> das duas 
vogais em hiato, grafadas <ai>, tal como ele claramente expõe:  
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Nós usaremos sómente do ditongo ay; todas as vezes, que cõ a 
vogal a, ouver de ir i, & nã soar como i, assi como ẽ ay, pay, 
amays ensinays, &c. porque usando do ditongo ai póde causar 
anfibologia, como ẽ esta diçã cay, terceyra pessoa do verbo cayo, 
no indicativo, que se se escrever cõ i, dirá cai, na primeyra pessoa 
do preterito perfeyto; assi say, sai, &c. […] (Barreto 1671: 99). 

 
No que se refere a Feijó, verificamos que ele contempla as duas grafias 

<ay, ai>, o que se torna visível nos exemplos que ele usa (pay, pays, dais, mais) 
e que podem ser considerados como variantes do mesmo ditongo [aj]. Neste 
contexto, o autor questiona-se em relação à necessidade da existência de duas 
grafias para a semivogal anterior: “Pois se o I vogal formado em dithongo com 
as outras vogaes, tem o mesmo som que o Y, com que necessidade se introduz 
esta letra […]” (Feijó 1781: 99). Apesar desta reflexão, Feijó acaba por aceitar a 
utilização do <y> em determinadas situações, quando assume que “[…] naõ he 
superfluo entre nós o Y” (Feijó 1781: 99). Por isso, usa o <y> quando a 
semivogal está em posição intervocálica (cayado, payo, veyo) e quando a grafia 
está consagrada pelo uso em palavras como rey, ley, pay, boy. Por último, não 
deixa de enumerar as várias palavras que se escrevem com <y> devido à sua 
origem greco-latina, de que são exemplos syllaba, metaphysica, hyperbole. Em 
relação às palavras grafadas com <i>, Feijó menciona as formas verbais que 
terminam em ditongo e as palavras portuguesas (foi, amarei, ensinarei, muito, 
carniceiro), excetuando-se alguns apelidos que, pelo uso, se escrevem com <y>, 
como Almeyda, Teixeyra, Correya. 

No caso do ditongo <ae>, revelando a falta de destrinça entre ditongos 
orais e nasais, verificamos que os seus exemplos (caẽs, paẽs) remetem para o 
ditongo nasal [ɐj̃ʃ], ainda que seja clara a utilização deste ditongo oral em várias 
palavras do seu texto, de que é exemplo, tal como previa Barreto, o plural do 
nome vogal: vogaes. 

 
No nosso corpus verificamos a existência das três grafias para o mesmo 

ditongo: <ai,ay,ae>, tal como pudemos comprovar pelas tabelas comparativas. 
No que se refere à primeira grafia <ai>, embora ela não tenha sido 

considerada por Barreto como a forma mais indicada para representar este 
ditongo, surge na Gazeta em formas verbais, como é o caso de dais (1), desejais 
(1), estais (1), em 1715-16, e de achais (3), voltai (3), tenhais (4), em 1815, tal 
como descrevera Feijó. 
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Como já referimos, Barreto recusa a utilização desta forma por considerar 
que deve grafar-se <y> sempre que quisermos representar uma semivogal num 
ditongo decrescente e não <i>, que será usado quando estivermos perante duas 
vogais. Esta regra poderá ser exemplificada com palavras do nosso corpus: no 
início da centúria setecentista, o redator escreveu pay, para representar o 
ditongo [ay] e optou por grafar com <i> paiz para dar conta das duas 
vogais/sílabas que estão presentes na palavra. No século seguinte, e tendo em 
conta as considerações de Feijó acerca da utilização de duas grafias para a 
semivogal anterior [j], fenómeno que ele classifica como desnecessário, 
verificamos que a tendência é para deixar de usar o <y>, como se vê se 
atentarmos na tabela nº 3, na qual, para além do nome bayoneta (2), figuram 
apenas topónimos (Bayonna, 32 e Hay, 2) e antropónimos (Adelayde, 1 e 
Raymundo, 4) e na alteração que se registou na forma do nome pay, que na 
primeira parte do corpus surge redigido com <y>, e que na centúria oitocentista 
surge já com a forma atual pai, grafado com a semivogal <i>. 

A leitura destas duas tabelas permite-nos confirmar esta tendência, visível 
em algumas palavras que apresentam a dupla grafia, como é o caso de 
embaixador, que surge grafado com <y> e com <i> no século XVIII, ainda que 
seja evidente a preferência pela forma com <y>: Embayxador (224) e 
Embaixador (3). No século XIX, esta palavra surge apenas grafada com <i>: 
Embaixador (114) e Embaixadores (43). Temos também outros exemplos, dos 
quais destacamos apenas dois: mayoria, Mayo (século XVIII) e maioria, Maio 
(século XIX), que nos mostram que algumas palavras passaram à sua forma 
definitiva neste espaço temporal que separa as duas partes do nosso corpus. 

Por último, o ditongo <ae> surge na Gazeta como forma de exemplificar 
uma das regras dos plurais enunciada por Barreto (1671: 191): “[…] nenhũ 
nome acabado ẽ al, no plural escreveremos ẽ ays, màs ẽ aes […]”. No século 
XVIII, as palavras desiguaes (1); editaes (7); eleytoraes (10); castiçaes (1); 
conventuaes (1); credenciaes (5); criminaes (1) são apenas alguns dos exemplos 
que nos permitem ver esta regra aplicada, o que também acontece no século 
XIX, como se torna claro se atentarmos nas palavras que se seguem: hospitaes 
(27); iguaes (28); illegaes (1); illiberaes (1); immoraes (1); immortaes (5); 
imparciaes (2); imperiaes (17); individuaes (5); industriaes (1); infernaes (1); 
jornaes (49). 
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2.1.2 Ditongos <ei, ey> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
aceita (2); aceitação (6); 
aceite (1); admiraveis (2); 
affeição (1); agradaveis (3); 
aperfeiçoárão (1); 
approveitem (1); aprazíveis 
(1); aproveitãdo (1); 
atrincheiramento (2); 
bandeiras (2); beijar (15); 
beijàraõ (4); beijou (15); 
bombardeiros (1); cadeira 
(1); carreira (1); Cavalleiro 
(1); communiqueis (1); 
Conceição (2); conceitos 
(1); confessei (1); 
Conselheiros (1); 
consideraveis (16); Coroneis 
(33); deitaràõ (1); deixado 
(1); deixe (1); deixem (1); 
deixou (1); desfiladeiros (1); 
dezaseis (5); dinheiro (6); 
direito (3); direitos (3); 
effeito (3); Engenheiros (1); 
estrangeiras (9); 
estrangeiros (12); estreiteza 
(1); estreito (3); fallei (1); 
feira (9); feito (19); 
Fevereiro (1); fieis (23); 
fronteiras (25); haveis (2); 
heide (1); herdeiro (1); 
immoveis (1); impraticaveis 
(4); infieis (34); inteira (1); 
inteiramente (17); inteiras 
(1); inteireza (1); inuteis 
(10); invenciveis (1); Janeiro 
(1); leigos (1); leitura (1); 
ligeiras (1); liteira (2); 
madeira (1); miseraveis (1); 
morteiros (2); mosqueteiros 
(3); Mosteiros (1); moveis 
(4); notaveis (7); papeis 
(21); parceis (1); 

abominaveis (2); acceitar (30); acceitará (1); 
acceitas (2); accessiveis (1); achareis (3); 
achei (6); acompanhei (1); admissiveis (3); 
affeição (37); affeiçoada (8); affeiçoados (10); 
agradaveis (6); agradeceis (1); alheios (3); 
Almeida (59); Almeirim (1); alqueires (58); 
amaveis (3); animaveis (1); anneis (2); apartei 
(1); aperfeiçoada (2); applicaveis (6); 
approveitou (1); aprefeiçoamento (1); 
apresentei (1); apressareis (1); aproveita (1); 
Archeiro (1); artilheira (3); artilheiros (20); 
aventureiro (11); azeite (18); azeitona (2); 
bandeira (178); barreira (9); barreiras (5); 
beijar (8); bloqueio (15); Brigadeiro (36); 
Cachoeira (3); cadeira (12); caldeira (15); 
çapateiros (8); carpinteiro (4); carreira (28); 
castanheiros (2); cativeiro (6); cavalheiro 
(45); Cavalleiro (49); cheguei (10); cheia 
(13); cocheira (15); colhesteis (1); começareis 
(1); companheiros (13); Conceição (21); 
conceito (8); conheceis (6); Conselheiro (51); 
Coroneis (22); correio (163); cruzeiro (16); 
dareis (2); debeis (2); deixa (40); deixado 
(23); demorarei (1); desaffeição (4); desejei 
(3); desempenharei (1); desenganeis (1); 
despeito (7); dezeseis (4); dinheiro (90); 
direitos (209); direitura (28); disponiveis (4); 
dizei (5); duraveis (2); duvideis (1); effeito 
(190); effeituar (11); eleição (12); eleições 
(11); eleito (1); Eleito (6); ElRei (459); 
enfeitava (1); Engenheiro (6); enviei (12); 
Epopeia (4); escudeiro (12); estaleiro (11); 
estrangeiras (66); estrangeiros (226); fallei 
(3); fanqueiro (2); favoraveis (25); fazei (5); 
feijão (7); Feijó (1); feira (434); feito (277); 
feitor (9); fogueiras (3); fogueteiro (1); 
forasteiros (2); foreira (9); freio (3); fronteira 
(70); gazeteiros (1); geira (1); haverei (1); 
herdeira (3); imperfeitamente (2); impossiveis 
(1); impraticaveis (1); imprescriptiveis (2); 
incorrigiveis (2); inteiro (36); invenciveis (6); 



107 
 

passageiros (3); peleijar (1); 
perfeita (1); possiveis (10); 
praticaveis (1); primeiro 
(10); prisioneiros (3); 
proveito (3); quarteis (42); 
queijos (1); queira (22); 
queixar (1); queixosos (2); 
razonaveis (5); regeitar (2); 
reis (6); reiteradas (3); 
reiterassem (1); respeito (4); 
ribeira (2); satisfeitos (3); 
seis (126); separeis (1); 
sogeitandose (1); suspeita 
(4); teima (2); terceiro (5); 
trincheiras (7); uteis (3); 
verdadeiramẽte (1); 
verdadeiro (1) 

inviolaveis (1); ireis (1); irreconciliaveis (1); 
irrefragaveis (1); irremediaveis (1); 
irreparaveis (2); irresistiveis (1); irritaveis 
(1); Janeiro (416); lei (204); leia (59); leitores 
(12); leitura (34); lembrei (2); lisonjeiras (2); 
livreiro (9); madeira (41); mandei (12); 
marinheiros (11); mateis (1); mexiriqueira (2); 
Mosteiro (6); moveis (18); nogueira (21); 
nomearei (1); nomeia (3); notaveis (19); 
novelleiros (2); offerecei (1); opporeis (1); 
Ordenei (1); Outeiro (4); Padroeira (2); 
participei (4); passageiros (12); passarei (1); 
passareis (1); passei (5); passeio (15); 
pedreira (6); peixe (9); Pereira (113); 
perfeição (16); perfeita (27); pesqueira (2); 
plateia (1); plausiveis (2); pleitos (2); podeis 
(14); podereis (5); Porteiro (4); pouparei (1); 
pozesseis (1); preceitos (7); preduraveis (1); 
preenchei (1); prefeita (8); primeira (224); 
primeiro (421); prisioneiro (23); provaveis 
(3); proveio (3); proveito (4); proveitosos (1); 
publiquei (2); quarteirão (3); queijo (1); 
queima (1); queixa (10); rafeiros (1); rasteira 
(1); recebereis (2); recreia (1); reinado (45); 
reiterar (2); Reitor (5); rendeiro (3); respeita 
(41); supportaveis (1); suspeita (9); tornei (3); 
traceis (1); trincheira (3); urdideira (1); uteis 
(25); vacillei (1); verdadeira (44) 

Tabela 5: Listagem de palavras com o ditongo <ei> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-

Oitocentista 
aceytar (6); aceytas (1); aperfeyçoar (3); artilheyros 
(5); azeyte (1); bandeyra (15); Brigadeyro (35); 
Camareyro (6); cativeyro (3); Cavaleyro (1); 
Cavalheyro (16); centeyo (3); cheyos (10); colheyta 
(2); delRey (140); desfeyto (3); deyxar (32); direyto 
(40); effeyto (105); eleyçaõ (12); escudeyro (4); 
estaleyro (3); estrangeyros (49); feyra (269); 
herdeyro (19); inteyro (6); leys (31); leyte (3); 
livreyro (12); madeyra (5); maneyra (34); 
marinheyros (17); medianeyro (8); meya (29); 
morteyros (32); parapeyto (1); passageyro (1); 

Barley (2); Ceylão 
(7); Moncey (8); 
Morley (3); Ney 
(158); Scey (3); 
Sidney (2); Sieyes (3); 
Soeyro (1); Starkey 
(1); Stey (1); Sydney 
(1); Talleyrand (87); 
Valencey (2); Verney 
(1); Villafaceya (1); 
Wellesley (16); 
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passeyo (10); passeyos (2); perfeyção (5); primeyra 
(95); prisioneyro (11); queyxa (35); receyo (24); 
refeytorio (1); respeyta (1); rey (335); Reyno (515); 
Reys (49); Reytor (5); roteyro (1); satisfeyto (22); 
sujeytos (2); suspeyta (9); suspeytar (5); taverneyra 
(1); terceyra (19); thesoureyro (12); treyçaõ (2); 
trincheyra (18); verdadeyro (9); verdadeyros (1); 
veyo (28); ViceRey (3) 

Weymar (5); Whytney 
(1) 

 
 
 

Tabela 6: Listagem de palavras com o ditongo <ey> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
Barreto é muito claro na opção que faz relativamente à forma <ey>, 

recusando, tal como havia feito em relação ao ditongo <ai>, a forma com o <i>, 
ou seja, não reconhece o ditongo <ei>.124 Já Feijó reconhece a existência dos 
dois ditongos para representar o mesmo som, alertando para a possibilidade das 
duas grafias,125

As tabelas representativas dos dois séculos mostram-nos que no século 
XVIII, na linha do que defendia Barreto, o redator preferia o ditongo <ey> em 
relação a <ei>, tendência que se altera no século XIX, o que se torna claro se 
atentarmos na coluna desta centúria, preenchida, tal como acontecera com o 
ditongo <ay>, com topónimos e antropónimos. Um exemplo claro desta 
alteração é o nome rey, forma usada no século XVIII, que se altera na centúria 
seguinte para a forma atual, rei.  

 ainda que registe que se nota, muitas vezes, uma preferência por 
parte dos autores em relação ao <y>, consagrada pelo uso e não pela correção 
ortográfica. 

 
 
 
 

                                                      
124 Diz-nos o ortógrafo relativamente à sua opção: “Delle usaremos ẽ todas as dições, que soarem, 
como grey, ley, Rey, & nunca usaremos do ditongo ei […] tanto que tiver este soido, ei, 
escreveremos per y, como aceyto, deyto, estreyto, feyto, geyto, leyto, maneyra, nogueyra, joeyra, 
poeyra, & todos os mays, na forma que digo.” (Barreto 1671: 102). 
125 Feijó admite a possibilidade da utilização dos dois ditongos que representam o mesmo som: “E 
se me perguntarem a differença que ha entre o dithongo Ey, e o dithongo Ei? respondo, que na 
pronunciaçaõ naõ acho differença alguma; e por isso na letra Y, direi, que entre nós só he 
necessario naquellas palavras, que escriptas com outro I, causariaõ dúvida: nas mais he escusado; 
porque taõ bem escreve para a recta pronunciaçaõ quem escrever: Moreira, Pereira, Teixeira, &c. 
como quem escrever Moreyra, Pereyra, Teixeyra; porque o som he o mesmo.” (Feijó 1781: 27). 
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2.1.3 Ditongos <oi, oy, oe, óe> 
 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 
depois (514); dezoito (1); 
heroico (2); Oitava (1); 
oitavo (3); oitenta (1); 
oito (4); pernoitou (1); 
pois (27) 

açoitar (1); affoitar (1); agoiros (1); anoitecer 
(9); apoia (2); apoio (35); Arroios (1); biscoito 
(3); Boi (2); cinoiras (1); coisa (1); coitados (1); 
coito (3); Coixo (1); comboi (7); depois (882); 
dezoito (11); doido (1); doiradas (1); dois (511); 
encoirada (1); estoicas (1); foi (1304); heroica 
(9); heroicamente (3); heroicas (2); heroicidade 
(2); heroico (5); heroicos (3); joias (16); joio (1); 
lavoira (3); loiças (1); moios (12); Moira (6); 
Moita (3); noite (345); noitinha (3); Oiro (2); 
oitavo (3); oitenta (13); oito (106); oitocentos 
(31); Panoias (4); pernoitar (1); pois (329); 
tramoia (1)  

Tabela 7: Listagem de palavras com o ditongo <oi> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-

Oitocentista 
afoyto (1); apoyada (2); apoyaõ (1); apoyar (1); 
apoyo (1); boy (1); boys (4); Comboy (44); 
comboyada (3); comboyado (1); comboyados (7); 
comboys (14); dezoyto (3); foy (556); joya (1); joyas 
(5); Monterroyo (2); Moysés (1); noyte (222); noyva 
(5); noyvo (1); oytava (5); oytavario (2); oytavo (7); 
oytenta (3); oyto (70); pernoytou (3); roys (2) 

Arroyo (1); comboy 
(2); joyas (1); 
Poyares (1); Royal 
(9) 

Tabela 8: Listagem de palavras com o ditongo <oy> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

 anzóes (1); heróe (6); sóes (1) 
Tabela 9: Listagem de palavras com o ditongo <óe> na GL-Setecentista e  

GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Espanhoes (1); Heroes (1); 
Hespanhoes (13) 

destroe (3); heroe (11); heroes (2); 
Hespanhoes (41); lençoes (1) 

Tabela 10: Listagem de palavras com o ditongo <oe> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 
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Seguindo o mesmo raciocínio que usou para os anteriores ditongos 
decrescentes com o elemento semivocálico [j], Barreto considera o <y> como a 
semivogal que neste caso se junta à vogal <o>, formando o ditongo <oy>. 
Também Feijó utiliza a mesma lógica que esteve presente nos outros ditongos e, 
por isso, se refere à existência de dois ditongos <oy> e <oi> como duas grafias 
para representar o mesmo som [oj].126

Uma leitura das tabelas apresentadas permite-nos constatar que, tal como 
acontecera com os outros ditongos decrescentes, é notória uma preferência pela 
semivogal <i> no século XIX, ao contrário do que se verificara na centúria 
anterior. No caso da tabela que contém a listagem das palavras com o ditongo 
<oe>, eliminámos a maior parte das ocorrências porque representavam 
exemplos do ditongo nasal [õj] (execuçoens; exhortaçoens; expediçoens; 
explicaçoens) e também de duas vogais.  

 Por oposição a este som, e tal como 
contemplado pelos ortógrafos, temos o ditongo <oe>, usado sobretudo em 
formas verbais dos verbos destruir, moer, roer (destroe, moe, roe) e para formar 
o plural de palavras acabadas em <-ol>. Feijó alude também à sua utilização em 
determinadas formas verbais do verbo doer (dóes, dóe) e alerta para os casos em 
que a forma <oe> não representa um ditongo. Paralelamente, e porque o autor 
não faz uma separação dos ditongos quanto à sua nasalidade, Feijó refere, nesta 
parte, a existência do ditongo nasal nas palavras põem, compõem, dispõem, 
antepõem, suppõem, entre outras.  

Relativamente a estes ditongos <oi, oy, oe, óe> verificamos que eles 
representam dois sons diferentes: [oj] em palavras como noite, noyvo e [Ɔj] 
principalmente nos exemplos de palavras que contêm os ditongos <óe> e <oe>: 
heróe, destroe, Espanhoes, lençoes.  
 

2.1.4 Ditongos <oy/oi> vs. <ou> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
abraçou (1); abrigou (1); acabou 
(9); acampou (6); achou (39); 
adiantou (6); affoutos (1); 
agravou (1); ajoelhou (1); ajuntou 
(20); ajustou (9); alcançou (15); 

abandonou (14); abdicou (10); abençoou 
(2); abraçou (8); abusou (2); acabou 
(14); accupou (1); achou (43); almoçou 
(2); alojou (2); alterou (1); alugou (1); 
annunciou (48); aplanou (1); apoderou 

                                                      
126 “Ha dithongos de Oy, como Boy, Boys, Arroyo, Arroyos, &c. E de Oi, como Foi, Sois, Pois, 
&c. porque naõ pronunciamos Fo i, So is, Po is.” (Feijó 1781: 29).  
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alojou (4); andou (6); apanhou 
(3); apousentar (1); applicou (3); 
approvou (6); apresentou (20); 
assignou (6); assinalou (1); 
avançou (10); bautizou (4); beijou 
(15); biscouto (1); causou (4); 
celebrou (47); ceou (4); chegou 
(321); começou (34); couro (1); 
cousa (46); cousas (58); Couto 
(1); declarou (25); delegou (2); 
deputou (3); desembarcou (9); 
despachou (29); deyxou (17); 
dilatou (3); disparou (5); dourada 
(1); douradas (1); dourados (1); 
dous (348); douta (2); doutas (4); 
doutissima (2); douto (1); Doutor 
(27); doutos (3); doutrina (6); 
encontrou (12); entregou (16); 
entrou (54); executou (18); fallou 
(11); faltou (3); festejou (7); ficou 
(70); fortificou (2); hospedou (3); 
houve (120); houver (8); levou 
(10); mandou (240); marchou 
(28); matou (9); mostrou (17); 
Moura (3); Mouraõ (2); Mouros 
(16); nomeou (57); ou (394); 
ourivez (1); ouro (64); ousava (1); 
Outono (1); outorgou (2); outra 
(188); outrem (1); outro (172); 
Outubro (134); ouve (8); pouca 
(17); pouco (69); ratificou (1); 
rebentou (1); recomendou (2); 
recusou (6); reforçou (1); 
reformou (2); repouso (7); roubar 
(6); roupa (5); Tarouca (9); 
terminou (1); thesouraria (8); 
Thesoureiro (1); thesoureyro (12); 
thesouro (17); tirannizou (1); 
tirou (15); tocou (4); tomou (72); 
tornou (20); toucada (1); 
toucador (1); tratou (10); trouxe 
(18); vagou (5); vinculou (1); 
vindouro (1); visitou (25); voltou 
(65); voou (2) 

(9); apoiou (2); apresentou (68); arvorou 
(17); assassinou (1); assegurou (8); 
assentou (24); assignalou (2); assignou 
(29); beijou (2); biscouto (1); brilhou (4); 
calabouço (1); celebrou (31); cessou 12); 
chamou (18); chegou (465); choupanas 
(1); cimentou (1); começou (34); 
considerou (5); consolou (3); courela 
(31); couros (8); cousa (177); cousas 
(116); Coutinho (7); Couto (37); Coutos 
(6); couve (3); couza (2); couzas (4); 
creou (9); deixou (61); deliberou (7); 
dignou (34); dilatou (2); diligenciou (1); 
dou (8); doudo (1); dourada (2); dourado 
(3); Douradores (3); dourados (3); 
douradura (1); Douro (12); dous (8); 
doutas (5); Doutor (74); Doutores (3); 
doutrina (12); duradoura (7); durou 
(40); fallou (25); herdou (1); houver 
(43); julgou (28); juntou (22); jurou (4); 
louvor (16); mandou (184); Moura (14); 
Mouram (5); Mourão (2); Mouraria (2); 
Mouras (1); Mouro (3); Mouros (2); 
Mouta (1); Ouro (142); ousadia (3); 
Outono (2); outro (352); outrora (1); 
outros (473); outrosim (6); outubro 
(356); passou (194); patenteou (6); 
penetrou (4); pensou (3); perdoou (3); 
perguntou (22); pernoitou (5); pintou 
(2); portou (3); pouca (40); pouco (235); 
poupado (4); poupando (1); praticou 
(15); precipitou (1); principiou (33); 
pronunciou (23); protestou (6); provocou 
(5); provou (2); publicou (96); puxou (3); 
recapitulou (1); reconquistou (1); 
recuperou (4); recusou (17); refugiou 
(5); refutou (1); regressou (2); regulou 
(1); reinou (9); rejeitou (4); rematou (1); 
remunerou (1); renovou (7); renunciou 
(6); Reorganisou (1); reparou (1); 
replicou (13); repousa (3); retirou (39); 
retomou (1); revelou (1); roubado (7); 
roubarão (4); roubo (10); roupa (3); 
sacrificou (6); saltou (2); salvou (12); 
sanccionou (2); sanctificou (1); singrou 
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(1); soube (71); Souto (2); Thesouraria 
(9); thesourarias (23); thesoureiro (13); 
Thesoureiros (6); Thesouro (15); tratou 
(10); trouxe (55); usurpou (2); violou (3); 
visitou (13); vociferou (1); voltou (62);  

Tabela 11: Listagem de palavras com o ditongo <ou> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
No momento de descrição do ditongo <oy>, Barreto alerta para a sua 

indevida utilização em palavras que deveriam conter o ditongo <ou>.127

A utilização indiferenciada de algumas palavras com <oi> ou <ou> 
acontece atualmente,

 
Norteado por um espírito normativo, logo corretivo, diz o ortógrafo: “Devemos 
usar este ditongo todas as vezes que despoys de o, ouver de ir i, & nã tiver o i 
esse seu sõ; como foy, boy, noyte, & semelhantes, màs couro, couto, açoute, 
afouto, mouro, escreveremos como aqui cõ u, & nã cõ i, nẽ y, como muytos 
impropriamente escrevem.” (Barreto 1671: 105). Feijó, vinculado a uma norma 
purista da nossa língua, reconhece apenas o ditongo <ou> (Dou, Sou, Vou, 
Moura, Sousa, Touro, Dous, etc) e não permite a sua alternância com as duas 
variantes gráficas do mesmo ditongo (oy/oi), que estariam apenas associadas a 
um uso vulgar e que, por isso, surgem caracterizadas como formas incorretas.  

128

Este fenómeno remonta já ao século XIII, tendo em conta exemplos 
encontrados por Lindley Cintra em documentos desta centúria: “Encontram-se 
no Livro dos Bens de D. João de Portel: num doc. datado de Óbidos 1252 (a 
cópia no cartulário é pouco posterior) alternam courelam < quadrella com 
coyrelam e noutro, de Évora 1267, aparece oitubro em vez da forma mais 
corrente outubro […]” (Cintra 1984: 175). 

 principalmente no registo oral em determinadas zonas 
do país mais isoladas e distantes da língua padrão. 

Neste sentido, e tendo por base estes dados, Mattos e Silva (1989: 87) 
conclui que “[…] a variação gráfica se iniciou já no século XIII, mas só 
lentamente se foi expandindo na documentação escrita ao longo do século 
XIV.” 
                                                      
127 Gonçalves, a propósito deste fenómeno de alternância entre o ditongo <ou> e <oi>, refere que 
se trata de “[…] uma peculiaridade do vocalismo português para a qual ainda não se chegou a 
uma explicação conclusiva.” (Gonçalves 2003: 88). 
128 “O ditongo ou, quer latino, quer românico, alterna na língua moderna com oi, dizendo-se hoje 
indiferentemente ouro, touro, cousa, couro, tesoura, agouro, etc., ou oiro, toiro, coisa, coiro, 
tesoira, agoiro, etc. […]” (Nunes 1989: 76). 
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No nosso corpus, temos algumas palavras que denotam esta oscilação 
gráfica. Começando pelo ditongo <ou>, verificámos que ele surge em formas 
verbais no pretérito perfeito como abraçou, achou, assignou, beijou, e também 
em algumas das palavras mencionados por Barreto: no século XVIII temos 
affoutos (1); couro (1); cousa (46); cousas (58); Couto (1); Mouros (16); ouro 
(64); thesouro (17); no século XIX couros (8); cousa (177); Couto (37); Mouro 
(3); Ouro (142); Thesouro (15). Paralelamente, os redatores utilizam também as 
formas consideradas incorretas pelo ortógrafo, de que são exemplo, no século 
XVIII, afoyto (1), e, no século XIX, coisa129

 

 (1), coito (3), Moira (6), Oiro (2). 
Por último, o numeral dois, cuja grafia considerada correta por Feijó seria dous, 
apresenta apenas essa forma no século XVIII, no entanto, no século XIX, ainda 
que haja exemplos das duas formas, a tendência vai no sentido contrário, como 
se comprova pelo número das ocorrrências: dois (511), dous (8). 

2.1.5 Ditongos <ui, uy> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
arruynado (1); cuyda (10); cuydado (68); cuydadosamente 
(1); cuydadosos (1); cuydando (3); cuydaõ (2); cuydar 
(12); cuydariaõ (1); cuydarmos (1); cuydassem (2); cuydou 
(2); descuyda (1); descuydava (1); descuydo (2); muy 
(174); muyta (88); muytas (186); muyto (303); muytos 
(255); Ruy (2); Tapuyas (1); Tuylerias (1) 

Puy (2); Puycerda 
(1); Ruy (1); Tuy 
(1) 

Tabela 12: Listagem de palavras com o ditongo <uy> na GL-Setecentista e 
GL-Oitocentista 

 

                                                      
129 Williams (1991: 95) alude diretamente a este exemplo para mostrar que algumas palavras que 
eram originalmente escritas com <ou> passaram a ser grafadas com <oi>, sendo que o inverso 
também se verifica, tal como ele explica:  

Como conseqűência dessa confusão precoce, o uso de oi divulgou-se no século XVI 
para palavras que tinham originalmente ou, e. g., coisa (por cousa < causam) e o 
uso de ou divulgou-se para palavras que tinham originalmente oi não proveniente 
de oc(t), e.g., couro (por coiro < cǒrǐum ), com o resultado de que ou e oi se 
tornaram geralmente substituíveis entre si, embora ou seja mais literário e oi mais 
coloquial. 

No nosso corpus, temos apenas uma ocorrência da palavra coisa, no século XIX, sendo 
claramente preterida em detrimento da forma cousa, que abunda nos textos dos dois séculos. No 
que diz respeito ao segundo exemplo apresentado por Williams, a situação é inversa, na medida 
em que existe apenas a forma que o autor refere: couro, com uma ocorrência no século XVIII e 
couros, que surge duas vezes no texto oitocentista, não existindo a forma com <oi>.  
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
cuida (1); cuidado (8); 
cuidar (5); cuidassem 
(2); descuidaõ (1) 

cuida (6); cuidado (81); cuidados (10); 
cuidadosamente (6); cuidadosas (1); cuidadoso (1); 
cuidadosos (1); cuidando (5); cuidão (1), cuidar 
(15); cuidará (1); cuidaráõ (1); cuidarei (1); 
cuidarem (1); cuidavamos (1); cuide (1); cuidem 
(1); cuidou (2); descuidados (1); descuidar (1); 
descuido (1); fui (14); intuito (35); mui (290); Rui 
(1); Ruiva (1) 

Tabela 13: Listagem de palavras com o ditongo <ui> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
Ao contrário de Feijó que não menciona o ditongo [uj], Barreto considera 

que este deve ser representado graficamente como <uy>130

Apesar de alguns autores, por exemplo Caetano de Lima, apontarem para 
uma distinção entre estas grafias decorrente de uma variação posicional, estando 
<uy> associado a contextos de final de palavra e <ui> ao contexto medial, o 
facto é que no nosso corpus esta distinção não se verifica.  

 e é, sem dúvida, a 
forma mais frequente no texto do século XVIII. Apesar de não ser referido por 
nenhum destes autores, decidimos apresentar também a listagem das palavras 
que integram o ditongo <ui>. Depois da filtragem necessária para retirar 
algumas palavras que não continham ditongo, como concluido, aqui, Luiz, 
ruina, verificámos que esta grafia era também usada pelos redatores, ainda que 
se note no século XVIII a preferência já manifestada pela semivogal <y>, 
visível na opção pelo advérbio muy em detrimento de mui, forma que 
predomina no século XIX.   

 
2.1.6 Ditongos <au, ao> 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

acautelado (1); applauso (6); 
audiẽcia (3); audiencia (141); 
auditorio (2); augmenta (5); 
Augusto (18); aula (9); aulico (5); 
ausencia (26); ausentar (3); Austria 
(27); author (32); authoridade (19); 

acautelado (1); applaudido (1); 
applaudio (2); applauso (4); audacia 
(17); audaz (1); audiencia (67); 
auditorio (1); auge (6); augmenta (13); 
augmentalla (1); augmentando (8); 
augmentão (5); augmentar (25); 

                                                      
130 “Com este para bẽ devemos escrever cuydado, fruyto, muyto, ruyvo, & semelhantes; & nã cõ i 
Latino […]” (Barreto 1671: 107).  
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autoridade (5); autorizou (1); 
auxiliares (35); bautismo (6); 
bautizadas (3); bautizado (7); 
cauçaõ (5); caução (1); cauda (3); 
causa (82); cautela (7); claustro 
(1); clausula (11); clausura (1); 
fausto (1); flautas (2); inaudito (1); 
infaustos (2); Mauro (6); mausoleo 
(1); naufragios (1); Nautica (2); 
Paula (2); Paulo (19); plausivel (2); 
precauçaõ (1); restauração (1); 
restaurar (1); saudado (1); saudar 
(5); saudou (2) 

augmentará (4); augmentárão (4); 
augusta (126); Aula (12); ausencia 
(28); ausentarem (1); ausente (10); 
auspicios (10); austera (1); austeridade 
(2); Austria (554); authentica (6); 
authenticado (1); authenticas (7); 
authenticidade (4); author (62); 
authoridade (115); authoridades (117); 
authorisação (4); auxiliado (10); 
causar (22); clausulas (7); clausura 
(2); fausto (11); flauta (3); fraude (3); 
inaudito (3); pauta (8); pautado (1); 
pautas (1); precaução (23); 
restauração (36); saudação (1); 
saudade (10); saudado (4); saudar (3); 
saudavel (13) 

Tabela 14: Listagem de palavras com o ditongo <au> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Alvarao (1); ao (1596); aos (504); 
bacalhao (2); degraos (1); Estanislao (2); 
grao (2); graos (1); mao (23); nao (31); 
naos (120); Nicolao (8); Niculao (2); pao 
(1); pardaos (1) 

ao (3736); aos (1342); Bissao 
(1); degraos (1); Estanislao (1); 
(1); mao (1); Marillao (1); 
Menelao (1) 

Tabela 15: Listagem de palavras com o ditongo <ao> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
Neste caso, os dois autores assumem a possibilidade deste ditongos <ao> e 

<au> representarem o mesmo som [aw]. Barreto chega mesmo a condenar os 
ortógrafos que consideram as palavras vao, nao, pao como dissilábicas, o que 
nos impediria de ter representado um ditongo. Os exemplos que nós 
apresentamos extraídos da Gazeta mostram-nos que a opção por uma ou outra 
forma do ditongo estará associada a um contexto específico e ao fator 
etimológico: <ao> em posição final (degraos, mao, nao) e <au> surge mais em 
posição inicial e medial e associado a um ditongo etimológico (autoridade, 
causa, pausa). 
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2.1.7 Ditongos <eu, eo> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
acometeo (5); adoeceo (2); 
agradeceo (4); appareceo (15); 
Bartholameo (1); benzeo (3); 
Borromeo (8); Ceo (2); Ceos (1); 
chapeo (9); choveo (1); Colisseo 
(2); combateo (2); concedeo (26); 
correo (14); correspondeo (2); 
cresceo (1); defendeo (2); deo (66); 
Deos (113); discorreo (14); 
dispendeo (1); elegeo (4); 
emprendeo (1); encheo (1); 
entendeo (7); escreveo (40); 
estabeleceo (3); estendeo (1); 
Europeos (1); faleceo (71); 
guarneceo (4); Ilheo (2); 
interrompeo (1); Jubileo (6); Judeo 
(3); Judeos (8); leo (6); Mattheos 
(1); mausoleo (1); mereceo (1); 
meteo (7); morreo (9); naceo (9); 
nasceo (2); offereceo (12); padeceo 
(22); pareceo (5); perdeo (14); 
Pompeo (2); prendeo (5); pretendeo 
(2); prometteo (6); promoveo (3); 
proveo (7); rebateo (4); recebeo 
(115); recolheo (23); remeteo (8); 
rendeo (12); Reo (2); resolveo (73); 
respondeo (25); retrocedeo (1); 
rompeo (1); sobmeteo (1); sofreo 
(1); succedeo (12); suspendeo (5); 
tropheos (2); venceo (2) 

Abreo (1); accedeo (4); accommetteo 
(1); acolheo (3); aconteceo (12); 
acorreo (1); adeos (3); appareceo (27); 
Bartholomeo (3); bateo (8); benzeo (3); 
Bordeos (65); cedeo (5); Ceo (36); 
Ceos (1); chapeo (4); Coliseo (1); 
combateo (4); commetteo (7); 
compareceo (2); comprehendeo (1); 
concedeo (17); concorreo (9); 
condescendeo (2); conheceo (8); 
convenceo (3); converteo (3); correo 
(22); correspondeo (5); corrompeo (1); 
defendeo (3); deo (266); deos (122); 
desceo (3); desvaneceo (3); deveo (6); 
Eliseo (2); encheo (5); enfraqueceo (1); 
engrandeceo (1); escarneo (1); 
escolheo (6); escreveo (43); esqueceo 
(6); estabeleceo (27); Europeo (4); 
excedeo (3); falleceo (12); jubileo (2); 
Judeos (5); leo (34); mausoleo (2); meo 
(1); mereceo (3); metteo (1); morreo 
(19); moveo (9); Museo (9); nasceo (5); 
occorreo (2); offereceo (23); padeceo 
(4); pareceo (13); percebeo (4); perdeo 
(53); pereceo (7); pertenceo (3); 
pertendeo (4); Pompeo (2); prendeo 
(16); prescreveo (2); pretendeo (3); 
proscreveo (4); proveo (1); Pyreneos 
(2); recebeo (204); rendeo (28); 
requereo (3); resolveo (18); respondeo 
(50); restabeleceo (15); retrocedeo (2); 
rompeo (12); sobreviveo (3); soccorreo 
(1); soffreo (14); sorpendeo (1); 
submetteo (6); succedeo (5); suspendeo 
(11); transcreveo (2); trofeos (1); valeo 
(1); varreo (1); venceo (6); vendeo (3); 
veo (1); verteo (1); Viseo (3); viveo (3) 

Tabela 16: Listagem de palavras com o ditongo <eo> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Abreu (8); Bartholomeu (1); 
Bordeus (4); cedeu (1); Ceuta 
(4); deu (169); Deus (1); eu 
(7); Eugenio (112); Europa 
(22); Europeas (1); Europeos 
(1); feudatarios (2); feudo (2); 
feudos (2); Matthaeus (1); 
meteu (1); meu (15); meus (5); 
neutra (1); neutral (1); 
neutralidade (5); neutras (1); 
neutro (1); seu (1077); seus 
(622); Teutonica (1) 

Abreu (24); Aneurisma (2); Bartholomeu 
(3); Ceuta (2); Creuze (1); deu (3); Deus (1); 
Eleuterio (1); escreveu (1); eu (298); 
Eucharistia (1); Eucharistico (1); Euclides 
(1); Eufemia (4); Eugenia (3); Eugenio (19); 
Europa (486); Européa (9); Européas (11); 
Europeo (4); Europêo (6); Europêos (5);  
Eusebio (1); feudaes (6); feudalismo (1); 
feudatarios (1); feudos (4); Leu (3); Matheus 
(7); Mattheus (1); meu (225); meus (143); 
Museu (9); neutral (5); neutralidade (10); 
neutralizar (1); neutro (1); pseudo (1); 
reumatismo (1); rheumatico (1); seu (2354); 
seus (1743); teu (8); teus (5); Teutónico (1); 
Viseu (5); Vizeu (1) 

Tabela 17: Listagem de palavras com o ditongo <eu> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
Barreto, tal como Feijó,131

Se atentarmos nas tabelas, conseguimos facilmente observar a aplicação 
destas regras: nos dois séculos temos a presença de palavras escritas com os 
ditongos <eo> e <eu>. Deste modo, e seguindo a estrutura apresentada por 
Barreto, com <eo> temos os nomes ceo, chapeo e inúmeras formas verbais na 
terceira pessoa do pretérito perfeito (deo, falleceo, permaneceo, prendeo).  

 reconhece a existência destes dois ditongos, 
usados ao serviço de uma distinção gramatical: <eo> surge em nomes como 
ceo, chapeo, Orpheo e nas terceiras pessoas do singular do pretérito perfeito dos 
verbos da segunda conjugação e do verbo dar, como cometeo, estendeo, deo, o 
que nos mostra que este ditongo representa os dois sons [ew] e [ɛw]; <eu> é 
usado nos pronomes possessivos (meu, teu, seu, meus, teus, seus) e em alguns 
nomes como Matheus, Bertolomeu. Neste caso, Barreto alerta para a existência 
de uma dupla grafia para estes nomes, o que Feijó também faz, mas 
relativamente aos pronomes, quando diz: “[…] alguns as escrevem com 
dithongo de Eo: Mêos, Têos, Sêos, Dêos, o que naõ reprovo.” (Feijó 1781: 28). 

                                                      
131 Feijó enumera as várias palavras que integram o ditongo <eo> - cêo, vêo, comêo, chovêo – nas 
quais é visível a sua opção pelo acento circunflexo, o que não acontecia na obra de Barreto (cf. 
Feijó 1781: 27).  
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Relativamente a estes dois ditongos e à sua utilização como terminação da 
terceira pessoa do singular, Williams, no seu estudo intitulado “Old Portuguese 
eo. A note on the History of Portuguese Orthografy”, diz-nos o seguinte: 

“The endings of the third singular preterit indicative in the earliest 
Portuguese were –ou, -eu, -eo (in veo from vir), and iu.” (Williams 1950: 61). 

Tendo em conta esta dupla possibilidade de terminação em –eo ou –eu, 
Williams (1950: 61)132 situa no século XVI a substituição da primeira pela 
segunda,133

Com este ditongo, destacamos ainda o caso do nome Deus, que surge 
apenas com uma ocorrência nos dois séculos, sendo a forma dominante Deos. 
Este é um dos exemplos que Feijó nos fornece para as palavras que integram o 
ditongo <eu>, no entanto acaba também por aceitar a grafia Dêos, procedimento 
este que aplica de igual modo aos pronomes possessivos. Apesar de não 
condenar esta grafia, a forma com o ditongo <eu> seria considerada a mais 
correta pelas nossas autoridades para redigir os referidos pronomes e é 
precisamente deste modo que surgem na gazeta, como nos mostram os 
exemplos meu, meus, teu, seus. Por último, tal como já foi referido, Barreto 
alude à existência de alguns nomes que se escrevem com este ditongo, Matheus 
e Bertolomeu, não esquecendo que estes poderão surgir com a outra forma 
<eo>, como ele diretamente refere: “[…] cõ elle escreveremos tambẽ outros 

 o que não se verifica no nosso corpus, onde é clara a preferência 
pelo ditongo -eo, como se pode comprovar pela diferença numérica que separa 
as duas formas (166 ocorrências para as formas com –eu e 685 ocorrências de 
formas com -eo). No século XIX, esta tendência é ainda mais acentuada, uma 
vez que encontramos apenas 3 ocorrências do ditongo -eu na mesma forma 
verbal (deu). 

                                                      
132 In the second half of the thirteen century this –eu (except in deu from dar) 
changed to –eo in a sporadic and haphazard way, so that we might find, for 
instance, examples of meteo and meteu on pages of the same manuscript in varying 
proportions. But by the beginning of the sixteenth century –eo had disappeared in 
favour of –eu. (Williams 1950: 61). 

133 Os resultados obtidos por Mattos e Silva (1989: 340-341) apontam para este predomínio das 
formas em –u, como a autora refere:  

Nos verbos de CII e de CIII há 663 ocorrências da grafia U para 173 ocorrências da 
grafia O. […] Em resumo, a grafia em U é prioritária, entretanto para os verbos de 
CIII predomina a grafia em O, embora ainda seja muito usada a grafia U (162: 133) 
enquanto para os verbos de CII a predominância seja para a grafia em U (530: 11).  

Neste caso, estes resultados apontariam para uma substituição da forma –eo por –eu ainda 
antes do período referido por Williams (1950: 61), como sendo uma característica do português 
arcaico. 
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nomes, breu, Matheus, Bertolomeu, ainda que muytos o escrevem breo, 
Matheos, Bertolomeo, & outros desta sorte.” (Barreto 1671: 103). Esta 
possibilidade é evidente nas tabelas anteriores, uma vez que, por se tratar do 
mesmo som, não surpreende que o redator do século XVIII utilize as duas 
formas: Bartholameo (1)/ Bartholomeu (1); Mattheos (1)/ Matthaeus (1); o que 
também acontece na centúria seguinte com o nome Bartholomeo (3)/ 
Bartholomeu (3). 

 
2.1.8 Ditongo <ia> 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

abundancia (9); Alsacia (22); Amalia 
(9); Antonia (4); Arabia (1); Asia (3); 
assistencia (76); audiencia (139); 
Austria (27); existencia (1); 
experiencia (9); familia (28); Gracia 
(1); gratulatoria (1); hereditaria (1); 
historia (16); India (34); industria (1); 
infancia (2); influencia (1); materia 
(31); memoria (16); miseria (12); 
misericordia (5); Parochia (1); Patria 
(31); resistencia (21); Russia (32); 
Viagem (45); vitoria (21); voluntaria 
(1) 

abundancia (12); agencia (3); Asia 
(8); ceremonia (45); confluencia (1); 
connivencia (1); consequencia (183); 
consistencia (3); continencia (6); 
convivencia (1); desobediencia (5); 
essencia (3); gerencia (4); Grecia 
(3); ignorancia (13); Materia (8); 
necessaria (58); peremptoria (2); 
Residencia (107); riacho (1); Russia 
(338); tendência (1); urgencia (3); 
vigilancia (37); violencia (35); 
voluntaria (3);  

Tabela 18: Listagem de palavras com o ditongo <ia> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
2.1.9 Ditongo <ie> 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Baviera (58); dieta (73); effigies 
(1); efigie (1); especie (9); 
especies (2); inquietaçaõ (1); 
inquietar (2); piedade (7); 
planicie (6); propriedade (1); 
quietaçaõ (2); quieto (1); serie 
(1); sociedade (1); variedade (4); 
Viena (65); Vienna (101); viera 
(3) 

alienados (2); alienar (1); aquietárão (1); 
Baviera (92); confiemos (1); Dieta (64); 
effigie (4); especie (81); especies (6); 
impiedade (1); impropriedade (1); 
inalienaveis (1); inquietação (33); 
intemperie (1); piedade (25); planicie (7); 
propriedade (129); quietação (2); serie 
(26); sociedade (117); superficie (2); 
variedade (4); Vienna (521); Vienne (1) 

Tabela 19: Listagem de palavras com o ditongo <ie> na GL-Setecentista e GL-
Oitocentista 
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2.1.10 Ditongo <io> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
abrio (11); accusatorio (1); acodio 
(1); admittio (4); anniversario (4); 
Antonio (105); arbitrario (3); Assistio 
(55); auditorio (2); auxilio (1); 
beneficio (23); cahio (18); cambio 
(1); cambios (2); cemeterio (1); 
cobrio (4); Collegio (40); 
Cõmissarios (4); commercio (60); 
Concilio (15); concluhio (6); conferio 
(15); conseguio (5); consentio (2); 
consistio (2); consumio (2); 
contagioso (3); contrahio (2); 
cumprio (9); curiosa (1); curiosas 
(3); deferio (2); definitorio (2); 
demitio (2); descobrio (11); desistio 
(1); destruhio (3); diario (6); 
Dicionario (1); diminuhio (3); 
dimittio (5); distribuhio (1); 
distribuio (1); divertio (8); dormio 
(7); edifício (2); episodios (1); erigio 
(2); exercicio (28); existio (1); 
expedio (11); extraordinario (99); 
glorioso (9); impedio (7); induzio (1); 
instituhio (2); introduzio (4); invadio 
(1); investio (3); matrimonio (7); 
ministerio (11); mysterio (3); odio 
(8); Oratorio (4); (138); pario (15); 
pedio (29); permittio (6); perseguio 
(3); persuadio (2); premio (6); 
presagio (1); presidio (4); prevenio 
(2); privilegio (81); prodigio (1); 
produzio (1); proferio (1); prohibio 
(2); reduzio (4); referio (8); repetio 
(2); sahio (66); seminario (3); sentio 
(6); servio (6); sitio (116); subio (5); 
substituhio (1); suprimio (4); 
territorio (24); varios (99); vestio (7); 
voluntarios (12) 

 

abrio (21); adherio (2); admittio (4); 
adquirio (6); adversario (3); advertio 
(1); affligio (3); annuio (2); annuncio 
(40); ansioso (1); Antonio (596); 
applaudio (2); arbitrario (6); arbitrio 
(4); artificio (4); attrahio (10); 
attribuio (2); auxilio (66); banio (1); 
beneficio (55); cobrio (5); Collegio 
(82); Compendio (3); consentio (9); 
cumprio (3); curiosa (6); curioso (3); 
deferio (2); delirio (14); descobrio 
(5); desistio (1); desmentio (2); 
distinguio (15); distribuio (3); 
encubrio (1); erigio (2); escapulio 
(1); Esclavonios (1); escriptorio (18); 
exercicio (80); extraordinario (64); 
fugio (13); incumbio (3); indicio (7); 
infringio (1); Innocencio (5); inserio 
(4); Insistio (6); introduzio (4); 
invadio (1); Médio (8); Mercurio (6); 
Mysterio (1); naufragio (5); 
necessario (124); negocio (90); odio 
(14); odiosa (6); odioso (8); oratorio 
(4); ouvio (14); partio (128); Pedio 
(52); peditorio (2); peremptorio (2); 
persistio (2); persuadio (2); preferio 
(3); prejurio (3); premio (33); 
presagio (5); prévios (1); primario 
(3); produzio (25); proferio (1); 
Prohibio (6); reasumio (1); recahio 
(1); reconduzio (1); referio (5); 
relatorio (40); repellio (5); repetio 
(5); resumio (1); reunio (37); seduzio 
(4); seguio (30); Sitio (106); 
submergio (4); subsidio (12); suicidio 
(2); surdio (2); varios (243); vestigios 
(2); vestio (10); vestuario (5); vicio 
(5); viola (2); violou (3); Virgilio (1); 
vitalicio (1); Voluntarios (59) 

Tabela 20: Listagem de palavras com o ditongo <io> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 
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Estes três ditongos surgem na listagem de Barreto, ao contrário do que 
sucede com Feijó, que considera apenas o último, <io>. No que se refere ao 
primeiro, <ia>, o ortógrafo seiscentista utiliza os versos camonianos para 
exemplificar o ditongo que em latim não existia (essencia, reminicencia), 
embora reconheça que, por vezes, estas duas vogais se juntam para formar 
sílabas diferentes, como é o caso de dia, cõtia, devia, Maria, senhoria, entre 
outras. 

No nosso corpus, encontramos a maior parte destes exemplos para o 
ditongo <ia>: no século XVIII, Asia, Arabia, Gracia, memoria e no século XIX 
essencia, Asia, Grecia. Relativamente ao ditongo <ie>, que Barreto diz ser 
frequente em castelhano e italiano e não abundante em português, surge em 
escassas palavras, como em especie, efigie, Clicie. A nossa tabela mostra-nos 
que, para além do som [jə] associado a esta grafia, presente também na palavra 
serie, existem outros sons que são representados por esta grafia <ie>: dieta [jɛ], 
Vienna [je].  

Enquanto que este ditongo <ie> estará apenas, segundo Barreto, presente 
em alguns vocábulos, o mesmo não sucede com o ditongo <io>, que ele 
considera estar presente em várias palavras, como beneficio, artificio, exercicio, 
oficio, vicio, ocio, lirio, imperio, entre outras (cf. Barreto 1671: 104). Feijó 
reconhece a existência deste ditongo, ao contrário do que acontecia com os 
anteriores: “Naõ temos dithongos de Ia, nem de Ie, nem de Ii, mas de Io, como 
nestas palavras: Abrio, Acudio, Fugio, Vio, &c. porque nem pronunciamos 
Abri-o, Acudi-o, &c […]” (Feijó 1781: 28). Neste sentido, percebemos, tal 
como nos mostra a tabela, que grande parte das palavras que contêm este 
ditongo diz respeito a verbos da terceira conjugação no pretérito perfeito, que 
atualmente se grafam com <iu>, forma que Feijó considerava incorreta.134

Nesta tabela, verificamos que o ditongo <io>, para além de representar o 
som [iw], presente nestas formas verbais, pode corresponder ao som [jo] em 
palavras como curioso, contagioso, ansioso e [jƆ] em curiosa.  

 
Exemplos destas formas verbais são produzio, proferio, prohibio, perseguio, 
persuadio no século XVIII e introduzio, invadio, recahio, investio no século 
XIX.  

                                                      
134 “Naõ ha dithongos de Iu; ainda que alguns dizem: elle Riu, Fugiu &c. mas sem necessidade.” 
(Feijó 1781: 28). 
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2.1.11 Ditongo <ua> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Acqua (2); Acquaviva (3); Agua (24); 
aguada (2); aguas (16); aquarrelão (1); 
aquarteladas (3); Aquaviva (3); 
averiguação (2); carruagem (1); 
continuaçaõ (8); continuamos (2); 
continuaráõ (3); continuarão (1); 
continuava (8); desigual (1); desigualdade 
(1); esquadra (99); evacuaçaõ (4); 
evacuado (5); iguarias (2); individuaçaõ 
(1); insinuaçaõ (4); insinuação (1); lingua 
(9); mutua (1); Padua (2); perpetua (3); 
quadrilhas (2); qualidade (21); quarentena 
(7); quaresma (5); quasi (42) 

adquada (1); Agua (76); aguada 
(2); aguado (1); Aguas (32); 
ambigua (1); aquartelado (5); 
ardua (4); assidua (1); 
averiguação (3); egua (3); 
Esquadra (68); estatua (15); 
legua (9); lingua (31); mutua 
(3); perpetua (2); quadra (1); 
qualidade (91); qualificavão 
(1); quarenta (17); quasi (168); 
tregua (2) 

Tabela 21: Listagem de palavras com o ditongo <ua> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
Por último, as posições dos ortógrafos relativamente ao ditongo crescente 

<ua> não são consensuais. Ao contrário do que assume Barreto, Feijó não 
classifica esta forma como ditongo e argumenta da seguinte forma:  

 
Alguns dizem que tambem ha dithongos de Ua, ue, ui, e uo, e 
allegaõ por exemplos as palavras Guarda, Guerra, Quebra, 
Guincho, Quotidiano,135

 

 &c. E eu digo que naõ se devem chamar 
dithongos; porque estes sempre tem o som de duas vogaes, e em 
nenhuma das palavras referidas sôa o U com a vogal seguinte: e a 
razaõ he, porque o U depois do G, e depois de Q sempre se faz 
liquido, e perde toda a força de vogal; e por isso se naõ percebe o 
seu som na pronunciaçaõ das palavras referidas.” (Feijó 1781: 29). 

Tendo em consideração o primeiro exemplo apresentado por Feijó, a 
palavra guarda, verificamos que este é semelhante aos que Barreto apresenta 
para provar a existência do ditongo <ua>, que se segue a uma consoante 
oclusiva: agua, egua, fragua, legua, lingua, mingua. Ainda que haja muitos 
ortógrafos a escrever estes nomes com <oa>, ele opta pela grafia enunciada e 
expõe o seu ponto de vista divergente:  

                                                      
135 Destaca-se aqui a confusão que o autor faz entre estas palavras, decorrente da diferença 
existente entre a grafia e a pronúncia nos grupos <gu, qu> presentes nos vocábulos. 
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Delle usamos ẽ alguns nomes, como aqua, egua, fragua, 
legua, lingua, mingua, &c; ainda que nossos ortografos escrevem 
estes nomes per ao, agoa, egoa, fragoa, legoa, lingoa, &c. Porem 
nã consideram (ao menos ẽ os dous primeyros) que sómente 
mudamos o q, ẽ g , conservando sempre o u, companheyro 
insceparavel do q, & tambẽ companheyro, que ainda quando o q, 
desaparece fica elle immovel ẽ o proprio lugar, & que assi de aqua, 
equa, dizemos agua, egua.” (Barreto 1671: 106).  

 
No nosso corpus surgem vários exemplos deste ditongo, dos quais 

destacamos os apresentados pelo ortógrafo: Acqua (2), Agua (24), lingua (9), no 
século XVIII, e agua (76), egua (3), legua (9), lingua (31), no século XIX. 
Estes textos põem também em evidência um fenómeno de instabilidade gráfica 
associado às diferentes formas usadas para redigir as palavras que integram este 
ditongo [wɐ], uma vez que os mesmos vocábulos ora são redigidos com a forma 
<ua> ora com <oa>. Convivem, deste modo, no mesmo texto, do século XVIII, 
lingoa (1) e lingua (28), ainda que seja evidente o predomínio da forma com 
<ua>, para além de termos também o caso de palavras como legoa (17) e 
tregoa (9) que surgem exclusivamente grafadas com <oa>; por seu turno, no 
século XIX, paralelamente às formas já mencionadas que são grafadas com 
<ua>, grafia preferida pelo redator, como o demonstra a diferença numérica, 
temos também lingoa (1), agoa (2), legoa (4) e egoa (9). 
 

2.2 Vocalismo: ditongos nasais 
 
A representação da nasalidade cria alguns problemas aos ortógrafos, uma 

vez que se trata de um campo marcado por uma instabilidade gráfica e, por 
vezes, até polémico. Começando pela utilização do til, podemos já constatar a 
existência de duas correntes:  

 
[…] uma corrente favorável à supressão radical do til, assumindo 
até a feição de «reforma ortográfica» em Verney e em Nunes 
Cardoso, norteados ambos pelo princípio fonético e pela 
economia gráfica, e, por outro lado, uma linha tradicional, em 
que o til é a marca distintiva da nasalidade, registando no entanto 
flutuações quanto à posição do sinal […] (Gonçalves 2003: 162). 
 

Os nossos autores, ainda que não estabeleçam a distinção entre os ditongos 
orais e nasais, integram estes últimos nas suas listas. Barreto (1671: 98) afirma 
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que o ditongo <ãe> deve ser usado nos plurais de nomes acabados em <ã>, de 
que é exemplo capitã, Alemã, que ficaria capitães, Alemães. No caso do ditongo 
<ãy>, Barreto (1671: 99) é claro quanto à sua utilização: “serve unicamente 
para este nome mãy”. Relativamente ao ditongo <ão>, diz o ortógrafo que se 
usa nos vocábulos que em castelhano acabavam em <ano, anos>, como se vê 
nos exemplos que ele apresenta: cano, ciudadano, canos ciudadanos, que em 
português ficaria cão, cidadão, caõs, cidadãos,136 e nas terceiras pessoas do 
plural do futuro (seraõ, amaraõ). Quanto ao ditongo <õe>, esta seria a 
terminação para o plural dos nomes que em castelhano, no singular, acabavam 
em on, (coraçon, opinion, ropon, corações, opiniões, roupoẽs).137

Uns anos mais tarde, Feijó contempla os seguintes ditongos nasais: <aã, aẽ, 
õe, aõ>, presentes em irmãa, maçaã, caẽs, paẽs, melões, tostões ,

 

138

 

 Alemaõ, 
Joaõ. No caso deste último ditongo <aõ>, Feijó, depois de analisar os 
argumentos apresentados por outros autores para justificar as suas opções de 
grafia, assume uma posição diferenciada e explica:  

[…] todos os nomes, que acabaõ com som forte […] se escrevaõ 
com aõ, como Alemaõ, Christaõ, Joaõ, Sebastiaõ, &c. e os que 
forem breves, teraõ accento na penultima, ou na vogal antecedente: 
como Christóvaõ, Estêvaõ, &c. Nas linguagens dos verbos, as que 
acabarem breves, teraõ os mesmos accentos nas vogaes penultimas 
ao dithongo, como: Elles amáraõ, Ensináraõ, Lêraõ, Ouvíraõ do 
preterito; e as que forem longas, naõ teraõ os taes accentos. E se 
me disserem, que ainda fica dúvida no tempo donde fallaõ, naõ 
tendo accento, porque poucos o usaõ; respondo, que se escrevaõ as 
linguagens do futuro com am, e accento agudo sobre o A […] 
(Feijó 1781: 80). 
 

                                                      
136 Estes dois exemplos são reveladores da oscilação que existe em toda a obra entre <ão> e <aõ>, 
no entanto estas duas formas não são mais que “[…] variantes gráficas sem valor distintivo.” 
(Kemmler 2001: 200). Para além destas, é de realçar o facto de o autor usar com muita 
regularidade a forma <ã> para representar o ditongo nasal [ɐ̃w], como em coraçã, opiniã, sermã, 
foliã.  
137 Mais uma vez, é de notar a oscilação do til entre o primeiro e o segundo elemento do ditongo 
(corações, roupoẽs). 
138 Tal como Kemmler (2001: 210) alerta, “Mais notável ainda é que para as formas do plural, 
Feijó (1734: 25; 1739: 20) muitas vezes usa <-oens> em vez de <-ões>, como postula (Feijões, 
Tostões, mas Lafoens, dicçoens).” 
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O ortógrafo pretende distinguir as formas verbais do pretérito perfeito das 
do futuro: “se for do preterito, será Partíraõ com accento agudo, ou circumflexo 
no I; e se for do futuro, será Partirám com o mesmo accento no A; e naõ 
Partiraõ, porque o til occupa o lugar do accento.” (Feijó 1781: 80). 
 

2.2.1 Ditongo <ãa>139

 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Alemãa (7); Alemãas (2); amanhãa (2); Catalãa 
(2); Catelãa (1); Catelãas (1); christãa (11); grãa 
(158); irmãa (23); irmãas (1); manhãa (137); 
manhãas (1); menhãa (5); Palhavãa (1) 

 
 

Tabela 22: Listagem de palavras com o ditongo <ãa> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
No que diz respeito a este ditongo, os ortógrafos assumem posturas 

diferentes. Se Feijó utiliza a palavra irmaã como exemplo de um ditongo 
nasal,140

No nosso corpus, só no século XVIII temos a grafia sugerida por Feijó nas 
várias palavras apresentadas na tabela, ainda que se note uma alteração 
relativamente ao local onde se coloca o til. Na centúria seguinte, estes 
vocábulos surgem com um formato mais próximo do atual, perdendo uma 
vogal, tal como Barreto previa, mas sem o <-n> que o ortógrafo defende para 
representar uma vogal nasal. Neste sentido, no século XIX, temos formas como 
christã, amanhã, Alemã, irmã, mas não irmãa ou irman. Esta última grafia não 
aparece em nenhum dos textos. 

 já Barreto usa o mesmo vocábulo quando fala das vogais nasais [ɐ]̃, 
referindo, no entanto, que este deveria ser grafado com <an>, ao qual ele propõe 
que se junte um <s> no momento da formação do plural, e por isso, teríamos 
irman, irmans.  

 
 
 
                                                      
139 Feijó considera que temos aqui um ditongo. 
140 Nos exemplos apresentados por Feijó (irmãa, maçaã), a vogal nasal (que decorre da 
terminação latina -ana) resulta da síncope da consoante e da crase das duas vogais, no entanto, 
com base num critério acústico, o autor defende a grafia com as duas vogais porque “[…] se 
percebe o som de dous Aa inseparaveis […]” (Feijó 1781: 26).  
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2.2.2 Ditongos <ãe, aẽ> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Alemães (2) 
 

Alemães (58); Anciães (1); armazães (1); botães 
(1); Capellães (3); Capitães (42); charlatães (1); 
Escrivães (2); Guimarães (27); Magalhães (17); 
Sacristães (1); Soalhães (1); Tabelliães (4) 

Tabela 23: Listagem de palavras com o ditongo <ãe> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Alemaẽs (5); Capitaẽs (4); Magalhaẽs (1); paẽs (1)  
Tabela 24: Listagem de palavras com o ditongo <aẽ> na GL-Setecentista e  

GL-Oitocentista 
 
Este ditongo surge alternadamente com a grafia <aẽ> e <ãe>, sendo a 

primeira, que não tem nenhuma representação no texto do século XIX, proposta 
por Feijó e a segunda por Barreto. Este ortógrafo é muito claro na explicação 
que faz quanto ao seu uso: serve para formar o plural das palavras terminadas 
em –ã, cujo plural em castelhano é <anes>, como se pode confirmar através dos 
exemplos apresentados pelo autor e que também surgem no nosso texto: capitã, 
alemã – capitães (capitanes), alemães (alemanes). Paralelamente, surgem ainda 
com mais frequência outras formas de plural, com a terminação em <aens>, 
preferência manifestada pelo redator do século XVIII e que é visível, por 
exemplo, nas formas Alemaens (18); Capitaens (20). Na centuria seguinte, a 
tendência é inversa, ou seja, temos apenas um exemplo para a terminação 
<aens>, Magalhaens (3), sendo que a mesma palavra surge preferencialmente, 
como o número nos indica, com a forma <ães> em Magalhães (17). 
 

2.2.3 Ditongo <ãy> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
mãy, (3); mãys (1);  

Tabela 25: Listagem de palavras com o ditongo <ãy> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
Relativamente a este ditongo, reconhecido apenas por Barreto, surge com a 

palavra que o autor admite ser a única redigida com o mesmo, nas formas de 
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singular e plural. Feijó, na linha do procedimento adotado em relação aos 
ditongos orais, tende a reduzir a utilização do <y> em substituição pelo <i> na 
posição de semivogal. Esta é precisamente a tendência que nós já havíamos 
confirmado no nosso corpus do século XIX, e que se verifica também com o 
ditongo nasal. O redator utiliza sempre a palavra mãi (41) em detrimento da 
forma usada na centúria anterior. 

 
2.2.4 Ditongos <ão, aõ> 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

abonação (1); abrirão (4); 
acabàrão (1); acampárão (1); 
acampavão (3); acção (31); 
acclamàrão (1); accrescentão 
(1); accrescentárão (2); 
accrescentàrão (1); accusação 
(3); aceytação (1); aceytão (1); 
achárão (3); acompanhárão (3); 
acompanhavão (2); acordão (2); 
adiantão (2); administração (6); 
ajuntárão (3); ajustárão (1); 
ameação (2); andão (2); 
andavão (1); aperfeiçoárão (1); 
apoyarão (1); appellação (1); 
apresentàrão (1); armão (1); 
avançárão (1); avançàrão (1); 
benção (3); bloqueão (1); 
bombardeão (1); Capitão (55); 
capitulação (10); Castellão (2); 
cayxão (1); celebrárão (2); 
cessárão (1); chegárão (16); 
Christão (2); Cidadãos (2); 
circumvallação (2); Cirurgião 
(1); cõcorrèrão (1); começarão 
(2); começárão (5); 
communicação (11); 
communicárão (1); comporão 
(1); composição (2); 
concorrèrão (2); condição (11); 
condução (8); confederação 
(28); confirmação (7); 
Congregação (19); conjuração 

abalanção (1); abalárão (1); abandonárão 
(10); abdicação (26); abdicarão (1); 
abjurárão (2); abnegação (2); aboletarão 
(1); abolição (25); abominação (1); 
abortárão (1); abraçárão (2); abrandárão 
(1); abrião (3); abrírão (3); abrogação (2); 
abstenhão (1); abundão (1); abusão (3); 
abysmárão (2); acabão (33); acabárão (4); 
acabavão (5); acampárão (1); acariação 
(3); Accabão (1); acção (132); accasião 
(1); accedão (1); accedêrão (5); 
acceitação (12); acceitão (6); acceitarão 
(1); acceitárão (4); acceitarião (1); 
accelérão (1); accepção (2); accessão (5); 
accrescentão (19); accusação (22); 
achárão (20); admiração (58); afflicção 
(8); affligirão (2); applicação (15); 
apresentárão (32); arrecadação (8); 
asseverão (19); assignalárão (3); 
assombravão (1); Assumpção (9); assustão 
(1); assustárão (2); attestárão (1); brazão 
(4); brilhão (2); buscárão (1); cahírão (3); 
cão (4); chegárão (115); Chegavão (8); 
chocarião (1); choravão (2); Christão (8); 
Christãos (20); Christovão (11); cidadão 
(24); cidadãos (119); collecção (16); 
collocárão (2); commiseração (2); 
commissão (127); commoção (9); 
communicárão (3); comportão (2); 
comportárão (2); comprárão (6); 
concedêrão (2); condição (43); conduzírão 
(6); confirmárão (2); consideração (89); 
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(2); consideração (8); 
conspiração (4); constituição 
(23); contradisserão (1); 
contrariárão (1); cubriraõ (1); 
cumprimentárão (1); depuzerão 
(1); derão (6); descarregárão 
(1); desejão (2); destruirão (2); 
deyxàrão (1); dilação (6); 
discorrèrão (1); disposição (7); 
dizião (2); duràrão (1); 
encontràrão (1); engrossárão 
(1); ensinão (1); então (6); 
estavão (37); Estevão (5); 
estimação (1); estiverão (1); 
farão (5); fizerão (43); forão 
(27); formão (1); fornecèrão 
(1); furacão (1); ganhárão (3); 
Grão (10); gratificação (1); 
gritárão (1); guardão (1); 
guarnecião (5); havião (51); 
hião (1); indisposição (6); 
intenção (2); intentão (1); 
intervenção (1); intrometão (1); 
inundação (1); invadirião (1); 
invazão (2); invenção (2); 
invernárão (1); investirão (1); 
irmão (20); irmãos (2); João 
(5); junção (1); jurisdição (7); 
lançárão (2); mandão (7); 
mandarão (1); mão (21); mãos 
(5); marchárão (6); matárão 
(3); morrèrão (3); nomeárão 
(1); obravão (1); obrigação (6); 
occasião (4); occupação (1); 
opinião (10); opposição (15); 
oppuzerão (2); oração (2); 
ouvião (2); pacificação (6); 
perdão (2); pertenção (3); 
povoação (3); prenderão (4); 
prendèrão (4); prevenção (4); 
prizão (8); procedèrão (2); 
procuração (1); prorogação (2); 
protecção (11); puzerão (7); 
queimárão (1); razão (14); 
rebelião (6); recebèrão (6); 

constituição (123); construcção (18); 
contradicção (6); contrahírão (2); coração 
(106); corrêrão (6); decidírão (2); decisão 
(56); declaração (172); declarão (24); 
declarárão (18); depozerão (7); deputação 
(52); derão (71); derrotárão (2); 
desencaminhárão (2); desfizerão (2); 
desforrárão (1); desfructão (2); 
designação (6); disposição (81); disserão 
(13); divisão (163); empacotárão (1); 
entrárão (60); erão (111); escrivão (80); 
espalhárão (6); estabelecêrão (3); estação 
(10); estensão (2); Estevão (18); exaltação 
(8);); excepção (65); excitavão (3); 
expectação (12); expedirão (14); 
expressão (48); extinguião (1); extracção 
(24); extrahirão (1); fazião (29); ficárão 
(67); formárão (8); fulminão (2); função 
(18); gozavão (4); graduação (18); grão 
(60); gratidão (51); gratificação (8); 
habitação (18); habitão (4); hajão (42); 
hão (485); hião (47); illuminação (18); 
imposerão (2); impressão (381); inacção 
(4); inauguração (4); incorporação (6); 
indignação (34); induzírão (1); infatuação 
(1); infestão (4); insurreição (51); intenção 
(26); interrupção (23); intervenção (12); 
intimação (7); intimárão (2); introducção 
(10); jantárão (8); jazerão (1); João (413); 
Jordão (8); legação (21); limitárão (1); 
liquidação (21); mandárão (22); mão 
(116); mãos (80); marchárão (18); nação 
(307); nacerão (1); não (4096); Napoleão 
(349); nomeárão (9); olhárão (2); 
operação (14); padecêrão (3); pavilhão 
(1); peção (1); pedirão (9); perecerão (7); 
perecêrão (17); perseguição (3); poderião 
(50); ponderação (2); população (60); 
porão (5); porção (110); povoação (61); 
pozerão (26); praticárão (3); precisárão 
(1); preservação (2); presidírão (1); 
prestarão (2); procissão (20); procurárão 
(2); produzírão (2); proporcionárão (1); 
proposição (24); propozerão (2); 
protegêrão (2); punição (1); puxárão (2); 



129 
 

recolhèrão (3); recomendação 
(2); representação (6); 
representárão (1); reputação 
(2); resolução (40); resolvão 
(1); resolverão (1); revolução 
(3); satisfação (20); Sebastião 
(1); sedição (1); seguião (5); 
sejão (2); senão (12); subirão 
(1); sublevação (8); sugeição 
(1); Sultão (8); Supplicação (1); 
suspenderão (1); tão (16); 
tardarão (1); tenção (1); tenhão 
(3); terão (1); terião (1); tinhão 
(20); tirão (1); tiràrão (1); 
tiverão (12); tomárão (9); vião 
(1); vierão (1); visitárão (1); 
vivião (2); voltárão (2) 

quebrárão (4); razão (176); reacção (4); 
recebêrão (52); reclamárão (2); reclusão 
(4); recordavão (1); (8); recusárão (7); 
regularão (2); remuneração (13); 
reparárão (1); repartição (89); resignação 
(18); resistirão (5); respiravão (1); 
retirárão (20); revolução (103); sahirão 
(59); são (722); sãos (5); satisfação (109); 
Sebastião (44); separárão (1); 
sequestrárão (1); serão (273); serião (41); 
sermão (10); sessão (121); sevirão (1); 
sustentação (4); tão (666); tenhão (41); 
tirárão (12); tiravão (3); tiverão (70); 
tramárão (1); tratárão (3); união (75); 
usurpação (43); Vaccinação (8); valião 
(2); vão (197); vãos (3); veneração (15); 
violação (11); voltárão (22); votárão (3) 

Tabela 26: Listagem de palavras com o ditongo <ão> na GL-Setecentista e GL-
Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

abonaçaõ (3); abriraõ (3); acabaraõ (1); acabáraõ (4); 
acampaõ (2); achaõ (133); acháraõ (18); acometèraõ 
(2); acordáraõ (4); ajuntaõ (4); ajuntáraõ (15); Alemaõ 
(4); algodaõ (2); andavaõ (5); animaõ (1); apanháraõ 
(1); apresentáraõ (4); Aragaõ (6); ardèraõ (2); 
asseguraõ (20); asseguraraõ (1); asseguráraõ (1); 
avisaõ (5); avisáraõ (1); beijàraõ (4); bençaõ (7); 
bençaõs (1); bloqueaõ (1); cairaõ (2); caminhaõ (2); 
campaõ (1); canhaõ (12); Canonizaçaõ (1); Cantaõ 
(7); Capellaõ (4); Capitaçaõ (1); capitaõ (103); 
capitulaçaõ (15); celebraçaõ (4); celebraõ (1); 
celebráraõ (7); celebràraõ (10); chamaõ (9); chegaõ 
(21); chegáraõ (66); Christaõ (3); Christaõs (31); 
Christovaõ (6); Cidadaõs (7); circumvalaçaõ (4); 
Cirurgiaõ (6); começáraõ (25); communicaçaõ (6); 
conclusaõ (24); concorrèraõ (13); condiçaõ (15); 
congregaçaõ (26); constituiçaõ (36); construcçaõ (3); 
contaõ (6); convieraõ (5); coraçaõ (18); coroaçaõ (3); 
corrupçaõ (2); declaráraõ (6); demonstraçaõ (9); 
deraõ (36); desejaõ (11); detenhaõ (2); detiveraõ (3); 
deviaõ (19); devoçaõ (3); deyxaçaõ (5); deyxáraõ (6); 
disposiçaõ (9); distinçaõ (18); distribuiçaõ (1); 
edificáraõ (2); educaçaõ (2); elegèraõ (1); embarcaçaõ 

apreciaraõ (1); 
attençaõ (2); 
cidadaõs (1); 
Conceiçaõ (1); 
concluiraõ (2); 
contribuiçaõ (1); 
Convençaõ (1); 
diminuiçaõ (1); 
erigiraõ (1); 
execuçaõ (1); Joaõ 
(1); manutençaõ 
(1); Marcharaõ (1); 
occuparaõ (1); 
organisaçaõ (1); 
passaraõ (1); 
poderaõ (1); 
receberaõ (1); 
resoluçaõ (2); 
restituiçaõ (1); 
Sebastiaõ (1); 
seguiraõ (1); teraõ 
(1); traraõ (1) 
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(15); embarcáraõ (13); entaõ (16); entràraõ (17); 
entravaõ (2); entregáraõ (3); eraõ (31); erecçaõ (1); 
erudiçaõ (1); escapáraõ (2); escravidaõ (3); 
escrevèraõ (6); esperaõ (55); Estevaõ (8); execuçaõ 
(21); expediçaõ (14); expediraõ (5); experimentáraõ 
(3); expugnaçaõ (5); expulsáraõ (2); expuzeraõ (2); 
extinçaõ (2); extracçaõ (1); fabricáraõ (2); falecèraõ 
(3); fallaõ (2); faraõ (20); fizeraõ (184); foraõ (218); 
fugiraõ (9); funçaõ (16); furacaõ (1); ganháraõ (2); 
graõ (196); guardaõ (3); guarniçaõ (63); haõ (79); 
haviaõ (79); hiaõ (4); hospedàraõ (1); houveraõ (2); 
impressaõ (9); inclinaçaõ (6); indisposiçaõ (9); 
individuaçaõ (1); infestaõ (5); intervençaõ (5); 
intimidaõ (1); introducçaõ (3); introduziraõ (1); 
invasaõ (54); investiraõ (8); iraõ (11); irmaõ (74); 
irmaõs (17); Joaõ (122); Jordaõ (1); julgáraõ (1); 
lançáraõ (5); levantáraõ (4); mandaraõ (5); mandáraõ 
(36); marcháraõ (16); maõ (50); maõs (54); Milaõ 
(29); milhaõ (12); militaõ (2); militáraõ (1); missaõ 
(2); negociaçaõ (15); nomeaçaõ (6); notificáraõ (1); 
obedeciaõ (1); obráraõ (3); obrigaçaõ (4); obstinaçaõ 
(1); occasiaõ (63); occupaõ (8); occupáraõ (3); 
offendaõ (1); offereceraõ (2); omissaõ (1); omitiraõ 
(1); operaçaõ (3); opilaçaõ (1); opiniaõ (8); opposiçaõ 
(22); oppressaõ (4); oppunhaõ (1); oppuzeraõ (1); 
opressaõ (6); opuzeraõ (1); oraçaõ (11); ordenáraõ 
(2); Orfaõs (2); originaõ (1); Orphaõs (1); ostentaçaõ 
(1); ousaõ (1); ousaraõ (1); pacificaçaõ (3); padecèraõ 
(7); padraõ (2); pagaõ (2); pagáraõ (1); Pantaleaõ (5); 
paõ (18); parecèraõ (1); partiraõ (43); passáraõ (68); 
pediraõ (5); perdèraõ (17); perfaraõ (2); perfeyçaõ (3); 
perseguiçaõ (1); pertençaõ (8); pertenderaõ (2); 
perturbaçaõ (3); perturbaõ (2); petiçaõ (3); peyoraõ 
(1); poderaõ (4); podèraõ (3); poderiaõ (3); podiaõ 
(21); poraõ (4); porçaõ (4); poriaõ (1); possaõ (27); 
possuhiaõ (1); postilhaõ (8); povoaçaõ (2); praticáraõ 
(1); precipitaçaõ (5); prendèraõ (6); prenhidaõ (2); 
presenceáraõ (1); presenciàraõ (1); preservaçaõ (1); 
prizaõ (40); procissaõ (32); procuraõ (8); procuràraõ 
(5); profissaõ (4); prohibiçaõ (7); (1); promoçaõ (6); 
promptidaõ (3); proposiçaõ (5); propuzeraõ (5); 
proseguiraõ (2); protecçaõ (9); provisaõ (4); 
publicaçaõ (5); publicaõ (9); puderaõ (11); puzeraõ 
(16); quebráraõ (1); queiraõ (6); questaõ (1); 
queyxàraõ (1); quizeraõ (18); razaõ (50); rebeláraõ 
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(1); rebeliaõ (22); receaõ (6); receberaõ (9); recebèraõ 
(40); rechaçàraõ (2); reclusaõ (3); recolhèraõ (6); 
recuperaçaõ (1); recusaõ (4); recusáraõ (3); reduçaõ 
(2); reduziraõ (2); reedificaçaõ (2); referiraõ (3); 
reformaçaõ (6); relaçaõ (29); religiaõ (43); remetèraõ 
(1); rendèraõ (5); renovaçaõ (1); repartiçaõ (4); 
repartiraõ (5); repetiaõ (1); representaçaõ (14); 
representáraõ (2); reputaçaõ (2); resoluçaõ (86); 
resolvèraõ (13); respondèraõ (8); restituiçaõ (11); 
restituiraõ (2); retiráraõ (16); retiravaõ (4); revoluçaõ 
(2); roubáraõ (2); sahiraõ (30); sairaõ (8); salvàraõ 
(4); saõ (123); satisfaçaõ (48); sayaõ (4); saybaõ (1); 
Sebastiaõ (12); sejaõ (31); senaõ (19); separáraõ (2); 
seraõ (45); seriaõ (17); Sermaõ (10); serviraõ (2); 
sessaõ (7); situaçaõ (6); soblevaçaõ (4); sobrevieraõ 
(2); solicitaõ (4); sublevaçaõ (16); submissaõ (7); 
successaõ (13); Sultaõ (50); suspensaõ (8); sustentáraõ 
(3); taõ (164); tiveraõ (77); trabalháraõ (6); traraõ (1); 
trasladaçaõ (2); tratáraõ (2); trayçaõ (1); traziaõ (3); 
treiçaõ (1); tresladaçaõ (1); treyçaõ (2); trouxeraõ (4); 
uniraõ (1); vagàraõ (1); vaõ (40); variaõ (3); vejaõ (2); 
vendaõ (2); veneraçaõ (1); venhaõ (5); veraõ (15); 
verificaõ (1); vestiaõ (2); vestiraõ (4); vexaçaõ (3); 
vieraõ (36); vinhaõ (4); violáraõ (2); viraõ (16); 
visitáraõ (4); vistaõ (1); voltaõ (6); voltàraõ (8) 

Tabela 27: Listagem de palavras com o ditongo <aõ> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

convieram (1); fizeram (1); jactam (1); levantam (1); 
mediam (1); perderam (1); representaram (1); sam 
(2); tomàram (1) 

 

Tabela 28: Listagem das formas verbais com a desinência <am> na  
GL-Setecentista e GL-Oitocentista 

 
Neste corpus, o ditongo [ɐw̃] é representado graficamente por <ão,aõ,am>. 

As duas primeiras grafias podem ser caracterizadas como variantes da mesma 
forma, sendo que muitas vezes uma mesma palavra aparece redigida 
alternadamente com a primeira ou a segunda forma, o que se poderá comprovar 
através de uma leitura das tabelas apresentadas. Relativamente a estas duas 
possibilidades de registar o ditongo, verificamos que no século XVIII 
predomina a forma <aõ> enquanto que no século XIX a forma preferida será o 
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ditongo <ão>. Barreto remete para a sua utilização em palavras que no 
castelhano acabam em <ano, anos> e apresenta-nos alguns vocábulos que 
surgem no nosso corpus: no século XVIII temos, por exemplo, cidadaõs 
(7)/cidadãos (2); maõs (54)/mãos (5); no século XIX cão (4); cidadãos 
(119)/cidadaõs (1); mãos (80); vãos (3). Feijó distingue claramente as palavras 
(nomes) oxítonas que devem escrever-se com aõ, como Alemaõ (4), Christaõ 
(3), Joaõ (122), Sebastiaõ (12),141

No que diz respeito à sua utilização nas formas verbais, lembramos que 
Barreto defende o seu uso na terceira pessoa do plural do futuro: seraõ, amaraõ, 
uma vez que no pretérito perfeito, quando o ditongo nasal se encontra numa 
posição átona, se deveria usar a forma <am>.

 exemplos retirados do texto do século XVIII, 
e os nomes cuja sílaba tónica não corresponde ao ditongo nasal e que, por isso, 
deverão ser acentuados graficamente na sílaba anterior, como acontece com os 
exemplos fornecidos pelo autor Christóvaõ, Estêvaõ. Contudo, no nosso corpus 
o redator nunca acentua este grupo de palavras e, por isso, temos Christovaõ, 
Estevaõ, orfaõ.  

142

Na gazeta, começámos por pesquisar o contexto dos verbos terminados em 
<aõ> não acentuados e verificamos que, tal como acontece com as formas 
verbais acentuadas na penúltima sílaba, também estas correspondem ao 
pretérito perfeito e não ao futuro, como seria de esperar, fazendo lembrar as 
palavras de Feijó quando refere que poucos são os que usam o acento, o que 
dificulta a aplicação da sua regra baseada na acentuação para distinguir este dois 
tempos. São vários os exemplos que podemos utilizar para comprovar esta 
asserção: asseguraraõ/asseguráraõ, elegeraõ/elegèraõ no século XVIII. Na 
centúria seguinte, verificamos que a forma do ditongo menos utilizada <aõ> 
corresponde sempre a um tempo futuro, sem o referido acento agudo ou 
circunflexo: passaraõ (1); poderaõ (1); receberaõ (1); seguiraõ (1). Por seu 
turno, na forma mais frequente <ão> alertamos também para o mesmo 
fenómeno que se passava com os exemplos do século XVIII, ou seja, formas 

 Já Feijó propõe a utilização de 
um acento agudo ou circunflexo na penúltima sílaba para o pretérito perfeito 
(partíraõ) e na última sílaba onde se encontra a desinência <ám> para o futuro. 

                                                      
141 Lembramos que estas surgem também com a forma atual <ão>. 
142 Williams (1991: 40-41) destaca a Ortografia de Barreto por ter sido este ortógrafo “[…] o 
primeiro a propor […] o uso moderno das grafias –ão e –am para distinguir as formas verbais da 
terceira pessoa do plural acentuadas das não acentuadas […]”. 
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verbais com e sem um acento agudo ou circunflexo para representar o mesmo 
tempo verbal, o pretérito perfeito (quebrarão/quebrárão; 
procurarão/procurárão), sendo apenas através da análise do seu contexto que 
conseguimos perceber que a forma não acentuada se trata de um exemplo de 
pretérito perfeito e não de futuro. Outros casos há em que a forma não 
acentuada corresponde de facto ao futuro (regularão) e a mesma forma verbal 
com o acento na penúltima sílaba serve para marcar o pretérito perfeito. As 
únicas formas inequívocas são as terminadas em <áõ>, mostrando ser esta uma 
palavra oxítona, cuja sílaba tónica é marcada pelo acento no <a> e a nasalidade 
expressa através do til no <o>, o que nos permite reconhecer estas formas como 
exemplos de futuro, que abundam nos dois textos: no século XVIII destacamos 
adiantaráõ (1); apresentaráõ (2); assistiráõ (5); marcharáõ (5); passaráõ (25); 
receberáõ (4) e no século XIX alistaráõ (1); apresentaráõ (5); combatteráõ (1); 
conheceráõ (5); ficaráõ (42); sahiráõ (8); trataráõ (5). Esta forma de 
representar o futuro e a proposta anterior para colocar os verbos no pretérito, 
que previa um acento na sílaba tónica, fazem parte das sugestões de Caetano de 
Lima para assegurar a oposição entre estes dois tempos, assente na colocação de 
dois diacríticos na mesma palavra em locais diferentes tendo em conta a posição 
da sílaba tónica (tratárão-trataráõ). 

A última tabela comprova a possibilidade de utilização, tal como previsto 
por Barreto, da grafia <am> em formas verbais em que o ditongo nasal surge 
em posição átona, como acontece com o pretérito perfeito dos exemplos do 
texto do século XVIII (convieram (1), fizeram (1), perderam (1), representaram 
(1). Os mesmos aparecem também, embora com uma frequência mais elevada, 
redigidos com as formas mais utilizadas <aõ> (convieraõ (5); fizeraõ (184); 
perdèraõ (17); representáraõ (2). Por sua vez, no século seguinte, não temos 
nenhum exemplo de forma verbal com a terminação em <am>. 
 

2.2.5 Ditongos <õe,oẽ> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
acclamações (1); 
acções (2); alterações 
(2); amoestações (2); 
canhões (2); Cantões 
(3); compõem (1); 
condições (3); 

acclamações (32); acções (49); accommodações (11); 
accomodações (3); accusações (5); acommodações 
(2); administrações (10); affeições (4); afflicções (3); 
aggressões (3); allusões (2); alterações (10); 
applicações (4); armações (3); arrematações (2); 
attenções (7); attestações (3); avaliações (2); 
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corações (1); 
direcções (1); 
dispõem (2); 
disposições (3); 
Dragões (1); 
embarcações (2); 
esquadrões (1); 
extorções (1); 
fortificações (4); 
imposições (1); 
informações (1); 
insinuações (1); 
munições (8); nações 
(1); negociações (3); 
obrigações (1); 
operações (2); 
orações (1); 
persuações (1); 
pertenções (1); 
petições (1); põem 
(1); povoações (1); 
proposições (2); 
razões (1); 
representações (1); 
Sermões (1); 
suppõem (1); 
Tecelões (1) 

averiguações (5); Barões (3); bastiões (2); batalhões 
(95); Bretões (4); caixões (7); Camões (7); certidões 
(4); cessões (9); chorões (2); Cirurgiões (8); 
collecções (2); combinações (8); commoções (2); 
commuções (1); communicações (44); compõe (40); 
compõem (27); conceções (1); concessões (1); 
condecorações (11); condições (138); considerações 
(25); consolações (5); conspirações (5); constituições 
(21); contribuições (26); (4); corações (47); cordões 
(2);  decisões (17); declamações (4); declarações 
(21); deliberações (33); demonstrações (24); depõe 
(5); direcções (10); discuções (1); discussões (23); 
dispõe (2); dispõem (2); disposições (130); 
dissenções (6); dissensões (9); eleições (11); 
embarcações (82); estações (2); estipulações (25); 
excepções (3); expõe (8); exportações (2); exposições 
(9); expressões (31); exprobações (2); facções (15); 
fortificações (37); funcções (50); funções (4); 
fundações (2); Fundições (2); gerações (4); 
graduações (17); gratificações (7); Grisões (2); 
guarnições (36); humiliações (2); impõem (4); 
importações (2); imposições (3); impressões (3); 
imputações (2); inclinações (2); increpações (2); 
indagações (10); indemnisações (34); individuações 
(3); informações (32); inquietações (14); Inquirições 
(2); insinuações (10); instituições (36); instrucções 
(62); insurreições (8); intenções (64); intimações (4); 
inundações (1); invasões (2); isenções (3); izenções 
(6); jurisdicções (1); ladrões (18); legações (21); 
legiões (28); legislações (1); leilões (10); lições (15); 
ligações (2); Mações (1); maldições (2); 
mancomunações (1); mansões (2); maquinações (23); 
meditações (3); milhões (187); Missões (5); 
modificações (9); montões (2); munições (53); nações 
(166); negociações (65); obrigações (32); occasiões 
(22); occupações (4); operações (83); opiniões (44); 
oppõe (8); oppõem (4); orações (9); Ordenações (3); 
Padrões (2); paixões (42); participações (17); 
penções (2); pensões (19); pertenções (4); porções 
(21); posições (34); possessões (24); povoações (41); 
precauções (26); preoccupações (5); privações (10); 
prizões (7); proclamações (32); producções (12); 
profissões (3); prohibições (5); promoções (22); 
propõe (28); Propõem (12); proporções (6); 
provisões (11); provocações (8); publicações (3); 
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questões (24); rações (12); ramificações (2); 
ratificações (27); razões (38); reclamações (41); 
recordações (5); reflexões (21); regulações (3); 
relações (101); religiões (6); repartições (14); 
representações (23); requisições (22); resoluções 
(13); reuniões (11); revoluções (18); secções (3); 
sedições (2); sermões (4), sessões (59); situações (1); 
sollicitações (3); subdivisões (2); sublevações (2); 
subscripções (7); suppõe (31); supposições (3); 
tenções (2); traducções (2); traições (5); transacções 
(19); usurpações (5); variações (2); varões (2) 

Tabela 29: Listagem de palavras com o ditongo <õe> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

acclamaçoẽs (2); attençoẽs (1); batalhoẽs (5); 
canhoẽs (7); Cantoẽs (2); Cirurgioẽs (1); 
commissoẽs (1); constituiçoẽs (1); Constituiçoẽs 
(1); contestaçoẽs (1); contribuiçoẽs (4); coraçoẽs 
(1); declaraçoẽs (1); deprecaçoẽs (1); disposiçoẽs 
(2); Dragoẽs (5); embarcaçoẽs (9); esquadroẽs 
(1); evazoẽs (1); exhortaçoẽs (1); expressoẽs (4); 
facçoẽs (1); galeoẽs (1); guarniçoẽs (1); 
insinuaçoẽs (1); instrucçoẽs (3); ínstrucçoẽs (1); 
instruçoẽs (1); intençoẽs (1); izençoẽs (1); 
milhoẽs (2); montoẽs (1); muniçoẽs (6); naçoẽs 
(1); negociaçoẽs (1); observaçoẽs (1); occasioẽs 
(1); operaçoẽs (2); opinioẽs (1); pensoẽs (1); 
pertençoẽs (1); perturbaçoẽs (1); preparaçoẽs 
(4); prohibiçoẽs (1); provisoẽs (1); razoẽs (2); 
representaçoẽs (2); resoluçoẽs (3) 

 

Tabela 30: Listagem de palavras com o ditongo <oẽ> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
No que diz respeito ao ditongo nasal [õj], destacamos, desde logo, a 

possibilidade deste surgir, no século XVIII, tal como acontecia no ditongo 
anterior, com o til no primeiro ou no segundo elemento <õe> ou <oẽ>. Este 
utiliza-se como forma de plural, visível nos exemplos coraçoẽs (1); opinioẽs 
(1); corações (1); Sermões (1), no século XVIII e corações (47); cordões (2); 
opiniões (44); sermões (4), no século XIX. Ademais, e tal como já havíamos 
registado para o ditongo <ães>, também aqui muitas vezes se usa a terminação 
em <oens>, fenómeno visível em muitos exemplos do século XVIII, do qual 
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retiramos apenas alguns: coraçoens (2); opinioens (5); sermoens (7). No século 
XIX, o autor utiliza apenas esta forma de plural na palavra feijoens, que aparece 
duas vezes. 

Podemos, então, concluir que as palavras que integram o ditongo nasal 
[ɐw̃], grafado <ão/aõ>, formam o plural através das desinências <ães>, <ões> e 
<ãos>, tendo em conta a sua base latina, por exemplo capitães (capitanes), 
sermões (sermones), aldeãos (aldeanos).  

 
Como se percebe depois de expostas as várias teorias acerca dos ditongos, 

torna-se claro que estes constituem um aspeto muito problemático para os 
ortógrafos, que tentam justificar as suas doutrinas com base em princípios 
etimológicos, analógicos e fonéticos, princípios muito díspares que lhes 
dificultam as suas opções e fundamentações teóricas. Por outro lado, os 
exemplos retirados da Gazeta setecentista e oitocentista mostram-nos que nem 
sempre existe uma filiação muito rígida a um determinado modelo ortográfico e 
que os princípios etimológicos são aplicados em paralelo com os da pronúncia. 
 

2.3  A utilização do <y> 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
abayxàrão (1); abayxo (8); aceytaçaõ (2); 
aceytar (6); aceytas (1); aceyte (2); affeyçoado 
(2); afoyto (1); Alfayate (1); alheyos (1); 
Almeyda (18); Almeyrante (4); alqueyre (1); 
apayxonados (2); aperfeyçoar (3); aperfeyçoou 
(1); apoyada (2); archeyros (2); artilheyros (5); 
atrincheyrados (1); aveya (2); aya (8); ayo (5); 
Ayres (4); azeyte (1); bandeyra (15); bayle (13); 
bayles (2); Bayona (4); bayonetas (2); bayrro 
(1); bayxa (8); boys (4); Brigadeyro (35); 
cadeyra (6); Caldeyra (2); Camareyra (3); 
carcereyro (5); Carneyro (4); carpinteyros (1); 
Carreyro (1); cativeyro (3); Cavalheyro (16); 
Cavalheyros (64); Cavalleyro (78); Cayetano 
(3); cheyo (8); chymicas (1); colheyta (2); 
comboy (44); comboyada (3); comboyadas (2); 
comboys (14); companheyro (2); Conselheyro 
(40); conveyo (13); Cordeyro (4); correyo (62); 
cuydado (68); debayxo (24); defeyto (1); delRey 

abysmar (5); abysmo (11); 
Acyprestes (6); Adelayde 
(1); analysada (3); analyse 
(17); Analytico (6); 
anonyma (7); anonymo 
(30); apocryfa (2); Arroyos 
(5); asylo (30); Ayres (31); 
Basylio (1); bayoneta (2); 
Chrysostomo (4); dynastia 
(25); Egypto (14); Elyseo 
(2); Embayxadores (1); 
Encyclopedia (4); 
Endymião (3); estylo (4); 
etymologico (1); fysica (5); 
fysico (7); fysionomia (2); 
Fyzica (1); Gymnasio (1); 
gymnosofistas (1); gyrar 
(2); gyravão (1); gyrei (1); 
gyro (5); hyate (5); hydra 
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(140); descuydo (2); desfeyto (3); deyxa (9); 
deyxando (41); deyxou (17); dezoyto (3); 
dinheyro (103); direyto (40); effeyto (105); 
Egypto (5); EIRey (5); eleyçaõ (12); eleyto (17); 
Eleytor (128); eleytoral (69); eleytos (2); elRey 
(240); Embayxador (225); Embayxatriz (2); 
engenheyro (9); estimarey (1); estrangeyros 
(49); farey (1); Fevereyro (46); Feyo (2); feyra 
(270); feyta (17); ficarey (1); Figueyra (1); 
Figueyredo (8); fogueyras (1); foy (556); Freyre 
(17); fronteyra (72); granadeyros (20); 
Guerreyro (1); herdeyro (19); hymno (1); 
inteyra (4); Janeyro (71); Jardineyro (1); Jayme 
(13); Jeronymo (4); joyas (5); labyrintho (1); 
leys (31); Leytaõ (6); leyte (3); ligeyros (5); 
livreyro (12); madeyra (5); maneyra (34); 
marinheyros (17); mãy (36); Maya (1); Mayo 
(76); mayor (173); mayores (47); mayoria (1); 
mayoridade (1); mãys (1); medianeyro (8); 
Mensageyro (1); meya (29); meyas (4); meyo 
(74); Monterroyo (2); morteyros (32); muy 
(173); muyta (88); muytas (186); muyto (303); 
muytos (256); mysterio (3); noyte (222); noyva 
(5); oytavo (7); oytenta (3); oyto (70); 
panegyrico (1); passageyros (2); passeyo (10); 
passeyos (2); pay (24); Payo (1); pays (2); 
Paysanos (4); payxão (2); payxoens (1); 
Payzanos (7); perfeyçaõ (3); perfeyção (5); 
pernoytou (3); peyto (5); pleyto (1); Porteyro 
(1); Presbytero (1); primeyra (95); primeyro 
(164); prisioneyros (36); queymar (5); queyra 
(34); queyxa (35); Raymundo (1); receyo (24); 
respeyto (34); respeytos (2); rey (335); reynado 
(15); Reynados (2); reynante (20); reynão (3); 
Reyno (515); Reynos (33); Reys (49); Reytor (5); 
ribeyra (30); roy (7); Royal (1); roys (2); 
satisfeyto (22); saya (4); sayba (2); seys (1); 
Seyxas (2); sobreveyo (11); sugeyto (2); 
suspeytar (5); terceyra (19); terreyro (2); teyma 
(1); thesoureyro (12); trayçaõ (1); traydores (3); 
treyçaõ (2); treyção (2); trincheyra (18); 
usureyros (2); vay (40); veleyra (1); verdadeyra 
(2); veyo (28); ViceRey (3); Vieyra (5) 

(4); Hydraulico (1); 
hydrogenio (1); hymno (6); 
hypocrisia (4); hypocrita 
(2); hypotheca (7); 
hypothecadas (2); 
hypothecado (1); 
hypothese (5); Hyppólito 
(1); Jayme (4); Jeronymo 
(43); joyas (1); Lyão (101); 
Lycêo (1); lyra (1); lyricas 
(1); lyrio (2); martyres 
(65); martyrio (5); 
martyrisado (1); may (8); 
Maya (2); Mayor (1); 
Mysterio (1); mysterioso 
(1); Mythologicas (1); 
olympica (1); panegyrico 
(5); Papyro (2); paralysa 
(1); paralysados (1); 
paralysar (5); paralysou 
(2); parocysmo (1); Payo 
(3); pays (2); Payva (1); 
Phylantropicos (1); 
Physiologicas (2); Poyares 
(1); Poyas (1); Presbytero 
(1); pyramide (2); 
Pyreneos (2); Pyrenéos 
(4); Pyrennéos (13); 
Raymundo (4); Rey (4); 
Reys (2); Royal (9); 
syllaba (1); symbolizava 
(1); symbolo (3); symfonias 
(2); symmetria (1); 
symptomas (7); syndicar 
(2); Syndico (2); synonimo 
(1); systema (112); 
systematica (1); 
systematicamente (1); typo 
(1); Typografia (1); 
typograficos (1); tyrannia 
(39); tyrannico (3); 
tyranno (58); tyrannos (6); 
tysica (1); Verney (1) 

Tabela 31: Listagem de palavras com <y> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 
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A primeira leitura que fazemos a esta tabela, à qual retirámos muitos dos 
topónimos e antropónimos, na sua maioria estrangeiros, prende-se com o 
número elevado de formas presentes na coluna do século XVIII, o que indicia 
uma perda de importância/utilização do <y> ao longo do tempo e sua 
substituição pelo <i>, fenómeno também percetível se tivermos em 
consideração as diferentes soluções ortográficas apresentadas por Barreto e, 
mais tarde, por Feijó. Para o primeiro, como já referimos, e à exceção do 
ditongo decrescente <ae>, usado em contextos muito específicos, todos os 
outros ditongos decrescentes com a semivogal [j] são grafados com <y>, como 
é o caso dos exemplos retirados da Gazeta setecentista abayxo (8), Eleytor 
(128), comboy (44), muy (173). Em todas as outras situações, Barreto não 
concorda com o uso de <y> etimológico. Para Feijó, o elemento semivocálico 
[j] surge representado por <i> e <y>, e embora ele reconheça ser desnecessário, 
o <y> continua a ser utilizado em contextos específicos, como se comprova 
pelos exemplos retirados do texto oitocentista. Percebemos que é usado como 
semivogal quando se encontra em posição intervocálica Maya (2), Payo (3); 
quando a grafia é consagrada pelo uso, em nomes como Rey (4), Pays (2) e em 
alguns apelidos. Relativamente a estes últimos, e tendo em conta os exemplos 
propostos por Feijó (Almeyda, Teixeyra, Correya, Madureyra), verificamos que 
o redator da Gazeta oitocentista preferia já a utilização da semivogal <i>, em 
palavras como Almeida, Teixeira, o que Feijó diz não ser errado.143

 

 O grafema 
<y> seria sempre necessário para representar as palavras greco-latinas: Syndico 
(2); pyramide (2); hypotheca (7); Egypto (14). 

2.4  Consonantismo 
 
O tratamento dos ditongos permitiu-nos perceber que este era um aspeto 

polémico do sistema gráfico português, devido à existência de diferentes 
critérios, que muitas vezes acabam até por ser contraditórios. No entanto, a 
representação gráfica das consoantes não é menos complicada e, por isso, 
decidimos analisar algumas das situações mais problemáticas para os ortógrafos 
em causa e perceber como essas teorias se aplicam no nosso texto. 

 

                                                      
143“Só nos appellidos o tem introduzido mais universalmente o uso, como Almeyda, Teixeyra, 
Correya, Madureyra, &c. mas quem o naõ usar, naõ erra.” (Feijó 1781: 102-103). 



139 
 

2.4.1 Grafemas <ca>, <co> e <cu> com valor de [k], 
<ce><ci>,<ça><ço><çu>,<s>com valor de <s>, 
<s> e <z> com valor de [z] 

 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
capitulo (5); caracter (37); carta 
(66); casa (271); casamento (16); 
cavallo (92); como (468); concurso 
(27); conferencia (62); conjuntura 
(22); cousa (47); comercio (1); culpa 
(7); curiosidade (6); cuydado (68); 
difficuldades (24); execuçaõ (21); 
obstaculo (4); particular (89); 
politica (3); procurador (11) 

agricultura (54); camisola (1), 
capitulo (1); carta (411); casamento 
(22); cavallo (75); como (1732); 
concurso (36); cousas (116); cuidado 
(81); culpa (10); curiosidade (14); 
difficuldade (28); executar (40); 
obstaculo (13); particular (182); 
politica (116); pouca (40); 
procurador (30); seculo (34) 

Tabela 32: Listagem de palavras com <ca>, <co> e <cu> com valor de [k] na  
GL-Setecentista e GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

açucar  (4); aliança (50); ameaça 
(2); avanços (1); excesso (5); forças 
(99); herança (2); incidente (1); 
licença (31); moço (8); paço (22); 
preço (18); reforço (10); sal (4); 
secretario (75); seguinte (144); 
serviço (111); sino (1); sitio (116); 
sobrinho (24); solemnidade (14); 
somma (40); sono (1); successo 
(158); superior (20); vizinhança 
(26) 

alliança (65); ameaça (23); cabeça 
(56); çapateiro (2); çapateiros (8); 
çapatos (2); cego (2); cidade (807); 
doçura (5); faço (23); herança (23); 
licença (73); moço (7); paço (129); 
preço (87); reforço (12); sabedoria 
(51); sal (12); sabio (18); satisfactoria 
(6); serviço (196); sitio (107); situação 
(122); solemnidade (37); successo (79); 
subdito (3); superior (92); supportar 
(9); vizinhança (15) 

Tabela 33: Listagem de palavras com <ça>, <ço>, <çu>, <ce>, <ci> e <s>  
com valor de [s] na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

acaso (1); acezas (1); casa (271); 
casamento (16); cinza (3); dezaseis 
(5); duqueza (84), firmeza (3); 
freguesia (2); freguezia (1); grandeza 
(14); nobreza (108); occasião (4); 
ousadia (1), ousados (1); princesa 
(67); princeza (12); pureza (1); 
quizer (9); quizeraõ (18); zelo (38) 

acaso (54); alteza (358); caseiro (4); 
cazeiro (1); cinza (1); cinzas (11); 
dezeseis (4); duqueza (85); occasião 
(131); ousada (1); ousadia (3); 
ousado (1); ouza (1); ouzadia (1); 
ouzavão (1); ouzou (1); freguesia (1); 
freguezia (73); pobreza (3); princeza 
(89); pureza (7); quiser (4); quizer 
(350); quizerão (25); zelo (83) 

Tabela 34: Listagem de palavras com <-s-> e <z> com valor de [z]  
na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
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No momento em que trata da letra <c>, Barreto distingue os diferentes sons 
que este grafema pode representar (cf. Barreto 1671: 116-121). Desta forma, se 
o <c> combinado com <a, o, u> em <ca, co, cu> representa o som [k], por outro 
lado a combinação desta consoante juntamente com <i> ou <e> em <ce, ci>, o 
<ç> com <a, o, u> em <ça, ço, çu> e o grafema <s>144 em contexto de início de 
sílaba corresponde ao som [s]. Por sua vez, Feijó considera que existem 
diferenças nas pronúncias de <ce,ci>, <ça,ço,çu> e <s>, que lhe permitem 
distinguir os referidos grafemas:145

Quando este último grafema se encontra em posição intervocálica, 
apresenta um valor diferente, de [z], o que causa uma certa dificuldade aos 
utilizadores do registo escrito da nossa língua, como consequência da falta de 
uma relação unívoca entre a grafia e a fonia, uma vez que temos dois grafemas 
<s> e <z> para representar o mesmo som. Segundo Barreto, a origem poderá ser 
um elemento útil no momento de opção entre o <s> e <z>.

 “[…] quem souber bem a differença destas 
duas letras na sua pronunciaçaõ, naõ terá dúvida, quando ha de escrever C, ou S, 
ou seja no principio, ou no meio das palavras.” (Feijó 1781: 46). O ortógrafo diz 
claramente que esta distinção na pronúncia nos permite saber com rigor que 
deve escrever-se, por exemplo, çapato, cabeça, faça, açucar, cebola, senado, 
sino e não sapato, cabessa, assucar, sebola, cenado, cino. Realçamos, desta 
enumeração, a possibilidade da grafia <ç> em posição inicial. Para quem não 
conseguir distinguir estas grafias recorrendo à pronúncia, terá de o fazer usando 
como critérios diferenciadores o princípio etimológico e da analogia, o que leva 
o autor a apresentar listagens de palavras que contemplam as diferentes grafias 
<c, ç, s>. 

146

                                                      
144 Barreto reconhece a este grafema o mesmo som que a <ç>: “Em o principio da diçã 
pronunciase como se fora dobrado, & soa á maneyra de ç, cõ cedilho; assi como sal, serea, sino, 
sono, suor.” (Barreto 1671: 160). 

 Por isso, ele 
escreve com <s>: ousado, ousar, ousadia, ocasiã, riso, uso, desejo, casa, 
casamento, caseyro, casal, clausula, Deos, conclusã, sã, lesã, causa, pausa, etc. 
No que se refere ao grafema <z>, este seria usado nos nomes femininos 
acabados em <eza>, (avareza, alteza, bruteza, careza, certeza, estreyteza, 
franqueza, fraqueza, fortaleza, frieza, firmeza, gentileza, grandeza, inteyreza, 

145 Também Monte Carmelo atribui realizações diferentes a <c> e <s> (cf. Gonçalves 2003: 110). 
146 “E para sabermos quando avemos usar de z, & quando de s, (que nã tẽ pouca dificuld ade) 
devemos considerar, a origem do nome, & dirivandose de algũ vocabulo Latino, que se escreva 
per s, tambẽ nós o escreveremos cõ elle […] (Barreto 1671: 161). 
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indeza, nobreza, pobreza), nas palavras oxítonas terminadas em <z> (arroz, 
capuz, Portuguez, perdiz, eficaz), nas terceiras pessoas do presente do 
indicativo dos verbos fazer, dizer, jazer, trazer (faz, diz, jaz, traz), na primeira 
pessoa do pretério perfeito do verbo pôr (puz) e seus derivados, nos numerais 
cardinais de dez a trezentos, e nas formas patronímicas (Gonsalvez, Martĩz).  

Feijó é mais pormenorizado e ultrapassa as considerações de Barreto na 
tentativa de resolver o problema do <s> com valor de [z]. Este propósito leva-o 
à apresentação de várias listas contendo exemplos grafados com <z> no meio e 
no final das palavras (azarento, duzia, fazenda, suavizar, capataz), restando 
todas as outras que não estão incluídas nas mesmas listagens e que se escrevem 
com <s>, para além das exceções que o autor contempla. Estas listas são 
precedidas de um conjunto de regras que o autor usa para as palavras grafadas 
com <z>: formas dos verbos fazer, dizer, trazer, o plural dos nomes que no 
singular acabam em <z> (cruz, luz, rapaz), substantivos femininos acabados em 
<eza> (avareza, grandeza),147

 
 numerais cardinais de dez até trezentos. 

No nosso corpus, e tendo por base os vários sons que o grafema <c> pode 
representar, facilmente encontramos exemplos que nos mostram que este pode 
apresentar o valor de [k] nas palavras politica, como, difficuldades, retiradas da 
primeira parte do corpus, e camisola, cousas, agricultura, da segunda parte. O 
segundo valor atribuído ao grafema, que corresponde ao som [s], encontra-se 
nas combinações <ce,ci,ça,ço,çu,s>, visíveis nos exemplos retirados do texto 
setecentista excesso, incidente, forças, avanços, açucar, secretario, e no texto 
oitocentista cego, cidade, cabeça, faço, doçura, sabedoria. No texto de 1815, e 
tal como Feijó havia já mencionado na centúria anterior, surge a grafia <ç> em 
posição inicial, nas palavras çapateiro (2), çapateiros (8), çapatos (2). 

Relativamente à diferença entre <-s-> e <z>, iremos tentar perceber, 
através de alguns exemplos, se as opções ortográficas dos redatores têm em 
conta o critério etimológico e se vão ao encontro das regras enunciadas pelos 
ortógrafos. Barreto refere, por exemplo, que ousado vem de ausus, e que por 
isso também ousar, ousadia se escrevem com <s>. De facto, na primeira parte 
do nosso corpus, referente ao século XVIII, é evidente o respeito pela origem do 
nome, e por isso temos ousadia (1), ousados (1); no entanto, no século XIX, 

                                                      
147 Esta regra tem uma exceção: “Mas Princesa, e Duquesa se escreverám com S, porque neste 
acaba Duques, Principes […]” (Feijó 1781: 104). 
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para além das formas ousada (1), ousadia (3), ousado (1), temos também ouza 
(1), ouzadia (1), ouzavão (1), ouzou (1), que não parecem considerar a origem 
da palavra. Relativamente ao nome casa, Barreto (1671: 161) diz: “ […] he tãbẽ 
vocabulo Latino, & dahi deduziremos casamento, caseyro, casal […]”. Mais 
uma vez, se no século XVIII as formas casa, casamento vão ao encontro das 
teorias do ortógrafo; na centúria seguinte, a existência das duas formas cazeiro 
(1) e caseiro (4) são indicadoras de um certo desrespeito pelo critério 
etimológico. Por último, se tivermos em conta a lista de palavras que Feijó 
apresenta escritas com <z>, verificamos que, em alguns exemplos, ele descura o 
lado etimológico, como se pode verificar no nome freguesia, que vem de 
filiuecclesiae e que, por isso, deveria escrever-se com <s>. A verdade é que, na 
prática, no nosso corpus, esta palavra surge com as duas formas nos dois 
séculos: freguesia (2) e freguezia (1) no século XVIII; freguesia (1) e freguezia 
(73) no século XIX, ainda que a diferença significativa no número de 
ocorrências mostre que a forma mais usada na centúria oitocentista fosse a 
apresentada por Feijó, desrespeitando a sua origem.148

Para a regra que prevê a utilização desta consoante nas palavras oxítonas 
acabadas em <z>, mencionamos apenas alguns de muitos exemplos presentes 
nos dois textos: arroz, eficaz, luz e nos gentílicos Portuguez, Inglez. Barreto 
admite também a utilização de <z> nas formas patronímicas, que surgem em 

 Tendo em conta a regra 
dos substantivos femininos acabados em <eza>, são vários os exemplos que 
podemos apresentar, dos quais destacamos nobreza (108), firmeza (3), grandeza 
(14) em 1715-1716; e alteza (358), pobreza (3), pureza (7) em 1815. Como já 
foi mencionado, Feijó prevê duas exceções a esta regra: princesa e duquesa, no 
entanto estas formas não existem no texto do século XIX, que apresenta um 
total de 89 ocorrências para o nome princeza e de 85 para duqueza. Na centúria 
anterior, coexistem as duas formas para representar o nome princesa, ainda que 
seja evidente a preferência pelo grafema <s>: princesa (67) e princeza (12). No 
caso da palavra duqueza, ela surge apenas grafada com <z>, num total de 84 
ocorrências. 

                                                      
148 A título de exemplo podemos referir algumas palavras que deveriam estar grafados com <s> 
de acordo com a etimologia e que surgem com <z>: é o caso do adjetivo acezas (1) e do nome 
cinzas (3) na GL-Setecentista e do nome cinza (1)/cinzas (11) na GL-Oitocentista, para além das 
formas do verbo querer que, no século XVIII, surge sempre com <z> (quiz, quizer, quizerão) e, 
no século XIX, ocorre em alternância grafado com <z> ou <s>, ainda que seja evidente a 
preferência pela primeira, como se comprova pela diferença numérica entre as duas formas (quiz, 
57/ quis, 5; quizer, 350/ quiser, 4).  



143 
 

maior número no século XVIII (Alvarez, Mendez, Sanchez), ainda que tenhamos 
também verificado a presença de uma no século XIX (Vasquez). 
 

2.4.2 grafemas <qua, quo> <ca, co> com valor de [k] 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
quãdo (4); quadrilhas (2); quaes 
(160); quaesquer (9); quais (1); 
qual (245); qualidade (21); 
qualidades (2); qualificador (1); 
qualquer (49); quando (66); 
quanta (1); quantas (2); quantia 
(2); quantidade (81); 
quantidades (1); quanto (131); 
quantos (6); quarenta (8); 
quarentena (7); quaresma (5); 
quarta (78); quarteis (42); 
quartel (13); quarto (37); 
quartos (4); quasi (42); 
quãtidade (1); quãto (4); 
quatorze (6); quatro (165); 
quatrocentas (1); quotidiana 
(1); quotidianamente (4) 

 

quadra (1); quadrada (1); quadradas (2); 
quadrado (3); quadrangular (1); quadrar 
(2); quadras (1); quadril (1); quadrilha 
(12); quadrilhas (15); quadrilongo (1); 
quadro (32); quadros (27); quaes (484); 
quaesquer (53); qual (912); qualidade 
(91); qualidades (34); qualificação (4); 
qualificadas (1); qualificado (1); 
qualificados (2); qualificando (1); 
qualificar (1); qualificarem (1); 
qualificavão (1); qualquer (252); quando 
(460); quanta (10); quantas (14); quantia 
(30); quantias (7); quantidade (13); 
quantidades (7); quanto (401); quantos 
(31); quão (20); quarenta (17); quarentena 
(9); Quaresma (4); quarta (102); quartas 
(9); quarteirão (3); quarteis (18); quartel 
(234); quarto (71); quartolas (5); quartos 
(44); quase (1); quasi (168); quatorze (10); 
quatro (243); quatrocentos (5); quota (6); 
quotas (1); quotidiana (7); quotidianos (1) 

Tabela 35: Listagem de palavras com <qua-> e <quo-> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
Relativamente a estas duas possibilidades, existe uma divergência entre os 

dois ortógrafos. Se Barreto (cf. 1671: 250) prevê a utilização de <ca, co> em 
palavras como calidade, cantidade, contia, nunca, cinco, ca, acola, como, Feijó 
(1781: 48-49, 88) opta pelas grafias usadas atualmente: <qua, quo> para 
palavras como quantidade, qualidade, quarenta, quotidiano e <ca, co, cu> para 
cama, arco, branco, cuco. 

Na gazeta, não existem marcas da proposta de Barreto. A tabela em que 
constam palavras iniciadas por <qua> e <quo> é reveladora de uma 
proximidade com a grafia atual, e, por sua vez, de um distanciamento 
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relativamente às opções de Barreto. Escreve-se, nos dois séculos, qualidade, 
quantidade, quantia, nunca, cinco, como, tal como previa Feijó. 

 
2.4.3 A utilização do <h>149

 
 

Barreto atribui-lhe três funções diferentes: a primeira prende-se com o 
facto de ser um elemento fundamental nos dígrafos <ch, lh, nh>, sendo 
classificado como letra;150 a segunda remete para a sua utilização como 
aspiração, referência herdada do latim, e que teria agora lugar em determinadas 
interjeições (ha, ha, ah, oh); por último, o <h> serve também como sinal 
distintivo em determinadas formas verbais dos verbos haver, ser, ir (por 
exemplo havia, houve, he,151

Feijó acrescenta que devemos ter em conta a origem da palavra, e por isso, 
ainda que não haja palavras portuguesas terminadas em <h>, ele apresenta 
alguns topónimos e antropónimos acabados desta forma, e condena aqueles que 
propõem a grafia <José> para o nome próprio <Joseph>.

 hia). Concluindo, diz-nos Barreto (1671: 135) que 
o <h> “[…] serve umas vezes de letra, outras de aspiraçã, outras de distinçã.” 

152

No nosso corpus, são vários os exemplos de palavras que se escrevem com 
os dígrafos portugueses <choque, China, ilha, Guilherme, Junho, tenho>, 
correspondendo à primeira função da letra <h> enunciada por Barreto. No que 
diz respeito à segunda função, a sua utilização em interjeições como elemento 
de aspiração, verificamos que ela tem lugar apenas no texto do século XIX. Ao 

 

                                                      
149 A propósito desta “letra”, verificamos que existem propostas muito distintas para a sua 
utilização. Destacamos, a título exemplificativo, a de Verney, que defendia a supressão total de 
“h” em todos os contextos, movido por um princípio fonético, que o separa da maioria dos 
ortógrafos. Numa tendência conservadora, estes manifestam uma ligação à etimologia e também 
ao uso, o que os distancia da linha radical de Verney. 
150 Tendo por base as teorias de alguns dos seus precursores relativamente à noção de aspiração 
que estes atribuem aos dígrafos referidos, Barreto (1671: 135) diz:  

Sonho me parece o que nossos Ortografos dizem acerca do ch, lh, nh, que elles 
chamam letras aspiradas, Concederalho eu se de cada uma dellas me deram uma 
figura, ou forma como os Gregos as tẽ para o th, ph, ch, ps, màs se nós nã temos 
carateres proprios para o ch, lh, nh, de que servẽ estas invẽções? O certo he que h, ẽ 
taes dĩções he letra; e nã aspiraçã […]” 

151 Williams (cf. 1991: 35) refere-se também à utilização do <h> nesta forma verbal para a 
distinguir da conjunção e.  
152 “[…] naõ devemos tirar aos nomes proprios indeclinaveis aquella terminaçaõ, com que 
passáraõ para o nosso uso, porque sem ella naõ ficarám proprios, nem se saberá, que nomes saõ 
[…]” (Feijó 1781: 71). 
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contrário do que seria considerado regra num texto jornalístico atual, não 
compatível com interjeições, que permitem exteriorizar determinados estados de 
espírito, na Gazeta oitocentista encontramos estes exemplos que aqui deixamos: 
“Oh bom Deos! […] Oh loucura da sapiencia do seculo! oh delirio! oh insulto 
da razão! […] Oh Providencia!” (GL, nº 97, 26 de abril de 1815: [III]). 

Neste texto é também visível a utilização do <h> como sinal distintivo nas 
formas dos verbos ser, haver, ir (he, havia, hia). No caso desta última, é de 
realçar que no século XIX, para além da forma verbal hia, que predomina, surge 
também, na gazeta, a forma îa, ainda que apenas uma vez. Para terminar, e 
tendo por base o exemplo apresentado por Feijó quando se refere ao 
antropónimo Joseph, constatamos a ocorrência desta forma no texto do século 
XVIII, o que não acontece na centúria seguinte, altura em que surge apenas a 
grafia <José>. 

Para além dos dígrafos portugueses, temos também os gregos <ch, ph, th>, 
sobre os quais nos iremos debruçar de seguida. Neste sentido, apresentamos as 
tabelas com exemplos da Gazeta que integram estes dígrafos, dos quais 
retirámos as palavras que correspondiam ao som [∫], no caso do dígrafo <ch>, 
produzindo uma fricativa palatal, mas que pode também representar uma 
oclusiva velar, como se torna evidente através dos exemplos que se seguem. 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Archiducado (2); Archiduque (37); 
Archiduques (1); Archiduqueza (10); 
Archiduquezas (13); Archiepiscopal (2); 
Archipelago (11); architecto (1); 
Architectura (1); archivos (1); charidade 
(3); charidades (1); charo (2); chimera 
(1); chimericos (1); christãa (11); 
Christaãs (1); Christãas (11); 
Christandade (17); Christaõ (3); 
Christão (2); Christaõs (31); Christãos 
(3); Christãs (4); Christiania (10); 
Christianissima (18); Christianissimo 
(30); Christiano (1); Christo (19); 
Christovaõ (6); Christtandade (1); 
chronologica (2); chymicas (1); 
Monarchas (1); Monarchia (1); 
Monarchico (1); Parochia (1); 
Parochiaes (2); Parocho (3); Parochos 

Archanjo (2); Archeologia (1); 
Archipelago (3); Archipélago (1); 
Architectura (1); Archivo (1); 
archivos (1); christã (10); 
Christandade (6); Christão (8); 
Christãos (20); Christãs (3); 
Christiania (4); Christianismo 
(4); Christianissima (39); 
Christianissimo (5); Christiano 
(6); Christina (2); Christino (1); 
Christo (58); Christovão (10); 
Christóvão (1); Chronica (2); 
chronicas (1); Chronologico (1); 
Chrysostomo (4); Chrystovão (1); 
Chymica (1); Eucharistia (1); 
Eucharistico (1); machiavelice 
(1); machiavelismo (1); Parochial 
(1); Parocho (1); Parochos (1); 
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(2); Paschoa (2); Patriarcha (5); 
Patriarchal (5); Sepulchro (1) 

Parrochos (1); Patriarcha (2); 
Patriarchado (1); Patriarchal (3) 

Tabela 36: Listagem de palavras que contêm o dígrafo <ch> com valor de [k]  
na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Adolpho (2); Cephalonia (3); Delphino (8); 
geographia (2); Geographos (1); Jesepha (1); 
Joseph (91); Josepha (1); Ludolpho (1); 
orphans (1); Orphaõs (1); ortographia (1); 
ortographicas (1); Phenix (2); Philipe (2); 
Philipsbourg (1); Philipsburgo (1); Philipston 
(1); Philisburgo (1); Philosofia (1); Raphael (1); 
Rodolpho (2); Saphorino (2); Sophi (3); Sophia 
(4); triumpho (2); tropheos (2) 

Calligraphia (1); 
Cosmographia (1); 
Ephemerides (1); 
Geographia (2); 
Philantropo (1); Philippe 
(1); Philippeville (7); 
Philosophia (1); 
Phylantropicos (1); 
Physiologicas (2); Raphael 
(3); Sophocles (1); 
Tipographia (1) 

Tabela 37: Listagem de palavras com <ph> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
author (32); authora (1); 
authores (6); authoridade 
(19); authorizar (1); Balthasar 
(1); Balthazar (1); balthico 
(18); Bartholameo (1); 
Bartholomeu (1); Carthagena 
(1); Catharina (5); Cathedral 
(21); Catherina (7); catholica 
(41); Catholicas (5); 
Catholico (25); Catholicos 
(49); Corintho (8); Ethiopia 
(2); Jacintho (4); labyrintho 
(1); Lithuana (1); Lithuanas 
(1); Lithuania (9); Lithuano 
(2); Lithuanos (4); Lutheranos 
(1); Mathematica (3); 
Mathematicas (3); Mathias 
(5); methodo (5); patheticos 
(1); theatro (5); theatros (2); 
Theodoro (1); Theodosio (1); 
Theologia (10); Theologo (1); 
Theologos (4); Theresa (2); 
Thermometro (1); Theses (1); 
thesouraria (8); Thesoureiro 

Agatha (1); anathema (2); anáthema (1); 
anfitheatro (1); antipathia (1); apathia (3); 
apathica (1); Arithmetica (10); Arithmetico 
(2); Atheismo (1); Athenas (5); Athenienses 
(4); athêo (1); authentica (6); authenticado 
(1); authenticas (7); authenticidade (4); 
authentico (5); author (62); authora (3); 
authores (32); authoridade (115); 
authoridades (117); authorisa (5); 
authorisação (4); authorisada (6); 
authorisadas (3); authorisado (12); 
authorisados (22); authorisando (1); 
authorisão (1); authorisar (2); authorisaráõ 
(1); authorisava (3); authorisavão (1); 
authoriso (1); authorisou (2); authorizada 
(1); authorizadas (1); authorizado (8); 
authorizados (2); authorizão (1); authorizar 
(1); authorizára (1); authorizava (1); 
Balthasar (2); Bartholomeo (3); 
Bartholomeu (3); bibliotheca (9); Catharina 
(26); cathecismo (1); Cathederal (3); 
Cathedraes (1); Cathedral (28); 
Cathedraticos (1); cathegoria (1); 
cathegorico (1); Catholica (48); Catholicas 
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(1); thesoureyro (12); 
thesoureyros (1); thesouro 
(17); Theutonica (1); Thomar 
(2); Thomas (2); Thomás (16); 
Thomàs (18); Thomè (2); 
throno (16) 

(5); catholico (12); Catholicos (18); 
desthronar (1); desthronárão (1); 
enthusiasmo (62); enthusiastas (1); epotheca 
(1); ethéreas (1); Ethiopia (2); Gothica (1); 
hipothecadas (1); hypotheca (7); 
hypothecada (1); hypothecadas (2); 
hypothecado (1); hypothecando (1); 
hypothecas (4); hypothese (5); Jacintho (18); 
lithurgico (1); Lutherana (1); Lutheranas 
(1); Lutheranismo (1); Lutherano (1); 
Lutheranos (1); Mathematica (7); 
mathematicamente (1); Mathematicas (5); 
Matheus (7); Mathias (10); Mattheus (1); 
methafisicas (1); methodo (13); 
Mythologicas (1); Orthografia (2); pathetica 
(2); patheticas (1); pathetico (1); patheticos 
(2); Rethorica (1); Rhethorica (2); theatral 
(1); theatro (78); theatros (13); theocracias 
(1); Theodorico (1); Theodoro (3); 
Theodozio (1); Theologia (4); Theologicas 
(1); Theologo (1); Theologos (1); theor (28); 
theoria (2); theórica (1); theoricamente (1); 
theoricos (2); Theresa (2); Thereza (12); 
thermometro (1); thermómetro (1); 
thesouraria (9); thesourarias (23); 
thesoureiro (13); thesoureiros (6); Thesouro 
(15); thesouros (11); Thezouraria (1); 
Thomas (3); Thomás (42); Thomaz (8); 
Thomé (9); throno (225); thronos (11) 

Tabela 38: Listagem de palavras com <th> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 
Fundada numa herança greco-latina, a ortografia portuguesa está 

fortemente marcada por elementos gráficos característicos destas duas línguas, 
motivo por que o critério etimológico se destaca na aplicação destas grafias 
cultas.  

No que se refere aos dígrafos gregos, <ch,ph,th>, Barreto (1671: 188-189), 
recorrendo à vernaculização, e amparado por um critério fonético, propõe a 
supressão dos mesmos e a utilização da forma aportuguesada de <ca, co, cu, 
que, qui, f, t>, para além de não usar o <h> em posição etimológica inicial, 
como o provam os exemplos por ele apresentados (fantasia, fantasma, Filipe, 
filosofia, Arcanjo, Monarquia, omem, umano). A exceção fica reservada para os 
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casos em que a forma etimologizante se torna mais clara e, deste modo, Chiron 
seria opção em vez de Ciron ou Quiron.  

Por seu turno, Feijó, relativamente ao dígrafo <ph>, refere: 
 

[…] na Orthografia das palavras Gregas, que saõ nomes proprios, 
naõ se mude o Ph em F, para as naõ fazermos improprias, e tirar-
lhes o distinctivo de que saõ Gregas. Nas appellativas, quem usar 
de Ph, escreverá sem erro, e por analogia; quem escrever com F, 
fará a palavra Grega aportuguezada; e naõ deixará de escrever 
bem; porque sempre fica a mesma pronunciaçaõ. (Feijó 1781: 61).  

 
Neste sentido, verificamos que admite a grafia com <ph> e também com 

<f>, como são claros os exemplos Euphrates e Orthografia. Relativamente ao 
dígrafo <ch> nas palavras greco-latinas, verificamos que a teoria de Feijó é 
ambígua, na medida em que não partilha da opinião de Barreto, que defende a 
grafia <qu> para representar o som [k], nem adota, por outro lado, uma grafia 
totalmente etimológica. O que se nota, através dos exemplos que utiliza, é a 
opção pelas duas grafias <c> e <ch>, visível nos exemplos 
escholastico/escolastico, eschola/escòla, ainda que possamos afirmar que o 
autor concorda com a manutenção do dígrafo <ch> nas palavras greco-latinas. 
No que diz respeito ao dígrafo <th>, Feijó (1781: 95-96) assume uma postura 
mais etimologizante do que Barreto, visível na lista de palavras que apresenta 
(Orthografia, Dipthongo, Hypothecar, Thomás), em que se torna claro que ele 
concorda com a utilização de palavras escritas com o <th> aspirado. 

Esta postura discordante dos dois estudiosos da ortografia portuguesa 
relativamente à adoção dos dígrafos gregos153

 

 é reveladora de duas conceções 
diferentes do sistema ortográfico, que opõe a tradição à modernidade, num 
confronto entre uma tendência diacrónica e sincrónica. 

Na prática, e depois de analisarmos as teorias defendidas pelos ortógrafos 
relativamente aos dígrafos gregos, verificamos que os nossos redatores, 
norteados por um critério de facultatividade, não assumem uma opção clara 
quanto à sua utilização. Se começarmos por atentar na tabela em que constam 
palavras com o dígrafo <ch>, verificamos que a maioria delas surge também 

                                                      
153 “ […] os grupos grecizantes são um exemplo acabado da forma como a doutrina ortográfica de 
Madureira Feijó confere à grafia a função de patente genealógica da língua.” (Gonçalves 1992: 
85).  
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com a grafia <qu> ou <c>, como nos mostram os exemplos retirados do corpus: 
no século XVIII temos caridade (3), caro (1), caros (3), caridade (3), quimera 
(1), Cristiania (1), Monarca (6), Monarcas (2), Monarquia (22), Paroquias (1), 
Pascoa (8), Pascoal (54), Pascoela (1), Patriarca (10), Patriarcal (1), enquanto 
que no século XIX podemos encontrar as palavras Arcanjo (1), Arquitecto (2), 
Arquitectos (2), Arquivista (2), arquivos (6), quimicas (2), Quimico (3), 
parroquia (2), Parroquial (1), parroquianos (1), parroquias (1), Patriarca (2), 
Patriarcal (5), Patriarcas (2). 

Esta opção pela dupla grafia conduz-nos a Feijó, que teoricamente não 
tenta impor uma grafia totalmente etimologizante, mas também não concorda 
com Barreto quando este manifesta a sua preferência pela utilização de <qu> 
em detrimento do dígrafo <ch> para representar o som [k]. No entanto, apesar 
de Feijó usar simultaneamente as duas grafias <ch>/<c> e <ch>/<qu> em 
algumas palavras, podemos concluir que a grafia que ele prefere é a 
etimológica. O nosso corpus é exemplo de uma certa confusão a este nível, uma 
vez que não há uniformidade na escolha de uma determinada grafia, como se 
torna claro pela palavra monarquia (22)/monarchia (1), no entanto a 
significativa diferença do número de ocorrências pode ser já um indicador da 
preferência manifestada pelo redator. Neste caso, seguindo a linha ortográfica 
de Barreto, podemos afirmar que há uma opção pela grafia <qu> para 
representar o som [k]. Para além destas palavras que exemplificam casos de 
dupla grafia, temos outras situações em que é notório o abandono de uma grafia 
rigorosamente etimológica, uma vez que se substitui o dígrafo <ch> por <c> ou 
<qu>. Este número aumenta do século XVIII para o XIX. Alguns desses 
exemplos são: coro (2), escola (9), escolas (2), Escolastica (1), no século XVIII 
e Arquiduque (64), Arquiduques (12), Arquiduqueza (44), Arquiduquezas (4), 
coro (3), escola (8), escóla (10), escolas (2), escólas (5), escolastica (2), 
Monarca (104), Monarcas (46), monarquia (68), Monarquias (8), Monarquica 
(1), Monarquico (4), quimera (1), quimeras (3), quimerica (3), quimericos (1), 
no século XIX. 

Relativamente ao dígrafo <ph>, a situação é muito semelhante e, por isso, 
seguindo a mesma metodologia, apresentamos algumas palavras que surgem 
com a dupla grafia <ph>/<f>. Desta forma, e depois de olharmos para a tabela 
com as palavras redigidas com <ph>, atentemos nestes exemplos escritos com 
<f>: no século XVIII temos Felipe (9), Felippa (1), Felippe (17), Filipsburgo 
(3), Geografia (1), Adolfo (1), orfaons (1), Orfaõs (2), Rafael (2), Sofia (1), 
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triunfo (11); no século XIX são exemplos Topografia (1), topografica (1), 
Typografia (1), typograficos (1), Geografia (3), geografica (5), Geograficas (6), 
Geografico (2), Geograficos (4), Orthografia (2), Filadelfia (1), Filantropica 
(1), Filippe (20), Filippeville (9), Filippinas (1), filosofia (20), filosofica (2), 
filosoficamente (1), filosoficas (4), Filosofico (1), Filosoficos (1), filosofos (5), 
Metafisicos (1), metaforas (1), methafisicas (1), Rafael (9), Sofia (1), sofisma 
(1), sofismas (3), sofistico (1), troféo (1), trofeos (1), troféos (4), triunfo (34), 
triunfos (11), orfã (3), Orfão (1), orfãos (42), Orfãs (1).  

Grande parte destas palavras surge na lista de Feijó, em que constam as 
palavras que devem ser escritas com <ph>, e, de facto, algumas apresentam a 
dupla grafia <ph>/<f>, como é o caso de Geografia/Geographia, o que poderá 
indiciar uma certa confusão em relação à grafia correta para estas palavras, e 
uma tendência para a grafia poposta por Barreto, descurando o fator 
etimológico e aproximando-se de uma grafia aportuguesada.  

Por último, falta apenas analisar o dígrafo <th> e verificamos que, também 
neste caso, temos a presença da dupla grafia: autor/author. Depois de uma 
pesquisa pelos nomes que são simultaneamente redigidos com <t> e <th>, 
percebemos que o seu número era menor do que acontecia com os outros 
dígrafos. Neste caso, no século XVIII, com o grafema <t> temos autor (3), 
autores (2), autoridade (5), autorizou (1), Jacinto (1), Lituania (35), Lituano 
(3), Lituanos (8), Luterano (1), Teresa (5), trono (17) e, no século XIX, 
antipaticos (1), autorisado (1), Catolica (1), destronar (1), Jacinto (4), 
Metafisicos (1), Rhetorica (1). Parece haver aqui uma preferência pelo <th> 
aspirado nos dois séculos, que se torna clara se tivermos em conta o número de 
ocorrências do mesmo em alguns exemplos: author (32) / autor (3) no século 
XVIII; catholica (48) /catolica (1) no século XIX. 
 

2.4.4 Nexos consonânticos: <bd,cç,ct,gd,gm,gn,mn,mpt,pç,ps,pt> 
 

Feijó justifica a existência destes nexos consonânticos, formados por 
consoantes que podem ser mudas154

                                                      
154 Lembramos que muitos destes nexos consonânticos, que ganharam força na centúria 
setecentista, com Feijó, só agora, em pleno século XXI, são eliminados, como é o caso da 
consoante muda <c> na palavra acção. 

 ou pronunciadas, recorrendo à analogia 
com as palavras latinas e apresenta-os através de listagens completas de 
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palavras, das quais deixamos aqui apenas um exemplo retirado da Gazeta para 
cada um dos casos enunciados: subditos, acção, acto, Magdalena, augmentar, 
assignado, digno,155

                                                      
155 Alguns latinismos conseguem impor-se e expulsar as formas antigas, como é o caso de digno, 
que substitui dino, e fazem agora parte do português. Um número considerável de formas 
alatinadas entrou na nossa língua no século XVI devido à admiração que os autores sentiam por 
esta língua culta e continuam ainda hoje a integrar o vocabulário do português. Neste período 
“[…] a admiração que já existia pelo latim, redobrou, subjugando os espíritos por forma tal, que a 
sua ortografia tornou-se o modelo da nossa, que foi em grande parte posta de lado, em prejuízo da 
língua, da qual muitos sons deixaram de ser representados consoante a sua pronúncia secular.” 
(Nunes 1989: 196). 

 solemnidade, sumptuoso, excepção, pseudo, excepto. 
Contrariamente a esta doutrina mais etimologizante e assente no primado do 
princípio fonético, Barreto critica a utilização desta grafia por parte de alguns 
ortógrafos, por considerar que devemos escrever conforme pronunciamos 
(condeno, dano, solene, sono), grafando apenas as consoantes que têm 
articulação própria, numa valorização evidente do lado fonético. No nosso 
corpus, apesar de surgirem com mais frequência as formas eruditas, podemos 
afirmar que existe uma certa flutuação relativamente ao sistema gráfico 
adotado, decorrente da oscilação entre a etimologia e a fonética, que condiciona 
as teorias dos ortógrafos, mas que acaba também por afetar aqueles que usam a 
língua diariamente. Neste sentido, deixamos aqui alguns exemplos da oscilação 
entre os dois critérios, reveladora de um fenómeno de distanciamento 
relativamente à forma clássica e de uma aproximação à forma portuguesa que 
temos atualmente: augmentado (5), augmentando (6), augmento (12)/ 
aumentado (1), aumentando (1), aumento (1); assignado (17), assignalou (2), 
assignar (8), assignatura (1) / assinado (3), assinalou (1), assinar (1), 
assinatura (1); victoria (15), victorias (2) / vitoria (21), vitorias (4), vitoriosas 
(1), vitoriosos (1); condemnado (2), condemnados (8), condemnando (1), 
condemnar (2), condemnàraõ (1) / condenaçaõ (1), condenação (1), 
condenadas (1), condenado (3), condenados (10), condennárão (1), condenou 
(2); damno (7) / dano (4); discripçaõ (1)/ discriçaõ (3), discrição (2) no século 
XVIII. No texto do século XIX, notamos, de uma forma mais evidente, uma 
preferência pela grafia culta. Depois de pesquisar os mesmos grupos 
consonânticos que no século XVIII, encontramos as palavras: assinado (1), 
assinados (1) / assignado (171), assignados (38); condemna (4), condemnação 
(2), condemnadas (1), condemnado (15), condemnadores (1), condemnados 
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(10), condemnando (1), condemnão (6), condemnar (1), condemnárão (1), 
condemnaria (1), condemnou (5), condenado (1), condenou (1). 
 

2.4.4.1 Grafia nunesiana mais etimologizante: <s+consoante> 
sem o <e> protético. 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Sceptro (1); sciencia (1); 
sciencias (3); Scio (1); scisma (1); 
Scismaticos (1); Scolastica (1) 

 

scena (22); scenario (1); scenas (11); 
sceptro (27); sceptros (1); sciencia (16); 
sciencias (49); sciente (20); scientes (7); 
scientificas (1); scintillando (1); 
scintillar (1); scisma (2) 

Tabela 39: Listagem de palavras com <sc-> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Stockholmo (4); Strasburgo (4);  Strasburgo (61); Stockholmo (9) 

Tabela 40: Listagem de palavras com  <st-> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 
No século XVII, Barreto, representando uma perspetiva fonética ou 

sincrónica, rejeita as propostas de Duarte Nunes de Leão, que assentam no 
primado do critério etimológico ou diacrónico. Deste modo, recusa-se a aceitar 
esta proposta de grafia e assume uma postura muito crítica156 em relação ao 
defensor da mesma. Neste sentido, ao contrário de Nunes de Leão, que defende 
as fomas studo, star, scriptura, Barreto prevê a prótese do <e> em estudo, estar, 
esperar, escritura,157 tendo em conta um critério de base acústica. Por sua vez, 
Feijó, uns anos mais tarde, recupera esta grafia mais etimologizante e apresenta 
uma lista158 com quase todas as palavras159

                                                      
156 Relativamente à grafia <sc->, preconizada por Leão, diz Barreto (1671: 242): “Em nenhuma 
cousa verdadeyramente achey a este Autor mays despropositado, que nesta regra, & assi advirto 
que tudo o que se nella comprende, se deve fazer ao revez.” 

 que, à semelhança do que acontecia 

157 “A pedra de toque da discordância de Barreto relativamente a Nunes de Leão reside sobretudo 
na reposição artificial de grupos consonânticos latinos, repetidas vezes condenada […] numa 
evidente filiação na perspectiva sincrónica, da qual decorre a afirmação da autonomia do modelo 
ortográfico da língua portuguesa com respeito à matriz latina.” (Gonçalves 2003: 875). 
158 “Ainda que na nossa lingua todas as palavras, que no latim principiaõ por ʃ, e consoante, 
podem principiar por e; com tudo, ha humas taõ alatinadas, que seria impropriedade naõ se 
escreverem com a mesma Orthografia.” (Feijó 1781: 449). 
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com a sua origem latina, deveriam ser escritas sem o <e> protético, apesar de 
muitas vezes existir também a forma vernácula. Ele próprio coloca as duas 
formas, escrevendo a palavra “uso” para identificar a forma vernácula, no 
entanto, é notória a sua preferência pela grafia latinizante, o que levou 
Gonçalves (1992: 85) a tecer o seguinte comentário: “ […] estas formas são 
uma manifestação de erudição greco-latina, reflectindo-se negativamente na 
alfabetização e no papel que a escrita desempenha como agente de socialização 
dos saberes.” 

No que diz respeito à Gazeta, optámos por fazer uma pesquisa das 
principais combinações do <s> inicial com outras consoantes <sc->, <st-> e 
<sp->,160 e o resultado foi apenas algumas palavras, que, no caso da combinação 
<st->, se reduzem a dois topónimos. Para outro ortógrafo conhecido, Caetano de 
Lima, este grupo consonântico <sc> pode implicar ou não a prótese do <e>, 
conforme o contexto em que se encontra, isto é, se for seguido das vogais 
<a,o,u> ou de consoante, recomenda-se a dita prótese, o que não se verifica se 
este grupo for seguido de <e,i>,161 sempre em contexto inicial162

                                                                                                                                  
159 As palavras presentes nesta lista, que podem ser classificadas como cultismos, pertencem a 
áreas temáticas específicas, das quais se destacam as ciências, mitologia e a toponímia (cf. 
Kemmler 2001: 214). 

 de palavra. 
Desta forma, tendo em conta os exemplos apresentados na tabela, encontramos 
esta teoria aplicada a palavras como sciencia, scisma, excetuando-se apenas 
uma ocorrência da palavra Scolastica, que surge também com a forma 
defendida pelo autor, com o <e> protético. Tendo por referência a listagem 
produzida por Feijó, decidimos proceder a outra pesquisa para verificar se 

160 Não apresentamos uma tabela com os resultados obtidos para <sp-> uma vez que se tratava 
apenas de topónimos e antropónimos estrangeiros. 
161 Williams (1991: 77) refere que a combinação de sc inicial com estas vogais (e, i) não impede 
que haja a prótese do <e>, no entanto diz-nos que este fenómeno fonético não ocorreu em 
palavras eruditas com sc inicial seguido de e ou i:  

Encontra-se o e protético com sc inicial seguido de e ou i: scindo > escindo. Mas 
êle não se desenvolveu em palavras eruditas com sc inicial seguido de e ou i: 
scēnam > cena; sceptrum > cetro; scient ĭam > ciência; scillam > cila; scintillam > 
esp. centella > centelha  

162 Este grupo consonântico <sc> surge também no interior da palavra, em obediência à 
etimologia. No nosso corpus, no século XVIII, tal como acontecia com os outros grupos 
consonânticos, encontramos exemplos desta grafia e da grafia simples, como em naceo (9), nacer 
(3), naceraõ (2), nacido (6), nacimento (25) / nasceo (2), nascer (2), nasceraõ (1), nascido (2), 
nascimento (20); crecem (1), crecendo (3), crecer (1), crecido (3) / cresce (1), cresceo (1), 
crescido (1); descem (1), desceo (1) / decendo (1), decer (1), fenómeno que não registamos no 
século XIX, à exceção da palavra nacença, que ocorre em simultâneo com a forma nascença.  
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algumas daquelas palavras apareciam no corpus e qual a forma que o redator 
havia escolhido. Deste trabalho, resultaram algumas palavras, das quais 
destacamos escala, Escocia, escolastica, espaço, espirito, espontaneo, estatua, 
estratagema, não existindo diferença significativa entre os dois séculos. Estes 
são apenas alguns exemplos que nos podem indicar a escolha de um caminho 
menos etimologizante, numa rutura com os costumes gráficos latinos e a opção 
por uma forma mais portuguesa, mais próxima do que nós temos atualmente.  
 

2.4.5 Letras dobradas 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Abbade (53); Abbades (2); Abbadia (4); 
Abbadias (1); sabbado (120) 

Abbade (37); Abbadia (5); 
abbreviado (1); sabbado (111); 
sabbados (7) 

Tabela 41: Listagem de palavras com <bb> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Budde (4); Middleton 
(1); Widdrington (3); 
addressa (1) 

addição (6); addiciona (1); addicionaes (3); 
addicional (26); addições (1); addicta (2); 
addictas (6); addicto (12); addictos (8); addido 
(4); addidos (1); adduz (2) 

Tabela 42: Listagem de palavras com <dd> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
affabilidade (1); affavelmente (1); 
affectas (1); affectava (1); affecto 
(6); affectos (2); affeição (1); 
affeiçoados (1); affeyçoadas (2); 
affeyçoado (2); affeyçoados (1); 
affiança (1); affirma (4); 
affirmaçoens (1); affirmaõ (1); 
afflicçaõ (1); afflicção (1); 
affliçoens (1); afflicta (3); afflictas 
(1);afflictos (1); affluencia (2); 
affogáraõ (1); Affonso (8); affoutos 
(1); affugentar (1); caffé (1); caffê 
(1); diffamatorias (1); differẽça (1); 
differẽças (1); differença (9); 
differençados (1); differenças (60); 
differente (11); differentemente (4); 
differentes (39); differir (1); 

affabilidade (2); affaga (3); affastado 
(4); affastar (23); affastará (1); 
affastára (1); affastárão (1); affastarem 
(2); affastasse (1); affastem (2); affavel 
(2); affecta (2); affectação (2); 
affectará (1); affecto (14); affectos (8); 
affectuosa (2); affectuosas (2); 
affectuosissimos (1); affectuosos (5); 
affeição (37); affeiçoada (8); 
affeiçoadas (2); affeiçoados (10); 
affeições (4); affeitos (1); afferrados 
(3); afferro (1); affiança (4); 
affiançados (2); affianção (3); 
affiançar (6); affiançou (1); affinidade 
(1); affirma (66); affixada (3); affixado 
(4); affixar (22); affixárão (1); 
affixarem (1); afflicção (8); afflicções 
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differira (1); differirà (1); differiraõ 
(1); difficil (6); difficuldade (9); 
difficuldades (24); difficulta (1); 
difficultaõ (1); difficultar (2); 
difficultariaõ (1); difficultosa (1); 
difficultoso (2); diffundido (1); 
diffusamente (1); effectiva (2); 
effectivamente (16); effectivas (4); 
effectivo (1); effectivos (1); effeito 
(3); effeitos (2); effeituar (1); 
effeyto (105); effeytos (19); 
effeytuar (2); efficacia (4); 
efficasissimo (1); efficaz (3); 
efficazes (4); efficàzmente (1); 
effigies (1); indifferença (2); 
indifferente (1); indifferentes (2); 
offendaõ (1); offender (2); 
offendèraõ (1); offendi (1); 
offendido (2); offendidos (1); 
offensiva (3); offerece (12); 
offerecem (3); offerecendo (4); 
offerecendolhe(2);offerecendolhes(
1); offerecendose (1); offereceo 
(12); offerecer (11); offereceraõ 
(2); offerecerão (1); offerecéraõ 
(1); offerecèraõ (7); offerecèrão 
(1); offerecerse (1); offerecesse (1); 
offerecia (1); offerecida (1); 
offerecido (4); offerecidos (1); 
offerta (6); offertas (1); officiado 
(1); officiaes (185); official (15); 
Officina (59); officinas (2); Officio 
(43); officios (36); sufficiente (3); 
sufficientemente (3) 

(3); afflicta (1); afflictivas (1); afflicto 
(3); afflige (1); affligem (3); affligia 
(2); affligido (4); affligio (3); affligir 
(4); affligirão (2); affluía (1); 
affoitamente (1); affoitar (1); affoitarão 
(1); affoitas (1); Affonço (2); Affonso 
(1); afforada (1); afforão (1); afforar 
(6); affouteza (1); affronta (2); 
affrontar (1); affrouxar (3); affrouxou 
(4); caffé (1); desaffeição (4); 
desaffeiçoados (6); differem (1); 
differença (25); differente (4); 
differentes (37); differido (1); differir 
(4); differisse (1); difficil (23); 
difficilimas (2); difficilimo (2); 
difficuldade (28); difficuldades (43); 
difficultosa (4); difficultosas (1); 
diffundida (1); diffundindose (1); 
effectiva (14); effectivamente (4); 
effectivas (6); effectivo (39); effectivos 
(8); effectuar (14); effectuarem (1); 
effectue (2); effeito (190); effeitos (66); 
effeituada (1); effeituado (5); effeituou 
(4); effetuar (1); efficacia (2); efficazes 
(14); efficazmente (6); effigie (4); 
effusão (9); indefferença (1); 
insufficiencia (3); offender (7); 
offendida (3); offensa (6); offensiva (2); 
offerece (30); offereceo (23); offertas 
(3); officiaes (454); official (183); 
officialmente (30); Officio (167); 
officiosa (2); soffrão (4); soffrião (4); 
soffrivelmente (2); sufficiente (34); 
sufficientes (10); suffocarem (3) 

Tabela 43: Listagem de palavras com <ff> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
aggravos (8); 
aggregadas (1); 
aggregáraõ (1); 
Desaggravo (1); 
diggnidade (1) 

 
 

aggrava (1); aggravada (4); aggravado (3); 
Aggravante (2); Aggravantes (1); aggravão (1); 
aggravar (4); aggravarem (1); Aggravistas (1); 
aggravo (2); aggravos (13); aggregadas (1); 
aggregado (73); aggregados (5); aggregando (1); 
aggregar (3); aggregárão (1); aggregasse (1); 
aggregassem (1); aggressão (6); aggressões (3); 
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aggressor (1); aggressores (3); exaggera (2); 
exaggeração (1); exaggerações (1); exaggerada (3); 
exaggeradas (5); exaggerado (5); exaggerou (1); 
suggere (1); suggeria (1); suggerida (1); suggerido (2); 
suggeridos (1); suggerir (5); suggestões (4) 

Tabela 44: Listagem de palavras com <gg> na GL-Setecentista e  
GL-Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

accendesse (1); accesso (1); 
accidentalmente (2); accidente 
(8); accidentes (3); acclamaçaõ 
(3); acclamaçoens (7); 
acclamaçoẽs (2);acclamações (1);  
acclamar (2); acclamàrão (1); 
accommodadas (2); accommodar 
(5); accõmodamento (2); 
accõmodar (3); accõmodarse (1); 
accrescenta (14); accrescentado 
(6); accrescentando (14); 
accrescentaõ (3); Accrescentaõ 
(2); accrescentar (7); 
accrescentasse (1); accrescentava 
(1); accusa (1); accusaçaõ (4); 
accusação (3); accusaõ (2); 
accusar (3); accusatorio (1); 
accusava (1); accusavão (1); 
boccas (1); eccleasiasticos (1); 
ecclesiastica (4); ecclesiasticas 
(6); ecclesiastico (25); 
ecclesiasticos (23); inaccessiveis 
(1); occasiaõ (63); occasião (4); 
occasioens (9); occasioẽs (1); 
occcupando (1); Occidentaes (7); 
Occidental (5); occidente (3); 
occorrer (1); occultado (2); 
occultamente (1); occultasse (1); 
occultos (1); occupa (2); 
occupação (1); occupaçoens (1); 
occupada (2); occupadas (1); 
occupado (8); occupados (2); 
occupando (5); occupaõ (8); 
occupar (11); occuparáõ (1); 
occupáraõ (3); occupárão (1); 

Accabão (1); accasião (1); acceda (2); 
accedão (1); accede (1); accedemos (1); 
accedeo (4); acceder (9); accederão (1); 
accedêrão (5); accederem (1); 
accedermos (1); accedi (1); accedia (1); 
accedido (1); acceita (12); acceitação 
(12); acceitado (3); Acceitai (4); 
acceitallas (2); acceitallo (2); 
acceitámos (1); acceitando (2); 
acceitante (1); acceitar (30); acceitará 
(1); acceitára (1); acceitaráõ (2); 
acceitarão (1); acceitárão (4); 
acceitarem (2); acceitarião (1); acceitas 
(2); acceitasse (1); acceitava (2); acceite 
(6); acceiteis (2); acceitem (1); acceito 
(6); acceitos (1); acceitou (11); accelerar 
(11); accelerarem (2); Accelerou (1); 
accenda (1); accende (2); accendei (1); 
accendeo (1); accender (7); accendido 
(1); accentos (2); accepção (2); accessão 
(5); accessiveis (1); accessivel (1); 
accesso (40); accessorias (2); 
accessorios (2); accezos (1); accidental 
(2); accidentalmente (2); accidente (3); 
accidentes (2); Accionistas (3); 
acclamações (32); acclamado (6); 
accomettêrão (1); accommettêrão (1); 
accommettidos (3); accommodação (3); 
accommodações (11); accompanhamento 
(1); accordão (8); Accordãos (1); 
accordo (15); accreditados (1); 
accreditou (1); accrescenta (16); 
accrescentado (3); accrescentamento (1); 
accrescentando (5); accrescentou (14); 
accupou (1); Accursio (16); accusa (5); 
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occupàraõ (1); occupava (7); 
occupavaõ (1); occupavão (2); 
occupou (4); occurrencia (4); 
occurrencias (6); peccador (1); 
peccados (1); preoccupação (1); 
preoccupadas (1); sacco (2); 
soccorra (1); soccorrella (2); 
soccorrello (1); soccorrellos (3); 
soccorrer (35); soccorridas (1); 
soccorrido (2); soccorridos (1); 
soccorro (95); soccorros (20); 
succcesso (2); succeda (2); 
succede (3); succedendo (1); 
succedeo (12); succeder (28); 
succedera (2); succederà (5); 
succedèraõ (1); succederlhe (3); 
succedia (1); succedida (3); 
succedidas (5); succedido (15); 
succedidos (2); successaõ (13); 
successivamente (1); successo 
(156); successores (3) 

accusação (22); accusado (24); 
accusados (10); accusar (6); accusárão 
(1); accusasse (1); Diccionario (4); 
ecclesiastica (11); ecclesiasticas (13); 
ecclesiasticos (26); eccos (1); 
faccionarios (1); funccionarios (23); 
inaccessivel (3); inaccommettivel (1);  
inspeccionados (2); neccessario (1); 
occasião (131); occasiões (22); 
occidentaes (14); occidental (20); 
Occidente (9); occularmente (1); occulta 
(5); occultamente (3); occultamos (1); 
occultando (2); occultar (9); 
occultaremos (1); occultas (2); occultava 
(1); occulto (9); occultos (3); occupação 
(38); occupações (4); occupada (25); 
occupadas (24); occupado (36); occupar 
(48); occupou (15); occurrencia (1); 
occurridos (1); preoccupações (5); 
preoccupada (1); sacca (6); saccas (11); 
sanccionasse (1); sanccionou (2); secca 
(11); seccar (1); seccárão (1); secco (8); 
soccegados (1); soccorro (31); soccorros 
(17); succede (14); succedeo (5); 
succeder (18); succederá (1); succederia 
(2); succedidas (2); succedido (8); 
successão (13); successivamente (39); 
successivos (6); successo (79); successor 
(18); successos (57); succumba (2); 
succumbio (2); vacca (9); vaccina (9); 
Vaccinação (8) 

Tabela 45: Listagem de palavras com <cc> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
aballo (1); accommodallas (1); 
acometello (1); alivialla (1); allega 
(3); allegando (3); allegandome (1); 
allegandose (1); allegaõ (1); 
allegar (1); allegáraõ (1); alli 
(257); Alliados (1); alliança (1); 
annullado (2); annullar (2); 
annullava (1); appellaçaõ (1); 
appellação (1); appellaçoens (2); 
appellidado (2); appellido (3); 

acceitallas (2); accusallas (1); 
acompanhalla (2); agitallo (1); 
ajudallos (1); ajustalla (2); aliviallos 
(2); allastrado (1); allega (2); alli 
(467); alliadas (219); alliados (432); 
alliança (65); alliciar (1); alliviado (1); 
allucinação (1); alludindo (2); allugou 
(1); allumia (1); allusão (1); 
amalgamallas (1); amarella (1); 
ampliallas (1); animallos (2); apertallo 
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appellidos (1); aquella (130); 
áquella (1); àquella (49); aquellas 
(11); àquellas (1); aquelle (110); 
áquelle (1); àquelle (44); aquelles 
(8); àquelles (4); aquillo (1); 
atropellar (1); baixella (1); 
Barcellos (1); baxellas (1); bella 
(2); bello (1); bolla (1); Brussellas 
(9); bulla (36); bullas (10); cabellos 
(1); Capella (58); Capellaens (2); 
Capellaõ (4); Capellão (2); capello 
(6); carregallos (1); Castella (23); 
Castellaõ (3); Castello (134); 
Castellos (11); cavallaria (112); 
Cavallarizo (1); Cavalleiro (1); 
Cavalleyro (78); Cavalleyros (23); 
cavallo (92); cavallos (116); 
celleyros (1); Chancellaria (9); 
Chanceller (28); circumvallaçaõ 
(2); circumvallação (2); collaçaõ 
(3); collados (1); Collateral (1); 
collecçaõ (4); collecçoens (1); 
Collegiada (5); Collegial (2); 
Collegio (40); Collegios (13); 
collige (1); collocado (1); 
collocados (1); collocar (1); 
Consellho (1); dallas (1); dalli (53); 
daquella (162); daquellas (10); 
daquelle (143); daquelles (18); 
debellar (1); defendella (3); della 
(97); dellas (40); delle (96); delles 
(53); ella (81); ellas (36); elle 
(243); elles (173); encostallas (1); 
esperallo (1); excellencia (5); 
excellencias (1); excellente (1); 
excellentes (1); Excellentissima (2); 
expelle (1); falla (94); fallado (8); 
fallando (8); fallandolhe (2); fallaõ 
(2); fallar (51); fallará (1); fallarà 
(1); fallaráõ (1); falláraõ (2); 
fallárão (1); fallarlhe (6); fallarse 
(1); fallase (3);fallasse (2); 
fallassem (1); fallava (3); fallavaõ 
(2); fallavão (1); falle (2); falleceo 
(3); fallecido (1); fallei (1); fallo 

(1); apollices (1); Apollinario (1); 
Apollo (3); Apollonia (5); appellação 
(3); applicallos (1); approvallas (1); 
apreciallo (1); aquella (153); áquella 
(24); aquellas (54); aquelle (175); 
aquelles (162); Aquilles (1); aquillo 
(19); assignallado (1); assollada (1); 
bagatella (3); baixella (4); balla (4); 
Barcellona (2); Barcellos (2); bella 
(64); belleza (3); bellicas (1); 
bellicosos (1); belligerantes (1); 
bellissima (3); Bruxellas (147); bulla 
(5); buscalla (1); caballas (1); cabello 
(10); cadella (3); callar (3); 
Calligraphia (1); Camello (1); 
capacitallos (1); Capella (63); 
Capellães (3); Capellão (25); Capellas 
(4); Capellista (2); Castella (7); 
castello (83); cautellas (6); cavallaria 
(259); Cavalleira (2); Cavalleiro (49); 
cavallo (75); cavallos (109); chancella 
(4); Chanceller (54); cidadellas (2); 
collação (1); Collegiaes (1); collegio 
(82); colleira (1); Colligarão (1); 
collocada (8); dalli (77); daquella 
(110); daquelle (93); daquelles (57); 
della (106); delle (130); delles (174); 
desfallecerião (1); destruilla (2); 
desvello (6); desvellos (12); 
determinallo (1); dizello (4); ella (261); 
elle (837); elles (349); emprehendella 
(1); encaminhallas (1); excellencia 
(34); excellente (37); Excellentissimo 
(154); fallado (10); fallazes (1); falle 
(133); falleceo (12); fallecimento (13); 
fallei (3); fallida (3); Fallou (25); 
famillias (1); farello (2); Fillipe (3); 
flagello (26); Gallega (1); Gallegos 
(1); Galleria (1); Galles (9); Gallicia 
(8); Hollandezes (16); illação (2); 
illações (1); illegal (3); illegalidade 
(1); illegalidades (1); illegitimo (1); 
illiberaes (1); illicito (2); illimitado (5); 
illude (1); illudião (1); illudido (6); 
illudir (11); illumina (2); illuminação 
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(1); fallou (11); fazello (13); 
Generallissimo (1); guardalla (1); 
habilitallos (1); Hollanda (73); 
Hollandez (6); Hollandeza (3); 
Hollandezas (11); Hollandezes 
(21); illegitima (1); illegitimo (1); 
illicitos (1); illuminação (2); 
illuminaçoens (1); illuminada (1); 
illuminado (1); illuminou (1); 
illustrada (2); illustre (3); illustres 
(5); illustrissimo (6); infallibilidade 
(1); infalliveis (1); infallivel (9); 
infallivelmente (2); intelligencia 
(10); intelligencias (6); intervallos 
(1); investillos (1); janella (3); 
janellas (8); libello (4); medulla 
(1); mudallo (1); naquella (130); 
naquellas (3); naquelle (120); nella 
(143); nellas (34); nelle (102); 
nelles (18); nulla (2); nullo (2); 
nullos (3); obrigallos (3); 
pacificallos (1); paralella (1); 
parallela (5); parallelas (3); 
postillas (1); rebelliaõ (1); rendella 
(2); Salla (1); sella (1); sellada (1); 
sellado (1); sello (2); sentenceallos 
(1); sentinellas (5); sigillo (1); 
sitialla (3); sobrecellente (1); 
sobrecellentes (1); soccorrellos (3); 
tranquillo (1); vacillantes (1); 
vallas (1); vassallo (3); vassallos 
(49); Vassallos (38); vella (1); vello 
(3); Villa (67) 

(18); illuminou (10); illusão (12); 
illusões (4) illustração (1); illustre 
(46); illustres (35); Illustrissimo (50); 
illuzões (1); infallivel (7); 
infallivelmente (3); installação (2); 
intelligencia (46); intelligentes (5); 
intelligivel (1); intervallo (16); janellas 
(33); libellistas (2); libellos (4); malla 
(10); mallogrado (1); mallogrou (2); 
mochilas (2); modello (4); mollestados 
(1); molleza (1); naquella (89); 
naquelles (13); nella (76); nelle (88); 
novella (14); novellas (3); novelleiros 
(2); nulla (9); nullas (3); nullidade (5); 
nullo (7); nullos (2); pallido (1); 
parallelo (6); parcella (2); Parcellas 
(1); pistolla (1); pollegadas (2); 
protocollo (5); Protocollos (1); 
pusillanime (1); rebellar (2); repellido 
(6); repellimos (1); repellio (5); 
repellissem (1); Roballo (1); Salla (29); 
satellites (6); scintillar (1); sella (2); 
sello (17); sellos (10); sellou (1); 
sentinella (4); singello (1); 
sobrecellentes (1); sollicitações (3); 
Sollicitador (4); sollicitamente (1); 
sollicitar (3); sollicitude (3); syllaba 
(1); tabella (6); Tabellião (6); tejollo 
(1); tonelladas (1); tranquillidade 
(110); tranquillizar (2); tranquillo (10); 
vassallagem (2); vassallos (119); vella 
(3); vêlla (2); Vellasco (2); velleidade 
(1); villa (245); villas (21) 

Tabela 46: Listagem de palavras com <ll> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
accommodamento (1); accommodar 
(5); accommodem (1); 
commandado (1); commandamento 
(1); Commandante (23); 
commandaráõ (1); commemoraçaõ 
(1); commemoração (1); 
Commenda (1); Commendador (2); 
commercearem (1); commerciar 

accommettão (1); accommettedores 
(1); accommettem (2); accommetteo 
(1); accommetter (3); accommetterão 
(1); accommettêrão (1); 
accommetterem (1); accommettidas 
(1); accommettidos (3); accommodação 
(3); accommodar (1); acommodar (1); 
chammas (5); commanda (35); 
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(3); commercio (60); commercios 
(1); commeterem (1); commetido 
(1); commettaõ (1); commette (1); 
commettiaõ (2); commettida (1); 
comminaçaõ (2); commiseraçaõ 
(1); commiseração (1); commissaõ 
(20); Commissario (37); 
Commissarios (45);  commissoens 
(7); commissoẽs (1); commoção (2); 
commoda (1); commodamente (2); 
commodidade (4); commodo (5); 
commũ (1); commum (17); 
communicaçaõ (6); communiquem 
(1); communs (47); commutaçaõ 
(1); cõmummente (2); 
desemmastreou (1); encommendou 
(1); excommungadas (1); 
excommunhaõ (2); grammaticas 
(1); grammaticos (1); immediata 
(3); immediatamente (13); 
immediatamẽte (1); immensas (1); 
immoderados (1); immortal (2); 
immovel (1); immunidade (3); 
immunidades (3); incommodado 
(2); incommodados (1); 
incommodaõ (3); incommodar (3); 
incommodárão (1); incommodidade 
(4); incommodidades (2); 
incommodo (1); inflammação (1); 
inflammados (1); somma (40); 
sommaõ (1); summa (4); 
summamente (2); summariamente 
(2); Summo (3) 

commandada (23); commandado (37); 
commandante (265); Commandantes 
(63); commandão (9); commando 
(176); commandou (3); commemoração 
(3); Commenda (38); Commendadeiras 
(3); Commendador (21); Commendas 
(8); commensaes (1); commerceão (1); 
commerciaes (7); Commerciantes (11); 
commercio (260); commettão (2); 
commettido (18); Commissario (88); 
commissionados (1); commoção (9); 
Commodoro (8); commodos (23); 
commovido (2); commução (1); 
communhão (5); communica (4); 
communicação (81);  communicados 
(2); communicai (1); communiquem 
(1); communs (41); consommar (1); 
consummava (1); desacommodadas 
(1);Grammatica (9);grammaticalmente 
(2); Grammaticos (1); immediatamente 
(217); immediato (20); immemorial (3); 
immenso (37); immensos (9); 
imminentes (2); immobilidade (1); 
immolou (1); immoral (3); 
immortalidade (3); immoveis (2); 
immutavel (3); inaccommettivel (1); 
incommodo (10); inflammado (1); 
mancommunações (1); programma (2); 
recommendou (3); sommas (16); 
summa (45); summamente (32); summo 
(24); Summos (1); symmetria (1) 

Tabela 47: Listagem de palavras com <mm> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Anna (12); annexa (1); annexos 
(1); anniversario (4); anno (115); 
annos (155); annuaes (3); annual 
(8); annular (1); annullado (2); 
annullar (2); annullava (1); 
Bayonna (1); concinnidade (1); 
condennados (4); condennárão 
(1); Czarianna (4); Czariannas 

Anna (44); annaes (8); anneis (2); 
annexa (7); annexação (1); annexado 
(1); annexando (1); annexar (1); annexas 
(25); annexo (5); annexou (2); Annibal 
(1); anniquilação (4); anniquilada (3); 
anniquilado (5); anniquilados (1); 
anniquilar (3); anniquilou (3); 
anniversario (47); anno (408); annos 



161 
 

(1); Czarinna (3); danno (4); 
dannos (3); Hannoverianos (4); 
Innocencio (4); innocente (1); 
innocentes (1); innovaçoens (2); 
innovar (2); innumeravel (3); 
Joanna (3); Marianna (2); penna 
(1); Solenne (1); tirannias (1); 
tirannizou (1); triennaes (1); 
triennal (2); tyrannia (2); 
tyrannico (1); Vianna (1); Vienna 
(101) 

 

(332); annuaes (7); annual (20); 
annualmente (12); annuido (1); annuio 
(2); annuir (6); annuirá (2); annuiria (1); 
Annula (1); annulado (1); annulalla (1); 
annulão (1); annulla (3); annulladas (2); 
annullarem (1); annuncia (77); 
Annunciação (2); annunciado (34); 
annuncião (72); annuncio (40); 
Britannica (36); Britannicas (6); 
connexão (2); connivencia (1); 
innocencia (4); Innocencio (5); innocente 
(14); innocentes (11); innovação (3); 
innumeraveis (12); Joanna (7); 
Marianna (4); panno (22); pannos (11); 
penna (8); pianno (1); Senna (2); 
Sennado (1); solenne (1); tyrannia (39); 
tyrannico (3); tyranno (58); Vianna (21); 
Vienna (521) 

Tabela 48: Listagem de palavras com <nn> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
apparato (1); apparecem (4); 
apparecendo (5); appareceo (15); 
apparecer (9); apparecèra (1); 
apparẽcias (1); apparecido (3); 
apparencia (3); apparente (1); 
apparentemente (2); appariçaõ (1); 
appariçoens (1); appellaçaõ (1); 
appellação (1); appellaçoens (2); 
appellidado (2); appellido (3); 
applaudem (1); applaudida (2); 
applaudir (1); applauso (6); 
applicação (8); applicaõ (2); 
applicar (14); applicáraõ (1); 
applique (1); appliquem (1); 
appresentàraõ (1); apprestar (1); 
apprezado (1); approvar (2); 
desapparecera (1); desapprovava 
(1);  Felippa (1); Felippe (17); 
Filippe (2); oppor (25); opporem 
(8); opportuna (3); opportunidade 
(3); opposição (15); opposta (4); 
oppoz (2); oppressaõ (4); 
opprimidos (1); oppunhaõ (1); 

appaixonados (1); apparatosa (4); 
appareça (5); apparece (22);  
apparecesse (1); apparecimento (5); 
apparelhado (1); apparelhados (3); 
apparencia (20); apparição (9); 
appellação (3); appellações (1); 
appellido (2); applaudidas (1); 
applaudido (1); applaudio (2); 
applauso (4); applica (2); applicação 
(15); applicações (4); applicar (10); 
appoveitou (1); appraz (1); 
apprehenderem (1); appresentão (1); 
appressárão (1); appropriai (1); 
approvação (39); approvou (3); 
approximação (2); approximado (1); 
desapparecêrão (4); desapparecimento 
(1); desapprovação (6); Filippe (20); 
inapplicavel (1); insupportavel (2); 
mappa (18); oppõe (8); opporião (1); 
opportunas (1); opportunidade (2); 
opposição (42); oppostos (7); oppoz 
(2); opprime (6); opprobrio (13); 
supplemento (23); supplica (4); 
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oppuzerão (2); supplemento (2); 
supplica (3); Supplicaçaõ (2); 
supplicara (1); supplicio (3); 
suppoem (3); suppõem (1); 
suppoemse (1); supposiçaõ (2); 
supprirem (1); suppunha (1) 

supplicar (6); supplicio (4); Supplico 
(4); suppor (7); supportaveis (1); 
supposições (3); supposta (4); supposto 
(8); suppoz (2); suppre (1); suppressão 
(3); supprião (1); supprida (2); 
supprima (1); supprir (4); suppunha (7) 

Tabela 49: Listagem de palavras com <pp> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
attacar (1); attençaõ (12); attenção 
(7); attençoens (2); attençoẽs (1); 
attendaõ (1); attende (2); attendem 
(1); attendendo (31); attendeo (1); 
attender (6); attendera (1); 
attenderà (1); attendidas (2); 
attentado (5); attentados (2); 
attenuaçaõ (1); attribue (2); 
attribuindose (1); cõmetter (2); 
commettaõ (1); commettem (5); 
commettendo (5); commetteo (4); 
commetter (10); commetterà (1); 
commetteraõ (2); commetterão (1); 
commetterem (1); commettiaõ (2); 
commettida (1); commettido (7); 
comprometteraõ (1); dimittio (5); 
dimittir (1); dimittirem (1); matta 
(2); mattas (1); Mattheos (1); 
Matthias (3); Mattos (1); mettidas 
(1); omittem (1); permitta (2); 
permittaõ (1); permitte (7); 
permittia (2); permittindose (1); 
permittio (6); permittisse (1); 
prometta (1); promettendo (20); 
promettendolhe (3); prometteo (6); 
prometter (1); promettèrão (1); 
promettesse (1); promettido (13); 
remettida (1); sobmettido (1) 

attacar (1); attenção (84); attencioso 
(1); attenções (7); attenda (2); 
attenderá (1); attendêrão (1); attendida 
(7); attendido (4); attendidos (2); 
attenta (5); attentado (21); attentados 
(12); attentamente (1); attentar (1); 
attentasse (1); attentatorio (1); attento 
(1); attentos (3); atterrados (1); 
attestação (5); attestão (4); Attico (1); 
attingir (1); attitude (5); attonitos (1); 
attrahem (1); attrahido (3); attrahiráõ 
(1); attrahirem (1); attrahirião (1); 
attribua (1); attribue (19); attribuem 
(4); attributos (5); bayonettas (1); 
combatteráõ (1); commetter (9); 
comprometter (6); cornettas (1); 
demittidos (3); demittio (1); dimittidos 
(1); emittida (1); entremetter (8); 
estafettas (1); inaccommettivel (1); 
intremetteo (1); litteralmente (3); 
litteraria (6); litterata (1); Litterato (1); 
litteratos (5); litteratura (12); mattas 
(1); Mattheus (1); Matto (5); metta (1); 
metter (12); mettido (8); omittido (2); 
omittimos (2); Ottomano (2); permitta 
(10); prometteo (10); remetteo (14); 
remettida (12); sattelites (1); 
submettido (10); transmittírão (2) 

Tabela 50: Listagem de palavras com <tt> na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 
Relativamente às letras dobradas, e tendo por base a doutrina fonética que 

Barreto sustenta, verificamos que este autor não concorda com esta prática ao 
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nível das vogais163

 

 e de algumas consoantes. Exclui a possibilidade das letras 
<b, d, f, g> serem dobradas e explica o porquê dessa opção: 

Assi, que quando a pronuciaçã, & o soido responder tanto á letra 
singella, quanto à dobrada, por nenhum módo dobraremos a letra, 
màs sempre a escreveremos singella; especialmente b. d. f. g. que 
nunca se dobram, porque do mesmo módo soam ẽ a orelha, 
abbade, que abade, affirmar, que affirmar, [sic]164

 

 aggravar, que 
agravar, & outros taes […] (Barreto 1671: 183). 

Prevê, no entanto, a utilização de <cc,cç,165 ll, mm, nn, rr, ss, tt>, que 
nunca poderão surgir em contexto inicial ou final de palavra, nem depois de 
consoante. Como podemos confirmar pelas tabelas apresentadas, são vários os 
exemplos de consoantes dobradas na gazeta, dos quais, e tendo por base os 
vocábulos referenciados por Barreto, destacamos: acção,166

Por seu turno, Feijó, norteado por um princípio etimológico

 occidente, 
immensas, immortal, immunidade, innocente, penna, innovaçoens, anno, ferro, 
terra, enterrar, cavallo, cavalleiro, elles, vossos, nosso, ouvisse 

167

                                                      
163 “O Licenciado Duarte Nunes costuma dobrar todas as vogaes; & assi diz maa, paa, jaa, paadar, 
aar, irmaan, & outras taes, que certo me parece ũ fino desproposito; polo que escreveremos ma, 
pa, já, pádar, ar, irman, & nunca dobraremos a, nẽ outra alguma vogal pertencendo ao mesmo 
vocabulo.” (Barreto 1671: 186-187). 

 e analógico, 
é o responsável pela restauração de letras e sons que tinham deixado de existir. 
Considerando a etimologia como supremo princípio ortográfico, dobra grande 
parte das consoantes <b, c, d, f, g, l, m, n, p, t>, fenómeno que ele apresenta 
através de completas listas, que têm por objetivo elucidar os que não percebem 
as regras por ele enunciadas, “[…] como succede aos que naõ estudáraõ 
latim[…]” (Feijó 1781: 92). Dos numerosos exemplos que ele apresenta, 
deixamos aqui apenas alguns: abbade, abbreviatura, accõmodaçaõ, 
diccionario, addiçaõ, additamento, affecto, affirmar, aggravar, suggerir, bella, 
cavallaria, commiseraçaõ, somma, annaes, tyrannia, opprimir, supplemento, 
attributo, omittir.  

164 Perante o exposto no próprio texto, a duplicação da consoante parece tratar-se de uma gralha 
do texto. 
165 Apesar de não serem duas consoantes iguais, Barreto insere-as nos exemplos das consoantes 
duplas/letras dobradas. 
166 Barreto escreve “acçã” (cf. Barreto 1671: 184). 
167 “Essas duplas funcionam como mero distintivo etimológico, ao serviço da filiação no latim e 
da demonstração do parentesco com outras línguas românicas.” (Gonçalves 2003: 137). 
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Para concluir, partilhamos das palavras de Gonçalves que nos dão conta do 
peso do latim na nossa língua: 

“As consoantes dobradas ou geminadas assim como os grupos latinos (cf. 
supra 4.7) são um emblema da latinidade, factor de nobilitação da Língua 
Portuguesa, ao mesmo tempo que dão um pesado contributo para a 
complexidade do sistema ortográfico.” (Gonçalves 1992: 82). 

 
2.4.6 Confusão entre <b> e <v> 

 
A confusão entre [b] e [v]168 é uma marca já muito antiga169

E assi muytos Portuguezes de entre Douro & Minho, nã advertindo 
o que vay de uma a outra, as trocam ẽ a pronunciaçã; 
especialmente os que ficam mays chegados a Galiza, de tal 
maneyra, que a vento chamam bento, & em lugar de Bento dizem 
vento; por vos, vosso; bos, bosso: por vida, bida; & quasi todos os 
nomes, ẽ que ha v, consoante, mudam o v ẽ b. & como se o 
fizessem, por o fazer ás avessas, o que nós pronunciamos per b, 
pronunciam elles per v […] (Barreto 1671: 114). 

 da nossa 
língua, característica que é denunciada pelos nosssos ortógrafos: 

 
Feijó (1781: 43) culpabiliza os gregos desta confusão que ainda hoje se 

verifica na pronúncia destes dois sons: 
 

Quanto ao uso desta letra no principio, ou no meio das palavras, 
naõ teria dúvida alguma, se o vicio patrio de algumas provincias 
naõ trocára o B por V consoante, e o V por B: principalmente os 

                                                      
168 São vários os exemplos mencionados pelos gramáticos desta confusão que ainda persiste (cf. 
Nunes 88-89, 91, 101, 104). Nunes considera que já no latim clássico existia esta característica 
que marca as duas consoantes, confusão que se verificou também no latim vulgar e que ainda 
persiste nos dias de hoje: 
“É devido a influência erudita e em especial à confusão, que já no próprio latim clássico se 
produzia entre as duas consoantes, o –b- de tábua, tabão, sebo, assobiar, etc. ao lado de távua, 
tavão, sevo, assoviar, etc.” (Nunes 1989: 101) 
“Encontra-se por vezes v- representado por –b ; a razão disso está principalmente na confusão que 
se estabeleceu entre as duas consoantes ainda no latim vulgar, confusão que continua a persistir 
[…]” (Nunes 1989: 91). 
169 A este respeito, Mattos e Silva (1989: 363) conclui o seguinte:  

[…] a confusão surgiu em época muito antiga, e talvez independentemente em 
vários pontos da metade norte da Península. Os vários focos iniciais teriam 
estendido pouco a pouco a sua acção – uns, como o de Burgos e o galego, com mais 
decisão e intensidade que outros, o que contribuiu para os tornar mais notados – até 
que as suas áreas se fundiram numa só, que, por meados do séc. XVI, já devia 
abranger todo o Norte da Península, incluindo a Galiza e o Norte de Portugal. 
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Interamnenses, ou de entre Douro e Minho; porque aquella 
provincia foi habitada muitos annos pelos Gregos, os quaes no seu 
Alphabeto naõ tinhaõ a letra U nem vogal, nem consoante; e por 
isso em lugar de V consoante escreviaõ B; e em lugar de U vogal 
escreviaõ hum dithongo de O, e Y. E daqui ficou a pronunciaçaõ 
taõ viciada, que na emenda, pelo rigor da lingua portugueza, 
cahíraõ no erro de escreverem, e pronunciarem V em lugar de B; 
como S. Vento, por S. Bento […] 

 
Para evitar este vicio, recomenda o autor que se tenha em conta a 

etimologia das palavras para decidir corretamente quanto à opção por uma ou 
outra consoante, no entanto, tanto Feijó como Barreto têm consciência de que 
algumas palavras portuguesas se desviam das latinas no que diz respeito à 
manutenção das consoantes em causa e, por isso, alertam os seus leitores neste 
sentido: 

“[…] algumas vezes o uso na versaõ portugueza se desvia da latina: porque 
os latinos escrevem Vagina, Vesica, Vicus com V; e nós Bainha, Bexiga, Bairro 
com B.” (Feijó 1781: 44). 

“Nos ẽ muytos vocabulos, que temos dos Latinos mudamos tãbẽ o b, ẽ v, 
como de caballus, cavallo; de cibus cevo; de faba, fava […]” (Barreto 1671: 
114). 

Na GL-Setecentista temos a presença de duas formas para a mesma palavra 
que denunciam a alternância destas duas consoantes: voda (2)/ vodas (3); bodas 
(3), formas que não ocorrem na GL-Oitocentista.  

Estas duas palavras estão contempladas no dicionário de Bluteau como 
sendo duas formas possíveis para a mesma palavra:  

“BODA, ou Voda. Ou he palavra Arabica, tomada de Buda, que he 
synonimo de Buda, ou he voz Hebraica derivada de Boddah, participio do 
verbo, que significa Alegrar-se, porque a Boda, he o banquete, dança, & outras 
demostraçoens alegres, com que se festeja o casamento.” (Bluteau 1712: 138). 

Apesar destas referências à sua origem, verificamos que a palavra boda 
provém do latim, como nos indica o Dicionário Etimológico de Lingua 
Portuguesa de Machado (1987: 440): “Do vōta, pl. de vōtu-”, informação esta 
que é corroborada pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2005: 
1357), em que aparece: “ETIM lat. vota, pl. de votum, i ‘promessa, voto’”. 

A etimologia desta palavra poderá explicar a substituição que ocorre na 
GL-Setecentista, ao usar a forma voda em vez de boda, que é também 
contemplada na entrada do dicionário de Bluteau, podendo esta ser considerada 
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como mais uma palavra portuguesa que se desviou da latina neste sentido da 
substituição do <v> inicial por <b>. 

Registamos também, no texto do século XVIII, a palavra voato (2), sem 
que se verifique nenhuma ocorrência de boato, que é a forma adotada na GL-
Oitocentista (boato, 32 e boatos, 35). Neste caso, a etimologia não nos ajuda a 
perceber este desvio, uma vez que todos os dicionários usados (cf. Machado 
1987: 439 e Houaiss e Villar 2005: 1345) nos mostram que a sua origem latina 
apresentava um <b>, como o comprova a forma boātus, da qual provém. 

Também segundo Bluteau, e tendo em conta a etimologia, esta palavra 
devia escrever-se e pronunciar-se com <b>/[b], estando contemplada apenas 
esta forma na entrada do dicionário: “BOATO, boâto. Derivase do verbo Latino 
Boare, que he Berrar o Boy. Usamos de Boato, metaphoricamente, fallando no 
estrondo da fama, ou de huma nova opinião, ou de cousa, que se espera com 
grande alvoroço.” (Bluteau 1712: 133). 

Concluimos este ponto reafirmando que estes casos de confusão gráfica 
entre <b> e <v> ocorreram apenas no texto do século XVIII, não se registando 
nenhuma situação destas na GL-Oitocentista.  

 
2.5  A utilização do til 

 
Tal como enunciou Kemmler (2007: 367), o til, durante o período do 

português pós-clássico (séculos XVII e XVIII), foi usado como: 
“a) sinal de nasalidade de um ditongo ou de uma vogal nasal; 
b) abreviatura de <m> ou <n> consonânticos; 
c) abreviatura noutros contextos, mais frequentemente em <q> para que”   
Barreto, ao contrário dos ortógrafos precedentes a que ele faz referência, 

segundo os quais o til “[…] nã he letra senã uma risquinha, ou linha […]” 
(Barreto 1671: 178), considera-o como meya letra,170

                                                      
170 A propósito do til, diz-nos Barreto (1671: 178):  

 que por si própria não tem 
valor, mas que irá atribuir à vogal sobre a qual se encontra algum significado. 
Esta meya letra “de grande prestimo” tem como função suprir várias letras no 

[…] he meya letra, porque a ser letra inteyra, puderase começar alguma diçã per til, 
o que nã he possivel; como nã he possivel escrevermos muytas dições sē til; por 
onde o julgo por meya letra, màs ainda mays que o q, porque este sē a companhia 
do u, vogal, ou do mesmo til, nã he de vigor, & muytos dos Latinos (como já dice) 
o lançaram fóra de seu Abece, & ao til todas as nações o abraçam, por ser de grande 
prestimo […]  
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pronome q (que) e em vários nomes, entre eles os patronímicos (Mĩz ou Roĩz em 
vez de Martinz e Rodriguez, respetivamente), para além de ser usado na 
substituição de <m> ou <n> em palavras como tẽpo, cãto. Por último, refere-se 
também à sua utilização como marca de nasalidade presente nas vogais em final 
de palavra (razã, vintẽ, jasmĩ, bõ, atũ), em vez da terminação <am,em,im,om>. 

Feijó começa logo por discordar de Barreto no momento da definição do 
til, que não é perspetivado como letra:  

 
O Til pela figura, com que se fórma, naõ he letra, mas hum mero 
supplemento de algumas letras inventado para as abbreviaturas de 
muitas palavras, nas quaes suppre o Til aquella letra, que por 
brevidade deixamos; e sempre se põe como apice sobre a palavra 
no lugar correspondente á letra que suppre. (Feijó 1781: 108). 

 
Apresenta uma função supletiva que o autor detalhadamente explica:  

Primeiramente com o Til se suppre a letra M nas palavras, em 
que esta letra se escreve dobrada, como Cõmungar, Cõmunicar, 
Cõmunicaçaõ &c. Tambem o Til suppre a mesma letra M nas 
palavras, que acabaõ nella: v.g. Bẽ, Vẽ, Convẽ: Irmaõ, Christaõ, 
Joaõ &c.  

[…] 
Advertencia. 

 
244 Advirta-se porém, que o Til, ainda que póde supprir o M 

antes de outras consoantes, naõ tem esse uso, porque ninguem 
costuma escrever Contẽplar, Contẽporisar, Cõbinar, &c. mas 
Contemplar, Contemporisar, Combinar. Advirta-se mais, que o Til 
nunca supre o M, que fere alguma vogal seguinte, v. g. Roma, naõ 
se póde escrever Rõa. […] E daqui se segue hum argumento sem 
resposta, que nestas palavras Huma, Alguma, o M naõ fere a vogal 
seguinte; porque se a feríra, naõ se pudéra escrever Hũa, Algũa, 
como escrevem homens doutissimos. 

 
De outras letras, que suppre o Til. 

 
245. Alguns duvidaõ se o Til suppre tambem o N nas 

palavras, que se escrevem com dous; como Anna, Joanna, 
Marianna, &c. O R. P. Antonio Franco no seu Promptuario diz, 
que sim; nem eu acho inconveniente algum para que o naõ suppra, 
e digamos Aña, Joãna, Mariãna […] 

246 O uso universalmente recebido do Til he sobre o Q deste 
modo, q. E daqui infiro eu que o Til naõ só suppre as letras, que 
dissemos acima, mas tambem he nota, ou sinal de abbreviatura; 
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porque ninguem dirá que o Til póde supprir as vogaes, nem se 
assignará palavra, em que possa succeder: logo quando se escreve 
sobre o q, naõ suppre o U, e o E, mas he sinal de abbreviatura. 
Mostra-se isto com mais evidencia pelo uso commum dos nomes 
patronimicos, que acabaõ em Ez, e se escrevem em breve com Til: 
Fernandez, Frz: Gonçalves, Glz: Rodriguez, Roiz, e outros. E 
ninguem dirá que nestes nomes em breve suppre o Til todas as 
letras que faltaõ, mas só he sinal da sua abbreviatura. (Feijó 1781: 
109-110). 

 
Resumidamente, podemos afirmar que Feijó considera o til como 

abreviatura e, neste sentido, refere que é usado para suprir as letras <m,171n> 
quando são dobradas, quando temos um <m> em contexto de final de palavra, e 
é sinal de abreviatura em diversas palavras, como é o caso do q (que) e de 
alguns nomes patronímicos.172

Estas considerações do ortógrafo revelam-nos que ele preconiza o til como 
sinal de abreviatura, no entanto verificamos que não lhe atribui a característica 
da nasalidade, o que leva Kemmler (2007: 368) a tecer o seguinte comentário: 

 

 
Embora parecesse ter captado a essência do conceito da 

nasalidade no tratamento dos ditongos nasais, é curioso que Feijó, 
quando trata do til, recua ao considerar que o til, nos contextos 
mencionados, somente teria a função de abreviatura de uma 
consoante nasal. 

 
A conceção do til como sinal de abreviatura encontra-se plasmada nos 

vários exemplos da Gazeta setecentista que passamos a enumerar: accõmodados 
(1), cõ (73), Cõde (6), Cõmissarios (4), abundãcia (1), alcãçado (1), avãçada 
(1), cõcorrèrão (1), distãtes (1), esperãça (1), acampamẽtos (1), audiẽcia (3), 
augmẽtando (1), avẽturar (1), bagagẽ (1), bẽ (1), consistẽ (1), tẽpo (1), algũ (3), 
Hũgria (1), hũ (196), segũdo (1). Esta listagem permite-nos confirmar as teorias 
enunciadas pelos ortógrafos. Tal como Feijó referira, o til pode ser usado para 

                                                      
171 A utilização do til como forma de abreviatura tinha muitas vezes o objetivo de rentabilizar o 
espaço ocupado pelas palavras na frase, tal como reconhece Williams (1991: 34): “O til foi usado 
pelo m intervocálico para ganhar espaço num esfôrço de manter a linha dentro dos limites da 
margem direita.”  
172 A propósito da grafia apresentada nestes nomes, é curioso o facto de nenhum dos exemplos 
apresentados conter o til. A este propósito, Kemmler (2007: 368) considera que “ […] não é mais 
coerente a exposição da grafia das abreviaturas dos patronímicos, visto que os exemplos nem 
sequer trazem o referido til …” 
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suprir a letra <m> em palavras em que esta consoante é dobrada 
(accõmodados). No entanto, verificamos que, para além desta forma, surge 
muitas vezes a palavra com <mm>, fenómeno visível em vários vocábulos, dos 
quais mencionamos apenas alguns, a saber: accommodar (5)/ accõmodar (3); 
communicar (9)/ cõmunicar (1); cõmercio (7)/ commercio (60); Commendador 
(2) /Cõmendador (3). Este fenómeno de variação/oscilação destas grafias 
evidencia já a mudança que se estava a operar na forma de utilização do til 
enquanto sinal de abreviatura de <m> ou <n>, que é visível no texto do século 
XIX. Preparava-se o terreno para o momento em que o til iria apenas ser 
classificado como sinal de nasalidade, estatuto que tem atualmente. Na Gazeta 
do século XVIII, não temos nenhuma forma de abreviatura para os nomes 
patronímicos, tal como previsto pelos dois ortógrafos, no entanto o 
pronome/conjunção q, (abreviatura que nós desdobrámos como que), surge com 
muita frequência. Por último, não podemos deixar de mencionar alguns dos 
exemplos que nos mostram que o til pode marcar a nasalidade vocálica em 
contexto de final de palavra: algũ (3); bẽ (1), hũ (196), cõ (73). 

No século XIX, o nosso texto mostra-nos que o til deixa de ser usado como 
abreviatura de <m> ou <n> consonânticos ou nos vários contextos já 
mencionados. A nossa pesquisa revelou-nos apenas a sua utilização como forma 
de atribuir a nasalidade a uma vogal (irmã (21), sãs (1), Alemãs (13) ou a um 
ditongo (capitães (42), satisfação (109), attenção (2), relações (101), 
alcançando definitivamente o estatuto de sinal exclusivo de nasalidade que 
detém atualmente. 
 

2.6  O hífen 
 
Barreto (1671: 223) define o hífen como um “[…] sinal de uniã, & 

ajuntamento […]” e considera que este se deve usar173 para ligar os vocábulos 
que integram uma palavra composta como passa  tempo, guarda  roupa, val 

 verde.” Por seu turno, Feijó refere que este sinal serve para “[…] unirmos 
duas palavras, que per si saõ separadas, como se foraõ huma só na pronunciaçaõ 
[…] v.g. Passa-tempo, Guarda-porta &c.” (Feijó 1781: 123). Ainda a propósito 

                                                      
173 Relativamente à utilização do hífen, Gonçalves refere (2003: 893): “[…] a função lexical do 
hífen é relativamente recente, se não pela doutrina, pelo menos na prática patente nos textos 
quinhentistas e até bem avançada a centúria de Oitocentos.”   
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da utilização do hífen, não podemos deixar de lembrar a proposta deste autor 
relativamente à grafia das formas verbais enclíticas. Feijó destaca-se por 
considerar que estas devem ser escritas com hífen e condena os que, no caso das 
formas verbais pronominais e reflexivas terminadas em <s> e <z>, dobram as 
consoantes <l> e <s> referentes ao pronome e as juntam ao verbo. Desta forma, 
explica:  

 
[…] he mal fundada a opiniaõ dos que escrevem estas palavras 
com dous ll; porque he preciso fazer divisam entre a linguagem do 
verbo, e as particulas La, e Lo, ou Las, e Los com a risquinha 
intermedia, para que se conheça o verbo, e o relativo, que indicaõ 
as taes particulas; e ninguem escreveo athegora Fi-lla, e Fi-llo, ou 
Tra-lla. Nem digaõ que as ditas particulas juntas com o verbo 
fazem huma só palavra composta, porque aqui naõ ha composiçaõ, 
mas ajuntamento de duas palavras diminutas por brevidade.  

156 E seria absurdo dizermos em huma só palavra: a virtude 
he boa, Amemolla. Este livro he util, Leamollo: a virtude deve ser 
amada, e eu quero Amalla &c. porque quem ler as ditas palavras, 
nem dirá que saõ compostas, nem saberá o que significaõ, porque 
taes palavras naõ ha, nem se usaõ senaõ nas conversaçoens […] 
(Feijó 1781: 78). 

 
Na Gazeta do século XVIII, uma pesquisa pelas formas com hífen 

permitiu-nos encontrar palavras compostas como guarda-costa, agua-ardente, 
que ainda não se encontravam na forma aglutinada, alguns topónimos 
(Brunswick-Bevern), a forma el-Rey, que surge simultaneamente sem hífen, para 
além de muitas formas verbais como falla-se, vende-se, escreve-se. 
Contrariamente à solução proposta por Feijó, e seguindo a tradição que o 
ortógrafo condena, o redator da Gazeta apresenta as formas verbais enclíticas 
escritas em apenas uma palavra, sem hífen (compollos, detello, deyxallo, 
cõmunicallas). Na centúria seguinte, para além de algumas formas compostas 
(guarda-costas, guarda-portão, guarda-sellos), temos também a presença do 
hífen a ligar dois vocábulos em topónimos (Grã-Bretanha, Estados-Unidos). De 
realçar uma mudança relativamente às formas verbais com pronome: surgem já 
muitas vezes separadas por hífen, quer em posição enclítica (expulsar-nos,174

                                                      
174 Esta forma, por exemplo, surge no texto do século XVIII numa só palavra (expulsarnos). 

 
lizonjeamo-nos, annunciar-nos, ensinar-nos), ainda que estas convivam com 
outras formas em que verbo e pronome integram uma mesma palavra 
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(approvallas, queixãose, recreallo, saudallo), quer em posição mesoclítica 
(contentar-nos-hemos, suppõe-se-lhe, rogou-se-lhes, chamar-se-ha, dir-se-hia, 
ajuntar-se-hão), sendo neste caso esta forma a única usada pelo redator, opção 
que o aproxima da atualidade. 
 

2.7  Instabilidade ortográfica 
 
No decorrer de uma leitura dos textos da gazeta, fica-nos a impressão da 

existência de uma clara instabilidade ortográfica, que poderá denunciar a 
oscilação entre os critérios fonético e etimológico ou a simples falta de critérios 
que decorre da ausência de um sistema ortográfico normativo e obrigatório, o 
que possibilita esta insconstância e variedade gráficas.175

 

 Nas duas tabelas que 
se seguem temos alguns exemplos de palavras que se apresentam no mesmo 
texto com uma forma única ou separada e palavras que apresentam duas ou 
mais variantes, sendo que geralmente se torna evidente a preferência por uma 
forma em detrimento da outra. 

Palavras 
século 
XVIII 

século 
XIX Exemplificação do contexto 

com nosco/ 
comnosco 

0 
0 

5 
10 

Por ultimo devo, Marechal, observar que se 
desejaes negociar com nosco (GL, nº 189, 12 
de agosto de 1815: [I]) 
 

o seu Commandante me informou que tinha 
recebido do General Clausel a ordem mais 
positiva de não communicar comnosco. (GL, 
nº 195, 19 de agosto de 1815: [II]) 

com sigo/ 
comsigo 

0 
26 

4 
48 

levando comsigo consideraveis sommas de 
dinheyro (GL, nº 18, 7 de dezembro de 1715: 
90) 

 

não trarão com sigo senão o que for 
propriamente delles (GL, nº 156, 5 de julho de 
1815: [V]) 
 

Esta grande obra trazia comsigo tantas 
difficuldades (GL, nº 184, 7 de agosto de 1815: 
[I]) 

                                                      
175 Tal como lembrou Marquilhas (1991: 8): “[…] apesar de no século XVIII se terem criado em 
Portugal excepcionais condições culturais para a convenção de uma única ortografia, essa 
convenção nunca chegou a ser celebrada, nem sequer tacitamente, podendo falar-se apenas de 
várias ortotipografias, umas vezes paralelas, outras vezes divergentes.” 
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a pezar/ 
apezar 

1 
0 

2 
137 

a pezar da resistencia dos inimigos forçáraõ 
as suas trincheyras (GL, nº 50, 12 de dezembro 
de 1716: 284) 
 

a pezar de estar huma immensa força militar 
estrangeira senhoreando a sua Capital (GL, 
nº 189, 12 de agosto de 1815: [II]) 

 

apezar de todas as medidas de precaução 
ordenadas pela Corte de Vienna (GL, nº 6, 7 
de janeiro de 1815: [II]) 

a penas/ 
apenas 

0 
3 

2 
50 

Apenas se poderia imaginar, que haveria 
algum dos meus vassallos Protestantes (GL, 
nº 14, suplemento, 9 de novembro de 1715: 71) 

 

em algumas a penas ficárão algumas casas 
(GL, nº 281, 28 de novembro de 1815: [I]) 

 

apenas nos podemos persuadir que somos 
livres (GL, nº 39, 15 de fevereiro de 1815: [III]) 

com tudo/ 
comtudo 

4 
6 

101 
33 
 

com tudo pedia a S. Mag. quizesse 
perseverar na 
boa intençaõ que tinha de fazer a paz (GL, nº 
45, 7 de novembro de 1716: 241) 

 

comtudo fez avançar o General Baves com 
alguns Regimentos para a Polonia (GL, nº 4, 
25 de janeiro de 1716: 13) 

 

com tudo não se perdem as esperanças (GL, 
nº 9, 11 de janeiro de 1815: [III]) 

 
Comtudo, agora me lembra que beijei a 
mão do Rei (GL, nº 282, 29 de novembro de 
1815: [III]) 

a travez/ 
atravez 

0 
0 

3 
1 

perigosa jornada a travez das Cordilheiras 
(GL, nº 59, 10 de março de 1815: [III]) 

 

Ha de passar por Umnich, Inspruck, e 
atravez do Tyrol. (GL, nº 272, 17 de novembro 
de 1815: [I]) 

tal vez/ 
tal-vez/ 
talvez 

4 
1 
2 

0 
0 

112 

esperando o successo das conferencias de 
Lublin, & tal vez passarà depois a esta 
Cidade. (GL, nº 32, 8 de agosto de 1716: 164) 

 

tal-vez para o uso dos destacamentos (GL, nº 
49, 5 de dezembro de 1716: 275) 

 

S. Mag. Dinamarqueza passará a Holsacia, 
& talvez mais longe. (GL, nº 9, 29 de fevereiro 
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de 1716: 39) 
 

Nada talvez se póde equiparar ao seu 
talento (GL, nº 1, 2 de janeiro de 1815: [III]) 

em quanto/ 
emquanto 

74 
1 

93 
0 
 

pudèraõ introduzir na Cidade, emquanto se 
achava aberta a porta (GL, nº 19, 14 de 
dezembro de 1715: 94) 

 

patacas por subsidios cada anno, em quanto 
durar a guerra (GL, nº 8, 28 de setembro de 
1715: 41) 

 

he impossivel prever o seu termo, em quanto 
não estiver arranjado o assumpto da 
Polonia (GL, nº 9, 11 de janeiro de 1815: [II]) 

ha de/ 
hade 

23 
57 
 

682 
1 

ha de separar em dous corpos (GL, nº 20, 16 
de maio de 1716: 91) 

 

a Armada grande hade cobrir todos os 
navios destinados a este desembarque (GL, 
nº 44, 31 de outubro de 1716: 239) 

 

ha de o cortejo passar entre as alas (GL, nº 
149, 27 de junho de 1815: [II]) 

 

porque hade o fantasma da gloria reprimir 
o mais justo pranto! (GL, nº 194, 18 de agosto 
de 1815: [III]) 

El Rey 
ElRey 
El-Rey 
El rei 
ELREI 

7 
7 
60 
0 
0 

0 
0 
0 
7 
3 

foy El Rey à Camera dos Senhores (GL, nº 5, 
7 de setembro de 1715: 28) 

 

elRey de Suecia mandára queimar (GL, nº 
15, 16 de novembro de 1715: 75) 

 

El-Rey deu commissoens para se levantarem 
(GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 20) 
El Rei expedio ordem para immediatamente 
se desarmarem todos os fortes e baterias das 
costas do Reino. (GL, nº 217, 14 de setembro 
de 1815: [IV]) 

 

o PRINCIPE REGENTE DE PORTUGAL, e 
ELREI DO REINO UNIDO DA GRANDE 
BRETANHA E IRLANDA (GL, nº 255, 28 de 
outubro de 1815: [I]) 

Tabela 51: Palavras que se apresentam com uma forma única ou separada 
 

Na tabela 51, temos apenas alguns dos exemplos em que a forma 
aglutinada convive com a forma separada da mesma palavra, verificando-se a 
predominância da forma junta, mais próxima da atual, em comnosco, comsigo, 
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talvez, apezar, apenas, e da forma separada em com tudo, em quanto, e na 
forma verbal ha de. No caso desta última, nota-se uma diferença significativa 
entre os dois séculos: enquanto que no texto do século XVIII, apesar de termos 
as duas grafias, predomina claramente a forma junta; no texto do século XIX 
assitimos a uma inversão desta tendência, notando-se uma hegemonia da forma 
atual, com 628 ocorrências, que contrasta com a forma junta, que ocorre apenas 
uma vez. 

Por último, a forma el176

 

 rey, existente apenas no século XVIII, uma vez 
que no século XIX se notava a preferência pelo <i> como elemento 
semivocálico (nas formas elrei, el rei), é mais um indicador da instabilidade 
gráfica que caracterizava os textos: o autor usa três formas diferentes (El Rey, 
ElRey, El-Rey) para a mesma palavra, ainda que manifeste a sua preferência 
pela última. 

Palavras 
Século 
XVIII 

Século 
XIX 

Exemplificação do contexto 

hũa 
huma 
uma 

192 
1006 

0 

0 
3349 

12 

havia achado hũa carta (GL, nº 1, 10 de 
agosto de 1715: 6) 
 

havia experimentado huma tempestade na 
viagem (GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 2) 
leilão de uma partida (GL, nº 213, 9 de 
setembro de 1815: [IV]) 

 

Vende-se huma propriedade de casas (GL, 
nº 37, 13 de fevereiro de 1815: [IV]) 

circunstancia 
(s) 
circumstancia 
(s) 

 

32 
0 

17 
237 

accrescentando-se as circunstancias de 
haver consumido a quarta parte daquella 
grande Cidade (GL, nº 10, 12 de outubro de 
1715: 50) 

 

as circunstancias obrigão S. M. a sahir da 
sua Capital (GL, nº 83, suplemento, 10 de 
abril de 1815: [III]) 

 

Fazendo-se necessario nas presentes 
circumstancias do Reino (GL, nº 89, 17 de 
abril de 1815: [III]) 

                                                      
176 Há autores, como é o caso de Williams (1991: 147), que consideram que este artigo provém 
diretamente do nominativo latino ille, ou por importação do espanhol. Uma posição diferente 
adota Bernard Pottier (1968: 214-216), que propõe como étimo a forma illu- e não a forma já 
referida do nominativo.  
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similhante(s) 
semelhante (s) 

0 
40 

117 
2 

as queixas de semelhante procedimento 
(GL, nº 12, 21 de março de 1716: 53) 

 

sei apreciar similhante elogio (GL, nº 79, 5 
de abril de 1815: [VII]) 

 

para se saber até que ponto huma 
semelhante prerogativa (GL, nº 13, 16 de 
janeiro de 1815: [III]) 

amanhã 
amanhãa 
a manhãa 
a’ manhã 
à manhãa 
á manhã 

0 
2 
6 
0 

16 
0 

3 
0 
0 
24 
0 
52 

Depois de amanhãa se espera (GL, nº 36, 5 
de setembro de 1716: 191) 

 

A manhãa se trabalharà no Parlamẽto 
(GL, nº 28, 11 de julho de 1716: 141) 

 

partiràõ à manhãa para fallar com S. 
Mag. (GL, nº 20, 16 de maio de 1716: 92) 
 

parte amanhã para Francfort (GL, nº 295, 
14 de dezembro de 1815: [IV]) 

 

A’ manhã a transcreveremos (GL, nº 306, 
28 de dezembro de 1815: [III]) 

 

hão de entrar á manhã nos vossos muros 
(GL, nº 101, 1 de maio de 1815: [VI]) 

quiser 
quizer 

0 
9 

4 
350 

Quem se quizer servir do dito remedio 
(GL, nº 28, 11 de julho de 1716: 144) 

 

Toda a pessoa que quiser fornecer de Pão 
o Arsenal (GL, nº 250, 23 de outubro de 1815: 
[IV]) 
 
quem as quizer comprar (GL, nº 222, 20 de 
setembro de 1815: [IV]) 

geolho (s) 
joelho (s) 

3 
0 

0 
4 

se poz de geolhos ao pè da forca (GL, nº 
29, 18 de julho de 1716: 147) 

 

Prestou o Principe o juramento de joelhos 
(GL, nº 143, 20 de junho de 1815: [I]) 

idea (s) 
idéa (s); 
chea177

cheia (s); 
 (s)/ 

cadea (s)/ 
cadeia  

19 
2 

10 
0 

12 
0 

1 
101 
0 
31 
0 
2 

huma idea nova (GL, nº 34, 22 de agosto de 
1716: 180) 

 

soberbas idéas da parte dos polacos (GL, 
nº 35, 29 de agosto de 1716: 181) 

 

suas ideas anti-religiosas (GL, nº 26, 31 de 
janeiro de 1815: [IV]) 

                                                      
177 No texto do século XVIII, o maculino surge grafado com <y>, nas formas cheyo (8) e cheyos 
(10).  
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está cheio de idéas politicas (GL, nº 13, 16 
de janeiro de 1815: [IV]) 

 

O Marquez de Bedmar fez huma 
representação muy chea de respeyto (GL, 
nº 8, 22 de fevereiro de 1716: 36) 
 

Esta cidade está já cheia de grandes 
personagens, de cujo numero são Berthier 
e Victor. (GL, nº 90, 18 de abril de 1815: [IV]) 

 

Jorze Buden, & Mons. Barlow prezos em 
Newgate pelo crime da sublevaçaõ, 
escapàraõ da cadea. (GL, nº 32, 8 de agosto 
de 1716: 166) 

 

sem quebrar a cadeia que liga as acções 
dos particulares com a felicidade geral 
(GL, nº 50, 28 de fevereiro de 1815: [II]) 

autoridade/ 
authoridade; 
autorisado/ 
authorisado 

5 
19 
0 
0 
 

0 
115 
1 
12 

tem alguma autoridade (GL, nº 34, 22 de 
agosto de 1716: 179) 
 

não tinha authoridade para se intrometer 
nos negocios (GL, nº 18, 7 de dezembro de 
1715: 86) 

 

ElRei só exercia a authoridade executiva 
(GL, nº 7, 9 de janeiro de 1815: [II]) 

 

está autorisado para vender (GL, nº 182, 14 
de julho de 1815: [IV]) 

 

foi authorisado por alguma Ordem (GL, nº 
144, 21 de junho de 1815: [IV]) 

desting-/ 
disting-; 
vezinho/ 
vizinho (s) 

1 
2 
1 

30 

2 
59 
1 
35 

se destinguio nella de sorte (GL, nº 38, 19 
de setembro de 1716: 200) 

 

para a distinguir da armada grande (GL, 
nº 5, 7 de setembro de 1715: 27) 

 

repetidas vezes se destinguio (GL, nº 256, 
30 de outubro de 1815: [II]) 

 

sem distinguir a natureza (GL, nº 81, 7 de 
abril de 1815: [II]) 

 

senhorio de hũ lugar de atè 100. vezinhos 
(GL, nº 7, 21 de setembro de 1715: 40) 

 

lugar vizinho da Cidade de Milaõ (GL, nº 
51, 19 de dezembro de 1716: 288) 
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o repouso dos povos vizinhos da França 
(GL, nº 79, 5 de abril de 1815: [I]) 

 

os seus vezinhos da referida deserção 
ficão sujeitos (GL, nº 146, 23 de junho de 
1815: [II]) 

fortificações/ 
fortificaçoens 

4 
34 

37 
0 

devem ser demolidas todas as fortificações 
de Liege (GL, nº 17, 25 de abril de 1716: 77) 

 

demolindose as suas fortificaçoens (GL, nº 
24, 13 de junho de 1716: 116) 

 

fizerão voar e arruinárão as fortificações 
(GL, nº 4, 5 de janeiro de 1815: [II]) 

dezaseis 
dezeseis 

5 
0 

0 
4 

assistiraõ nellas dezaseis Ministros do 
Emperador.(GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 
2) 
conseguindo-se matar dezeseis lobos (GL, 
nº 8, 10 de janeiro de 1815: [III]) 

omenagem/ 
homenagem; 
erdade/ 
herdade; 
epotheca/ 
hipothecadas/ 
hypotheca  

5 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
21 
1 
62 
1 
1 
7 

tem feyto juramento de omenagem (GL, nº 
30, 25 de julho de 1716: 152) 

 

faraõ juntamente homenagem a S. Mag. & 
à Republica (GL, nº 53, 31 de dezembro de 
1716: 301) 

 

acceita esta nossa homenagem (GL, nº 42, 
18 de fevereiro de 1815: [IV]) 

 

cada herdade pagarà quatro patacas (GL, 
nº 51, 19 de dezembro de 1716: 289) 

 

Quem quizer arrendar a Herdade da 
Curcieyra (GL, nº 64, 16 de março de 1815: 
[IV]) 
a quem mais der a erdade do Forte (GL, nº 
204, 30 de agosto de 1815: [IV]) 
 

quem pertender dar a juro de hum até 
quatro contos de réis sobre boa epotheca 
(GL, nº 114, 16 de maio de 1815: [IV]) 

 

estão hipothecadas a Pedro Xavier 
Ferreira (GL, nº 121, 24 de maio de 1815: 
[VIII]) 

 

cuja hypotheca são predios rusticos (GL, 
nº 290, 8 de dezembro de 1815: [IV]) 

doirado/a(s)/ 
dourado/a(s); 
coisa/ 

0 
1 
0 

1 
8 
1 

todos os titulos dos Capitulos, & letras 
iniciaes dourados. (GL, nº 42, 17 de outubro 
de 1716: 225) 
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cousa (s);  
moira/ 
moura;  
oiro/ 
ouro;  
biscoito/ 
biscouto 

105 
0 
3 
0 

64 
0 
1 

293 
6 
14 
2 

141 
3 
1 

a folha de papel dourado que custava tres 
soldos (GL, nº 181, 3 de agosto de 1815: [III]) 

 

achão á venda tres Painéis de authores 
estimados, com molduras doiradas (GL, nº 
85, 12 de abril de 1815: [IV]) 

 

havia fallado, ou escrito alguma cousa 
contra certos Ministros estrangeyros (GL, 
nº 12, 26 de outubro de 1715: 59) 

 

perguntou-lhe se tinha alguma cousa que 
dizer sobre isto (GL, nº 148, 26 de junho de 
1815: [VI]) 

 

«Se houvesse coisa que se podesse 
exprobar aos Ministros (GL, nº 308, 30 de 
dezembro de 1815: [VI]) 
 

o Arcebispo Primáz de Braga D. Ruy de 
Moura Telles publicou a clausura (GL, nº 
21, 23 de maio de 1716: 100) 

 

Acção de Contas em que debita ao mesmo 
Moura em mais de 3 contos de réis (GL, nº 
139, 15 de junho de 1815: [VIII]) 

 

pedio reforços ao Conde Moira (GL, nº 21, 
25 de janeiro de 1815: [III]) 

 

hum grande numero de moedas de ouro 
(GL, nº 7, 21 de setembro de 1715: 40) 

 

mandou dar ao Author huma bella caixa 
de ouro (GL, nº 39, 15 de fevereiro de 1815: 
[I]) 

 

estavão bordadas em oiro as palavras, os 
Bourbons ou a morte (GL, nº 114, 18 de 
maio de 1815: [II]) 

 

algumas cem mil de biscouto (GL, nº 51, 19 
de dezembro de 1716: 286) 

 

se estabeleceo huma Fabrica de Bolacha 
fina e grossa e biscoito de toda a 
qualidade. (GL, nº 172, 24 de julho de 1815: 
[IV]) 

 

320.400 arrateis de biscouto (GL, nº 148, 
26 de junho de 1815: [VIII]) 
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assucar 
açucar 

1 
4 

8 
0 

69 cayxas de açucar (GL, nº 35, 29 de agosto 
de 1716: 184) 

 

cacáo, assucar, tabaco, cravo (GL, nº 40, 3 
de outubro de 1716: 216) 

 

traz 240 caixas de Assucar (GL, nº 30, 4 de 
fevereiro de 1815: [IV]) 

Tabela 52: Palavras que se apresentam com formas diferentes 
 
A observação da última tabela permite-nos confirmar a existência de um 

critério de facultatividade gráfica que condiciona as opções dos autores. Com 
efeito, para o artigo indefinido surgem três formas diferentes: hũa, huma, uma, 
evidenciando um percurso no sentido da aproximação à atualidade. No século 
XIX já não temos o artigo hũa, resultante de uma pronúncia em hiato,178

A existência desta forma do artigo indefinido, hũa, poderá ser explicada 
pela sua correspondência a uma pronúncia em hiato, como já referimos, 
fenómeno este que ainda é visível em algumas zonas do país: 

 e, por 
outro lado, introduz-se a forma moderna, uma, de que não temos registo na 
centúria setecentista, apesar de Teyssier referir que esta forma do artigo se 
generaliza nas grafias do século XVIII (cf. Teyssier 1997: 45). 

 
Até pelo menos ao século XV, persistiu a antiga forma masculina 
ũu, que depois se reduziu à forma actual (cf. Fonética, § 30,2); 
mas na feminina ũa, que ainda vive nalgumas falas populares, nas 
quais o u- soa, ora simplesmente nasalado, ora com gutural, a 
nasalização, depois do século XVI, produziu um –m- sob 
influência da labial nasal […] (Nunes 1989: 210). 

                                                      
178 Acerca da forma correta para pronunciar a palavra huma, Feijó (1781: 81) aduz: 

Entre pessoas sabias, e doutas se altercou a dúvida, se esta palavra Huma se havia 
de pronunciar ferindo com o M o A, deste modo Hu-ma, ou unindo o M ao Hu, e 
separando o A; deste modo Hum-a. E como a dúvida passasse a teima, fui 
consultado para a decisaõ; e respondi: que por uso se pronunciava do primeiro 
modo; mas que pelo rigor da arte se devia pronunciar do segundo, por duas razoens: 
a primeira he, porque a palavra Huma compõe-se de Hum accrescentando a 
particula A; […]  
A segunda razaõ, a que naõ ouvi resposta, he, que saõ muitos, ou todos, os que 
doutamente escrevem Hũa, e Algũma com til por cima do U, supprindo o M; mas 
assim he, que o til nunca fere na pronunciaçaõ alguma vogal, nem se póde pôr em 
lugar do M nas mais palavras, em que o M fere alguma vogal: logo he certo que nas 
palavras Huma, e Alguma o M naõ fere a vogal seguinte, e deve pronunciar-se 
Hum-a, Algum-a, ou se escrevaõ com M, ou com til.  

A palavra sublinhada por nós deverá tratar-se de uma gralha, como se percebe pelo contexto do 
resto da frase. Desta forma, onde se lê Algũma deveria ler-se Algũa, tal como aparece na 1ª edição 
(Feijó 1734: 84), e em outras edições do século XIX, por exemplo a de 1814 (Feijó 1814: 81). 
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Relativamente ao segundo e terceiro pares de palavras, o avanço no tempo 
não corresponde a uma aproximação à forma moderna. A situação é 
precisamente inversa: se no século XVIII o autor usa exclusivamente as 
palavras que temos nos dias de hoje circunstancia e semelhante, no século 
seguinte, para além destas formas, sobressaem como opções dominantes as 
formas circumstancia179 e similhante180

No que diz respeito às diferentes formas para a palavra amanhã, interessa-
nos apenas referir que só no século XVIII surgem as vogais dobradas, fenómeno 
que já não se verifica na centúria seguinte.  

 tal como postulava Feijó. Com base no 
critério etimológico para a primeira e na analogia para a segunda, o ortógrafo 
defende as grafias usadas pelo redator da Gazeta oitocentista. 

A evolução da língua está também presente nas formas que se seguem: 
geolho, joelho, representantes da mesma palavra que denunciam as alterações 
que se operaram na língua. De acordo com informação retirada do Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa (2005: 4831), esta palavra provém do étimo “lat. 
tar. genucŭlum, por genicŭlum, i dim. de genu, us”, tendo percorrido um 
caminho até chegar à forma atual joelho. Este percurso, relativo às alterações a 
que a palavra joelho foi sujeita, é descrito por Machado (1987: 349), no seu 
dicionário etimológico: “A forma anterior de joelho em Port.  foi gẽolho (depois 
geolho e giolho), do lat. genuc(ŭ)lu-,181

                                                      
179 O ortógrafo defende que as palavras compostas com circum- fossem sempre escritas com <m> 
em vez de <n>, como fica claro pelas suas palavras: “A preposiçaõ Circum, conforme a melhor 
opiniaõ, sempre na composiçaõ se escreve inteira, e sempre se pronuncía levissimamente […] e 
nós devemos escrever, Circumcidar, Circumcisaõ, Circumstancia, Circumstantes, &c.” (Feijó 
1781: 37).  

 diminutivo de genu-, mesmo sentido.” 
O mesmo autor refere que a forma joelho já aparece no século XIV, coexistindo 
com geolho até na mesma obra (cf. Machado 1987: 349). Na primeira parte do 
nosso texto, quatro séculos mais tarde, temos apenas a forma mais antiga, 
geolho(s), que é substituída, no texto do século XIX, pela forma moderna 
joelho(s).  

180 Em vez de semelhança, semelhante, Feijó prefere similhança, similhante, que ele refere como 
caso de analogia, considerando para o latim similis, similitudo. Mais à frente, revelando uma 
vertente nacionalista e contra a possível influência castelhana ao nível da nossa grafia, refere que 
estas formas “[…] só podem ser tiradas das Castelhanas Semejante, e Semejança. E para que 
havemos de mendigar desta lingua aquellas palavras, de que na latina temos exemplares com tanta 
similhança? E se aquella nos agrada mais, para que nos prezamos de imitadores da latina?” (Feijó 
1781: 40). 
181 Williams refere-se também à evolução desta palavra (cf. Williams 1991: 72). 
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A forma do verbo querer surge, tal como Feijó defendera, exclusivamente 
grafada com <z> no século XVIII, situação que mudará na centúria seguinte, 
momento em que as duas formas <quiser, quizer> convivem no mesmo texto, 
embora seja ainda clara a predominância da forma com <z>, ocupando um total 
de 350 ocorrências contra 4 para a palavra moderna. 

No caso das duas formas encontradas para o nome ideia, é notória a 
preferência do redator do século XVIII pela forma idea, e da mesma acentuada 
(idéa) para o século XIX, sendo de realçar que a forma atual ideia não se 
encontrava ainda presente em nenhum dos textos. Os exemplos seguintes: 
chea/cheia e cadea/cadeia dão-nos conta de uma tendência mais modernizante 
no texto do século XIX,182

Como defensor destas formas atuais, lembramos a posição de Verney, que 
postulava a adequação da grafia à pronúncia: 

 em que se nota a opção pela forma com <ei>, visível 
em outras palavras do mesmo género que surgem apenas no texto deste século: 
creio (18), alheia (s) (2), alheios (3), ceia (2). 

 
[…] na lingua Portugueza, nam só se-devem tirar as letras 
superfluas, onde nam se-pronunciam; mas escrever outras, que se-
pronunciam, e até aqui se-deixavam. Onde, todas as vezes que se-
pronuncîa o i entre e, e a, deve-se escrever. V.g. Cadeia, Ideia, 
Ceia, Veia &c. […] (Verney 1746: 44). 

 
Este princípio enunciado por Verney representa uma das tendências que 

marcou a teorização sobre a ortografia portuguesa. Falamos de um sentido 
vulgarizante, assente no critério fonético, que contrasta com o etimologizante. 
Os pares de palavras apresentados na tabela autoridade/authoridade, 
autorisado/authorisado exemplificam essas duas forças, ainda que, neste caso, 
se note claramente o peso do critério etimológico. 

As duas formas do verbo <distinguir> e do nome <vizinho> são mais um 
exemplo do fenómeno de variação gráfica presente nestes textos. É curioso 
                                                      
182 Lembramos que este processo, que se operou em palavras como creio, decorre do apagamento 
de uma consoante intervocálica e da posterior modificação para <ei> do anterior hiato <eo> 
(crēdo > creo > creio), fenómeno que data já do século XVI, tal como registou Williams (1991: 
48): “A modificação para ei não ocorreu até o início do século XVI.” Tendo em conta os 
exemplos retirados do nosso corpus, verificamos que no século XVIII são ainda muito frequentes 
as formas em <ea> e <eo>. Teyssier concorda com a datação de Williams, dizendo que estas 
formas já aparecem desde o século XVI, ainda que esporadicamente; no entanto refere que as 
mesmas só vão predominar definitivamente na língua escrita no século XIX (cf. Teyssier 1997: 
45). 
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perceber que este processo de dissimilação (<distinguĕre, <vīcīnus) ocorre 
atualmente na articulação de algumas palavras sobretudo na variante dialetal de 
Lisboa, ou seja, a vogal [i] recua para a região central do triângulo vocálico (ex: 
ministro > m[ə]nistro; vizinho > v[ə]zinho). Apesar da oscilação entre as duas 
grafias no nosso corpus, é evidente a predominância das formas atuais 
<distinguir, vizinho> sobre as outras <vezinho, destinguir>.183

Para representar o ditongo [õj∫] no momento da formação do plural, 
encontramos no nosso texto as terminações <-oens>, <-ões> e <-oẽs>. Os 
exemplos que apresentamos na tabela (fortificações/fortificaçoens) contemplam 
apenas as duas primeiras e denunciam uma clara preferência pela grafia <-oens> 
no século XVIII, o que muda radicalmente na centúria seguinte, uma vez que 
esta terminação é substituída pelo ditongo <-ões>, que é usado hoje em dia.  

 

De seguida, temos a existência de duas formas diferentes para se referir ao 
numeral cardinal dezasseis. A palavra redigida com <a> (dezaseis), que se 
aproxima da forma atual, é a opção no texto do século XVIII, sendo a forma 
com <e> (dezeseis) a escolhida pelo redator do século XIX, parecendo denotar 
um retrocesso na evolução desta palavra, processo que é descrito por Nunes 
(1989: 210) do seguinte modo: 

 
De 16 a 19 usava o latim clássico, a par das expressões 

sexděcim, septenděcim, octoděcim, novenděcim, as analíticas 
decem et sex, decem et septem, decem et octo, e decem et novem. 
A língua portuguesa, como as outras línguas românicas, preferiu as 
segundas às primeiras e, assim, exprimiu aqueles números por: dez 
e seis, dez e sete, dez e oito e dez e nove; mais tarde, porém, 
substituiu a conjunção copulativa e pela preposição a, dizendo 
hoje dezasseis, dezassete, dezóito, e dezanove […] 

 
 Williams (1991) refere-se também a esta substituição da conjunção e pela 

preposição a, dando origem às formas do português moderno, que apareceram 
em meados do século XV. Apesar desta referência temporal, verificamos que na 
segunda parte do nosso corpus, já no século XIX, temos ainda as formas 
características do português arcaico, e nenhuma ocorrência da forma moderna. 

Os exemplos que se seguem mostram-nos a oscilação presente no corpus, 
ainda que esta seja mais clara no século XIX, relativamente à utilização ou 

                                                      
183 Podíamos também referir o caso da forma verbal dezia, que surge, no século XIX, a par da 
forma dizia. 



183 
 

omissão do <h> em palavras cuja etimologia nos exigiria a sua manutenção, 
como ainda se verifica nos nos dias de hoje (homenagem do provençal 
homenatge e este do latim hominatĭcu-; herdade do latim hereditāte-; hipoteca 
do grego hypothékē) (Machado 1987: 237, 212, 232). Se nos lembrarmos da 
teoria defendida por Barreto relativamente à utilização do <h>, recusando as 
formas <homem e humano> em detrimento de <omem, umano>, percebemos 
que a variação presente no texto pode ser um reflexo das diferentes teorias 
ortográficas que marcam estes séculos: a oscilação entre a etimologia e a 
fonética. Ainda que se verifique uma falta de uniformidade ao nível gráfico, 
verificamos que, à exceção do par omenagem/homenagem no século XVIII, nos 
restantes há uma preferência pelas formas que respeitam a etimologia, com a 
utilização do <h>. No caso do nome hipoteca, destaca-se também a oscilação 
entre o <i> e o <y>, sendo esta última forma <hypotheca> a que é mais 
utilizada, conforme dita a sua origem, sendo também esta a forma como surge 
no dicionário de Silva (1789: 125). 

O caso seguinte remete para uma questão já analisada no tratamento dos 
ditongos <oi> vs. <ou> e tem a ver com um fenómeno que ainda se verifica 
hoje em dia, que se caracteriza pela oscilação de formas grafadas com <oi> ou 
<ou>, situação que se terá iniciado já no século XIII (cf. Cintra 1984: 175). Os 
vários exemplos apresentados mostram-nos que esta variação gráfica se verifica 
principalmente no texto do século XIX: doiradas/dourada, cousa/coisa, 
Moura/Moira, oiro/ouro, biscoito/biscouto, ainda que se note, na maioria dos 
casos,184

Por fim, e contrariamente à posição defendida por Feijó, a palavra açúcar 
aparece redigida com as duas grafias <ss,ç> no século XVIII e na centúria 
seguinte surge apenas a forma que o ortógrafo considera incorreta, assucar. 

 uma preferência pela forma com o ditongo <ou>. No século XVIII, os 
exemplos da tabela revelam-nos uma opção por este ditongo <ou>, não 
existindo nenhum caso em que figure o seu concorrente <oi>. 

Estes são apenas alguns dos muitos exemplos que nos permitem comprovar 
a evolução de algumas palavras de um século para o outro e a inconstância 
gráfica que está presente nestes textos, em que convivem duas ou três formas 
diferentes da mesma palavra. 

                                                      
184 Dizemos na maioria uma vez que há palavras em que se verifica uma tendência inversa, ainda 
que nestes casos não seja tão significativa a diferença entre as duas formas (ex: biscoito (3) e 
biscouto (1). Por outro lado, há palavras, como é o caso de cinoiras (1), que surgem apenas 
grafadas com <oi>. 
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2.8  Considerações finais 
 
Este estudo permitiu-nos constatar a existência, na história da ortografia 

portuguesa, de uma oscilação permanente entre duas forças: a da vernaculização 
e a da latinização, reflexo de um determinado contexto político, social e 
cultural. Depois de um período inicial, fortemente marcado pelo critério 
fonético, consubstanciado na obra de Barreto,185 verificou-se um regresso às 
origens, numa tentativa de codificação gráfica, assente nas noções de perfeição 
e purismo ortográficos, e uma consequente recuperação da etimologia. Esta 
corrente, justificada pelo ambiente cultural em que se vivia, encontra o seu auge 
em Feijó,186

Ainda que mais próximo da vertente fonética, Barreto apresenta uma 
postura de certa forma moderada, se bem que crítica, em relação ao extremismo 
de Duarte Nunes de Leão: 

 cujas soluções gráficas assentam no modelo ortográfico latino, com 
a sobreposição da vertente histórica à fonética. Estes dois autores, considerados 
como autoridades dos séculos em que escrevem, são expoentes das duas 
correntes/tendências que marcaram a ortografia portuguesa.  

 
Cada lingua tẽ sua ortografia diversa, e assi nã samos obrigados 
siguir a Latina, sebẽ iremos arrimados a ella, pola analogia, que a 
nossa lhe reconhece. Porẽ nã cõ tanta superstiçã (por usar de suas 
palavras) como o Licenciado Duarte Nunes o faz […] (Barreto 
1671: 241). 

 

                                                      
185 A propósito da obra e doutrinas defendidas por Barreto, Maria Filomena Gonçalves (2003: 
894) conclui:  

Os dados aqui compulsados demonstram a originalidade da doutrina e do discurso 
metaortográficos de João Franco Barreto quando comparados com os de outros 
autores, mesmo posteriores. Podemos, por isso, colocá-lo entre os primeiros 
reformadores apologistas da corrente ortográfica que viria a produzir projectos de 
reforma revolucionários na centúria de Oitocentos […], época bem mais propícia à 
questionação de legado greco-latino, devido às ideologias sociais então vigentes ou 
florescentes. 

186 O critério etimológico seria o único a assegurar a estabilidade necessária para garantir a 
codificação gráfica, o que seria mais difícil através da aplicação do critério fonético, devido à 
instabilidade que lhe está associada. A este respeito, Kemmler (2007: 324) aduz:  

Além da impossibilidade de isolar um modelo ortoépico geral dentro do diassistema 
do seu tempo, modelo no qual se poderia basear o sistema ortográfico, outro dos 
argumentos principais de Feijó é a mudança linguística que faria com que um 
sistema fonográfico passasse a ser desactualizado. A solução é óbvia: é o recurso à 
etimologia e à analogia que garante a necessária estabilidade ortográfica. 
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As soluções propugnadas por Feijó aproximam-no de uma orientação 
etimológica e um dos argumentos aduzidos em favor desta grafia é o seguinte: 

 
[…] o meu empenho naõ he mostrar a grande abundancia de 
vocabulos que a nossa lingua tem herdado, como filha, da latina, 
como mãi; he sim convencer a sem razaõ daquelles, que 
reconhecendo-a por filha legitima nas palavras, a querem fazer 
bastarda na Orthografia. (Feijó 1781: 13). 

 
Apesar do esforço de codificação gráfica, verificamos que, na prática, no 

momento da redação, cabia a cada um a opção por um caminho187 mais ou 
menos arcaizante, que estaria também condicionado pelo conhecimento que se 
tinha da língua latina e pela defesa de um purismo ortográfico, assente na sua 
filiação latina. A defesa de um regresso à matriz seria uma forma de distinção 
entre os doutos e uma camada menos erudita,188

 

 que preferiria guiar-se pelo 
critério fonético e consequente defesa da simplicidade do sistema gráfico, 
favorecendo a democratização da escrita. Para além desta divisão, nem toda a 
população alfabetizada seguia a mesma orientação ortográfica, sendo, por isso, 
ilusória a ideia de uma total regularidade ortográfica. Neste sentido, Castro 
(2008: 215) aduz: 

Quando observamos as dezenas de ortografias publicadas 
entre os sécs. XVI e XIX, somos levados a pensar que a sua 
doutrina, pelo menos na opção etimologizante e relatinizante a que 
todas se rendem, estava totalmente acolhida entre a população 
alfabetizada. Seria no entanto um erro acreditar que a realidade 
linguística se caracterizava segundo o que os autores propunham: 
um comportamento ortográfico colectivo e uniforme durante toda 
a época clássica e moderna.  

 

                                                      
187 Marquilhas (1987: 103) alude a esta questão da escolha individual que marcou a ortografia 
nacional: “[…] até 1911, nunca se pôde falar de uma única e coerciva ortografia nacional, pelo 
que a subversão individual de quaisquer regras adquiridas não significava mais que uma mera 
opção gráfica pessoal.” 
188 Contrariamente à Academia Espanhola, que reformava a ortografia no século XVIII com base 
em princípios fonéticos racionais, a Academia de Lisboa continuava a consagrar a etimologia 
como princípio mais importante. Segundo Williams (1991: 41), “Talvez fôsse influenciada nessa 
política pela ortografia francesa e pelo desejo pedante de marcar um fôsso distintivo entre os 
homens de letras e o pequeno número de pessoas que sabiam ler.”  



186 
 

O nosso corpus, constituído por textos de inícios do século XVIII189

                                                      
189 “O século XVIII foi período de amargas polêmicas ortográficas; e terminou por predomínio 
arrasador da ortografia etimológica.” (Williams 1991: 41). 

 e XIX, 
reflete a oscilação entre estas duas tendências, caracterizada por um critério de 
facultatividade, que o coloca, muitas vezes, no meio das duas doutrinas, como é 
o caso das duplas consoantes, dos dígrafos gregos, da utilização do <y>, que 
nos permitem reconhecer que nem sempre percorremos, entre os dois séculos, 
um caminho com vista à simplificação do sistema e à aproximação à grafia 
atual. 
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3. Adaptação do NooJ à Gazeta de Lisboa (1715-1716 e 1815) 
 
3.1  Criação de novos recursos linguísticos eletrónicos 

3.1.1 Gramáticas lexicais (ou morfológicas) 
 

Depois desta análise sobre as principais características da grafia do nosso 
texto e da época em causa, passamos à etapa seguinte, que consiste na criação 
de novos recursos linguísticos que nos permitam classificar e reconhecer o 
número elevado de formas que o NooJ classificou como desconhecidas. Tendo 
em conta o número de ocorrências das formas desconhecidas e o grau de 
dificuldade inerente à criação de um dado recurso, optámos pela criação de 
gramáticas ou de dicionários. 

 
Começamos pelas gramáticas morfológicas, que passamos a apresentar, 

explicando as operações que elas possibilitam: 
 

1. Para todas as formas com consoante dupla intermédia, usámos o grafo 
seguinte, que relaciona a grafia própria do século XVIII/XIX com a forma atual, 
de consoante simples, e recupera as respetivas informações da entrada do 
dicionário. No nosso corpus, temos maioritariamente o caso da consoante dupla, 
o que nos permite o reconhecimento das formas abbade, ella, accuso, por 
exemplo; no entanto este grafo, que deve ser aplicado em baixa prioridade, 
resolveria também o problema de uma vogal dupla.  

 
 

 
 

Ilustração 5: FST de reconhecimento de formas com consoante dupla interior 
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2. No caso do ditongo nasal <ão>, que surge muitas vezes representado 
graficamente como <aõ>, criámos uma gramática que nos permite associar esta 
forma ao ditongo atual. 

 

 
 

Ilustração 6: FST de alteração de terminação nasal 
 

3. Para reconhecimento de nomes próprios, construímos uma gramática 
morfológica, que deve ser aplicada em baixa prioridade, para atribuir a etiqueta 
de nome próprio às palavras dadas como desconhecidas pelos recursos 
aplicados na análise linguística que comecem com letra maiúscula ou que sejam 
todas escritas com letra maiúscula. 

 

 
Ilustração 7: FST heurístico de etiquetagem de nomes próprios 

 
4. No caso das palavras cuja grafia ainda não contempla a acentuação na 

vogal tónica, como acontecia com ha ou ja, usámos a próxima gramática 
morfológica que, quando aplicada, procedimento que deve ser feito em baixa 
prioridade, identifica formas em que o <a>, apresentado no nosso texto, 
corresponde a um <á> na grafia atual, quer este grafema esteja em posição 
inicial, medial ou final. Este grafo recupera essa entrada desde que encontre 
essa correspondência no dicionário.190

Construímos esta gramática para o caso específico desta vogal, que nos 
pareceu ser a mais frequente, no entanto o mesmo procedimento poderia ser 

  

                                                      
190 Persistem, ainda, alguns problemas decorrentes da ambiguidade, como é o caso da forma agua, 
que o programa não altera ou reconhece como água, devido à existência do verbo aguar. 
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adotado para outras vogais pretendidas, constituindo uma gramática por cada 
substituição. 

 

 
Ilustração 8: FST de reconhecimento de formas grafadas com vogal sem acento 

correspondentes a vogal acentuada 
 

5. Para separação e classificação de formas que integram duas (ilustração 
11) ou três (ilustração 12) palavras não separadas, desde que cada uma exista no 
dicionário, utilizámos estas gramáticas morfológicas, aplicadas também elas em 
baixa prioridade. 

 
Ilustração 9: FST de identificação de complex tokenization 

 
 

 
 

Ilustração 10: FST de identificação de complex tokenization (três palavras) 
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3.1.2 Dicionários eletrónicos 
 

Depois de constituídas estas gramáticas, faltava ainda resolver várias 
palavras desconhecidas que não se inseriam nestes seis casos, o que nos 
conduziu à construção de quatro dicionários: dois para o corpus do século 
XVIII, que intitulámos de dicionários da Gazeta setecentista (1ª e 2ª parte), um 
para a centúria seguinte, que ficou com a designação de dicionário da Gazeta 
oitocentista, e, por último, um dicionário de abreviaturas, ao qual atribuímos 
este mesmo nome. 

A criação de dicionários eletrónicos no NooJ, enquanto ficheiros de 
extensão NOD, implicou a ação de etiquetagem191

Neste trabalho de investigação, e apesar da existência de diferentes tipos de 
etiquetagem, centrámos os nossos esforços em informações de âmbito 
morfossintático, que nos simplificam o tratamento dos dados e facilitam a 
análise do corpus. 

 das diferentes formas que 
foram classificadas como desconhecidas, o que exigiu a associação da palavra à 
sua categoria e propriedades morfossintáticas. As etiquetas usadas podem ser 
simples ou complexas e cabe ao investigador o papel decisivo de escolher a 
informação que irá incluir em cada entrada, dependendo do tipo de abordagem 
que pretende levar a cabo. 

As entradas do nosso dicionário são compostas por um mínimo de três 
elementos, não contabilizando as vírgulas: forma, lema, classe gramatical 
(POS), podendo apresentar também a subclasse + atributos morfológicos. 

Por exemplo: 
Attenção,atenção,N+f+s 
Attençaõ,atenção,N+f+s 
Attençoens,atenção,N+f+p 
Attençoẽs,atenção,N+f+p 
 
Estas palavras são catalogadas como desconhecidas pelo NooJ porque 

apresentam grafias diferentes das atuais. Neste sentido, procedemos à 
elaboração das entradas para que o programa as reconhecesse como variantes 

                                                      
191 Segundo Costa (2001: 38), “[…] anotar um corpus significa associar informação linguística a 
segmentos de texto, recorrendo para o efeito a um conjunto de símbolos, as etiquetas, por forma a 
identificá-los, com vista ao seu tratamento automático. Esta operação é designada de etiquetagem, 
constituindo o produto final um corpus anotado.” 
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ortográficas de uma única forma, ou seja, se pedíssemos ao programa para 
selecionar todas as ocorrências desta palavra pelo seu lema <atenção>, 
automaticamente ser-nos-iam dadas as quatro formas. 

Analisemos agora a seguinte entrada: 
Academicos,Académico,N+m+p 
Academicos,Académico,A+m+p 
 
Usamos este exemplo com o intuito de alertar para um problema recorrente 

em análise automática de texto, a ambiguidade. 
Quando construímos um dicionário, temos que prever todas as 

classificações associadas às várias palavras, o que acontece muitas vezes com os 
nomes e adjetivos, como é o caso da palavra que apresentamos. Como 
consequência, é notório o aumento das ambiguidades lexicais,192

Não sendo nosso propósito, neste momento, refletir sobre as principais 
formas de desambiguação, passamos à fase seguinte. 

 que podem ser 
resolvidas através da constituição de gramáticas e da sua aplicação com 
diferentes graus de prioridade, ainda que a resolução exaustiva das 
ambiguidades lexicais em corpora extensos seja muito difícil, uma vez que a 
desambiguação total depende, muitas vezes, de uma complexa análise sintática. 
Não nos podemos esquecer de que, por vezes, nem a sintaxe, nem a semântica 
permitem a um humano a desambiguação total, como se percebe se atentarmos 
no seguinte exemplo: Naquela sala, há uma mesa-redonda. Esta frase evidencia 
claramente a ambiguidade presente no nome mesa-redonda, que pode remeter 
para um móvel ou para uma reunião.  

 
Depois de todos estes recursos criados, procedemos, mais uma vez, à 

execução do programa NooJ, e verificámos que ainda existiam formas 
desconhecidas que nós inserimos em dois grupos diferentes: por um lado, 
algumas palavras latinas e, por outro, a existência de algumas formas complexas 
constituídas por duas palavras redigidas com dupla consoante.  

Em relação ao primeiro grupo, não tivemos dúvidas de que o passo a seguir 
consistia na sua inserção no dicionário referente a cada século; no caso do 
segundo grupo, começámos por estranhar a classificação destas formas como 
                                                      
192 “Lexical ambiguity: When a word is associated with different sets of properties, i.e. different 
syntactic or distributional information, we must duplicate the word in the dictionary. The 
corresponding word form will be processed as ambiguous.” (Silberztein 2003: 85). 
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desconhecidas, uma vez que tínhamos criado duas gramáticas que supostamente 
deveriam ter classificado estas formas: uma para a itemização e outra para 
consoantes dobradas que deveriam reconhecer formas como attribuindolhe. 
Depois de uma segunda análise, seguida de uma observação dos grafos criados, 
verificámos que o FST de identificação de complex tokenization só separa as 
duas ou três formas unidas se cada uma delas estiver no dicionário, ou seja, não 
consegue distinguir as duas formas attribuindo e lhe, porque não existe no 
dicionário a entrada do verbo com a consoante dobrada. Por outro lado, este 
problema também se verifica com o FST de reconhecimento de palavras com 
consoante dupla, que não se transformam em consoante simples porque a 
palavra não existe com esta forma no dicionário: atribuindolhe. 

Depois de detetada a causa da classificação destas palavras como 
desconhecidas, era necessário resolver este problema e, por isso, apesar de 
inicialmente termos considerado a hipótese de construção de mais uma 
gramática, como se tratava de poucas palavras e para facilitar esta tarefa, 
resolvemos inserir estas formas no dicionário respetivo. Neste caso, tendo em 
conta o exemplo apresentado, a entrada do verbo foi organizada da seguinte 
forma: 

attribuindolhe,<atribuir,V+t+G><me,PRO+Pes+D+3+s>. 
Com este procedimento, separámos as duas unidades que se apresentam no 

dicionário: o verbo transitivo atribuir, que se encontra no gerúndio (G), e o 
pronome pessoal, lhe¸ cujo lema é me e que se encontra na forma de dativo, na 
terceira pessoa do singular. 

 
3.2  Aplicação dos novos recursos 

 
No sentido de evitar um conflito entre os vários recursos criados, a sua 

aplicação foi feita tendo em conta diferentes níveis de prioridade, procedimento 
este que apresentamos por ordem decrescente, seguindo-se ao nome do recurso 
os níveis de prioridade (high, regular e low) em que foram aplicados: 

-LabEL mw - H1 
-LabEL sw - regular 
- Dicionário da Gazeta setecentista (1ª parte) - L1 
- Dicionário da Gazeta setecentista (2ª parte) - L1 
- Dicionário da Gazeta oitocentista - L1 
- Dicionário de abreviaturas - L2 
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- consoantes duplas – L3 
-nome próprio – L4 
-tokenization- L5 
-vogais acentuadas – L5 
- tokenization 3 – L6 
- terminação nasal - regular 
 
Desta forma, construídos os recursos linguísticos para este corpus 

específico, procedeu-se, mais uma vez, ao processo de anotação automática, o 
qual, lembramos, não contempla nenhuma forma de desambiguação. 

 
 GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Unidades de texto (parágrafo) 4016 18258 
Nº de carateres 1668752 4061778 
Nº de ocorrências 343766 864922 
Nº de formas diferentes 20187 38140 
Hapax legomena 10242 18128 
Formas desconhecidas 0 0 
Anotações 883233 2070615 
Tabela 53: Dados gerais da GL-Setecentista e da GL-Oitocentista obtidos com os 

recursos do LabEL e os novos recursos linguísticos 
 
A leitura desta tabela levou-nos a destacar três elementos: primeiramente, o 

facto de o texto do século XIX, como já havia sido anunciado, ser muito maior 
do que o do século XVIII, em número de ocorrências, parágrafos, carateres e 
formas diferentes. No entanto, verificamos que esta diferença não é sempre na 
mesma proporção: por exemplo, se no caso das ocorrências, o valor referente ao 
século XVIII aumenta 60% no século XIX; o mesmo não se passa relativamente 
às formas diferentes, que alcança apenas 47% de aumento de um século para o 
outro. 

Em segundo lugar, destacamos o valor das formas desconhecidas, que 
reduziu drasticamente devido à aplicação dos novos recursos eletrónicos; por 
último, sobressai o valor elevado das anotações, que remete para a noção de 
ambiguidade, como se percebe pela relação direta entre as anotações (“text 
annotation structure”) e a taxa de ambiguação, que neste caso será também 
elevada. Apesar desta verificação, não iremos, neste momento, proceder à 
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desambiguação do nosso corpus, ato que seria obrigatório caso quiséssemos 
proceder a um estudo aturado da utilização de determinada classe de palavras. 
Um dos motivos que explica estes valores elevados prende-se com a criação dos 
recursos que nos permitiram classificar todas as formas que não tinham 
qualquer tipo de anotação, o que se repercutiu num aumento de 719429 para 
883233, no século XVIII, e de 1797927 para 2070615, no século XIX. 
 
4. Análise linguística da Gazeta de Lisboa (1715-1716 e 1815) 

4.1  Riqueza vocabular 
 

Depois de analisados estes números, julgámos interessante avaliar, numa 
base comparativa, a riqueza vocabular das duas partes do nosso corpus, 
utilizando a frequência média (f) das formas diferentes em relação ao total de 
ocorrências. Divide-se o total de formas diferentes (F) pelo total de ocorrências 
(P). 

Esta fórmula é também partilhada por Sardinha, como meio de chegar 
àquilo que ele chama de riqueza lexical de um texto:  

 
[…] a razão forma/item […] na sua forma tradicional, é obtida 
dividindo-se o total de formas pelo total de itens. 
[…] 
a razão forma/item indica a riqueza lexical do texto. Quanto maior 
o seu valor, mais palavras diferentes o texto conterá. Em 
contraposição, um valor baixo indicará um número alto de 
repetições, o que pode indicar um texto menos rico, ou variado, do 
ponto de vista de seu vocabulário. (Sardinha 2004: 94). 

 
O cálculo e resultado obtidos para o índice de riqueza vocabular, tendo por 

base as formas diferentes,193

 
 é o seguinte: 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
F=20187 

P=343766 

       f= = 0,0587=5,87% 

F=38140 
P=864922 

       f= = 0,044=4,4% 

Tabela 54: Riqueza vocabular presente na GL-Setecentista e na GL-Oitocentista 

                                                      
193 Este cálculo pode também ser feito tendo em conta o total de lemas. 
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Segundo este critério, a Gazeta setecentista apresenta maior riqueza 
vocabular do que a mesma no século seguinte,194 apesar de ser esta que 
contribui com o maior número de ocorrências, ultrapassando o dobro das 
palavras presentes no texto do século XVIII. Para ficarmos com uma noção 
mais precisa do que significam estes números, e apesar de não ser nosso 
propósito efetuar um estudo comparativo com outros textos, decidimos atentar 
em outros trabalhos em que se aufere a riqueza vocabular de determinadas 
obras. Referimo-nos, por exemplo, ao estudo efetuado por Tavares (2006: 166) 
sobre a versão portuguesa do Clavis Prophetarum, que apresenta um índice de 
riqueza vocabular de 14%, ao estudo de Machado (2002: 39) sobre o Tratado de 
Confissom, com um índice de 18%, e de Ferreira (1987: 451) sobre o Foro Real 
de Afonso X, com 10,46%.195

 

 Qualquer um destes resultados é muito superior 
aos valores obtidos com os textos da gazeta, o que nos permite concluir que, 
apesar das diferenças numéricas entre os dois, trata-se, em geral, de um texto 
com uma frequência média baixa, reveladora de um baixo nível de riqueza 
vocabular. No momento em que analisarmos as classes, iremos apresentar 
separadamente os resultados relativos a cada uma delas no que diz respeito à 
sua frequência, percentagem e riqueza vocabular. 

4.2  Tokens mais frequentes 
 

Nº de 
ordem 

GL-Setecentista Nº de 
ordem 

GL-Oitocentista 
Forma Ocorrência Forma Ocorrência 

1 de 17491 1 de 36536 
2 que 10126 2 e 21162 
3 a 9238 3 a 20816 
4 se 7278 4 que 19713 

                                                      
194 Os resultados relativos às palavras de frequência 1 comprovam também esta tendência, ou 
seja, tendo em conta o valor das formas diferentes, estes vocábulos correspondem a uma 
percentagem de 50,73% no século XVIII, e de 47,53% no século XIX. Se alargarmos a pesquisa 
ao grupo de palavras que ocorre de 1 a 10 vezes, verificamos que apresenta uma alta incidência, 
tal como acontece com a generalidade dos corpora. No século XVIII, este grupo corresponde a 
87,76% das formas, enquanto no século XIX esta percentagem diminui ligeiramente para os 
85,94%. Deste modo, e tendo por base o princípio de que a variedade vocabular será tanto maior 
quanto maior for o número de palavras a ocorrer apenas uma vez e menor o número das que 
ocorrem duas ou mais vezes, concluimos que o texto do século XVIII é mais variado do que o da 
centúria seguinte. 
195 Machado e Ferreira calculam a frequência média dividindo o total de ocorrências pelo das 
formas diferentes. 
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5 o 6868 5 o 15499 
6 do 4065 6 do 12607 
7 para 3743 7 se 12206 
8 os 3675 8 da 11536 
9 da 3668 9 em 8687 
10 em 3634 10 os 7654 
11 com 3578 11 para 6194 
12 as 2549 12 as 5515 
13 S 2094 13 com 4825 
14 por 1708 14 dos 4726 
15 dos 1621 15 por 4460 
16 ao 1537 16 não 4096 
17 na 1533 17 na 3899 
18 hum 1501 18 hum 3747 
19 no 1449 19 ao 3631 
20 Mag 1383 20 no 3362 
21 sua 1277 21 á 3325 
22 O 1246 22 huma 3224 
23 seu 1076 23 das 2952 
24 à 1011 24 O 2727 
25 huma 997 25 sua 2661 
26 das 943 26 S 2458 
27 tem 900 27 mais 2421 
28 naõ 866 28 seu 2330 
29 Corte 860 29 A 2047 
30 Conde 819 30 tem 2020 
31 mais 777 31 he 1770 
32 lhe 753 32 seus 1736 
33 A 738 33 como 1732 
34 Cidade 696 34 todos 1561 
35 esta 686 35 França 1522 
36 tropas 672 36 Rei 1497 
37 não 665 37 nos 1487 
38 todos 647 38 N (número) 1427 
39 General 627 39 General 1353 
40 grande 622 40 ha 1349 
41 seus 622 41 ou 1339 
42 Principe 614 42 aos 1331 
43 Duque 609 43 dia 1309 
44 mas 583 44 pelo 1285 
45 suas 573 45 mesmo 1234 
46 foy 544 46 París 1233 
47 fez 523 47 lhe 1228 
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48 fazer 522 48 tropas 1227 
48 Reyno 515 49 M 1180 
50 depois 512 50 foi 1173 

Tabela 55: Lista dos 50 tokens mais frequentes 
 
Antes de procedermos à análise da tabela, interessa lembrar que o NooJ, tal 

como a maioria dos softwares que permitem fazer estudos lexicométricos, 
distingue formas maiúsculas de minúsculas, o que acarreta a contagem separada 
da mesma palavra quando ela surge com maiúscula e minúscula. Basta 
considerarmos um exemplo para percebermos o que isto significa: a forma 
ambígua a, que ocupa a 3ª posição no século XIX, com 20816 ocorrências, 
surge, mais à frente, com maiúscula, em 29º lugar, com 2047 ocorrências. Ora, 
se juntássemos estes dois valores, esta palavra ocuparia o 2º lugar das formas 
mais frequentes, com 22863.  

 
Depois de termos presentes estes dados, passamos à análise da tabela, que 

nos permite rapidamente confirmar que a maioria destas formas corresponde a 
palavras gramaticais ou funcionais, tal como acontece na generalidade dos 
corpora. As preposições ocupam nestes textos um lugar de destaque, lideradas 
por de, ao que se seguem muitas outras formas da mesma classe, perfazendo um 
total de 12 preposições entre os vinte tokens mais frequentes nos dois séculos: 
para além da forma ambígua a, que surge em terceiro lugar nesta lista (esta pode 
ser caracterizada como artigo, preposição, nome ou pronome), temos as 
preposições para, em, com, por e as formas contraídas da preposição com 
artigos (do, da, dos, ao, na, no). 

Em segundo lugar, no século XVIII surge o que, uma das formas mais 
ambíguas em Português, que ocupa precisamente o primeiro lugar das formas 
ambíguas deste texto. No século XIX, esta forma surge apenas em 4º lugar, 
estando a 2º posição ocupada pela conjunção copulativa e. 

Os verbos têm uma representatividade muito reduzida, com quatro 
ocorrências no século XVIII (tem, 27º; foy, 46º; fez, 47º; fazer, 48º) e duas no 
século XIX (ha, 40º; foi, 50º). Como podemos verificar pela tabela, à exceção 
do verbo ter, todos os outros surgem quase no final da lista. Por outro lado, é 
interessante perceber que temos o mesmo verbo, ser, nos dois séculos, que, tal 
como o haver e o ter (ha, tem), funciona maioritariamente como verbo auxiliar. 
Resta-nos apenas o verbo fazer, que surge no infinitivo e no pretérito perfeito. 
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Outra forma que merece uma referência é precisamente o 
determinante/pronome possessivo seu, flexionado no masculino, feminino, 
singular e plural, e representado na abreviatura S., que desdobrámos no 
dicionário como Sua, e que ocupa o 13º lugar no século XVIII e o 26º no século 
XIX. Por sua vez, os adjetivos são representados apenas por uma forma no 
século XVIII, grande, que ocupa o 40º lugar, enquanto que na Gazeta 
oitocentista o primeiro adjetivo (real) surge apenas na 52ª posição, valor que 
está de acordo com a neutralidade reclamada pelo estilo informativo do texto 
jornalístico, que não se coaduna com um número elevado de adjetivos. 

Depois de analisarmos estas classes, resta-nos tentar perceber a 
importância que têm os nomes destacados a negrito na tabela: no século XVIII 
temos Mag. (abreviatura de Magestade, que juntamente com a abreviatura S. 
constitui a expressão Sua Magestade), corte, reyno, cidade, tropas, general, 
principe, duque e conde.  

A Corte, Sua Magestade, o principe, o conde e o duque são figuras 
nucleares neste ambiente de elites que atrai jornalistas e público. Por outro lado, 
temos a referência às tropas, que, juntamente com o seu líder, o general, denota 
uma preocupação evidente por informações militares. Por último, os nomes 
cidade e reyno são reveladores de uma categorização da informação em função 
de um espaço geográfico e por isso a noção de Cidade, em detrimento do 
mundo rural, que não tem lugar num jornal da época, e, de uma forma mais 
abrangente, a referência ao lugar onde todos se inserem, o reyno. Para além 
desta necessidade de situar a informação num dado espaço, temos também a 
referência a um tempo específico, expresso pelo mês e dia em que dado 
acontecimento teve lugar. Não sobressai numericamente nenhuma palavra 
associada a esta informação temporal uma vez que são vários os meses, mas se 
juntássemos as suas ocorrências, certamente teríamos um valor elevado, 
denotador desta prática: as notícias eram normalmente antecedidas do dia e 
local, para que o leitor as pudesse situar num espaço e tempo determinados.  

No século XIX, os vocábulos selecionados são muito semelhantes e 
indicadores das mesmas preocupações jornalísticas: pretendia-se retratar a 
história de S. M. (Sua Magestade), forma que se repete na utilização da palavra 
rei, segunda palavra plena mais frequente no texto. As informações de caráter 
militar suscitavam a curiosidade de todos e, por isso, não admira a elevada 
frequência de tropas e de general, figura de elite associada a esta atividade. Por 
último, distingue-se do texto setecentista na medida em que a referência 
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espacial não é genérica, como acontecia (cidade, corte); mas está associada a 
um local específico (França e París). Esta especificidade percebe-se se 
lembrarmos que poucos anos antes este país nos tinha invadido e, por isso, era 
do interesse geral saber o que se passava nesta potência europeia. Ademais, 
verificamos que em 60º lugar, ainda antes de surgir qualquer nome de um 
português, se destaca a figura de Bonaparte, com uma frequência elevada de 
964 ocorrências.  
 

4.3  Classes de palavras 
 

Tal como já havíamos exposto, o estudo linguístico que propomos consta 
também de uma análise das classes de palavras, cujo número não é consensual 
entre os linguistas, sendo, por isso, necessário optar por uma única linha de 
orientação, que no nosso caso foi a gramática de Bechara. Neste sentido, iremos 
considerar as seguintes classes de palavras: substantivos/nomes, adjetivos, 
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, e por 
último, caracterizada como palavra-oração, a interjeição. Estas “[…] palavras 
de natureza e funcionalidade bem diferentes […]” (Bechara 2002: 109) 
distinguem-se com base nos significados que lhes são próprios. São eles o 
significado lexical, categorial, instrumental, estrutural ou sintático e ôntico (cf. 
Bechara 2002: 109-111). Com base nos três primeiros significados, diz-nos o 
autor, podemos dividir as palavras em lexemáticas (substantivo, adjetivo, verbo 
e advérbio), categoremáticas (pronome e numeral) e morfemáticas (artigo, 
preposição e conjunção).  

Uma das dificuldades inerentes a este tipo de trabalhos prende-se com a 
correta classificação das várias palavras, o que nos levou, no momento da 
criação dos dicionários, a incluir todas as classificações possíveis para a palavra 
em análise. No momento da análise específica de cada classe, pode ser relevante 
proceder a uma análise contextual de algumas palavras, envolvendo um 
processo de desambiguação, que nos exige uma revisão da classificação 
proposta para cada uma delas e, possivelmente, a correção de algumas 
anotações erradas referentes àquele contexto específico.  

No sentido de levarmos a cabo esta pesquisa referente às classes de 
palavras presentes no nosso corpus, começámos por procurar cada uma delas 
através da funcionalidade “locate”, na qual inserimos o output que 
pretendíamos. Desta forma, no caso do nome, por exemplo, inserimos <N> na 
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opção “NooJ regular expression”, o que nos permitiu visualizar todos os nomes 
que surgem no texto, inseridos no seu contexto, o que será muito útil se 
pretendermos estabelecer concordâncias. Este procedimento foi adotado para 
todas as classes de palavras, sendo também possível, com esta mesma 
funcionalidade, ordená-los por ordem alfabética, estratégia que poderá facilitar 
um trabalho de pesquisa posterior. Depois do número total de ocorrências, 
interessava-nos também conhecer o número de formas diferentes que cada 
classe apresenta. Este propósito foi conseguido através da opção “1 example per 
match”, que se tratou de uma forma de limitar a nossa pesquisa.  

Tendo considerado todas estas operações concluídas, e organizados os 
dados, surgem os seguintes resultados, que apresentamos nas tabelas: 
 

GL-Setecentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrências Média Formas 
diferentes 

Média 

Artigos 27081 6,81% 135 0,52% 
Nomes 124472 31,33% 11289 43,67% 
Adjetivos 26482 6,66% 3677 14,22% 
Verbos 71183 17,92% 8668 33,53% 
Pronomes 63806 16,06% 965 3,73% 

Preposições 43399 10,92% 166 0,64% 
Advérbios 11858 2,98% 551 2,13% 
Conjunções 22059 5,55% 174 0,67% 
Numerais 2962 0,74% 112 0,43% 
Interjeições 3580 0,90% 70 0,27% 
Palavras 
estrangeiras 

301 0,07% 38 0,14% 

Totais 397183 100% 25845 100% 

Tabela 56: As classes de palavras e sua distribuição percentual na GL-Setecentista 
 

GL-Oitocentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrências Média Formas 
diferentes 

Média 

Artigos 60735 6,20% 197 0,40% 
Nomes 325927 33,29% 19974 40,92% 
Adjetivos 75713 7,73% 8869 18,17% 
Verbos 169121 17,27% 16672 34,16% 
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Pronomes 138380 14,13% 909 1,86% 

Preposições 91849 9,38% 271 0,55% 
Advérbios 34171 3,49% 1123 2,30% 
Conjunções 64542 6,59% 255 0,52% 
Numerais 7031 0,71% 220 0,45% 
Interjeições 10659 1,08% 119 0,24% 
Palavras 
estrangeiras 

761 0,07% 196 0,40% 

Totais 978889 100% 48805 100% 

Tabela 57: As classes de palavras e sua distribuição percentual na GL-Oitocentista 
 
Uma primeira leitura desta tabela deixou-nos intrigadas relativamente ao 

elevado número de formas diferentes dos artigos (135 e 197), o que nos 
conduziu a uma análise desta situação. Neste sentido, verificámos que várias 
palavras estavam a ser erradamente classificadas como artigos, devido à 
aplicação de gramáticas morfológicas criadas para resolver o problema das 
formas complexas. Esta solução permitia resolver, de forma automática, o 
problema das formas verbais que surgem sempre unidas ao pronome em posição 
enclítica, no entanto verificámos que a aplicação deste recurso acarretou a 
classificação incorreta de muitas palavras, como confirmámos através dos 
vários exemplos que erradamente são classificados como artigos. Se 
analisarmos apenas um exemplo, percebemos exatamente o que se passou: 
tendo em conta a forma verbal conferio, que é uma das palavras que surge na 
lista dos artigos, o programa reconhece a existência de duas formas <conferir> e 
<o>, que ele separa, tal como prevê a gramática da tokenization. Desta forma, 
classifica a primeira como verbo na primeira pessoa do singular do pretérito 
perfeito e a segunda como pronome pessoal ou demonstrativo ou como artigo 
definido. Logo, a palavra conferio surge erradamente incluída na lista dos 
pronomes e artigos.  

Com efeito, e como o caso dos artigos serviu apenas para nos alertar para a 
existência desta falha, uma vez que este seria um problema presente em todas as 
classes, decidimos retirar estas duas gramáticas para evitar a classificação 
errada de muitas palavras. Como consequência, voltámos a ter o problema das 
formas desconhecidas, com um número elevado de 2184 para o século XVIII e 
de 4092 palavras para o século XIX, perfazendo um total de 6276 palavras. 
Perante esta situação, pareceu-nos que a forma mais acertada para resolver o 
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problema passaria pela inserção das mesmas nos dicionários criados 
anteriormente, ainda que tendo consciência do trabalho e tempo adicional de 
que iríamos precisar para executar esta tarefa. 

Deste trabalho, resultaram quatro dicionários, perfazendo um total de 
12409 entradas, distribuídas da seguinte forma:  

- Dicionário da Gazeta Setecentista (parte 1): 1035 
- Dicionário da Gazeta Setecentista (parte 2): 4751 
- Dicionário da Gazeta Oitocentista: 6505 
- Dicionário de Abreviaturas: 118 

 

 
Ilustração 11: Dicionário da GL-Setecentista (parte 1) 
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Ilustração 12: Dicionário da GL-Setecentista (parte 2) 

 

 
Ilustração 13: Dicionário da GL-Oitocentista 
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Ilustração 14: Dicionário de Abreviaturas 

 
Terminado este moroso trabalho, era necessário rever a aplicação de todos 

os recursos criados, de forma a evitar um conflito entre eles. Neste caso, para 
além de retirarmos as gramáticas morfológicas de itemização, alterámos a 
ordem dos dicionários para evitar alguns problemas detetados.196

- Dicionário da Gazeta setecentista (1ª parte) – H2 

 Com 
prioridade máxima, temos os dicionários criados por nós especificamente para 
este corpus. Deste modo, seguem-se os níveis de prioridade e a ordem com que 
foram aplicados os recursos: 

- Dicionário da Gazeta setecentista (2ª parte) – H2 
- Dicionário da Gazeta oitocentista – H2 
- Dicionário de abreviaturas – H1 
- LabEL mw - regular 

                                                      
196 Um dos problemas detetados foi, por exemplo, a classificação incorreta do artigo indefinido 
hum, que surgia nos dicionários do LabEL classificado como interjeição. Sendo estes os que 
tinham primeira prioridade, de nada servia a entrada que tínhamos nos nossos dicionários que 
classificava esta palavra corretamente. Desta forma, ao invertermos a ordem de aplicação dos 
dicionários, esta palavra foi logo classificada devidamente com a informação que constava nos 
dicionários criados. A questão das prioridades de aplicação dos dicionários evita que surja este 
tipo de problemas, ou seja, duas classificações diferentes, em que uma delas, a errada, se sobrepõe 
à correta. 
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- LabEL sw – L1 
- consoantes duplas – L2 
- nome próprio – L3 
- vogais acentuadas – L4 
- terminação nasal – regular 
 
De seguida, procedeu-se, mais uma vez, ao processo de anotação 

automática, do qual obtivemos os seguintes resultados: 
 GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Unidades de texto (parágrafo) 4011 18254 
Nº de carateres 1668749 4061743 
Nº de ocorrências 343762 864906 
Nº de formas diferentes 20145 38020 
Hapax legomena 10202 18014 
Formas desconhecidas 0 0 

Anotações 804225 1757966 
Tabela 58: Dados gerais da GL-Setecentista e da GL-Oitocentista obtidos com os 

recursos do LabEL e os novos recursos linguísticos alterados 
 

Verificou-se uma ligeira alteração em alguns valores devido à classificação 
errada de algumas palavras que estariam a ser dupla ou triplamente 
contabilizadas, o que, por sua vez, levava a um aumento irreal do número de 
anotações, uma vez que, se tivermos em conta o exemplo já mencionado da 
forma verbal conferio, verificamos que o programa estaria a contabilizar duas 
palavras que poderiam pertencer a diferentes classes de palavras. Esta correção 
acarretou obviamente na diminuição do número de anotações. 

No que diz respeito aos valores da riqueza vocabular já calculados, 
verificámos que estas ligeiras alterações não afetam significativamente os 
resultados obtidos (os 5,87% passam a 5,86%, no século XVIII, e os 4,4% 
mudam para 4,39%, no século XIX). Neste sentido, as considerações tecidas 
anteriormente não se alteram, dada a proximidade dos valores. 

Finalizadas todas estas operações, percebemos que chegava ao fim um 
longo percurso que tinha como objetivo a adaptação do programa informático 
ao nosso corpus. Neste momento, e resolvidos os problemas técnicos que nos 
impediam de avançar para a nossa análise, pensamos ter agora condições para 
voltar ao estudo que pretendemos levar a cabo relativamente às classes de 
palavras presentes no nosso corpus. 
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Nas tabelas seguintes, surgem os resultados referentes à pesquisa por 
classes. 

 

GL-Setecentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Artigos 10301 2,978% 29 0,117% 
Nomes 106659 30,838% 11365 45,952% 
Adjetivos 25796 7,458% 3534 14,289% 
Verbos 69802 20,181% 8150 32,953% 
Pronomes 53251 15,396% 773 3,125% 
Preposições 41153 11,898% 72 0,291% 
Advérbios 11833 3,421% 529 2,139% 
Conjunções 21845 6,315% 89 0,359% 
Numerais 2935 0,848% 106 0,428% 
Interjeições 2001 0,578% 45 0,181% 
Palavras 
estrangeiras 

292 0,084% 40 0,161% 

Totais 345868 100% 24732 100% 
Tabela 59: As classes de palavras e sua distribuição percentual na GL-Setecentista 

depois de alterados os recursos criados 
 

GL-Oitocentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Artigos 22774 2,644% 29 0,061% 
Nomes 285027 33,093% 20150 42,898% 
Adjetivos 74793 8,683% 8608 18,326% 
Verbos 166258 19,303% 15664 33,348% 
Pronomes 114271 13,267% 626 1,332% 
Preposições 84888 9,856% 108 0,229% 
Advérbios 34069 3,955% 1073 2,284% 
Conjunções 64068 7,438% 133 0,283% 
Numerais 6979 0,810% 200 0,425% 
Interjeições 6617 0,768% 82 0,174% 
Palavras 
estrangeiras 

1531 0,177% 298 0,634% 

Totais 861275 100% 46971 100% 
Tabela 60: As classes de palavras e sua distribuição percentual na GL-Oitocentista 

depois de alterados os recursos criados 
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Como podemos verificar pela análise das tabelas, os nomes ocupam uma 
posição de destaque,197

A coluna das formas diferentes não introduz nenhuma alteração 
relativamente às posições cimeiras ocupadas pelas classes de palavras. O nome 
continua a liderar, ocupando quase metade das formas diferentes de todo o 
corpus, através de uma percentagem muito significativa: 45,95% no século 
XVIII e 42,89% no século XIX e segue-se o verbo com 32,95% e 33,34%. O 
terceiro lugar passa a ser ocupado pelo adjetivo, com 14,29% e 18,32%, 
chegando a duplicar as percentagens obtidas nas ocorrências. De seguida, os 4º 
e 5º lugares constituem uma diferença entre os dois períodos estudados: no 
século XVIII temos primeiramente o pronome e só depois o advérbio, situação 
que se inverte no século seguinte. Neste texto, é de assinalar a redução drástica 
da percentagem de pronomes da coluna das ocorrências para a das formas 
diferentes, principalmente no século XIX, o que os coloca num 5º lugar.  

 com uma percentagem de 30,83%, no século XVIII, e 
de 33,09% na centúria seguinte. Seguem-se os verbos, com 20,18% e 19,30%, e 
os pronomes, com 15,39% e 13,26 % nos séculos XVIII e XIX respetivamente. 
As interjeições ocupam o último lugar, sendo que, se procedêssemos a uma total 
desambiguação do corpus, o valor da sua percentagem reduziria drasticamente. 
Relativamente ao último elemento da tabela, julgámos interessante contabilizar 
o número de palavras estrangeiras usadas pelos redatores, tendo constatado que 
são vários os momentos em que estes reproduzem frases e parágrafos integrais 
em inglês, francês ou latim. 

A este nível, os pronomes, juntamente com as conjunções e preposições, 
apresentam uma grande diferença entre a frequência das ocorrências e das 
formas diferentes, reveladora do número reduzido de formas que estas têm na 
nossa língua. Esta é precisamente uma característica das palavras gramaticais 
(categoremáticas e morfemáticas, segundo Bechara 2002: 112), uma vez que 
elas existem em número finito. Contrariamente a esta situação, as palavras 
plenas ou lexicais (também designadas de lexemáticas por Bechara 2002: 112) 
existem em número potencialmente ilimitado e são também elas as que se 
encontram mais expostas à mudança diacrónica, quer na forma quer no seu 
significado, apresentando uma percentagem elevada neste corpus, de 61,89%, 
no século XVIII, e de 65,03%, no século XIX. As palavras gramaticais ou 
                                                      
197 A visão da linguagem como sistema probabilístico, em que assenta a linguística de corpus, 
revela que ao nível da análise morfossintática os nomes surgem com mais frequência do que 
qualquer outra categoria gramatical (cf. Sardinha 2004: 31). 
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funcionais, que se caracterizam por serem mais estáveis ao longo do 
desenvolvimento histórico da língua, surgem com uma percentagem mais 
reduzida, ocupando um total de 38,01% das ocorrências, no século XVIII, e de 
34,78%,198

 

 no século XIX. Esta predominância das palavras plenas em relação 
às gramaticais pode ser entendida como um dado positivo, revelador de riqueza 
lexical. 

De seguida, apresentaremos separadamente os resultados estatísticos de 
todas as classes de palavras, no entanto, e face ao facto de as palavras plenas 
ocuparem um peso maior no corpus e por as considerarmos de maior relevância 
neste texto jornalístico, assumimos desde já o nosso propósito de analisar 
apenas este grupo de palavras. Ademais, julgamos que serão mais interessantes 
as considerações que podemos tecer relativamente à evolução que a língua 
sofreu ou não durante este período de um século, uma vez que são estas classes 
de palavras aquelas que, indubitavelmente, mudam e variam com maior 
facilidade. 

 
[…] de entre os elementos do léxico, os funcionais resistem 
bastante a mudanças, porque eles são evidências dos nós do 
esqueleto dos sistemas gramaticais das línguas naturais. São as 
palavras de conteúdo semântico descritivo – herdadas, criadas, ou 
emprestadas – aquelas que mudam e variam com maior facilidade, 
correspondendo às necessidades ou exigências dos diferentes 
períodos históricos, dos diversos contextos regionais ou socio-
culturais, ou simplesmente, como consequência da vitalidade 
inerente aos processos de formação de palavras que os falantes de 
uma qualquer língua conhecem e utilizam criando e transformando 
palavras. (Xavier 2009: 224). 

 
4.3.1 Artigos 

 
Os artigos encontram-se em oitavo lugar, com 10301 ocorrências no século 

XVIII e 22774 no século XIX, o que corresponde a 2,978% e a 2,644% do total 
das classes de palavras representadas no texto do século XVIII e XIX 
respetivamente. Distribuem-se no nosso corpus da seguinte forma: 
 

                                                      
198 A soma destes dois valores não alcança rigorosamente os 100%, uma vez que falta a 
percentagem das palavras estrangeiras, que nós não distinguimos por classes de palavras. 
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GL-Setecentista 
Subclasse  Ocorrências Média Formas 

diferentes 
Média 

Artigos 
definidos 

7310 2,11% 16 0,064% 

Artigos 
indefinidos 

2991 0,86% 13 0,052% 

Tabela 61: A frequência e distribuição percentual dos artigos na GL-Setecentista 
 

GL-Oitocentista 
Subclasse  Ocorrências Média Formas 

diferentes 
Média 

Artigos 
definidos 

15060 1,74% 17 0,036% 

Artigos 
indefinidos 

7714 0,89% 12 0,025% 

Tabela 62: A frequência e distribuição percentual dos artigos na GL-Oitocentista 
 

A análise a esta tabela permite-nos constatar que continuamos a ter um 
número elevado de formas diferentes de artigos, contudo, este número deixa de 
ser intrigante se nos lembrarmos que este programa classifica como formas 
diferentes palavras com maiúsculas e minúsculas. Assim, considerando a título 
exemplificativo o caso da GL-Setecentista relativamente aos artigos definidos, 
verificamos que o NooJ integra nesta subclasse as formas: o, O, a, A, os, Os, 
OS, as, As, AS, le, Le, elRey, ElRey, El, EL, enquanto que para os artigos 
indefinidos considera como formas diferentes as seguintes: hũ, Hũ, hum, Hum, 
huma, Huma, hũa, Hũa, huns, Huns, humas, hũas, Hũas. 

Ademais, destaca-se nesta tabela a utilização do artigo definido em 
detrimento do artigo indefinido, que surge com uma percentagem reduzida, 
remetendo para a necessidade de os redatores restringirem e limitarem o 
significado dos nomes a que se referem os artigos, individualizando-os de uma 
forma mais rigorosa e precisa, como se pretende num texto jornalístico. 

Relativamente aos artigos definidos, predominam claramente as formas 
atuais o, a, os, as, ainda que se destaque também na GL-Setecentista o artigo el, 
quase sempre no contexto das expressões el-rey (60), elRey (6), delRey (140), 
d’elRey (1), cujos valores de ocorrência denunciam um decréscimo da sua 
utilização na centúria seguinte, na qual registamos que este artigo integra 
apenas as expressões El rei (5) e d’El rei (2). 
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No que concerne ao artigo indefinido, para além das formas comuns aos 
dois séculos hum, huma, huns, humas, ocorrem como termos específicos da GL-
Setencentista hũ, hũa, hũas, e da GL-Oitocentista as formas modernas um, uma, 
diferenças gráficas a que já aludimos no capítulo sobre a ortografia. 
 

4.3.2 Pronomes 
 
Os pronomes ocupam, nos dois séculos em análise, o terceiro lugar na 

coluna relativa ao total de ocorrências, descendo para a quarta e quinta posições 
nos séculos XVIII e XIX respetivamente, tendo por base os valores relativos às 
formas diferentes. 

 
GL-Setecentista 

Classe 
gramatical Ocorrência Média Formas 

diferentes Média 

Pronomes 53251 15,396% 773 3,125% 
Tabela 63: A frequência e distribuição percentual dos pronomes  na GL-Setecentista 

 
GL-Oitocentista 

Classe 
gramatical Ocorrência Média Formas 

diferentes Média 

Pronomes 114271 13,267% 626 1,332% 
Tabela 64:A frequência e distribuição percentual dos pronomes na GL-Oitocentista 

 
Procedemos, de seguida, à pesquisa dos 20 pronomes mais frequentes do 

corpus, operação que não contemplou nenhuma forma de desambiguação.199

                                                      
199 Neste sentido, alertamos para a ambiguidade que está presente em formas como que, o, os, as, 
que podem ser pronomes, conjunções ou artigos. No entanto, e uma vez que não era nosso 
objetivo estudar os pronomes, não procedemos à desambiguação, que exigiria uma análise de 
cada contexto em que as mesmas surgem. 

 
Com efeito, registamos para a GL-Setecentista os seguintes pronomes que, o, 
os, as, sua, seu, esta, todos, seus, este, todas, alguns, lhes, toda, sua, muytos, 
outras, elle, outra, muytas e para a GL-Oitocentista a, que, o, se, os, as, sua, 
seu, seus, todos, mesmo, esta, este, todos, suas, elle, toda, mesma, me, nosso, 
para além das formas contraídas de preposições com pronomes (desta, deste). 
Esta listagem coloca em destaque os pronomes possessivos, demonstrativos e os 
pessoais, no entanto uma pesquisa entre subclasses dos pronomes mostra-nos 



211 
 

que o primeiro lugar é ocupado pelo pronome pessoal, seguindo-se o 
demonstrativo e o relativo, resultados estes que são comuns aos dois séculos. 

 
4.3.3 Preposições 

 
As preposições ocupam a quarta posição relativamente ao total de 

ocorrências do corpus, no entanto, se tivermos em conta a coluna das formas 
diferentes, verificamos que o oitavo lugar que ocupam se justifica pelo facto de 
estas serem palavras invariáveis. 

 
GL-Setecentista 

Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Preposições 41153 11,898% 72 0,291% 
Tabela 65: A frequência e distribuição percentual das preposições na  

GL-Setecentista  
 

GL-Oitocentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Preposições 84888 9,856% 108 0,229% 
Tabela 66: A frequência e distribuição percentual das preposições na  

GL-Oitocentista 
 
Tal como já tivemos oportunidade de referir, as preposições ocupam nestes 

textos um lugar de destaque, lideradas por de, seguindo-se, entre as 20 formas 
mais frequentes do corpus, para, em, com, por, para além da contração da 
preposição com os artigos do, da, dos, ao, na, no. 
 

4.3.4 Conjunções 
 
As conjunções são a sexta classe gramatical mais representada ao nível das 

ocorrências e a sétima tendo por base a coluna das formas diferentes. 
 

 GL-Setecentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Conjunções 21845 6,315% 89 0,359% 
Tabela 67: A frequência e distribuição percentual das conjunções na GL-Setecentista  
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 GL-Oitocentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Conjunções 64068 7,438% 133 0,283% 
Tabela 68: A frequência e distribuição percentual das conjunções na GL-Oitocentista 

 
As dez formas mais frequentes das conjunções na GL-Setecentista são: 

que, se, mas, tambem, como, ou, porque, nem, porèm, quando e na GL-
Oitocentista temos: e, que, se, como, ou, tambem, mas, porém, nem, quando. 
 

4.3.5 Numerais 
 
Os numerais ocupam a nona posição relativamente às percentagens de 

ocorrências, e o sexto lugar tendo em conta os valores das formas diferentes. 
 

GL-Setecentista 
Classe gramatical Ocorrência Média Formas 

diferentes 
Média 

Numerais 2935 0,848% 106 0,428% 
Tabela 69: A frequência e distribuição percentual dos numerais na GL-Setecentista  

 
GL-Oitocentista 

Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Numerais 6979 0,810% 200 0,425% 
Tabela 70: A frequência e distribuição percentual dos numerais na GL-Oitocentista 

 
Pesquisámos as dez formas mais frequentes desta classe de palavras e 

obtivemos maioritariamente numerais cardinais, como se vê pelas formas que se 
seguem: hum, dous, tres, duas, quatro, seis, segunda, cinco, sete, meyo, na GL-
Setecentista e hum, huma, dois, segundo, tres, duas, meio, quatro, primeira, 
XVIII, na GL-Oitocentista. Encontrámos apenas um exemplo de numeral 
fracionário e um caso de numeral ordinal no século XVIII, que no século XIX 
aumenta para dois. 
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4.3.6 Interjeições 
 
As interjeições aparecem no nosso corpus em último lugar. No entanto, 

elas surgem com uma percentagem ainda significativa tendo em conta o tipo de 
texto em causa, contudo, tal como já referimos, estes valores não são reais uma 
vez que se levássemos a cabo um processo de desambiguação, estes reduziriam 
drasticamente. 
 

GL-Setecentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Interjeições 2001 0,578% 45 0,181% 

Tabela 71: A frequência e distribuição percentual das interjeições na GL-Setecentista 
 
 

GL-Oitocentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Interjeições 6617 0,768% 82 0,174% 

Tabela 72: A frequência e distribuição percentual das interjeições na GL-Oitocentista 
 
 

4.3.7 Palavras estrangeiras 
 
Este grupo contempla as palavras estrangeiras que integram diferentes 

classes. Neste caso específico, não nos interessava distingui-las por classes, mas 
apenas ficar com uma noção dos valores da sua ocorrência. 

 
GL-Setecentista 

Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Palavras 
estrangeiras 

292 0,084% 40 0,161% 

Tabela 73: A frequência e distribuição percentual das palavras estrangeiras na  
GL-Setecentista  
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GL-Oitocentista 
Classe 
gramatical 

Ocorrência Média Formas 
diferentes 

Média 

Palavras 
estrangeiras 

1531 0,177% 298 0,634% 

Tabela 74: A frequência e distribuição percentual das palavras estrangeiras na  
GL-Oitocentista 

 
Verifica-se um aumento significativo da utilização de palavras estrangeiras 

no texto do século XIX, das quais destacamos algumas palavras latinas (virtute, 
murmuratione), inglesas (street, days), francesas (honneur, certificats) e até 
mesmo italianas (fratelli). 
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4.3.8 Nomes 
 
Para levarmos a cabo um estudo sobre os nomes presentes no nosso corpus, 

consideramos relevante distinguir dois grupos: os nomes comuns e os próprios. 
Desta forma, e como o programa não nos permite a simples pesquisa de nomes 
comuns, uma vez que esta classificação não surge nos dicionários, tivemos que 
fazer uma procura pela negativa, ou seja, pesquisar todos os nomes que não são 
próprios ou topónimos, pesquisa que se representou da seguinte forma: <N-PR-
Top>. Num momento de pesquisa posterior, verificámos que alguns dos 
antropónimos apresentavam a etiqueta de valor semântico <N+Hum>, o que nos 
levou a proceder à pesquisa dos nomes humanos para confirmar se seriam todos 
nomes próprios. Confirmada esta suspeita, acrescentámos este dado à nossa 
pesquisa para encontrarmos os nomes comuns, através da fórmula seguinte: <N-
PR-Top-Hum>. Seguem-se os resultados na tabela: 

 
GL-Setecentista 

Freq. Média Formas 
diferentes 

Média 

88943 25,715% 6566 26,55% 
Tabela 75: A frequência e distribuição percentual dos nomes comuns na  

GL-Setecentista  
 

GL-Oitocentista 
Freq. Média Formas 

diferentes 
Média 

247596 28,747% 13040 27,761% 
Tabela 76: A frequência e distribuição percentual dos nomes comuns na 

GL-Oitocentista  
 

O nome é a classe mais frequente no corpus e a sublasse dos nomes 
comuns apresenta também uma percentagem elevada, ficando à frente dos 
verbos, ao nível do total de ocorrências, situação que só se altera relativamente 
às formas diferentes, uma vez que o verbo apresenta uma ampla possibilidade 
de flexão.  

 
 
 



216 
 

4.3.8.1 Riqueza vocabular nos nomes 
 

Tendo por base uma análise comparativa entre os dois séculos, verificamos 
que a percentagem relativa ao total de ocorrências bem como das formas 
diferentes na GL-Oitocentista é superior à sua congénere no século anterior. 
Esta superioridade numérica nada significa relativamente à riqueza vocabular 
presente nos nomes comuns, que nós podemos avaliar, tal como fizemos em 
relação ao totais de ocorrências do corpus, e verificar se existem diferenças 
entre os dois resultados obtidos. Neste sentido, e recorrendo ao mesmo 
procedimento que usámos anteriormente, dividimos o total de formas diferentes 
desta subclasse, simbolizado por F, pelo total de ocorrências da mesma, 
simbolizado por P, nos dois textos do corpus. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

F=6566 
P=88943 

       f= = 0,0738=7,38% 

F=13040 
P=247596 

       f=  = 0,0526=5,26% 

Tabela 77: Riqueza vocabular presente nos nomes comuns 
 
Estes números vêm confirmar os resultados obtidos na riqueza vocabular 

aferida pelo total de formas diferentes relativamente aos totais de ocorrências do 
corpus. Segundo esta fórmula, a percentagem de riqueza vocabular continua a 
ser superior na centúria setecentista. Neste caso, e sem qualquer pretensão de 
efetuar um estudo comparativo com outros textos, decidimos apresentar valores 
que nos permitem tirar algumas conclusões relativamente ao nosso corpus. 
Seguindo esta fórmula enunciada, o Tratado de Confissom apresenta uma 
percentagem de 31,62%, enquanto que o Foro Real200

 

 atinge os 16,78%, o que 
nos leva a concluir que, mais uma vez, e apesar das diferenças entre os dois 
séculos, o nosso corpus, na sua totalidade, apresenta um baixo índice de riqueza 
vocabular ao nível dos nomes comuns. 

 

                                                      
200 Tendo por base os dados apresentados por Machado (2002: 55) e Ferreira (1987: 479), 
procedemos aos cálculos necessários para aferir a riqueza vocabular em relação aos nomes 
comuns. 
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4.3.8.2  Variação do nome em género, número e grau 
4.3.8.2.1 O género dos nomes 

 
Como já se percebeu, iniciaremos este estudo com os nomes comuns, que 

Bechara (2002: 113) define da seguinte forma: 
“SUBSTANTIVO COMUM é o que se aplica a um ou mais objectos 

particulares que reúnem características inerentes a dada classe: homem, mesa, 
livro, cachorro, lua, sol, fevereiro, segunda-feira, papa.”  

Relativamente aos nomes, julgámos conveniente analisar a forma como 
estes variam no nosso corpus relativamente ao género, número e grau. De uma 
forma generalizada, considera-se que na nossa língua existem dois géneros: o 
masculino e o feminino. Diz-nos Bechara (2002: 134) que os “[…] substantivos 
que designam pessoas e animais manifestam o gênero e apresentam, quase 
sempre, duas formas diferentes: uma para indicar os seres do sexo masculino e 
outra para os seres do sexo feminino”. Estas duas formas podem ser 
conseguidas através da substituição da vogal temática por <-a> (filho-filha), 
através do acréscimo de sufixos derivacionais (ex: duque-duquesa) e através da 
variação lexical (pai-mãe). Há nomes que têm apenas uma forma para os dois 
sexos e, por isso, só conseguimos detetar o seu género através da anteposição do 
artigo definido (o estudante - a estudante), no caso dos nomes comuns de dois; 
ou pela inserção das palavras macho e fêmea, no caso dos nomes epicenos 
(crocodilo macho e crocodilo fêmea). Por último, há ainda os nomes 
sobrecomuns, que apresentam um género gramatical que se aplica 
indistintamente a pessoas dos dois sexos (a pessoa, o indivíduo). 

Depois destas brevíssimas considerações acerca do género dos nomes, 
interessa--nos perceber como é que estas regras se aplicam no nosso corpus. 
Apresentamos alguns exemplos para cada caso, juntamente com a frequência 
com que aparecem no corpus. 

a) Há nomes que formam o feminino através da mudança ou acréscimo ao 
radical 

1. nomes que no masculino terminam em –o fazem o feminino em –a: 
 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Masculino Feminino Masculino Feminino 
camareyro (6), 
cunhado (8); 

camareyra (3) 
cunhada (1) 

amigo (28) 
camareiro (1) 

amiga (4) 
camareira (2) 
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filho (114), 
filhos (41), 

herdeiro (1)/ 
herdeyro (19) 

moço (6) 
neto (13) 
primo (4) 

primogenito (18) 
sobrinho (24) 

filha (70) 
filhas (9) 

herdeyra (2); 
 

moça201

neta (1) 
 (1), 

prima (2) 
primogenita (5) 
sobrinha (11) 

criado (20) 
criminoso (24) 

companheiro (4) 
esposo (8) 
filho (153) 

herdeiro (17) 
irmão (50) 
menino (6) 

padroeiro (2) 
primogenito (8) 
prisioneiro (23) 
sobrinho (18) 

criada (4) 
criminosa (23) 

companheira (1) 
esposa (51) 
filha (25) 

herdeira (3) 
irmã (21) 

menina (1) 
padroeira (2) 

primogenita (1) 
prisioneira (3) 
sobrinha (1) 

Tabela 78: Nomes que no masculino terminam em –o fazem o feminino em –a 
 
2. nomes que no masculino terminam em -e podem ser uniformes ou 

biformes. 
Na 1ª parte do nosso corpus, não temos nenhum caso em que o –e seja 

substituído por –a, situação que atualmente se verifica com apenas alguns 
nomes, como é o caso de governante-governanta. No século XIX, é de registar a 
existência de três nomes com esta terminação que fazem o feminino 
acescentando –a depois de suprimir a vogal temática: infante (18) - infanta (2), 
mestre (77) - mestra (4); parentes (12) - parentas (1). 

Na maioria das ocorrências, os nomes terminados em -e são invariáveis, à 
semelhança do que acontece com alguns deles quando desempenham a função 
de adjetivo: no século XVIII estes são sempre invariáveis,202

                                                      
201 Atualmente, este termo é mais usado no Brasil, em detrimento da forma rapariga, mais 
frequente em Portugal.  

 como é o caso de 

202 Apesar de todos os nomes terminados em <-e> existentes no texto do século XVIII serem 
invariáveis, não quer dizer que as formas variávies que encontrámos no texto do século XIX 
(parenta, infanta e mestra) não existissem no século XVIII, como o comprovam os vários 
exemplos retirados de obras desta centúria e anteriores, consultados na DICIweb. 
Para a forma parenta temos um exemplo retirado da Prosodia (1697) de Bento Pereira e do 
Dictionarium iuventuti studiosae (1562) de Jerónimo Cardoso: 
“dar a filha, parenta, ou criada em cazamento” (Pereira In DICIweb: anexo 1); 
“Agnatus(a. um). Cousa parenta por parte da mãy.” (Cardoso In DICIweb: anexo 2). 
A palavra infanta surge também nesta obra de Jerónimo Cardoso e na Orthographia (1734) 
de João de Morais Madureira Feijó: 
“Infans(tis). O infante. ou a infanta.” (Cardoso In DICIweb: anexo 3);  
“Infante. esta palavra he indifferente para macho, ou fêmea; porque significa o Infante, ou a 
Infante, mas o uso tem prevalecido de se chamar ao filho Infante, e á filha Infanta. (Feijó In 
DICIweb: anexo 4). 
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parente (4), parentes (14), doente (1), doentes (8), habitantes (5), innocente (1). 
No século XIX, como já verificámos, os nomes terminados em -e podem ser 
variáveis ou invariáveis, como o atestam os exemplos já mencionados, 
referentes ao grupo dos variáveis, e os que se seguem, marcados pela 
invariabilidade: viajante (4), amante (5), doente (2), doentes (14), habitante (4), 
habitantes (205). 

 
3. nomes que no masculino terminam em –or formam normalmente o 

feminino acrescentando -a.  
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Masculino Feminino Masculino Feminino 
senhor203 senhora 

(172) 
 

(327) 
administrador (43) 

author (62) 
defensor (14) 
destruidor (9) 
dominador (3) 
morador (61) 
possuidor (1) 
precursor (1) 

predecessor (1) 
protector (9) 
regulador (1) 
senhor (664) 
traidor (18) 

tutor (2) 

administradora (2) 
authora (3) 

defensora (1) 
destruidora (3) 
dominadora (1) 
moradora (7) 
possuidora (1) 
precursora (1) 

predecessora (1) 
protectora (7) 
reguladora (1) 
senhora (104) 
traidora (1) 
tutora (1) 

Tabela 79: Nomes que no masculino terminam em –or formam normalmente o 
feminino acrescentando -a 

                                                                                                                                  
Por último, encontramos a forma mestra no Dictionarium latinolusitanicum (1569-70) 
de Jerónimo Cardoso e no Vocabulario (1712-28) de Rafael Bluteau: 
“Magistra(ae). A mestra que ensina.” (Cardoso In DICIweb: anexo 5); 
“mestra. Mulher que ensina meninas a ler, cozer, & c.” (Bluteau In DICIweb: anexo 6). 
 

Para além desta pesquisa nas várias obras referidas, consultámos o Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa, que disponibiliza informação acerca da data do primeiro registo conhecido 
das palavras, o que nos permitiu confirmar a antiguidade destas formas. Neste sentido, 
percebemos que estas foram usadas pela primeira vez muito antes do período estudado nesta 
investigação: parenta no século XIII (Houaiss e Villar 2005: 6105), infanta no século XIII 
(Houaiss e Villar 2005: 4624) e mestra no século XIV (Houaiss e Villar 2005: 5454). 
203 Relativamente às palavras com esta terminação, lembramos que no português antigo a 
formação do feminino não ocorria da mesma forma: “Das palavras em –or, senhor, pastor  e 
formações em –ador, edor, -idor (p. ex., pescador, bevedor; cf. ainda §318) são tanto masculinas 
como femininas; por isso: senhor rainha, mia senhor fremosa, ũa pastor.” (Huber 1933: 168). 



220 
 

Podem também apresentar a terminação –eira, como se verifica através dos 
exemplos presentes no século XIX: commendadeiras (3), vendedeiras (1).204

 
 

4. Nomes terminados em –z formam o feminino com o acréscimo de –a. 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Masculino Feminino Masculino Feminino 
portuguez (15), 

inglez (34), 
francez (42) 
escocez (5), 

dinamarquez 
(16) 

marquez (234), 

portugueza (23) 
ingleza (12) 

franceza (24) 
escoceza (3) 

dinamarqueza 
(49) 

marqueza (17) 

portuguez (70) 
inglez (135) 

francez (351) 
dinamarquez (6) 

 
 

marquez (143) 

portugueza (59) 
ingleza (107) 

franceza (126) 
dinamarqueza (3) 

 
 

marqueza (8) 
Tabela 80: Nomes terminados em –z formam o feminino com o acréscimo de –a 

 

Esta regra ainda hoje é válida, no entanto os exemplos apresentados são 
todos redigidos com <s>, que é outra das consoantes à qual se acrescenta <a> 
sem qualquer alteração da palavra. 

 
5. Nomes terminados em –ão205 fazem o feminino em –ãa206

quando este final pertence a nomes de tema em –o, (transformado 
em semivogal do ditongo nasal), têm suprimida normalmente esta 
vogal e acrescida de -a e posterior fusão por crase: 

 no século 
XVIII e em -ã no século XIX. Bechara (2002: 135) explica este processo da 
seguinte forma: 

irmão → irmã (o)+a → irmãa → irmã (por crase); 
alemão → alemã (o)+a → alemãa → alemã 

                                                      
204 Esta terminação está já presente em textos mais antigos, como o comprova a datação presente 
no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, que remete para o século XIV e XV a primeira 
utilização de vendedeira e comendadeira respetivamente (Houaiss e Villar 2005: 8118 e 2206), 
para além de surgirem em textos anteriores à nossa Gazeta, nos séculos XVII (Prosodia de Bento 
Pereira) e XVIII (Vocabulario de Bluteau): 
 “Opsopolis, ios, f. g. A regateira, vendedeira de cousas de comer- Prosodia, 1697, de Bento 
Pereira. (Pereira In DICIweb: anexo 7); 
“[…] hũa senhora natural desta terra, chamada Dona Inez, que depois foi Commendadeira de 
Santos.” – (Bluteau In DICIweb: anexo 8). (negrito nosso) 
205 Com esta terminação temos também o nome barão, que forma o feminino através da 
desinência <–eza>. Este surge no século XVIII 2 vezes, à semelhança da sua correspondente 
feminina, baroneza, e no século XIX com um número elevado de 197 ocorrências para o 
masculino e de 2 ocorrências para o feminino.  
206 A propósito desta terminação, <ãa>, lembremo-nos de que era a grafia defendida por Feijó, ao 
considerar, com base num critério acústico, que estávamos perante um ditongo nasal (cf. Feijó 
1734: 22). 
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Masculino Feminino Masculino Feminino 
irmão (20)/ 
irmaõ (74) 

christão (2)/  
christaõ (3) 
alemaõ (4) 

irmãa (23) 
 

christãa (11) 
 

alemãa (7) 

irmão (50) 
 

christão (8) 
 

alemão (16) 
orfão (1) 
grão (60) 

irmã (21) 
 

christã (10) 
 

alemã (20) 
orfã (3) 

grã (334) 
Tabela 81: Nomes terminados em –ão fazem o feminino em –ãa/-ã 

 
Nestes dois textos, é clara a opção por uma determinada grafia, ou seja, no 

século XVIII, o feminino destes nomes é sempre grafado com <ãa>, estando, no 
século XIX, estabilizada a forma atual em <ã>, resultado, como já referimos, da 
crase. No entanto, no decorrer dos anos, tendo em conta a pesquisa que fizemos 
em textos desde o século XVI até ao século XVIII, disponibilizados na 
DICIweb, verificámos que muitas vezes as duas formas alternam no mesmo 
texto, ainda que se constate uma preferência pela terminação em <ãa>, com 146 
ocorrências em detrimento da forma atual, com 26 ocorrências. Vejamos alguns 
contextos em que as duas formas surgem (no Dictionarium ex lusitanico in 
latinum de Jerónimo Cardoso e no Vocabulario de Bluteau): 

“tia irmãa da mai.” (Cardoso in DICIweb: anexo 9); / “Cunhada irmã do 
marido.” (Cardoso in DICIweb: anexo 10); 

“tia.* tia, e tio. A irmã de meu pay. Amita, ae. Fem. Cic.§ Tia. A irmãa de 
minha mãy. (Bluteau in DICIweb: anexo 11). 

 
6. Os nomes terminados em –eu atualmente, que nos séculos em causa 

surgem grafados com -eo, formam o feminino retirando a vogal -o e 
acrescentando –a, obtendo o hiato -ea. No século XVIII, encontramos esta 
situação no nome europeos (1), que faz o feminino em europeas (1), o que 
também se verifica na centúria seguinte: europeo (4) e européa (9), em que se 
distingue apenas, em relação ao século XVIII, a acentuação gráfica da forma 
feminina, à semelhança do que acontece com o nome idéa. Atualmente, este 
hiato foi substituído por uma semivogal (com função anti-hiática) entre as duas 
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vogais, dando origem ao encontro vocálico -eia,207

 

 que explica as formas atuais 
<europeia><ideia>. 

7. Alguns nomes, entre os quais se encontram aqueles que designam 
títulos de nobreza, formam o feminino através dos sufixos derivacionais: -eza, -
esa, -essa, -triz. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Masculino Feminino Masculino Feminino 
barão (2) 

duque (609) 
principe (614) 

 
 

conde (819) 
emperador (279) 

baroneza (2) 
duqueza (84) 
princesa (67) 
princeza (12) 

 
condessa (33) 

emperatriz (77) 

barão (197) 
duque (791) 

GrãDuque (2) 
principe (1075) 
visconde (45) 
conde (620) 

imperador (618) 

baroneza (2) 
duqueza (85) 

GrãDuqueza (2) 
princeza (89) 

viscondessa (2) 
condessa (9) 

imperatriz (84) 
Tabela 82: Nomes que formam o feminino através dos sufixos derivacionais -eza, -esa, 

-essa, -triz 
 
b) Para além de todos estes casos em que se acrescentaram desinências ao 

radical, há muitos nomes que formam o feminino através de palavras diferentes, 
recorrendo à variação lexical. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Masculino Feminino Masculino Feminino 
homẽ (1)/ homem (47) 

marido (12) 
genro (7) 
frey (1) 

cavalheiro (1) 
cavalheyro (16) 

padre (34) 
padrinho (11) 

pay (24) 
rey (335) 

mulher (35) 
 

nora (2) 
soror (3) 

dama (11) 
 

madre (4) 
madrinha (7) 

mãy (36) 
rainha (143) 

homem (215) 
marido (12) 

genro (2) 
cavalheiro (45) 

 
 

padre (96) 
pai (79) 

rei (1502) 
cão (4) 

macho (3) 

mulher (57) 
 

nora (8) 
damas (11) 

 
 

madre (2) 
mãi (41) 

rainha (105) 
cadela (1) 
femea (1) 

Tabela 83: Nomes que formam o feminino através de palavras diferentes 

                                                      
207 Já no século XVIII, Verney propunha esta grafia, como forma de fazer corresponder a grafia à 
pronúncia, criticando aqueles que não seguiam este princípio e que escreviam idea, cea, cadea 
(cf. Verney 1746: 43-44). 
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Sabemos que a evolução da língua ditou a alteração do género de algumas 
palavras, como por exemplo de fim, planeta, mapa, linhagem, linguagem. No 
nosso corpus, no século XVIII, este fenómeno é evidente com o nome tribus, 
que surge como nome feminino e masculino.208

 

 A deteção do género é feita 
através do artigo definido os, contraído com a preposição de, juntamente com o 
determinante possessivo no masculino: “[…] entre estes ha jà muytos Senhores 
alem dos Chefes dos seus tribus.” (GL, nº 12, 26 de outubro de 1715: 59). Este 
nome surge também no feminino, como se percebe pelo seu contexto: o artigo a 
contraído com a preposição de e o determinante outras: “outros Cabos das 
tribus da Provincia de Lochabar” (GL, nº 19, 9 de maio de 1716: 87) e “cabeças 
de outras tribus daquellas montanhas.” (GL, nº 30, 25 de julho de 1716: 154). 
No século XIX, as 8 ocorrências desta palavra mostram-nos que, nesta altura, já 
estaria definido o seu género como feminino, como o revelam todos os 
contextos em que surge nesta centúria, dos quais apresentamos, a título de 
exemplo, um: “todas as tribus ou nações de Indios”. (GL, nº 88, 15 de abril de 
1815: [III]). 

4.3.8.2.2 O número dos nomes 
 
Os nomes podem também variar em número, podendo encontrar-se no 

singular ou no plural. Normalmente a marca de plural é obtida através da 

                                                      
208 Em outras obras do século XVII e inícios do XVIII, verificámos que esta era a tendência, 
como o podem comprovar os exemplos retirados da DICIweb. No Vocabulario (1712-1728) de 
Bluteau este nome aparece no masculino e feminino: 
“[…] Hum dos doze Tribus de Israel, para a banda da Syria […]” (Bluteau In DICIweb: anexo 
12);   
“[…] estiveraõ as Tribus de Simeon, e de Dan.” (Bluteau In DICIweb: anexo 13). 

Apesar da oscilação entre o género feminino e masculino, é de realçar que, nesta obra, das 
58 ocorrências só 4 estão no feminino. Esta alternância regista-se também nos finais da centúria 
seiscentista, na Prosodia (1697) de Bento Pereira: 
“[…] Tambem hum dos 12. Tribus dos Athenienses.” (Pereira In DICIweb: anexo 14); 
“Livros, em que se escreviam as Tribus […]” (Pereira In DICIweb: anexo 15).  
 

Nos finais do século XVIII, parece já ter-se fixado o género feminino, fenómeno que se 
deixa transparecer na obra Parvum Lexicon (1798) de Pedro José da Fonseca, onde todas as 
ocorrências do nome se encontram no feminino, das quais apresentamos apenas um contexto 
exemplificativo: “Huma das trinta partes, em que o povo Romano, foi dividido no tempo de 
Romulo, dez por cada huma das tres Tribus.” (Fonseca In DICIweb: anexo 16). 
(Os negritos e sublinhados são da nossa autoria). 
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desinência pluralizadora -s, que não costuma surgir nos nomes que se 
encontram no singular. Esta não é uma regra sem exceções, uma vez que 
existem palavras onde esta desinência não é sinónimo da marca de plural, como 
por exemplo em lápis, que necessita de um determinado adjunto para que 
possamos identificar o número plural. 

Nesta secção, continuamos a usar como modelo de referência Bechara e a 
estrutura que ele apresenta relativamente às regras para a flexão em número 
(Bechara 2002: 118-123). Seguindo o mesmo procedimento usado para o 
género, pretendemos verificar de que forma as regras atuais para a flexão dos 
nomes estão presentes no nosso corpus.  

 

1. Os nomes formam o plural através do acréscimo do morfema –s quando 
terminam em: 

a) vogal ou ditongo oral 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Singular Plural Singular Plural 

livro (21) 
navio (138) 
praça (281) 

batalha (109) 
povo (76) 

cavallo (92) 
casamento (16) 

vassallo (3) 
anno (115) 

sargento (51) 
negocio (93) 
noticia (383) 
fronteira (14) 
fragata (12) 

successo (158) 
pay (24) 
ley (9) 
boy (1) 

comboy (44) 
rey (335) 
ceo (2) 

nao (31) 
grao (2) 

livros (13) 
navios (328) 
praças (98) 
batalhas (4) 
povos (53) 

cavallos (116) 
casamentos (3) 
vassallos (87) 
annos (155) 

sargentos (17) 
negocios (83) 
noticias (109) 
fronteiras (25) 
fragatas (36) 

successos (25) 
pays (2) 
leys (31) 
boys (4) 

comboys (14) 
reys (49) 
ceos (1) 

naos (120) 
graos (1) 

livro (32) 
navio (106) 
praça(388) 

batalha (133) 
povo (414) 

cavallo (75) 
vassallo (12) 
anno (406) 

sargento (115) 
negocio (90) 
noticia (349) 
fronteira(70) 
fragata (61) 

successo (79) 
pai (79) 
lei (204) 
boi (2) 

comboi (7) 
rei (1502) 
ceo (36) 

negocio (90) 
obra (134) 

familia (198) 

livros (82) 
navios (106) 
praças (190) 
batalhas (14) 
povos (172) 

cavallos (110) 
vassallos (119) 

annos (332) 
sargentos (28) 
negocios (298) 
noticias (354) 

fronteiras (181) 
fragatas (30) 

successos (57) 
pais (40) 
leis (210) 
bois (9) 

combois (2) 
reis (84) 
ceos (1) 

negocios (298) 
obras (118) 
familias (57) 

Tabela 84: Nomes que terminam em vogal ou ditongo oral formam o plural através do 
acréscimo do morfema –s 
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b) vogal nasal 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Singular Plural Singular Plural 

irmãa (23) 
ventagem (22) 
ordem (473) 

ordẽ (3) 
mensagem (1) 
homem (47)/ 

homẽ (1) 
jardim (3) 
fim (19) 

motim (1) 

irmãas (1) 
ventagens (17) 
ordens (136) 

ordẽs (3) 
mensagens (1) 
homens (378) 
homẽs (30) 
jardins (4) 

fins (5) 
motins (3) 

irmã (21) 
orfã (3) 

manhã (463) 
vantagem (36) 
ordem (851) 

mensagem (22) 
homem (215) 
jardim (20) 
florim (1) 

boletim (16) 
motim (4) 

irmãs (9) 
orfãs (1) 

manhãs (9) 
vantagens (70) 
ordens (454) 

mensagens (1) 
homens (792) 

jardins (2) 
florins (30) 
boletins (2) 
motins (1) 

Tabela 85: Nomes que terminam em vogal nasal formam o plural através do acréscimo 
do morfema –s 

 
c) ditongos nasais <ãe> e <ão> (átono), que são visíveis nas palavras mãe 

e bênção. No século XVIII estas são grafadas como mãy (36)/ mãys (1) e 
benção (3)/bençaõ (7) /bençaõs (1), enquanto que no século XIX apresentam as 
formas mãi (41)/ mãis (4) e benção (17)/bençãos (9), para o singular e plural 
respetivamente. 

 
2- Os nomes formam o plural acrescentando –es ao singular quando 

terminam em –r e -z. 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Singular Plural Singular Plural 

lugar (151) 
senador (6) 

morador (11) 
author (32) 
emperador 

(279) 
embayxador 

(225) 
senhor (327) 

mar (156) 
mercador (5) 

lugares (61) 
senadores (20) 
moradores (86) 

authores (6) 
emperadores (3) 

embayxadores (41) 
senhores (160) 

mares (24) 
mercadores (18) 

commendadores (1) 
desembargadores 

lugar (266) 
senador (5) 

morador (61) 
author (62) 

imperador (628) 
embaixador (114) 

senhor (664) 
mar (100) 

mercador (15) 
commendador 

(21) 

lugares (84) 
senadores (1) 

moradores (46) 
authores (32) 

imperadores (20) 
embaixadores 

(43) 
senhores (205) 

mares (17) 
mercadores (11) 
commendadores 



226 
 

commendador 
(2) 

desembargador 
(21) 

andor (1) 
coadjutor (12) 

(7) 
andores (2) 

coadjutores (2) 

desembargador 
(99) 

clamor (11) 

(6)/ 
comendadores (1) 
desembargadores 

(8) 
clamores (26) 

Tabela 86: Nomes que terminam em –r no singular formam o plural acrescentando –es 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Singular Plural Singular Plural 

luz (7) 
voz (68) 
raiz (1) 

cruz (17) 
emperatriz (77) 

francez (42) 
inglez (34) 

hollandez (6) 
portuguez (15) 

paiz (238) 
marquez (234) 

mez (211) 

luzes (5) 
vozes (9) 
raizes (1) 
cruzes (1) 

emperatrizes (4) 
francezes (35) 
inglezes (45) 

hollandezes (21) 
portuguezes (14) 

paizes (50) 
marquezes (9) 

mezes (60) 

luz (132) 
voz (81) 
raiz (7) 

cruz (87) 
imperatriz (84) 
francez (351) 
inglez (135) 

hollandez (7) 
portuguez (70) 

paiz (306) 
mez (604) 

camponez (7) 

luzes (33) 
vozes (16) 
raizes (3) 
cruzes (9) 

imperatrizes (3) 
francezes (443) 
inglezes (158) 

hollandezes (16) 
portuguezes 

(43) 
paizes (295) 
mezes (132) 
camponezes 

(10) 
Tabela 87: Nomes que terminam em –z no singular formam o plural acrescentando –es 

 
Atualmente, considera-se que os nomes terminados em –s, quando 

oxítonos, formam também o plural através da desinência –es que se acrescenta 
ao singular (ex: país-países). Como se percebe através deste exemplo, nos 
séculos XVIII e XIX esta regra não poderia existir, uma vez que estas palavras 
eram redigidas com z (mez, marquez, portuguez), o que nos impossibilita de ter 
qualquer ocorrência deste género. 

No caso dos nomes terminados em –n, que se prevê que constituam o 
plural acrescentando a mesma desinência –es, temos apenas um exemplo no 
plural, que não ocorre nenhuma vez no singular (canones, com 8 ocorrências no 
século XVIII, e no século XIX surge apenas 2 vezes). 

De seguida, analisaremos os nomes que terminam em ditongo nasal, que 
apresentam diversas terminações possíveis para formar o plural, o que, como 
reconhece Barreto (1671: 192), poderia causar algumas dúvidas na sua 
aplicação: “Os pluraes mays dificultozos de nossa lingua saõ os que vẽ de 
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singulares, que soam ẽ am; nos quaes se embaraçã muytos que cuydam sabem 
de ortografia, porque tẽ diversas terminações […].” Neste sentido, para que se 
torne mais fácil identificar a correta forma de plural, o ortógrafo aconselha a um 
conhecimento da língua castelhana devido à “grande correspondencia” que têm 
com o português. Estes nomes têm origem em palavras latinas cuja terminação 
no acusativo do singular era –anu, -ane, -one e -udinem, sendo que no mesmo 
caso no plural tínhamos –anos, -anes, -ones e –udines. São estas terminações 
que dão origem às formas atuais –ão e -ãe para o singular e -ãos, -ães e -ões 
para o plural, depois da síncope do n intervocálico. A maioria dos nomes que 
termina no ditongo nasal no singular parte da terminação latina –ONES para 
formar o plural, que resulta no ditongo [õjʃ], representado graficamente por <-
ões,-oẽs,-oens> no nosso corpus. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Singular Plural Singular Plural 
razão (14) 
(<ratione-) 
acção (31)  
(<actione-) 

 
negociação (10)/ 

negociaçaõ (15) 
(<negotiatione-) 
fortificação (3) 

(<fortificatione-) 
 
 

sermão (1) 
(<sermone-) 
direcção (9) 

(<directione-) 
provisam (1) 

(<provisione-) 
declaração (17)/ 
declaraçaõ (19) 
(<declaratione-) 

razões (1), 
razoens (20) 

razoẽs (2) 
acções (2)/ 
acçoens (8) 

negociações (3)/ 
negociaçoẽs (1) 
negociaçoens 

(10) 
fortificações (4) 
fortificaçoens 

(35) 
sermões (1) 

 
direcções (1) 

 
provisoens (4) 
provisoẽs (1) 

declaraçoens (1)/ 
declaraçoẽs (1) 

razão (176) 
acção (131) 

negociação (28) 
 
 
 
 
 
 

fortificação (13) 
 
 

sermão (10) 
 

direcção (63) 
 

provisão (11) 
 

declaração (172) 

razões (38) 
acções (49) 
negociações 

(65) 
 
 
 
 
 

fortificações 
(37) 

 
sermões (4) 

 
direcções (10) 

 
provisoẽs (11) 

 
declarações 

(21) 

Tabela 88: Nomes que terminam em ditongo nasal no singular fazem o plural 
em -ões,-oẽs,-oens 
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O próximo grupo de nomes assume a mesma terminação no plural (-ões), 
no entanto corresponde a formas latinas em –udine. Como exemplos das 
mesmas, temos apenas ingratidão (<ingratitudine-), no século XIX, 
(ingratidão, 8; ingratidões, 1) e certidão (<certitudine-), que surge no nosso 
corpus nas formas singular e plural: certidaõ (1) e certidoens (2), no século 
XVIII, e certidão (5) e certidões (4), no século XIX. 

Proveniente da terminação latina –ane, temos os nomes pão (45) e cão (4), 
que surgem no século XIX apenas no singular e no século XVIII as duas formas 
(paẽs, 1/ paens, 1) que marcam esta possibilidade de plural em -ães.209

Por sua vez, encontramos a terminação –anu nos seguintes nomes, que 
fazem o plural através de -ãos, proveniente de –anos. 

 Estas são 
as únicas palavras vernáculas que fazem o plural em –ães vindas diretamente do 
latim. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Singular Plural Singular Plural 
mão (21) 

(<MANU-) 
irmão (20)/ 
irmaõ (74) 

(<GERMANU-) 
orfão (0) 

(ORPHANU-) 

mãos (5)/ maõs (54)/ 
maons (1) 
irmãos (2)/ 
irmaõs (17) 

 
orfaons (1) 

mão (116) 
 

irmão (50) 
 
 

orfão (1) 

mãos (80) 
 

irmãos (36) 
 

 
orfãos (42) 

Tabela 89: Nomes que terminam em ditongo nasal no singular fazem o plural 
em -ãos, -aõs, -aons 

 
O nome bênção faz também o plural em –ãos, como fica claro nas formas 

presentes no texto do século XVIII (benção,3 e bençaõs, 1) e do século XIX 

                                                      
209 No século XVIII, surgem também os nomes Alemaẽs (5)/Alemaens (18); capitão (55)/ capitaẽs 
(4)/capitaens (20), aos quais se acrescentam, no século XIX, capellão (25)/ capellães (3); 
escrivão (80)/ escrivães (2). Contudo, apesar da sua terminação no plural em –ães, estes nomes 
não representam a terminação latina –ANE. A propósito do plural de alguns nomes portugueses 
terminados em –ão, entre os quais se encontram os anteriormente mencionados, Louro (1952: 64-
65) refere: 

[…] embora as palavras se possam reportar a protótipos latinos em –ANUS […] os 
seus plurais […] não são realmente analógicos, isto é, resultante de mera 
«confusão.» 
[…] 
Os plurais acima são, pois, bem etimológicos, mas etimológico em relação às 
origens galo--românicas (ou mesmo galo-visigóticas), que não directamente às 
formas tipicamente latinas em –ANUS. 
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(benção, 17 e bençãos, 9). No entanto, este nome não corresponde, como os 
restantes, à forma latina em –anu, mas provém do primeiro grupo mencionado, 
com a forma (<benedictione-) que deveria fazer o plural em –ões. Tal não 
acontece por se ter deslocado o acento, uma vez que todas as formas em –ão 
átono apresentam esta flexão (cf. Louro 1952: 45). 

Concluindo, no nosso corpus, regra geral,210

De seguida, passamos aos nomes terminados em –l no singular. De acordo 
com Bechara (2002: 121), “[…] nos nomes em –l, temos de partir da forma 
teórica com restituição da vogal temática –e, acréscimo do pluralizador –s, 
posterior às regras morfofonêmicas: queda do –l- intermediário e passagem da 
vogal temática a semivogal (grafada -i)”. No nosso corpus, e seguindo algumas 
das regras enunciadas por Barreto na sua Ortografia (1671: 190-194) 
relativamente à formação do plural, os nomes terminados em –al, -el, -il, -ol, -ul 
no singular mudam para -aes, -eis,

 os nomes que no singular 
terminam em –ão formam o plural com as terminações –ões, -oẽs ou –oens, (do 
latim -ones),-aẽs, ou –aens (do latim –anes), ou –ãos, -aõs, -aons (do latim –
anos). 

211 -is, -oes, -uis212

Atente-se nos exemplos retirados do nosso texto: 
 no plural.  

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Singular Plural Singular Plural 
official (15) 

sinal (5) 
General (627) 
Cardeal (183) 

cabedal (3) 
hospital (12) 

officiaes (186) 
sinaes (6) 

Generaes (79) 
Cardeaes (56) 
cabedaes (3) 
hospitaes (3) 

official (183) 
general (1356) 

cardeal (61) 
cabedal (1) 

hospital (19) 
marechal (677) 

jornal (65) 

officiaes (454) 
generaes (202) 
cardeaes (18) 
cabedaes (3) 

hospitaes (27) 
marechaes (46) 

jornaes (49) 
Tabela 90: Nomes terminados em –al no singular mudam para –aes no plural 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Singular Plural Singular Plural 
papel (22) papeis (21) papel (346) papeis (158) 

                                                      
210 Utilizamos esta expressão devido à existência de alguns nomes que não se encaixam nestes 
grupos, como é o caso de capitão, benção. 
211 Barreto apenas reconhece o ditongo <eys> para fazer o plural dos nomes terminados em –el. 
212 Também neste caso Barreto considera que deveríamos construir o plural através da desinência 
–ues. 
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quartel (13) 
coronel (121) 

quarteis (42) 
coroneis (33) 

quartel (234) 
coronel (251) 

quarteis (18) 
coroneis (22) 

Tabela 91: Nomes terminados em –el no singular mudam para -eis no plural 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Singular Plural Singular Plural 
barril (0) barris (5) barril (2) barris (2) 

Tabela 92: Nomes terminados em –il no singular mudam para -is no plural 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Singular Plural Singular Plural 

hespanhol (2) hespanhoes (13) 
 

hespanhol (35) 
_ 

hespanhoes (41) 
lençoes (1) 

Tabela 93: Nomes terminados em –ol no singular mudam para –oes no plural 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Singular Plural Singular Plural 
paul (7) pauis (2) _ _ 

Tabela 94: Nomes terminados em -ul no singular mudam para -uis  no plural 
 
Como exceção à regra, temos o caso dos nomes mal e consul onde não se 

verifica a queda do <l>, apresentando, tal como acontece atualmente, as formas 
males213

Por último, existem outras palavras que não apresentam marca de número, 
quer seja no singular ou no plural, sendo este identificado através dos adjuntos 
(artigos, pronomes, determinantes, etc) que as antecedem. Exemplo destas pode 
ser a palavra cais, que surge no século XVIII com a forma caes, inserida no 
seguinte contexto: “O Marquez Capichelatro Embayxador de Hespanha chegou 
a esta Corte a 3. do corrẽte, & desembarcou no Caes do Terreyro do Paço […]” 
(GL, nº 15, 11 de abril de 1716: 68). 

 (1), consules (2), no século XVIII, e males (105) e consules (8), no 
século XIX. Quanto ao real, a moeda, forma o plural através da palavra reis (6) 
no século XVIII e da forma acentuada na centúria seguinte, réis (412). 

Percebemos que esta forma expressa uma ideia de singular pelo artigo 
definido o, que se encontra no singular contraído com a preposição em que a 
                                                      
213 A propósito do caráter excecional deste nome na aplicação da regra de formação do plural, 
Nunes (1989: 229) explica que “[…] o desejo de evitar a confusão, que naturalmente se daria com 
o advérbio mais, fez ressurgir o -l- que caíra [...]” e uma vez que estes dois, maes e mais, já se 
confundiam na pronúncia, seria importante encontrar uma forma de os distinguir na grafia (cf. 
Carvalho 2002: 21).  
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antecede. No século XIX, para além desta forma, que neste texto aparece 
acentuada, cáes, este nome apresenta já a forma atual cais, e surge num 
contexto que nos mostra que este pode estar no singular ou plural, sendo a sua 
pluralidade marcada pelos adjuntos. Nos exemplos que se seguem, a contração 
da preposição com o artigo definido no singular mostra-nos que este nome se 
encontra no singular: “[…] no Armazem dos Reais Direitos do Pescado Secco 
ao Cais do Santarem […]”(GL, nº 168, suplemento, 19 de julho de 1815: [IV]) / 
“póde fallar no cáes dos Soldados com o Tenente[…]” (GL, nº 296, 15 de 
dezembro de 1815: [VIII]). Por sua vez, nas frases “Em toda a parte, nos cáes, 
nas cabeças de ponte […]” (GL, nº 203, 29 de agosto de 1815: [I]) / “passeando 
pelos Cáes e pela Praça do Grève […]” (GL, nº 117, 19 de maio de 1815: [I]), 
verificámos que o mesmo nome, sem qualquer tipo de variação, representa a 
pluralidade, como se torna claro pelos artigos definidos contraídos com as 
preposições que o antecedem.  
 

4.3.8.2.3 O grau dos nomes 
 
Relativamente à flexão em grau, considerando apenas o processo sintético, 

que consiste na utilização de sufixos derivacionais,214

Estas formas são utilizadas para expressar a ideia de diminuição do 
tamanho de alguém ou de alguma coisa, como fica claro pelo exemplo:  

 no século XVIII temos 
apenas duas palavras no diminutivo (livrinho e cavalinhos), com uma 
ocorrência apenas, e nenhuma forma no aumentativo. Se a situação se mantém, 
no texto do século XIX, em relação ao grau aumentativo, o mesmo não se pode 
dizer relativamente às formas no diminutivo, que aumentam consideravelmente 
para 94 ocorrências, das quais destacamos apenas algumas: carrinho (13), 
caixinha (2), velinhas (1), burrinhos (1), folhetinho (2), boletinszinhos (1), 
bandeirinhas (1), bolsinho (2), cadelinha (3), notasinhas (1), casinhas (1). 

“Poz-se outra caixinha igual em cima da primeira pedra do Monumento 
projectado na Praça de Luiz XV.” (GL, nº 36, 11 de fevereiro de 1815: [IV]) 

                                                      
214 Relativamente à derivação gradativa que se verifica nos nomes que têm a sua significação 
aumentada ou diminuída, Bechara considera que estamos perante um processo de derivação e não 
de flexão, que se realiza através do processo sintético (acréscimo de um sufixo derivacional 
aumentativo ou diminutivo) ou analítico (emprego de uma palavra de aumento ou diminuição) 
(cf. Bechara 2002: 140). 
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No entanto, a opção pelo diminutivo ultrapassa, muitas vezes, a noção de 
tamanho e expressa carinho, saudade ou, de uma forma negativa e crítica, 
desprezo, troça.215

“Tanta jactancia de progressos de Murat, e sem nos dizerem onde venceo 
as batalhas, nem nos darem ao menos algum dos boletinszinhos dellas, ainda 
que fossem tão veridicos como o da batalha de Leipsic… não he máo signal!” 
(GL, nº 114, 16 de maio de 1815: [III]). 

 Estes últimos trespassam nas palavras do redator quando 
refere:  

“Os Papeis de París transcrevem esta Proclamação, sem data, e o Monitor 
lhe fez notasinhas mui frivolas.” (GL, nº 132, 7 de junho de 1815: [II]). 

 
4.3.8.3  Nomes comuns mais frequentes 

 
De seguida, procedemos à pesquisa dos 40 nomes comuns mais frequentes 

no corpus, tendo por base uma análise comparativo-contrastiva, e verificámos 
que, neste grupo, 23 nomes são comuns aos dois séculos, os quais destacamos 
através de negrito, como se pode ver na tabela que se segue: 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Nome comum Freq. Nome comum Freq. 

Mag 
Corte 
Conde 
cidade 
tropas 

general 
principe 
duque 
reyno 
parte 

guerra 
dia 

1383 
860 
819 
696 
672 
627 
614 
609 
515 
492 
490 
413 

rei 
N (numero) 

general 
dia 

tropas 
M (magestade) 

exercito 
principe 

parte 
tempo 
duque 

homens 

1497 
1427 
1353 
1309 
1227 
1180 
1174 
1063 
893 
832 
790 
780 

                                                      
215 Sobre a questão dos diminutivos veja-se Skorge, Sílvia (1958). Tendo em conta os sentimentos 
expressos pelos sufixos diminutivos, Skorge refere: 

O emprego dos sufixos diminutivos indica ao leitor ou interlocutor que aquele que 
fala ou escreve põe a linguagem afectiva no primeiro plano. Não quer comunicar 
ideias ou reflexões, resultantes de profunda meditação, mas o que quer é exprimir, 
de modo espontâneo e impulsivo, o que sente, o que o comove ou impressiona – 
quer seja carinho, saudade, desejo, prazer, quer, digamos, um impulso negativo: 
troça, desprezo, ofensa. (Skorge 1958: 50-51)  
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dias 
ordem 
cartas 
noticia 
homens 
turcos 

rey 
tempo 

exercito 
senhor 

Imp 
Santidade 

Emperador 
feyra 

numero 
armas 
praça 
Mons 
ElRey 

Marquez 
inimigos 

embayxador 
noyte 

pessoas 
mez 

republica 
Conselho 
Ministros 

404 
397 
385 
381 
378 
355 
332 
331 
311 
311 
292 
283 
279 
270 
266 
262 
256 
238 
238 
234 
229 
225 
222 
211 
211 
211 
208 
207 

governo 
marechal 

senhor 
rua 
dias 

conde 
imperador 

mez 
ordem 
Estado 
cidade 
horas 

tenente 
regimento 

manhã 
elrei 

francezes 
casa 

guerra 
reino 

officiaes 
réis 

potencias 
capitão 
estados 
pessoas 
casas 

Ministro 

707 
676 
657 
650 
647 
620 
617 
604 
571 
562 
556 
504 
498 
489 
465 
455 
443 
441 
430 
427 
424 
411 
406 
406 
404 
389 
378 
378 

Tabela 95: 40 Nomes comuns mais frequentes na GL-Setecentista e na GL-Oitocentista 
 
Nesta tabela, e tendo em conta apenas os vocábulos destacados, 

confirmamos o interesse comum aos dois séculos pelos temas militares, 
comprovável pela ocorrência dos nomes exercito, ordem, guerra, general, 
tropas. Estamos perante uma história de elites (elrey/elrei, magestade, principe, 
emperador/imperador, duque, conde), que povoam um determinado 
reyno/reino, dada cidade, num tempo específico, num certo dia, mez… 
 

4.3.8.4  Nomes próprios 
 

Os nomes próprios são muito abundantes no nosso corpus, como se 
confirma através dos valores das tabelas: 
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GL-Setecentista 
Ocorrências Média Formas 

diferentes 
Média 

17716 5,12% 4799 19,40% 
Tabela 96: A frequência e distribuição percentual dos nomes próprios na  

GL-Setecentista  
 

GL-Oitocentista 
Ocorrências Média Formas 

diferentes 
Média 

37431 4,34% 7110 15,13% 
Tabela 97: A frequência e distribuição percentual dos nomes próprios na 

GL-Oitocentista 
 

Tendo em conta estas tabelas, verificamos que no texto do século XVIII a 
percentagem de nomes próprios, quanto à sua ocorrência e às formas diferentes, 
é superior à do século seguinte. No corpus em geral, os valores referentes a esta 
subclasse são consideravelmente elevados se os compararmos com outros 
textos. Deste modo, por exemplo, no Tratado de Confissom (cf. Machado 2002: 
79), há 478 ocorrências (1,81%) e 91 formas diferentes (1,86%) de nomes 
próprios; já no Foro Real (cf. Ferreira 1987: 479), a percentagem é ainda 
inferior, com 0,28%, que representa as 139 ocorrências e 0,96%, que 
corresponde às 50 formas diferentes. 

Se tivermos em conta a classe dos nomes, verificamos que os nomes 
próprios apresentam um peso considerável dentro deste grupo, principalmente 
no que respeita às formas diferentes. Se no século XVIII a percentagem de 
ocorrências desta subclasse é de 16,60% e no século seguinte de 13,13%, os 
valores obtidos com as formas diferentes são mais significativos (42,22% para o 
século XVIII e 35,28% para o século XIX). Neste sentido, verificamos que 
quase metade das formas diferentes dos nomes que surgem na Gazeta 
setecentista são nomes próprios. 

Neste grupo, destacam-se os antropónimos e topónimos, dos quais iremos 
apenas apresentar os 100 mais frequentes, devido ao número elevado dos 
mesmos. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

França (337); Lisboa (247); 
Bretanha (236), Veneza (174); 

França (1680); París (1233); Lisboa 
(706); Vienna (521); Europa (486); 
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Hespanha (169); Hungria (167), 
Portugal (164); Polonia (149), Roma 
(143), Pariz (131), Escocia (123); 
Alemanha (120); Londres (111); 
Inglaterra (109); Italia (106); 
Moscovia (106); Saxonia (105); 
Vienna (101); Dinamarca (99); 
Madrid (98); Prussia (92); Corfu 
(88); Constantinopla (81); Stralsund 
(81); Temeswar (75); Hollanda (72); 
Sicilia (70); França (69); Belgrado 
(67); Napoles (65); Viena (65); 
Noruega (64); Dalmacia (64); 
Hamburgo (62); Argile (59); Baviera 
(58); Marr (58); Hannover (52); 
Ormond (51); Malta (50); Varsovia 
(50); Sultaõ (50); Rugen (45); 
Edimburgo (45);Copenhaghen (45); 
Pomerania (42); Colonia (41); 
Morea (41); Levante (39); Lorena 
(39); Genova (37); Transilvania (36); 
Lituania (35); Hassia (35); Wismar 
(34); Wirtemberg (34); Brunswick 
(34); India (34); Cassel (34); Orleans 
(34); Trevires (33); Sterling (33); 
Curia (32); Polonia (31); Noailhes 
(31); Dantzick (31); Perth (31); Cadiz 
(30); Ratisbona (30); Zante (29); 
Russia (29); Irlanda (29); Haya (29); 
Milaõ (29); Otranto (28); Toscana 
(27); Austria (27); Turquia (26); 
Indias (25); Barcelona (25); Lublin 
(25); Porto (25); Catalunha (24); 
Bahia (24); Stairs (24); Cracovia 
(23); Zurick (23); Scannia (22); 
Preston (22); Europa (22); Alsacia 
(22); Scania (22); Avinhaõ (21); 
Utreque (21); Carelscroon (21); 
Germain (21); Turim (21); Berne 
(20); Galles (20); Leorne (19); 
Valaquia (19); Gottemburgo (18); 
Flandres (18) 

Austria (441); Prussia (404); Londres 
(367); Russia (327); Italia (322); 
Napoles (321); Alemanha (278); 
Hespanha (244); Inglaterra (236); 
Saxonia (228); Roma (216); Grã-
Bretanha (192); Madrid (181); Porto 
(160); Portugal (140); Suissa (137); 
Austria (112); Genova (112); Berlin 
(110); Polonia (109); Lyão (101); 
Hamburgo (98); Lilla (97); Milão 
(87); Angoulême (86); Baviera (85); 
Elba (82); Sardenha (80); Cadiz (75); 
Francfort (75); Gante (74); Marselha 
(68); Basiléa (67); Orleans (66); 
Bordeos (65); Wurtemberg (63); 
Strasburgo (61); Hanover (58); 
Suecia (58); America (57); Florença 
(55); Toscana (55); Huninga (53); 
Veneza (53); Belgica (51); Rio de 
Janeiro (51); Turin (50); Coimbra 
(49); Toulon (48); Sena (44); 
Alcantara (44); Hollanda (44); 
Ancona (43); Ostende (43); Varsovia 
(43); Bohemia (42); Bolonha (42); 
Vendée (40); Baden (38); Parma 
(37); Luxemburgo (37); Sicilia (36); 
Grenoble (36); Dijon (36); Genebra 
(35); Bahia (35); Brazil (35); 
Petersburgo (34); Munich (34); 
Hungria (34); Turquia (33); Alsacia 
(33); Valenciennes (33); Wirtemberg 
(33); Bayona (32); Santarém (32); 
India (32); Provença (31); Dresda 
(31); Moguncia (31); Gaeta (30); 
Constantinopla (30); Corsega (30); 
Africa (29); Rochefort (29); 
Brunswick (29); Tolosa (28); 
Piemonte (27); Carnot (27); Calais 
(27); Nantes (27); Argel (27); Liege 
(26); Buenos-Ayres (25) 

Tabela 98: 100 Topónimos mais frequentes do corpus 
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Manoel (125), Joaõ (122), Francisco 
(117), Antonio (105); Luis (103); 
Joseph (91); Carlos (71); Pedro (67); 
Maria (55); Sylva (52); Cunha (44); 
Sousa (43); Jesus (34); Cadogan 
(33); Domingos (33); Alexandre (29); 
Fleischman (28); Jorze (25); Costa 
(23); Sylva (23); Gordon (23); 
Fernando (22); Tavora (22); Gabel 
(22); Castro (21); Albani (21); Diniz 
(20); Pereyra (20); Paulo (19); Andre 
(19); Jaques (18); Augusto (18); 
Miguel (18); Hamilton (18); Menezes 
(18); Almeyda (18); Thomàs (18); 
Lourenço (18); Felippe (17); 
Lancastro (17); Freyre (16); Thomás 
(16); Santos (16); Francisca (15); 
Guilhelmo (15); Leopoldo (14); Pinto 
(14); Anna (12); Noronha (12); 
Sebastiaõ (12); Correa (10); 
Chevalier (11); Firrao (11); Diogo 
(11); Lemos (11); Roberto (10); 
Bicchi (10); Loredano (10); 
Maximiliano (10); Angelo (10); 
Gomes (9); Isabel (9); Maura (9); 
Mello (9); Dolhorucki (9); 
Aldobrandi (9); Amalia (9); Rosa (9); 
Felipe (9); Glengary (9); Miranda 
(8); Alvaro (8); Guido (8); Nicolao 
(8); Abreu (8); Paolucci (8); Macedo 
(8); Borromeo (8); Affonso (8); 
Estevaõ (8); Walpole (8); Olivieri (8); 
Delphino (8); Guilhelme (8); Ataide 
(8); Telles (8); Rodrigo (8); 
Figueyredo (8); Agostinho (8); Lopes 
(7); Simaõ (7); Souto (7); Grimani 
(7); Teyxeyra (7); Jorge (7); Paulucci 
(7); Vander (7); Donaldo (7); Duarte 
(7); Rebinsky (7) 

Bonaparte (964); José (930); Antonio 
(596); Luiz (473); João (413); 
Francisco (367); Joaquim (351); 
Napoleão (349); Wellington (293); 
Murat (282); Manoel (266); Costa 
(201); Silva (186); Maria (182); 
Pedro (178); Carlos (165); Ney 
(158); Carvalho (154); Blucher 
(154); Alexandre (139); Pereira 
(113); Sousa (108); Fernando (106); 
Castlereagh (104); Pinto (98); 
Talleyrand (87); Xavier (82); Cruz 
(81); Miguel (78); Domingos (73); 
Guilherme (68); Oliveira (65); 
Ferreira (65); Metternich (62); 
Henriques (60); Corrêa (60); 
Almeida (59); Fouché (58); Castro 
(57); Bianchi (56); Helena (56); 
Bertrand (56); Rodrigues (54); 
Schwartzenberg (53); Mello (53); 
Frederico (47); Nicoláo (47); Ignacio 
(47); Bernardo (47); Vicente (46); 
Macedo (46); Bourbon (46); Wrede 
(45); Sebastião (44); Cunha (44); 
Paulo (44); Anna (44); Gomes (44); 
Augusto (43); Jorge (43); Jeronymo 
(43); Bento (43); Thomás (42); 
Ribeiro (42); Araujo (41); Lima (40); 
Lecourbe (39); Macdonald (38); 
Alves (38); Frimont (37); Luiza (37); 
Couto (36); Caetano (35); Nugent 
(35); Campos (34); Teixeira (34); 
Monteiro (33); Baptista (33); 
Vasconcellos (32); Agostinho (31); 
Ayres (31); Jesus (31); Maire (31); 
Freire (30); Lobo (30); André (29); 
Paiva (29); Richelieu (29); Bourmont 
(29); Silveira (29); Soult (28); Dias 
(28); Albuquerque (28); Fonseca 
(27); Guimarães (27); Paula (27); 
Gonçalves (27); Gama (26); Martins 
(26); Rapp (26) 

Tabela 99: 100 Antropónimos mais frequentes do corpus 
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Quando analisámos a lista dos 50 tokens mais frequentes no século XIX, 
sobressaíram os topónimos França e París, que se voltam a destacar nesta 
tabela constituída apenas por topónimos. Se existisse alguma dúvida em relação 
à importância desta potência na época e do interesse que os portugueses teriam 
nas notícias referentes à mesma, esta certamente se dissiparia ao revelarmos que 
estes dois nomes correspondem a 7,8% dos nomes próprios que ocorrem neste 
século. Para além deste dado, reparamos que na tabela dos antropónimos se 
destacam Bonaparte (964), que surge em primeiro lugar, e Napoleão (349), os 
quais alcançam uma percentagem de 3,5% dos nomes próprios presentes na 
Gazeta oitocentista. Para concluir, a percentagem destes quatro nomes (11,3%) 
é reveladora da importância que esta figura e o seu país tinham no contexto 
europeu, nos inícios da centúria. Na Gazeta setecentista, o topónimo mais 
frequente continua a ser a França (337), no entanto verifica-se uma 
aproximação numérica relativamente ao nosso país (Portugal, 164), 
contrariamente ao que sucedia na Gazeta oitocentista, onde se regista uma 
diferença abismal entre as frequências destes dois países (Portugal, 140 e 
França, 1680). Por outro lado, se tivermos em conta as capitais, podemos falar 
numa tendência inversa, ou seja, é evidente uma preferência geográfica pelo 
território nacional, visível nos números que se seguem (Lisboa, 247 e Pariz, 
131). Por outro lado, a consulta da tabela dos antropónimos permite-nos 
verificar que neste século ocupam os lugares cimeiros nomes de personalidades 
portuguesas. 
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4.3.9 Adjetivos 
 
Segue-se o estudo sobre o adjetivo, entendido, sob um ponto de vista 

semântico, como uma classe que serve para exprimir qualidades ou 
propriedades e para “[…] caracterizar as possibilidades designativas do 
substantivo, orientando delimitativamente a referência a uma parte ou a um 
aspecto do denotado […]” (Bechara 2002: 142). Esta relação estreita entre o 
nome e o seu modificador, o adjetivo, que deve concordar em género e número 
com o nome que o acompanha, faz com que certos itens sejam “[…] 
classificados pelos dicionários simultaneamente como substantivos e adjectivos 
e registados numa única entrada lexical.” (Casteleiro 1981: 66). Esta situação 
fez com que muitos dos nomes e adjetivos que surgem no nosso corpus fossem 
classificados como pertencentes às duas classes, o que resulta num aumento da 
ambiguidade, que só poderia ser resolvida se procedêssemos a uma análise 
individual do contexto em que surge cada uma das formas, uma vez que a 
distinção entre elas assenta num critério sintático, funcional. 

Tal como fizemos relativamente ao nome, apresentamos uma tabela com a 
frequência com que o adjetivo surge no nosso corpus, ocupando a quinta 
posição relativamente ao total de ocorrências e o terceiro lugar no que diz 
respeito às formas diferentes. 

 
GL-Setecentista 

Ocorrências Média Formas 
diferentes 

Média 

25796 7,458% 3534 14,29% 
Tabela 100: A frequência e distribuição percentual dos adjetivos na 

GL-Setecentista 
 

GL-Oitocentista 
Ocorrências Média Formas 

diferentes 
Média 

74793 8,683% 8608 18,326% 
Tabela 101: A frequência e distribuição percentual dos adjetivos na 

GL-Oitocentista 
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4.3.9.1  Riqueza vocabular nos adjetivos 
 
De seguida, na linha do que fizemos com os nomes, decidimos verificar os 

valores relativos à riqueza vocabular presente nos adjetivos e, por isso, 
dividimos o total de formas diferentes desta classe, simbolizado por F, pelo total 
de ocorrências da mesma, simbolizado por P, nos dois textos do corpus. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

F=3534 
P=25796 

       f= = 0,1369=13,69% 

F=8608 
P=74793 

       f= = 0,1150=11,50% 

Tabela 102: Riqueza vocabular presente nos adjetivos 
 
Os valores resultantes deste cálculo dão-nos a confirmação do que já nos 

revelavam as tabelas anteriores relativas aos nomes comuns e ao corpus na sua 
íntegra, ou seja, uma percentagem superior no século XVIII relativa à riqueza 
vocabular ao nível dos adjetivos. No entanto, tendo em conta os valores que 
apresentámos na tabela anterior, nº 90, verificamos que no século XIX temos 
uma percentagem superior ao nível do total de ocorrências, valor que aumenta 
se tivermos em consideração a coluna das formas diferentes, o que nos permite 
referir que o total das ocorrências nada nos diz acerca da riqueza vocabular. Se 
tivermos em conta as outras obras que temos mencionado como base de 
referência, verificamos que as  médias obtidas no nosso corpus relativamente a 
esta classe são elevadas, o que não se aceitaria num texto jornalístico atual. No 
Tratado de Confissom (cf. Machado 2002: 83), temos uma média de 3,42% de 
ocorrências e de 8,14% de formas diferentes, enquanto no Foro Real (cf. 
Ferreira 1987: 479) os números são ainda mais reduzidos (1,18% ao nível das 
ocorrências e 3,22% das formas diferentes), revelando uma quase ausência de 
adjetivos, que se pode explicar pelo caráter específico deste texto, de pendor 
legislativo. 

 
4.3.9.2  Adjetivos mais frequentes 

 
Tal como fizemos para os nomes, pesquisámos os 40 adjetivos mais 

frequentes no corpus e destacámos a negrito as 15 formas comuns aos dois 
séculos. 
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivo Freq. Adjetivo Freq. 

grande 
mayor 

seguinte 
necessarias 

grandes 
regente 
imperial 

novo 
geral 
bom 
nova 

imperiaes 
particular 

boa 
passada 

extraordinario 
ultima 
publica 
santo 

necessario 
novas 
sueca 

melhor 
reaes 

ultimo 
principaes 

santa 
ultimas 

serenissima 
viuva 

ottomana 
particulares 
catholicos 

serenissimo 
mayores 
defunto 
publico 

russianas 
necessarios 

Francez 

622 
170 
144 
138 
136 
132 
116 
115 
112 
112 
105 
104 
89 
87 
87 
86 
82 
78 
76 
74 
72 
71 
67 
62 
61 
60 
54 
54 
53 
52 
51 
51 
49 
47 
47 
45 
44 
44 
42 
42 

real 
grande 
corrente 

geral 
seguinte 
maior 
santa 
nova 

grandes 
militar 
santo 

seguintes 
particular 

breve 
melhor 

austriacos 
Inglezes 
ultimo 
direita 

nacional 
Inglez 
reaes 

Franceza 
ultimos 
ultima 

alliadas 
novas 
feliz 

proximo 
ingleza 

forte 
Prussiano 

estrangeiros 
livre 
viva 

politica 
fieis 

commum 
legitimo 

principaes 

1119 
717 
577 
520 
496 
554 
274 
335 
267 
240 
215 
189 
182 
185 
170 
160 
161 
154 
150 
224 
135 
141 
126 
124 
115 
219 
115 
112 
108 
107 
105 
104 
226 
104 
177 
116 
103 
102 
95 
95 

Tabela 103: 40 Adjetivos mais frequentes na GL-Setecentista e na GL-Oitocentista216

 
 

Percebemos pela análise das formas comuns que se destacam adjetivos que 
remetem para uma caracterização superior, nas formas grande, grandes, mayor, 
                                                      
216 Alguns destes adjetivos surgem em determinados contextos como nomes. 
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melhor, santo, santa, principaes, reaes, corroborando assim o que havíamos 
dito para os nomes, ou seja, nas páginas destes jornais, as elites e suas ações são 
qualificadas com atributos superiores. 
 

4.3.9.3  Flexão do adjetivo em género, número e grau 
4.3.9.3.1 O género dos adjetivos 

 
O adjetivo acompanha o nome ou pronome e concorda com estes em 

género e número. 
 

Todavia, esta distinção (em género e em número) tem diferente 
valor referencial no substantivo e no adjetivo; no substantivo, o 
gênero e o número modificam a referência, enquanto no adjetivo 
designam sempre a mesma qualidade e só se explicam como 
simples repercussão da relação sintática (concordância) que se 
instaura entre o determinado e o determinante, nada acrescentando 
semanticamente. (Bechara 2002: 147). 

 
No que diz respeito à flexão em género, encontramos regras muito 

semelhantes às que caracterizavam o nome. Podemos começar por referir que, 
tal como acontecia com o seu adjunto, no nosso corpus os adjetivos também 
podem ser uniformes ou biformes. 

Os primeiros apresentam apenas uma forma para acompanhar nomes 
masculinos e femininos. No nosso corpus, estes terminam em: -a, -e,-l,-z,-m. 

 
Adjetivos uniformes 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos terminados em –a  

moscovita (1); papista (1) - 
Tabela 104: Adjetivos uniformes terminados em –a 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Adjetivos terminados em –e 
abundante (2); aceytantes (1); alegre 
(7); apparente (1); ausente (2); breve 
(14); competente (1); constantes (2); 
contente (7); convalecente (1); 
conveniente (21); conveniẽte (1); 

abundante (5); alegre (10); apparente 
(5); ardente (15); arrogante (3); 
ausente (10); breve (185); crilhante 
(44); celebre (35); cobarde (2); 
competente (28); constante (30); 
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dependente (2); descontente (6); 
differente (11); distante (26); distãtes 
(1); doente (22); elegante (2); 
eloquente (3); equivalente (7); 
excelente (1); excellente (1); felice217

contente (9); conveniente (51); decente 
(8); dependente (5); descontente (1); 
differente (4); distante (35); doce (12); 
doente (10); dominante (1); elegante 
(3); eloquente (12); eminente (7); 
enorme (7); equivalente (7); excellente 
(37); firme (38); forte (120); grande 
(717); grave (14); illustre (46); 
importante (78); independente (24); 
indifferente (1); innocente (14); leve 
(20); livre (104); obediente (1); 
omnipotente (5); pobre (13); podre (1); 
precedente (16); presente (345); 
relevantes (2); seguinte (496); 
sobrecellente (1); solemne (70); suave 
(5); sufficiente (34); tenue (4); triste 
(30); triunfante (7); uniforme (23); 
urgente (13); vacillantes (2); verde 
(17); volante (2); 

 
(2); firme (17); forte (55); grãde (6); 
grande (656); grave (5); illustre (3); 
importante (14); independente (4); 
indifferente (1); innocente (1); leve 
(6); livre (33); obediente (3); 
omnipotente (2); picantes (1); pobre 
(1); podres (1); precedente (16); 
presente (208); relevantes (3); 
seguinte (144); semelhante (30); 
sobrecellentes (1); solemne (21); 
suave (2); sufficiente (3); tenue (2); 
triste (3); triunfante (6); uniforme (1); 
urgente (2); vacillantes (1); verde (7); 
volante (4) 

Tabela 105: Adjetivos uniformes terminados em –e 
 
 
 

                                                      
217 A propósito desta forma do adjetivo, Feijó, na terceira parte da sua Orthographia, dedicada 
aos erros do vulgo, e emendas da orthographia, revela-se crítico em relação à utilização desta 
forma antiga e argumenta tendo por base a comparação com outras palavras que também são 
formadas a partir do genitivo:  

 
Naõ acho fundamento para o uso da palavra Felice traduzida da latina Felix; porque 
se he tirada do genitivo Felicis, tambem Perdix faz no genitivo Perdicis, e ninguem 
diz Perdice, nem Perdices; mas Perdiz, Perdizes. De Crux, Crucis, dizemos Cruz, e 
naõ Cruce; Cruzes, e naõ Cruces: o mesmo he de Luz, [sic] Lucis, Luz, e Luzes. 
Pois porque naõ havemos de dizer tambem Feliz, Felizes? E se os mesmos que 
escrevem, e pronunciaõ Felice, dizem Felizmente, e naõ Felicemente, que 
inconveniente achaõ em dizer Feliz, e Felizes? (Feijó 1781: 292-293). 
 

Apesar de na 1ª edição, tal como acontece com a 3ª, se encontrar a forma luz, em outras 
edições, tais como a 2ª edição (cf. Feijó 1739: 322) e a 8ª edição (cf. Feijó 1814: 292), temos as 
formas latinas corretas (Lux, Lucis). 

No nosso corpus, no texto do século XVIII, temos ainda 7 ocorrências da forma felice (2 
no singular e 5 no plural), ainda que surja em minoria, contra 34 ocorrências da forma atual, mais 
afastada da latina, feliz. No século XIX, se no singular temos apenas a forma atual com 112 
ocorrências, no plural, e contrariamente ao defendido por Feijó, surge a forma felices (34), 
concomitantemente com felizes, que apresenta uma frequência muito menor, com apenas 3 
ocorrências. 
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos terminados em –al 

actual (2); annuaes (3); annual (8); 
Conventuaes (1); criminal (1) desiguaes 
(1); eleytoral (69); especial (5); 
espirituaes (1); essenciaes (1); fatal (2); 
formal (7); fundamentaes (3); geral 
(119); geraes (42); iguaes (1); imparcial 
(1); imperial (116);  immortal (2); 
impraticaveis (4); incomparavel (1); 
individual (2) infernaes (1); judiciaes 
(1); leal (4); liberaes (1); mortal (2); 
nacional (6); natural (25); naval (38); 
neutral (19); Occidental (5); oriental 
(24); original (2); parcial (1); pastoraes 
(1); prejudiciaes (2); prejudicial (9); 
principal (24); real (302); temporaes (1); 
triennal (2); universal (17) 

actual (83); annual (20); artificial 
(1); criminal (8); eleitoral (14); 
especial (41); espiritual (4); essencial 
(23); fatal (32); formal (24); 
fundamentaes (11); geral (520); igual 
(83); imparcial (4); imperial (91); 
immortal (11); impraticavel (4); 
incomparavel (7); individual (12); 
infernaes (1); judiciaes (13); leal 
(19); liberaes (13); marcial (7); 
mortal (5); nacional (224); natural 
(59); naval (3); neutral (5); 
occidental (20); oriental (20); 
original (9); parcial (3); pastoral (3); 
prejudicial (7); principal (74); real 
(1119); temporal (10); universal (45) 

Tabela 106: Adjetivos uniformes terminados em –al 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos terminados em –el 

admiravel (4); agradavel (8), amavel (1); 
amigavel (2), communicavel (1); 
consideraveis (16); consideravel (29), 
corruptivel (1); crivel (3), cruel (7); 
defensaveis (1); defensavel (2), 
desagradavel (1), duravel (3), estimavel 
(3), favoravel (27), fiel (2), formidavel 
(2), horrível (2), immortal (2); immoveis 
(1); immovel (1); impossivel (13), 
impraticaveis (4); impraticavel (2), 
incansavel (6); incomparavel (1), 
incontestavel (1); incrivel (2); incuravel 
(2); indubitavel (1); inevitavel (3); 
inexplicavel (3); infallivel (9); invencivel 
(2); inviolavel (1); irreconciliavel (1); 
lamentavel (1); miseravel (4); navegavel 
(1); notavel (6); 8 plausivel (2); praticavel 
(1); razonavel (2);218

admiravel (14); agradavel (23); 

 sensivel (4), terribel 
(3); terrivel (8); veneravel (8) 

miseravel (3); amavel (10); amigavel 
(4); consideravel (79); crivel (1);cruel 
(20), desagradavel (8); detestavel (3); 
duravel (3); estimavel (3); favoravel 
(28); fiel (72); formidavel (13); 
horrivel (19); immortal (11); immoveis 
(2); implacavel (3); impossivel (58); 
impraticavel (4); inaccessiveis (4); 
incomparavel (7); incompativel (10); 
incontestavel (12); incrivel (10); 
incuravel (3); inevitavel (7); 
inexplicavel (6); infallivel (7); 
invencivel (6); inviolavel (6); 
irreconciliavel (1); lamentavel (1); 
miseravel (3); notavel (28); perdoavel 
(1);plausivel (11); praticavel (4); 
razoavel (8); recommendavel (1); 
sensivel (14); terrivel (34); 

                                                      
218 Ainda que nos dicionários de Bluteau (1720: 128) -“razoâvel, ou razonavel” e Silva (1789: 
289) -“razoavel, ou razonavel” se apresente a possibilidade das duas formas do adjetivo (razoavel 
e razonavel), verificámos que no texto do século XVIII temos apenas a segunda, enquanto no 
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veneravel (4) 
Tabela 107: Adjetivos uniformes terminados em –el 

 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos terminados em –il 

civil (8), difficil (6); facil (5); gentil (19); 
habil (2); inhabil (1), mercantis(14); 
portatiles (1); util (7), verosimil(2), vil (1) 

civil (79);difficil (23); facil (27); gentil 
(4);habil (20); mercantis (2); portateis 
(1);util (43);verosimil (5); vil (14) 

Tabela 108: Adjetivos uniformes terminados em –il 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos terminados em –ul 

azul (1), azues (1) azul (9); azues (4) 
Tabela 109: Adjetivos uniformes terminados em –ul 

 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos terminados em –z 

atroz (1); capaz (10); cortez (2); cortezes 
(1); efficaz (3); efficazes (4); feliz (34); 
incapaz (1); incapazes (1); infeliz (1); 
simplez219

atroz (10); capaz (26); efficaz (13); 
feliz (112); feroz (10); incapaz (8); 
infeliz (16) 

 (2); veloz (1) 
Tabela 110: Adjetivos uniformes terminados em –z 

 

                                                                                                                                  
século seguinte esta é abandonada em detrimento da forma atual. A propósito deste adjetivo, Feijó 
(1734: 461), na parte final da sua Orthographia, dedicada aos erros communs, aconselha a 
utilização da outra forma alternativa racionável “[…] porque he mais conforme ao Latim.” 
Apesar desta recomendação, no nosso corpus não encontrámos nenhuma ocorrência deste 
adjetivo. 
219 No século XIX, este adjetivo aparece já com a forma atual, em <s> (simples, 34), integrando o 
grupo dos adjetivos uniformes terminados em –s. Depois de consultarmos o corpus disponível na 
DICIweb, verificámos que a forma simplez ocorre 170 vezes nas obras que se seguem: Prosodia 
(1697) de Pereira, 2; Index totius artis (1599?) de Velez, 1;  Orthographia (1734) de Feijó, 10; 
Vocabulario (1712-28) de Bluteau, 157. Por sua vez, este adjetivo, na sua forma atual, (simples) 
apresenta 140 ocorrências, distribuídas, neste corpus, por várias obras desde os finais do século 
XVII até finais do século XVIII: Prosodia (1697) de Pereira, 13; Adagios (1780) de Rolland, 3; 
Frases Portuguesas (1697) de Pereira, 1; Thesouro (1697 ) de Pereira, 3; Parvum Lexicon (1798 ) 
de Fonseca, 9; Indiculo (1716 ) de Franco, 2; Orthographia (1734) de Feijó, 1 e Vocabulario 
(1712-28) de Bluteau, 108.  

Esta listagem permite-nos perceber que na mesma obra alguns autores alternavam entre as 
duas formas, como fica claro pelos exemplos retirados do Vocabulario, de Bluteau, em que se 
nota uma ligeira preferência pela forma simplez, visível pelo número de ocorrências:  
“[…] o A. he letra simples […] (Bluteau In DICIweb: anexo 17) / “E. Em quanto letra elementar. 
He letra simplez […]”(Bluteau In DICIweb: anexo 18). (negrito nosso). 

Esta alternância não existe no nosso corpus, em que se assume claramente a opção pela 
forma simplez no século XVIII e simples no século XIX.  
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Excetuam-se os adjetivos Dinamarquez, Francez, Irlandez, Inglez e 
Portuguez, cuja grafia atual apresenta a terminação em -ês. Este grupo de 
adjetivos, terminados em –ês, forma o feminino acrescentando –a, integrando o 
grupo dos adjetivos biformes. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Adjetivos terminados em –m 
roim (1); carmesim (1); carmezim 
(1) 

carmesim (1); jovem (5) 

Tabela 111: Adjetivos uniformes terminados em –m 
 
Como exceção a esta regra, temos o adjetivo bom, que apresenta uma 

forma para o masculino (bom, com 117 ocorrências no século XVIII e 197 no 
século XIX) e outra forma para o feminino (boa, com 89 ocorrências na 
centúria setecentista e 204 no século seguinte). Quanto ao adjetivo comum,220 
que hoje em dia integra o grupo dos adjetivos uniformes, apresentava, no século 
XVIII, duas formas:221

                                                      
220 Jeronymo Soares Barboza, sete anos após a publicação desta gazeta, continua a considerar o 
adjetivo commum como variável e integra-o no grupo dos que têm duas terminações. No entanto, 
alerta para a prática de alguns, que ele intitula de bons autores, como é o caso do nosso redator 
oitocentista, que usa o adjetivo commum, entre outros, para se referir aos dois géneros, na linha do 
que acontece atualmente. Diz o gramático relativamente aos adjetivos uniformes: 

 uma para o masculino (commum, 17) e outra para o 

São de duas terminações I.° os que acabão em o, mudando-o em a na feminina, 
como Justo, Justa; e se acabão em ôzo com o penultimo ô fechado, mudando-o 
em aberto na feminina, como Virtuôso, Virtuosa. 2.º Os que na masculina acabão 
em êz, ól, ôr, ú, e um, tambem tem a feminina em a, que se lhes accrescenta, 
como Portuguêz Portuguêza, Hespanhól Hespanhóla , Creadôr Creadôra, Crú 
Crúa, Hum Huma, Commum Commua. Com tudo bons AA. Portuguezes não dão 
terminação feminina, nem a este ultimo, servindo--se da em um para hum e outro 
genero; nem aos em êz, ól, e ôr, que fazião de huma terminação so, commua a 
hum e outro genero. Assim dizião elles: Vida commum, Linguagem Portuguêz, 
Nação Hespanhol, Cidade Competidôr […] (Barboza 1822: 188) (sublinhado 
nosso). 

221 Depois de consultarmos as várias obras disponibilizadas na DICIweb, verificámos que o 
adjetivo commum¸ que ocorre 509 vezes nas obras selecionadas, corresponde quase sempre ao 
género masculino, à exceção da obra de Bluteau, em que notámos que este adjetivo é também 
usado para representar o feminino, ainda que numa percentagem muito reduzida, como se vê 
através dos exemplos: 
“A Peça de Dio, no Castello de S. Gião, responde â ordem, & practica do Basilisco da ordem 
commum.” (Bluteau In DICIweb: anexo 19); “Quando chegou o tempo de saquear a Cidade, 
andava já a gente commum tão Engodada na prea, […]” (Bluteau In DICIweb: anexo 20). 
(negrito e sublinhado nosso). 

A maioria das ocorrências no feminino é registada através da forma commua, que remete 
para a realidade da nossa gazeta setecentista e da maioria das obras disponibilizadas neste recurso, 
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feminino (commua, 8), como o comprova o contexto em que surgem: “offerece 
ao bem commum outro remedio singular…” (GL, nº 42, 17 de outubro de 1716: 
228)/ “concorrerem todos à defensa commua do seu Paiz” (GL, nº 40, 3 de 
outubro de 1716: 209). Na centúria seguinte, esta forma feminina já terá 
desaparecido e o adjetivo comum apresenta já a característica atual de adjetivo 
uniforme, como podemos confirmar pelos contextos: “[…] o resultado 
commum do delirio de huma geração inteira […]” (GL, nº 47, 24 de fevereiro 
de 1815: [II]) /”[…] estreitão-se os laços de fraternidade entre duas nações, 
unidas por huma origem commum” (GL, nº 186, 9 de agosto de 1815: [II]). 

 
Adjetivos biformes: 
 
Há também adjetivos que, tal como acontecia com os nomes, possuem duas 

formas: uma para marcar o masculino e outra o feminino. No nosso corpus, 
temos o caso dos adjetivos que mudam o –o para –a, -or para –ora, -ol para -ola, 
-u para –ua. 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Adjetivos biformes: –o passa a -a 
alta (23); alto (17); ameaçada (4); 
ameaçado (1); atrazadas (1); 
atrazados (6); atrevida (2); 
atrevido (2); bayxa (8), bayxo 
(37); contagiosa (2); contagioso 
(3); digna (4); digno (5); discreta 
(2); discreto (2); divertida (1); 
divertido (3); erudita (2); erudito 
(2); escura (1); escuro (2); 
estrangeyra (1); estrangeyro (7); 

alta (62), alto (91); ameaçada (16), 
ameaçado (8); atrazadas (5), atrazados 
(7);  atrevida (2), atrevido (8); baixa 
(21), baixo (42); digna (20), digno (52); 
escura (3), escuro (6); estrangeira (34), 
estrangeiro (25); extraordinaria (27), 
extraordinario (65); famosa (8), famoso 
(23); generosa (14), generoso (18); 
gloriosa (28), glorioso (12); guarnecida 
(11), guarnecido (2); hereditaria (7), 

                                                                                                                                  
ou seja, considera-se este adjetivo como biforme. Atente-se nos vários exemplos retirados do 
Index totius artis, (1599?) de António Velez, da Prosodia (1697) de Bento Pereira, do 
Vocabulario (1712-1728) de Bluteau, da Orthographia (1734) de Feijó e do Parvum Lexicon 
(1798) de Pedro José da Fonseca. 
“Communis, & ne, cousa commua.” (Velez In DICIweb: anexo 21); 
“Partiarius, a, um. Cousa parcial, de maõ commua […]” (Pereira In DICIweb: anexo 22); 
“He opiniaõ commua […]” (Bluteau In DICIweb: anexo 23); 
“Aravéssa. conformase mais com a pronunciaçaõ commua, do que Araveça, hum arádo mayor 
que os ordinarios.” (Feijó In DICIweb: anexo 24). 
“Paradoxum, i, n. Cic. Paradoxo, proposição contraria á opinião commua.” (Fonseca In DICIweb: 
anexo 25). (negrito nosso). 
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extraordinarias (8); 
extraordinarios (10); famosa (1); 
famoso (6); generosa (3); generoso 
(2); gloriosa (7); glorioso (9); 
guarnecidas (6); guarnecidos (2); 
hereditaria (1); hereditario (13); 
inteyra (4); inteyro (6); necessaria 
(9); necessario (74); nova (119); 
novo (116); pequena (22); pequeno 
(18); perfeyta (11); perfeyto (1); 
prompta (18); prompto (36); 
proxima (40); proximo (17); 
religiosa (3); religioso (19); 
sagrada (2); sagrado (9); secreta 
(15); secreto (13); soberba (1); 
soberbo (2); ultimas (54); ultimos 
(28); velha (21); velho (18); 
verdadeyra (2); verdadeyro (9) 

hereditario (23); inteyra (32), inteyro 
(36); necessaria (58), necessario (124); 
nova (335); novo (366); pequena (58), 
pequeno (59); perfeita (27), perfeito (9); 
prompta (25), prompto (37); proxima 
(65), proximo (108); religiosa (13), 
religioso (10); sagrada (24), sagrado 
(26); secreta (18), secreto (8); soberba 
(1), soberbo (3); ultima (115), ultimo 
(154); velha (15), velho (23); verdadeira 
(44), verdadeiro (37) 

Tabela 112: Adjetivos biformes que mudam o –o para –a 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos biformes: –or passa a -ora 

protector (1); protectora (1) ameaçador (3); ameaçadora (1); 
assolador (1), assoladora (3); assustador 
(1), assustadora (2); consolador (1), 
consoladora (3); defensor (14), 
defensora (1); destruidor (9), 
destruidora (3); devastador (1); 
devastadora (3); devorador (1), 
devoradora (2); protector (9), protectora 
(7); precursor (1), precursora (1); 
regulador (1), reguladora (1); seductor 
(4), seductora (2); traidor (18), traidora 
(1) 

Tabela 113: Adjetivos biformes que mudam o –or para –ora 
 
No século XVIII encontramos apenas um exemplo de um adjetivo que no 

feminino termina em –ora. No entanto, existem muitos outros exemplos de 
adjetivos que no masculino apresentam esta terminação, como é o caso de 
antecessor (2); antecessores (5); conquistadores (1); defensor (4); defensores 
(6); devedor (1); merecedor (1); merecedores (2); qualificador (1). No século 
XIX, como se percebe pela tabela, este número aumenta e temos até a situação 
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inversa, adjetivos no feminino sem o seu correspondente no masculino: 
(admoestadora, amotinadora, vingadora, soffredora). 

São exceção a esta regra os adjetivos que, terminados em -or, são 
uniformes, como se verifica nos exemplos seguintes presentes nos dois séculos, 
sendo o primeiro número referente às ocorrências no século XVIII e o segundo 
ao século XIX: anteriores (1,30); exterior (2, 27); mayor (174)/ maior (554); 
superior (20, 92); inferior (20, 37); interior (8, 122); menor (27, 76); melhor 
(68, 170); peores (1, 1); ulteriores (1, 8). 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Adjetivos biformes: –ol passa a -ola 
hespanhol (2), hespanhola (3) hespanhol (35), hespanhola (16) 

Tabela 114: Adjetivos biformes que mudam o –ol para –ola 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Adjetivos biformes: –u passa a -ua 

crua (1) crus (1), cruas (2) 
Tabela 115: Adjetivos biformes que mudam o –u para –ua 

 
4.3.9.3.2 O número dos adjetivos 

 
Os adjetivos, tal como acontece com os nomes que modificam, fletem em 

número, seguindo as mesmas regras para a formação do plural a que obedecem 
os nomes. 

A maioria dos adjetivos forma o plural acrescentando o morfema –s ao 
singular (alto/altos); outros juntam a desinência –es quando terminam em –r 
(antecessor-antecessores) ou –z (capaz-capazes); outros há que mudam o 
ditongo nasal -ão em -ãos (sãos) ou -ães (alemães). Por último, os adjetivos 
terminados em –al, -el, -il, -ol mudam para –aes, -eis, -is, -oes. No que se refere 
ao primeiro exemplo deste grupo, para além da terminação em –aes, presente no 
adjetivo reaes, que surge nos dois séculos, temos, já no século XIX, uma 
ocorrência do mesmo com a forma atual reais. Relativamente à terminação -eis, 
verificamos que, tal como acontece hoje em dia, serve para fazer o plural dos 
adjetivos terminados em –el (fiel-fieis) e –il (util-uteis),222

                                                      
222 Com esta terminação, temos também o adjetivo portatil, que no século XIX aparece com a 
forma atual portateis. Relativamente a esta, Silva (cf. 1891: 570) refere ser a forma de plural do 

 ainda que estes 
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últimos formem o plural maioritariamente com a terminação -is (civis, gentis, 
mercantis). Por último, nos dois séculos temos apenas um exemplo de um 
adjetivo terminado em -ol que faz o plural em –oes, é o caso de hespanhol-
hespanhoes. 

 
4.3.9.3.3 O grau dos adjetivos 

 
Em português a gradação pode ser expressa através de mecanismos 

sintáticos ou morfológicos. Tal como refere Bechara (2002: 148), existem três 
tipos de gradação na qualidade expressa pelo adjetivo. São eles o positivo, que 
apenas enuncia a qualidade e não constitui uma gradação; o comparativo, que se 
usa para estabelecer uma comparação entre dois ou mais seres, constituindo 
uma igualdade, superioridade ou inferioridade; e o superlativo, que pode ser 
usado para sobressair a qualidade de um ser em relação a outros ou para denotar 
que um ser apresenta uma determinada qualidade em elevado grau, 
ultrapassando a noção comum que temos da mesma. 

Segue-se a tabela com a distribuição dos adjetivos no grau comparativo e 
superlativo: 

 
 GL-Setecentista 

Grau Freq. Média Formas 
diferentes 

Média 

Comparativo 335 
(irreg)+404 
(reg) = 739 

2,86% 10 (irreg)+277 
(reg)=287 

8,12% 

Superlativo 425 1,64% 236 6,67% 
Tabela 116: A frequência e distribuição percentual dos graus dos adjetivos na  

GL-Setecentista  
 

 
 
 
 

                                                                                                                                  
adjetivo enunciado, no entanto, no século XVIII o redator infringe a regra e escreve portatiles. 
Neste sentido, e para tentar perceber a razão da utilização desta forma, procedemos a uma 
pesquisa pelos textos disponibilizados na DICIweb, mas não encontrámos nenhuma ocorrência da 
mesma. 
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 GL-Oitocentista 
Grau Freq. Média Formas 

diferentes 
Média 

Comparativo 959 
(irreg)+1696 
(reg) = 2655 

3,54% 14 (irreg)+ 
971(reg)=985 

11,44% 

Superlativo 1234 1,64% 703 8,16% 
Tabela 117: A frequência e distribuição percentual dos graus dos adjetivos na  

GL-Oitocentista 
 
 Esta tabela permite-nos verificar que a maioria dos adjetivos se encontra 

no grau positivo, sendo que nos restantes a gradação é maioritariamente 
expressa pelo comparativo. No século XVIII, surgem em número significativo 
os adjetivos irregulares, que nas formas diferentes ocupam um lugar secundário 
em relação ao número elevado de adjetivos regulares. No século XIX, estes 
adjetivos surgem sempre em posição de destaque, sendo esta situação ainda 
mais evidente no que se refere à coluna das formas diferentes. A análise a esta 
tabela mostra-nos também um aumento percentual da utilização dos graus 
comparativo e superlativo no texto do século XIX em relação ao século anterior. 

Em seguida, passamos à análise do contexto em que surgem estes 
adjetivos. Tendo em conta o grau comparativo, encontramos exemplos de uma 
determinada qualidade superior, inferior ou igual a outra. Neste sentido, veja-se 
o contexto em que surgem os adjetivos no grau comparativo de superioridade:  

“Tem quatro pernas; mas duas algũa cousa mais curtas que223

“Esta relação que he mais exacta que outras que aqui correm […]”(GL, nº 
3, 18 de janeiro de 1716: 11); 

 as outras.” 
(GL, nº 31, 1 de agosto de 1716: 160); 

“[…] achando ser mais numerosa do que se havia crido […]” (GL, nº 13, 2 
de novembro de 1715: 61); 

“[…] não exigimos ser mais livres do que ella […]”(GL, nº 176, 28 de 
julho de 1815: [VI]); 

“Nossos pais forão mais felices que nós […]” (GL, nº 35, 10 de fevereiro 
de 1815: [II]). 

Nestes exemplos escolhidos entre as várias ocorrências do corpus, 
verificamos que a formação do comparativo de superioridade apresentava já a 

                                                      
223 Todos os sublinhados que se seguem são da nossa autoria. 
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estrutura que temos atualmente: mais+adjetivo+que/do que. Esta estrutura é a 
mesma que temos e tínhamos para o comparativo de inferioridade, substituindo 
apenas o advérbio mais por menos. No século XVIII, temos apenas um exemplo 
em que a conjunção que é posposta ao adjetivo: “com exercitos menos 
poderosos, que ao presente tinha […]” (GL, nº 45, 7 de novembro de 1716: 
244). Na centúria seguinte, esta conjunção alterna com do que, como se vê 
pelos exemplos: “[…] menos feliz que o primeiro […]” (GL, nº 114, 16 de maio 
de 1815: [II]); “[…] o acerto de huma tal medida ser menos duvidoso do que no 
presente […]” (GL, nº 156, 5 de julho de 1815: [II]).  

Por último, relativamente ao comparativo de igualdade, temos os seguintes 
contextos:  

“[…] hum Principe tão poderoso como o Czar de Moscovia […]” (GL, nº 
53, 31 de dezembro de 1716: 303); 

“[…] taõ grande como a de Vienna.” (GL, nº 47, 21 de novembro de 1716: 
259); 

“[…] huma reunião tão brilhante como a que houve no dia seguinte […]” 
(GL, nº 115, 17 de maio de 1815: [I]); 

“[…] o futuro a ser tão florecente quanto agora o he mui pouco […]” (GL, 
nº 37, 13 de fevereiro de 1815: [I]).  

No século XVIII registamos, mais uma vez, a variabilidade gráfica 
relativamente ao til, presente no advérbio tão, que apresenta duas formas 
(tão/taõ) e a existência da estrutura: advérbio tão + adjetivo + conjunção como 
para formar o comparativo de igualdade. No texto do século XIX, para além 
desta conjunção, na linha da atualidade, temos também a possibilidade de 
utilização de quanto.  

Os adjetivos regulares convivem com vários adjetivos irregulares, a saber: 
bom, mau, grande e pequeno. No século XVIII, temos os seguintes exemplos: 

“[…] a Lingua Portugueza he melhor que todas as vulgares da Europa 
[…]” (GL, nº 47, 21 de novembro de 1716: 264);  

“Todos os dias chegaõ peores noticias da miseria em que se achaõ os povos 
deste Estado […]” (GL, nº 25, 20 de junho de 1716: 121); 

“[…] he huma Povoação mayor que a Cidade de Temeswar […]” (GL, nº 
47, 21 de novembro de 1716: 259); 

“[…] menor do que se entendia” (GL, nº 39, 26 de setembro de 1716: 208).  
No século XIX, estes adjetivos surgem com a mesma forma, à exceção de 

maior, redigido já com <i> em vez de <y>:  
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“[…] o coração daquelle Soberano era melhor que a cabeça […]” (GL, nº 
283, 30 de novembro de 1815: [II]); 

“[…] ficaremos peor que dantes.” (GL, nº 206, 1 de setembro de 1815: 
[V]); 

“[…] ser maior que as vossas posses […]” (GL, nº 205, 31 de agosto de 
1815: [II]); 

“[…] virtude não he menor que a sua benevolencia […]” (GL, nº 182, 4 de 
agosto de 1815: [III]). 

A gradação pode também ser expressa através do superlativo, nas suas duas 
formas: absoluto ou relativo. No que diz respeito ao primeiro, este pode ser 
conseguido através de uma única palavra (adjetivo+sufixo), constituindo o 
superlativo sintético, ou através do auxílio de outras palavras (geralmente um 
advérbio) para formar o superlativo analítico. No nosso corpus, temos exemplos 
dos dois. Comecemos pelo superlativo absoluto sintético: no século XVIII, 
temos vários exemplos de adjetivos aos quais se junta o sufixo -issimo sem 
provocar alteração do adjetivo,224

Por outro lado, e tal como já vimos relativamente ao comparativo, existem 
alguns adjetivos que formam o superlativo de modo especial. Neste caso, 
encontramos apenas um exemplo que se encontra no superlativo absoluto 
(minimo, 1).  

 como é o caso de eruditissimos (3), 
illustrissimo (6), serenissimo (49), altissimo (1); temos outros adjetivos que 
reassumem a forma latina, da qual normalmente deriva o superlativo. Assim, 
temos -cissimo para os adjetivos terminados em –z, como é o caso de feliz 
(felicissimo,1) e a desinência -anissimo para os terminados no ditongo nasal -ão, 
por exemplo o adjetivo cristão, que surge com a forma christianissimo (30). O 
sufixo -errimo encontra-se também presente em formas como acerrimos (1) e 
celeberrimo (1). 

No século XIX, e seguindo a mesma metodologia, diremos que são vários 
os adjetivos que formam o superlativo absoluto sintético através do acréscimo 
do sufixo -issimo: santissimo (13); contentissimos (1), faustissimo (8), 
preciosissimos (4), poderosissimo (1). Quando se junta o sufixo, os adjetivos 
podem sofrer mais alterações na sua forma original, como se percebe pelos 
exemplos que se seguem: quando termina em –vel, forma o superlativo através 
                                                      
224 Quando dizemos que não há alteração no adjetivo, não estamos a considerar as situações em 
que o mesmo termina em vogal, fazendo com que esta caia no momento em que se aglutina com o 
sufixo. 
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de -bilissimo, presente no texto no adjetivo amabilissimo (5); a desinência -
cissimo é usada para os adjetivos terminados em -z, como é o caso de 
atrocissimo (2),  felicissimo (2); quando termina em –ão, forma o superlativo 
através de -anissimo, por exemplo o adjetivo cristão, que surge no texto desta 
forma (christianissimo, 5).  

Tal como refere Bechara (2002: 150), “Afora estes casos, outros há onde os 
superlativos se prendem às formas latinas”, com a terminação em -issimo ou -
errimo como é o caso de nobilissimo (1); fidelissimo (2); acerrimos (1) e 
integerrimo (1).  

Como já vimos na parte referente ao século XVIII, existem adjetivos que 
se afastam dos restantes relativamente ao modo como formam o superlativo: são 
os chamados comparativos e superlativos irregulares (cf. Bechara 2002: 151) 
ou anómalos (Cunha e Cintra 1999: 262), dos quais encontramos no texto da 
centúria oitocentista optimo (5) e minimo (3). 

Depois de analisados os exemplos de superlativo absoluto sintético 
presentes no texto, obtidos através de um sufixo derivacional, que se acrescenta 
ao adjetivo na sua forma positiva, interessa-nos perceber a outra possibilidade 
de superlativo absoluto, através da anteposição de uma palavra que marca a 
intensidade. No século XVIII, temos os advérbios muy (146), muito (1), bem 
(52), extremamente (3), summamente (2), antepostos ao adjetivo para transmitir 
a ideia de que um ser apresenta uma determinada qualidade num grau muito 
elevado (cf. Cunha e Cintra 1999: 257). Os contextos que se seguem são 
exemplificativos desta situação:  

“A Corte està muy descontente […]” (GL, nº 53, 31 de dezembro de 1716: 
303); 

“[…] o successo muito differente” (GL, nº 49, 5 de dezembro de 1716: 
275); 

“ […] as brechas se achavão bem largas […]” (GL, nº 47, 21 de novembro 
de 1716: 258); 

“[…] era extremamente forte […]” (GL, nº 4, 25 de janeiro de 1716: 15); 
“[…] a Corte ficou summamente alegre […]” (GL, nº 6, 8 de fevereiro de 

1716: 28).  
No século seguinte, temos outros advérbios antepostos ao adjetivo, a saber: 

mui (226), muito (236), bastante (5), bem (191), profundamente (8), 
summamente (32), integrados nos seguintes contextos:  
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“Estas relações são mui vantajosas […]”; (GL, nº 24, 28 de janeiro de 
1815: [IV]); 

“[…] he muito agradavel […]” (GL, nº 19, 23 de janeiro de 1815: [III]); 
“[…] he bastante forte […]” (GL, nº 149, 27 de junho de 1815: [III]);  
“[…] pareceráõ certamente bem suaves […]” (GL, nº 190, 14 de agosto de 

1815: [III]);  
“[…]ficárão profundamente commovidos […]” (GL, nº 261, 4 de 

novembro de 1815: [II]); 
“[…] Bonaparte está summamente desgostoso […]” (GL, nº 201, 26 de 

agosto de 1815: [II]). 
Por último, temos o grau superlativo relativo, que é sempre analítico na 

medida em que necessita da anteposição de um artigo definido ao adjetivo no 
grau comparativo. 

No século XVIII, temos apenas exemplos de adjetivos no superlativo 
relativo de superioridade (26): “[…] os mais apayxonados […]” (GL, nº 14, 9 
de novembro de 1715: 65); “[…] as melhores tropas […]” (GL, nº 53, 31 de 
dezembro de 1716: 304). 

No século seguinte, este número é muito mais significativo, sendo o total 
de ocorrências dos adjetivos no superlativo relativo de superioridade de 189, 
valor que também sobressai em relação ao de inferioridade, que regista apenas 
uma ocorrência: “[…] os mais felices resultados […]” (GL, nº 2, 3 de janeiro de 
1815: [I]); “as melhores intenções” (GL, nº 282, 29 de novembro de 1815: 
[III]); “[…] os menos costumados […]” (GL, nº 96,25 de abril de 1815: [IV]). 

 
4.3.9.4  Funções do adjetivo 

 
Os adjetivos são sempre definidos em função dos nomes e dos verbos com 

os quais se relacionam, e será esta relação que irá condicionar a função sintática 
desempenhada pelo adjetivo: por intermédio de um verbo (copulativo ou 
auxiliar),225

                                                      
225 A classificação de auxiliar está normalmente associada ao verbo ser da construção passiva. A 
este nível, Gonçalves e Costa (2002: 61) apresentam como designação alternativa verbo 
semiauxiliar, uma vez que “[…] o verbo ser da construção passiva exibe apenas algumas 
propriedades de verbo auxiliar […]”.  Por seu turno, Carvalho (2007: 7), com quem concordamos, 
refere que o verbo ser “ […] na construção passiva, tem um estatuto idêntico ao do Vcop que 
aparece numa qualquer outra construção adjectival predicativa, pelo que não encontramos razão 
suficientemente forte para lhe atribuir uma designação diferente daquele.”  

 que pode estar ou não explícito, desempenha uma função 
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predicativa, constituindo-se como um termo essencial da oração; quando está 
diretamente posposto ou anteposto ao nome, sem intermediário, desempenha a 
função de adjunto adnominal, sendo um termo acessório da oração, que não põe 
em causa a aceitabilidade da frase e do núcleo em que surge (cf. Cunha e Cintra 
1999: 263-265).  

No nosso corpus a função de atributo é, sem dúvida, a mais frequente nos 
dois séculos. Aqui deixamos alguns exemplos da mesma: no século XVIII, 
“inimigos secretos”, “seus bons vassalos”, “grande importante conjuntura”, 
“nobres, & generosos compatriotas”, “gloriosos Santos”; no século XIX, temos: 
“huma guarnição forte”, “os mais felices resultados”, “grande e poderosa 
nação”, “reclamações contraditorias”, “mui sinistra tenção”, “termos mais 
vigorosos e severos”. 

Para além desta função sintática, os adjetivos podem, como já vimos, e 
também se verifica no corpus em estudo, desempenhar a função predicativa, por 
intermédio de um verbo copulativo. No século XVIII registámos 775 formas 
diferentes com o verbo ser, 210 com o verbo estar e 32 com o verbo parecer, 
das quais transcrevemos alguns exemplos:  

“As feridas do principe não saõ perigosas […]” (GL, nº 47, 21 de 
novembro de 1716: 259); 

“A Igreja estava soberba […]”(GL, nº 14, 4 de abril de 1716: 64); 
“[…] esta Corte naõ parece contente […]” (GL, nº 9, 5 de outubro de 1715: 

46). 
No século XIX encontrámos 2648 formas diferentes com o verbo ser, 766 

com o verbo estar e 46 com o verbo parecer. Atentemos nos contextos:  
“[…] esta determinação he mui desgostosa […]” (GL, nº 1, 2 de janeiro de 

1815: [II]);  
“O público não está contente com esta decisão […]” (GL, nº 26, 31 de 

janeiro de 1815: [II]; 
“[…] parece livre a minha defeza […]”. (GL, nº 308, 30 de dezembro de 

1815: [V]). 
 

4.3.9.5 Posição do adjetivo 
 
Normalmente, o adjetivo com a função de atributo vem posposto ao nome 

que modifica. Esta colocação posposta é também a mais frequente no corpus em 
estudo. No século XVIII encontramos 8929 sequências de Nome + Adjetivo, 
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que apontam para uma percentagem de 64,52%, (4608 formas diferentes - 
59,10%) e no século XIX 27290 sequências, que correspondem a 57,58% 
(15687 formas diferentes - 55,35%). No entanto, temos também a ocorrência da 
estrutura Adjetivo + Nome, em que o adjetivo é anteposto ao nome 4908 vezes 
(35,47%), com 3188 sequências diferentes (40,89%) no século XVIII. Na 
Gazeta oitocentista surge também esta combinatória com uma frequência de 
20097 (42,41%) e 12654 formas diferentes (44,64%). Como se percebe pelos 
números em causa, não existe uma diferença muito acentuada entre as duas 
posições, sendo que no século XIX estes valores se aproximam ainda mais.226

Desta forma, verificamos que o adjetivo surge como ajunto adnominal 
posposto, tendo em conta alguns exemplos retirados da Gazeta setecentista: 
“negociaçaõ clandestina”, “rainha defunta”, “embayxador extraordinario”, 
“navio novo”, “ordens secretas”, “as novas mais modernas”, “mal contagioso”, 
“leys fundamentaes”, “terra nova”, “inimigos occultos”, “actos literarios” e da 
Gazeta oitocentista temos “noticias mui recentes”, “organização militar”, 
“imprensa ordinaria”, “meios mecanicos”, “decisões acertadas”, “palacios 
reaes”, “mares mais infestados”, “leilão excellente”, “marcha vagarosa”, 
“incumbencia importante”, “embarcações pequenas”.  

 

Ligeiramente inferior é a frequência com que o adjetivo surge com a 
função de adjunto adnominal anteposto, de que são exemplos as seguintes 
sequências do século XVIII “illustres familias”, “verdadeyro Soberano”, 
“amplas instrucçoens”, “grande General”, “inteyra execuçaõ”, “Real 
protecção”, “extraordinarios aprestos”, “graves penas”, “alta treyção”, “novos 
Regimentos”, “differentes meyos” e do século XIX “sinceros desejos”, “subtis 
pesquizas”, “felices resultados”, “mais bellos corpos”, “sanguinosas guerras”, 
“differentes propriedades”, “preciosas reliquias”, “illustre personagem”, 
“poderosa nação”, “excellente mobilia”, “valiosas carregações”. 

                                                      
226 Estes dados vão contra a tendência que se verificou no estudo levado a cabo por investigadores 
portugueses e brasileiros acerca da posição dos adjetivos no sintagma nominal. Tendo em conta 
um espaçamento temporal que vai desde o século XVII ao XX, Callou et al (2002: 7) concluem: 
“A análise global mostra que, em termos absolutos, a posição do adjetivo à esquerda do núcleo do 
SN foi se tornando cada vez menos freqüente, no decorrer dos séculos […]”. Pelo contrário, no 
nosso corpus registámos um ligeiro aumento da anteposição do adjetivo no século XIX 
relativamente à centúria anterior, o que indicia uma tendência oposta à atestada no estudo em 
causa. Segundo Silva (2006: 191), que estabelece uma comparação entre o século XIX e XX, 
“[…] houve uma mudança de norma objetiva quanto à posição dos adjetivos do século XIX para 
o XX: a freqüência de uso da anteposição diminui sensivelmente do século XIX para o século 
XX, e a posposição se fixa como ordem não-marcada […]”. 
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Para além desta estrutura básica (NA ou AN), no corpus em estudo 
encontramos também as combinações ANA: “famoso Prègador Portuguez”, 
“grandes aprestos militares” (GL-Setecentista); “bom papel branco”, “antigo 
amigo pessoal” (GL-Oitocentista); NAA: “Armada pequena Dinamarqueza”, 
“Cavalheyros Inglezes receosos” (GL-Setecentista), “conferencia amigavel e 
longa”, “coração generoso e humano” (GL-Oitocentista) e AAN: “grande 
importante conjuntura”, “obedientes, & leaes Cõmuns” (GL-Setecentista), 
“grande e illustre Casa”, “antigos e legitimos possuidores” (GL-Oitocentista). 

A dupla adjetivação está presente nos dois textos, o que denota uma 
preocupação por parte dos redatores em descrever e caracterizar ambientes, 
pessoas, objetos, etc. No século XVIII, para além dos 109 casos de dupla 
adjetivação, temos também exemplos de tripla e quádrupla adjetivação. Vejam-
se alguns exemplos: 

 
“Este Ministro fez admirar toda esta Corte pelo magnifico, precioso, & 

soberbo trem com que appareceo em publico; porque constava de doze coches, 
quatro a seis cavallos, & oyto a dous, muytos delles ricos, & todos da ultima 
perfeyção, & de taõ bom gosto, que nunca se vio em Roma cousa semelhante.” 
(GL, nº 34, 22 de agosto de 1716: 173). 

 
Nesta frase, contrariamente ao que hoje se assume como característica de 

um texto jornalístico, é expressa, de forma clara, a opinião do redator, que se 
torna visível pelas suas opções de escrita. Depois de revelar que o ministro terá 
feito algo de muito diferente ou inovador, o que transparece na escolha do verbo 
admirar, não se inibe de usar três adjetivos para qualificar o dito objeto, o trem 
com que apareceu em público. A subjetividade não termina na seleção destes 
adjetivos e continua com outra palavra da mesma classe (rico), complementada 
pelo nome perfeyção e pela sequência bom gosto, que se torna ainda mais 
subjetiva através do emprego dos advérbios taõ e nunca, usados para enaltecer a 
grandiosidade dos objetos. 

 
“Tambem sahio nesta Corte a luz hum Poema heroico intitulado, Carlos 

reduzido, Inglaterra illustrada, Author Pedro de Azevedo Tojal, cuja decantada 
acçaõ he a mais gloriosa, exemplar, pia, & catholica da Serenissima Senhora D. 
Catharina, Rainha da Grãa Bretanha, Infante de Portugal, em reduzir à nossa Fè 
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a El-Rey Carlos II. de Inglaterra, seu felicissimo esposo.” (GL, nº 51, 19 de 
dezembro de 1716: 292). 

 
Neste caso, o redator usa a quádrupla adjetivação para caracterizar uma 

ação da rainha, que se destaca em relação a todas as demais, como se percebe 
pela utilização do superlativo absoluto relativo: a mais gloriosa, exemplar, pia, 
& catholica. A autora desta decantada acção apresenta, também ela, uma 
qualidade em elevado grau, expressa pelo superlativo absoluto sintético 
serenissima. Mais uma vez, e tal como fica claro na frase anterior, o autor tece 
considerações de caráter valorativo que nos revelam a sua opinião acerca de um 
determinado acontecimento. 

 
No século XIX, apesar de abundantes os casos de dupla adjetivação 

(906),227

 

 são escassos os exemplos de tripla adjetivação e inexistente a 
quádrupla adjetivação. Atentemo-nos no exemplo que se segue: 

“Somos, com a mais profunda veneração, de V. M. humilissimos, 
obedientissimos e fidelissimos servos.” (GL, nº 244, 16 de outubro de 1815: 
[IV]).  

 
A subserviência perante uma entidade superior é expressa através do 

adjetivo profunda, que restringe o nome veneração, juntamente com aqueles 
que personificam esta relação, caracterizados como servos que devem 
obediência, humildade e fidelidade a um ser superior. Nesta frase, sobressai o 
número de adjetivos, bem como o facto de todos eles se encontrarem no grau 
superlativo.   

 
No momento em que analisávamos os vários exemplos de adjetivos, 

verificámos que alguns surgiam maioritariamente numa determinada posição. 
Neste sentido, e uma vez que a existência das duas posições remete para a 
possibilidade de valores diferentes associados aos adjetivos, tentamos perceber 
o motivo de tal ocorrência. Tradicionalmente, considera-se que quando o 
adjetivo se encontra posposto, possui valor objetivo; quando é anteposto ao 
                                                      
227 Os números relativos à dupla adjetivação presente no século XVIII e XIX resultam de um 
processo de desambiguação manual, uma vez que havíamos encontrado vários casos de 
classificação incorreta que nos conduziam a resultados errados. 
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nome, assume um valor subjetivo (cf. Cunha e Cintra 1999: 268-269). Seguindo 
esta linha, Lapa (1979: 140) reconhece que a variabilidade na colocação do 
adjetivo representa uma distinção quanto ao seu significado: "[…] quando o 
adjetivo está logo depois do substantivo, tende a conservar o valor próprio, 
objetivo, intelectual; quando está antes, tende a embrandecer-se, adquirindo 
matização afectiva.”228

Mateus et al. (2003: 366) consideram que a posição pós-nominal está 
associada a uma interpretação restritiva, predicativa, especificadora e prevê a 
possibilidade de ocorrência do adjetivo nas duas posições, sendo que alguns 
adjetivos, dependendo da sua posição no SN, possuem significados diferentes: o 
significado mais subjetivo está associado à posição pré-nominal e o objetivo ou 
denotativo está reservado para a posição pós-nominal.  

 

Malaca Casteleiro (1981: 36) considera que a possibilidade de anteposição 
do adjetivo depende do próprio adjetivo e são poucos os casos em que se admite 
uma ordem variável, sem que haja mudança de sentido: 

 
Em português, a regra de Anteposição do Adjectivo é 

fortemente condicioada. Por um lado, não se aplica a um elevado 
número de adjectivos nem de particípios passados. 

[…] 
Por outro lado, a posposição e anteposição do adjectivo são 

condicionadas pela natureza do substantivo. 
[…] 
Além disso, há adjectivos que mudam de significado, quando 

antepostos ao substantivo, assumindo neste caso sentido figurado 
ou conotação afectiva. (Casteleiro 1981: 36). 

 
Um dos adjetivos que apresenta preferência notória por uma determinada 

posição é o adjetivo grande, o mais frequente do século XVIII e o segundo mais 
frequente do século XIX. Este é utilizado maioritariamente como adjunto 

                                                      
228 Para exemplificar a duplicidade de sentido aliada à variabilidade na colocação do adjetivo, o 
autor recorre à comparação entre o estilo de um poeta e de um homem de prosa: 

O poeta, que vive mais na esfera do sentimento, tem tendência para pôr o adjectivo 
antes do substantivo. É um processo lírico. O poeta dirá de preferência «o verde 
prado», porque alude não à verdura em si própria, mas às emoções, ao prazer que 
lhe suscita a verdura do prado. Para ele, verde é um adjectivo mais ou menos 
abstracto. Um homem de prosa, observador exacto e impassível, dirá antes «o prado 
verde», porque estabelece uma relação intelectual, não contaminada de sentimento, 
entre o prado e a verdura que em dado momento o caracteriza. Para ele, verde  é um 
adjectivo mais ou menos concreto. (Lapa 1979: 141). 
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adnominal anteposto, surgindo, no século XVIII, em 445 sequências (236 
formas diferentes) nesta posição, e apenas em 51 sequências (39 formas 
diferentes) como adjunto adnominal posposto. No século XIX, esta situação 
mantém-se inalterada, com 519 sequências (273 formas diferentes) para a 
colocação anteposta e 142 (80 formas diferentes) para a colocação posposta.   

Para se tornar mais clara esta tendência, pesquisámos os digrams229 mais 
frequentes230

 

 constituídos pelo adjetivo grande e por um nome, nesta ordem ou 
na inversa. 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
<N>+grande grande+<N> <N>+grande grande+<N> 

navios grandes 
(5) 

Armada grande 
(4) 

Ribeyra grande 
(4) 

 

grande numero 
(123) 

grande quantidade 
(22) 

garnde Conselho 
(13) 

grande parte (13) 
grande concurso 

(13) 
grande perda (11) 

grande General (11) 
grande cuydado (9) 
grandes aprestos (8) 

grande corpo (8) 
grandes 

preparaçoens (7) 
grande fogo (7) 

grandes instancias 
(6) 

grande trabalho (6) 
grande prejuizo (5) 
grandes forças (5) 

grande falta (5) 
grande gosto (5) 

grande comboy (5) 
grandes serviços (5) 
grande importancia 

(5) 

Potencias 
grandes (6) 

mastro grande 
(5) 

Campo 
Grande (4) 

 

grande numero 
(56) 

grande parte (43) 
grandes Potencias 

(14) 
grande número 

(10) 
grande quintal (10) 

grande perda (8) 
grandes 

preparativos (8) 
grande actividade 

(7) 
grande revista (7) 
grandes interesses 

(6) 
grande obra (6) 

grande parada (6) 
grandes 

difficuldades (6) 
grande porção (6) 
grande jantar (5) 

grandes vantagens 
(5) 

grande sensação 
(5) 

grande satisfação 
(5) 

                                                      
229 Sequências de duas palavras que ocorrem pelo menos duas vezes no corpus. 
230 Na tabela constam apenas as sequências que tenham ocorrido mais de 3 vezes no corpus. 
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grande conselho (4) 
grande consternação 

(4) 
grande incendio (4) 
grande utilidade (4) 
grande somma (4) 
grande valor (4) 

grande perigo (4) 

grande familia (5) 
grande influencia 

(5) 
grande 

solemnidade (4) 
grande interesse 

(4) 
grande vantagem 

(4) 
grande Potencia 

(4) 
grande alliança (4) 

grande banquete 
(4) 

grande quantidade 
(4) 

grande acto (4) 
grande agitação 

(4) 
grande contenda 

(4) 
grande cuidado (4) 
grande concurso 

(4) 
grande verdade (4) 

Tabela 118: Digrams mais frequentes constituídos por um nome e pelo adjetivo grande 
 

Como se percebe de imediato, verifica-se uma preferência clara pela 
anteposição deste adjetivo ao nome que qualifica. Em termos estatísticos, os 
números são também conclusivos: no século XVIII, das 496 sequências 
constituídas por um nome e pelo adjetivo grande, verificámos que ele surge 
maioritariamente como adjunto adnominal anteposto, com 89,7% das 
ocorrências a confirmar a preferência por esta posição (84,5% para as formas 
diferentes); no século XIX, a percentagem é relativamente inferior, mas ainda 
assim é inequívoca a preferência pela anteposição: em 78,5% das sequências, o 
adjetivo surge antes do nome (77,3% para as formas diferentes). 
 

Vejamos alguns exemplos de contextos em que surge este adjetivo: 
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grande+<N> 
1. GL-Setecentista 
“tratar com todos os respeytos devidos a tam grande pessoa” (GL, nº 28, 11 

de julho de 1716: 139) 
“esperaõ receber hum grande serviço” (GL, nº 2, 17 de agosto de 1715: 11) 
“as intençoẽs  do grande General do Exercito” (GL, nº 1, 10 de agosto de 

1715: 3) 
“o Conde Sienrawsky, grande general do exercito da Coroa” (GL, nº 9, 5 

de outubro de 1715: 46-7) 
“dà esperanças de ser hum grande Principe” (GL, nº 28, 11 de julho de 

1716: 142) 
“A Grande Princesa viuva lhe fez presente de huma roupa da India” (GL, 

nº 34, 22 de agosto de 1716: 174) 
“exercitou com grande opiniaõ aquelle emprego” (GL, nº 53, 31 de 

dezembro de 1716: 308) 
 
“pela grande benignidade, com que nos communicou noticias” (GL, nº 11, 

14 de março de 1716: 51) 
“confiança, que temos na sua grande sabedoria” (GL, nº 11, 14 de março de 

1716: 51) 
“testemunhando a grande confiança que temos na conhecida justiça” (GL, 

nº 11, 14 de março de 1716: 51) 
“taõ grande ignorancia do que era necessario” (GL, nº 13, 28 de março de 

1716: 57) 
“no Reyno de Escocia causou grande sentimẽto no povo miudo” (GL, nº 

14, 4 de abril de 1716: 63) 
“a grande piedade de S. Mag. Brit. lhe perdoou a vida” (GL, nº 19, 9 de 

maio de 1716: 87) 
“haver notado huma grande parcialidade, ou preoccupação entre os 

Jurados” (GL, nº 46, 14 de novembro de 1716: 253) 
 
2. GL-Oitocentista 
“nas folhas como escrita por grande personagem” (GL, nº 13, 16 de janeiro 

de 1815: [III]) 
“era por certo a de grande Rei a menos divertida” (GL, nº 17, 20 de janeiro 

de 1815: [III]) 
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“quando apparece hum grande homem em huma Monarquia quasi 
abysmada” (GL, nº 31, 6 de fevereiro de 1815: [II]) 

“Este grande Capitão, brazão do seculo presente” (GL, nº 88, 15 de abril de 
1815: [I]) 

“a noticia de que ao grande Napoleão se não permitte desembarcar” (GL, nº 
201, 26 de agosto de 1815: [II]) 

“Hum grande povo, sejão quaes forem os seus revezes” (GL, nº 204, 30 de 
agosto de 1815: [III]) 

“Eis-ahi pois executado hum grande acto de justiça!” (GL, nº 305, 27 de 
dezembro de 1815: [III]) 

 
“se realize esta grande solemnidade” (GL, nº 4, 5 de janeiro de 1815: [II]) 
“tem grande conhecimento.” (GL, nº 52, 2 de março de 1815: [IV]) 
“huma grande segurança para o futuro” (GL, nº 69, 22 de março de 1815: 

[II]) 
“patentear grande coragem, mostrar firme confiança no Exercito” (GL, nº 

82, 8 de abril de 1815: [IV]) 
“Estava convencido desta grande verdade” (GL, nº 95, 24 de abril de 1815: 

[III]) 
“fallão do grande descontentamento” (GL, nº 143, 20 de junho de 1815: 

[II]) 
 

<N>+grande 
1. GL-Setecentista 
“se cantou na Capella da sala grande do Palacio” (GL, nº 51, 19 de 

dezembro de 1716: 290) 
“havia expedido huma partida grande” (GL, nº 40, 3 de outubro de 1716: 

210) 
“jantou em publico na sua mesa grande” (GL, nº 39, 26 de setembro de 

1716: 207) 
“se esperava de Veneza hũ navio grande mercantil” (GL, nº 23, 6 de junho 

de 1716: 109) 
“escolhèraõ 150. homens para guarnecer huma galeota grande” (GL, nº 23, 

6 de junho de 1716: 109) 
“seis Conselheyros da Camara grande” (GL, nº 20, 16 de maio de 1716: 

95) 
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2. GL-Oitocentista 
“era hum navio grande, Portuguez, sem carga” (GL, nº 46, 23 de fevereiro 

de 1815: [III]) 
“compõese de huma fragata grande, huma corveta, dois brigues” (GL, nº 

51, 1 de março de 1815: [I]) 
“Quem quizer comprar hum barco grande de duas vélas” (GL, nº 54, 4 de 

março de 1815: [IV]) 
“hum armazem grande lageado e muito enxuto” (GL, nº 68, 21 de março de 

1815: [IV]) 
“Vista com bandeira Portugueza no mastro grande, prompta para se 

examinar” (GL, nº 120, 23 de maio de 1815: [IV]) 
“atravessava a sala grande da casa” (GL, nº 137, 13 de junho de 1815: [I]) 
“loja de porta grande, com poço e quintal” (GL, nº 182, 4 de agosto de 

1815: [IV]) 
“No fim da escada grande do Paço” (GL, nº 284, 1 de dezembro de 1815: 

[II]) 
 
Estes exemplos permitiram-nos verificar que quando este adjetivo surge 

como adjunto adnominal posposto caracteriza de forma clara, não contestável, o 
núcleo do SN, estando associado a uma grandeza material, física (mesa grande). 
Por seu turno, a anteposição assume geralmente um sentido figurado (cf. Cunha 
e Cintra 1999: 270), estando, neste caso específico, ligada a uma noção de 
grandeza figurada, (grande pessoa). Tendo em conta as noções de 
objetividade/subjetividade, valor intelectual/sentido afetivo de que fala Lapa 
(cf. 1979: 140), podemos dizer que o adjetivo grande assume preferencialmente 
a posição de pré-núcleo quando adquire um sentido afetivo/ 
figurado/avaliativo231

                                                      
231 Num estudo acerca da ordem dos adjetivos no discurso mediático, referente aos séculos XIX e 
XX, Silva (2006: 93) conclui que na centúria oitocentista os “[…] adjetivos avaliativos, que 
possuem um valor passível de contestação, possibilitam mais a anteposição (. 79) que os adjetivos 
descritivos (.19).” Esta autora considerou também a dimensão do adjetivo relativamente à do 
núcleo do SN e concluiu que quanto menor for o adjetivo em relação ao nome que modifica, 
maior será a probabilidade da sua anteposição (Silva 2006: 94). 

 e assume a posição posposta quando apresenta uma 
característica do nome de forma objetiva, não passível de contestação. Neste 
caso conserva o seu valor próprio/intelectual e assume-se como mero descritivo 
(navio grande). 
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Se tivermos em conta exemplos retirados do texto em que figuram outros 
adjetivos, verificamos que esta regra não é exclusiva ao adjetivo grande. Deste 
modo, as sequências constituídas por anteposição e posposição de adjetivos 
famoso Prègador Portuguez, do século XVIII, e excellente vinho branco, do 
século XIX, permitem-nos perceber as diferenças associadas às duas posições 
que o adjetivo pode assumir:232

Como percebemos, através destes exemplos, a posição dos adjetivos dá-nos 
indicações de natureza semântica. 

 de uma forma subjetiva, pessoal, o prégador é 
classificado como famoso e o vinho como excellente, por sua vez os adjetivos 
colocados depois dos nomes designam características objetivas, salientes, como 
é o caso da nacionalidade e da sua cor.  

Retomando o caso do adjetivo grande, no nosso corpus as percentagens 
elevadas de ocorrências da anteposição do mesmo levam-nos a considerar que 
os redatores apresentavam as notícias de uma forma avaliativa, deixando 
transparecer os seus valores e juizos relativamente às personalidades e seus 
atos. Esta conclusão seria muito redutora se tivéssemos apenas em conta este 
adjetivo, no entanto, como já referimos anteriormente, e ao contrário do que se 
verifica atualmente, registou-se uma proximidade de valores entre as duas 
posições. Esta diferença em relação aos padrões atuais é mais notória no século 
XIX do que no século XVIII e é reveladora deste caráter avaliativo, opinativo, 
que se torna ainda mais evidente na Gazeta oitocentista. 

Outro dado que nos surge depois desta análise de contexto prende-se com o 
tipo de nomes que normalmente acompanham o adjetivo quando este se 
encontra em posição de pré-núcleo, ou seja, verificamos que tendem a ocorrer 
mais nomes abstratos na posição anteposta (grande sabedoria, grande 
solemnidade). 

Deste modo, verifica-se que a posição do adjetivo é condicionada pelo 
valor semântico do mesmo, mas também pela natureza do nome que o adjetivo 
qualifica, ou seja, quando temos um adjetivo avaliativo juntamente com um 

                                                      
232 Um fator que também pode condicionar a posição do adjetivo é a tipologia textual, 
condicionada pelo seu caráter mais ou menos formal, variável que não nos interessa uma vez que 
comparamos textos do mesmo género, no entanto poderia ser interessante levar a cabo um estudo 
das várias partes da gazeta e verificar se existem diferenças significativas entre o noticiário 
nacional e a secção dos anúncios, por exemplo. Tendo em conta esta variável, Callou et al. (2002: 
9), no seu estudo acerca da posição dos adjetivos, concluíram que existia uma maior 
probabilidade de ocorrência de adjetivos na posição anteposta em revistas e menos em editoriais, 
por ser um texto de caráter informativo mais formal e objetivo. 
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núcleo abstrato, a probabilidade de ocorrência da anteposição será muito 
elevada. 

Tendo em conta o exemplo mencionado anteriormente de uma sequência 
composta por grande e o nome solemnidade, que possui o traço [+abstrato] 
verificamos que estes dois surgem sempre combinados da mesma forma, com a 
anteposição do adjetivo: 

 
“Fez-se tudo com grande solemnidade” (GL, nº 2, 11 de janeiro de 1716: 7) 
“onde serão recebidos com grande solemnidade.” (GL, nº 224, 22 de 

setembro de 1815: [II]) 
“foi aqui celebrada com grande solemnidade, e com particular sensação” 

(GL, nº 226, 24 de setembro de 1815: [II]) 
Por seu turno, se considerarmos como exemplo o mesmo adjetivo 

combinado com o nome concreto (navio), constatamos que, nesta sequência, 
ocorre sempre a posposição do adjetivo: 

“se esperava de Veneza hũ navio grande mercantil com 60. peças” (GL, nº 
23, 6 de junho de 1716: 109) 

 “O navio grande de guerra que ElRey de Sicilia mandou fabricar” (GL, nº 
48, 28 de novembro de 1716: 267) 

“achára que era hum navio grande, Portuguez, sem carga” (GL, nº 46, 23 
de fevereiro de 1815: [III]) 

“excellentes mastros de Riga para Navio grande, humas excellentes 
bombas” (GL, nº 243, 14 de outubro de 1815: [IV]) 
 

4.3.9.6  Particípio passado com função de adjetivo 
 
Os adjetivos podem ser de base nominal ou de base participial. No nosso 

corpus, estes últimos surgem, com mais frequência, em posição pós-nominal, 
“[…] em virtude de esses adjetivos possuírem o traço [+Verbo] e ocuparem 
normalmente a posição à direita da sentença” (Callou, Nascimento et al. 2002: 
76). Depois de um processo de desambiguação manual, chegámos aos seguintes 
resultados: 220 formas diferentes de N+A (base participial) no século XVIII e 
734 no século XIX, que contrastam com os números reduzidos obtidos para a 
anteposição deste tipo de adjetivos (69 no século XVIII e 238 no século XIX). 
As percentagens de 76,1% e 75,5% para os séculos XVIII e XIX, 
respetivamente, não deixam dúvidas relativamente à posição dominante dos 
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adjetivos de base participial, que se colocam à direita do núcleo, caraterística 
que partilham com o verbo. Esta é precisamente uma marca do particípio, que 
“[…] acumula as características de verbo com as de adjectivo233

Na tabela seguinte, seguem-se apenas alguns exemplos de nomes 
qualificados por particípios com função de adjetivo. 

 […]” (Cunha e 
Cintra 1999: 480).  

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

<N>+particípio particípio+<N> <N>+particípio particípio+<N> 
porto cuberto 

artigo separado 
lugares 

suspeytados 
retrato guarnecido 

anno passado 
Governo opposto 

cavallo ferido 
Conselho privado 
ajuste concluido 

inimigo informado 
carro carregado 

boy assado 
Conde 

embaraçado 
papel sellado 

dito Eleytor 
desprezado objecto 

enganado povo 
consummado valor 

assignalados 
successos 

referido ponto 
dito Cardeal 

referido Abbade 
degolado Conde 

apertado sitio 
apurado primor 
dito Arcebispado 

dito throno 
dito aviso 

anno passado 
Capitão graduado 

Tenente 
aggregado 

rabo cortado 
Principe unido 

Capitão graduado 
Capitão 

aggregado 
Tenente graduado 

soldado 
reformado 

estado privado 
tronco mutilado 

Alcorão 
degradado 
cathecismo 
respeitado 

Edificio arruinado 

referido 
Provimento 
dito sujeito 

desejado ajuste 
desgraçado 
Soberano 

reconhecido zelo 
desejado fim 

adorado Soberano 
arruinado navio 
honrado homem 

conhecido talento 
acanhado modo 
desejado perdão 
dobrado crime 

renhido combate 

Tabela 119: Sequências de particípios com função de adjetivo+nome 
 
Concluindo, a posposição do adjetivo ainda não se tinha constituído como 

a norma nos textos estudados. A colocação do adjetivo no SN era determinada, 
principalmente, tendo em conta o valor semântico do adjetivo: em posição pré-

                                                      
233 Na primeira gramática portuguesa, Fernão de Oliveira integra o particípio na classe do verbo 
(cf. Oliveira 2007 [1536]: 73). Amaro de Roboredo considera-o como uma espécie de adjetivo, no 
que respeita à significação, e apresenta-o formalmente como derivado do verbo (Roboredo 
2007[1619]: 67). No período que se situa entre as duas gazetas, Figueiredo integra-o na subclasse 
dos nomes adjetivos. Sob um prisma morfológico, define particípio como “[…] um Nome 
Adjectivo, que participa juntamente da natureza do Nome, e do Verbo; isto he, tira do Nome o 
género, e o caso; e do Verbo o tempo, e a acção; mas he de ordinário incluído nas Conjugações”. 
(Figueiredo 1804: 85). 
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núcleo encontravam-se preferencialmente adjetivos avaliativos e os descritivos 
surgiam com mais frequência em posição pós-núcleo. A utilização destes 
adjetivos avaliativos, que surgem no nosso corpus com valores mais elevados 
do que se esperaria num texto jornalístico, informativo, pode ser considerada 
como um mecanismo linguístico--discursivo que nos permite apontar para um 
forte teor de subjetividade presente nos textos, sendo esta tendência superior no 
texto do século XIX. 

A anteposição do adjetivo é também condicionada pelo valor semântico 
dos nomes, ou seja, quando o núcleo é constituído por um nome abstrato, o 
adjetivo ocupa, preferencialmente, a posição de pré-nucleo. Por último, a 
posposição é o lugar de preferência assumido pelos adjetivos de base participial. 
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4.3.10  Advérbios 
 
Os advérbios ocupam a sexta posição no século XVIII e a sétima no século 

XIX relativamente ao total de ocorrências no corpus. Tendo em conta as formas 
diferentes com que surgem nos textos, esta classe é a quinta mais representada 
no século XVIII e a quarta no século XIX.  

 
GL-Setecentista 

Ocorrências Média Formas 
diferentes 

Média 

11833 3,42% 529 2,14% 
Tabela 120: A frequência e distribuição percentual dos advérbios 

 na GL-Setecentista  
 

GL-Oitocentista 
Ocorrências Média Formas 

diferentes 
Média 

34069 3,9% 1073 2,28% 
Tabela 121: A frequência e distribuição percentual dos advérbios  

na GL-Oitocentista 
 

Se tivermos em conta as outras obras que estamos a usar como base de 
comparação para os resultados de cada classe, verificamos que nos dois textos 
da Gazeta se registam percentagens muito reduzidas para o advérbio. No 
Tratado de Confissom (Machado 2002: 96) registou-se uma percentagem de 
6,59% de ocorrências desta classe e 4,23% de formas diferentes e no Foro Real 
(Ferreira 1987: 479) 5,6%234

 
 de ocorrências e 3,83% de formas diferentes.  

4.3.10.1 Riqueza vocabular nos advérbios 
 
Tal como fizemos para os nomes e adjetivos, calculámos a riqueza 

vocabular ao nível dos advérbios. Neste sentido, dividimos o total de formas 
diferentes desta classe, simbolizado por F, pelo total de ocorrências da mesma, 
simbolizado por P, nos dois séculos. 

 

                                                      
234 Este valor é o resultado da soma dos advérbios e os advérbios em –mente, que Ferreira (1987) 
contabilizou separadamente.  
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
F=529 

P=11833 

       f= = 0,0447=4,47% 

F=1073 
P=34069 

       f= = 0,0314=3,14% 

Tabela 122: Riqueza vocabular presente nos advérbios 
 
Estes valores relativos à riqueza vocabular presente nos advérbios vêm 

corroborar os resultados obtidos para os totais do corpus, para os nomes comuns 
e adjetivos, ou seja, verifica-se sempre uma percentagem superior no texto do 
século XVIII, o que denota uma maior riqueza vocabular neste texto, tendo em 
conta a fórmula usada. 

 
4.3.10.2 Advérbios mais frequentes 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista  

Advérbio Freq. Advérbio Freq. 
naõ/não 

mais 
tambem/tambẽ 

depois 
onde 
como 
jà/já 

ainda 
muyto 
aqui 
logo 
alli 
só 

assim 
taõ/tão 

muy 
antes 

tanto/tãto 
brevemente 

hontem 

866+665=1531 
777 

651+4=655 
512 
509 
468 

352+33=385 
384 
303 
301 
287 
257 
224 
197 

164+16=180 
174 
170 

162+1=163 
156 
151 

não 
mais 
como 
já/jà 

tambem 
depois 
ainda 

tão 
onde 

só 
muito 
bem 
aqui 

hontem 
hoje 

assim 
alli 

tanto 
quanto 
debaixo 

4096 
2421 
1732 

799+1=800 
802 
882 
793 
666 
656 
592 
586 
580 
571 
538 
513 
494 
467 
456 
401 
389 

Tabela 123: 20 Advérbios mais frequentes na GL-Setecentista e na GL-Oitocentista 
 
As duas primeiras posições são ocupadas pelos mesmos advérbios nos dois 

séculos (não e mais), correspondendo a uma percentagem de 19,46% e de 
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19,12% das ocorrências desta classe no século XVIII e XIX respetivamente. No 
que concerne aos outros advérbios presentes na tabela, verificamos que, na sua 
maioria, as 20 formas mais frequentes se repetem nos dois séculos, como revela 
o negrito que destaca os advérbios comuns.  

Outro grupo que sobressai tendo em conta a percentagem elevada com que 
ocorre no corpus diz respeito aos advérbios terminados em –mente, que 
apresentam um elevado número de formas diferentes. 

Se no século XVIII o valor de 960 ocorrências corresponde a uma 
percentagem de 8,11% e no século XIX as 3661 ocorrências destes advérbios 
dizem respeito a 10,74% do total de advérbios, esta percentagem revela-se 
muito superior se tivermos em conta os números das formas diferentes, como se 
pode verificar na tabela que se segue. 

 
GL-Setecentista  GL-Oitocentista  

absolutamente (5); 
abundantemente (3); 
abundantissimamente (1); 
accidentalmente (2); 
actualmente (15); 
admiravelmente (1); 
affavelmente (1); 
amigavelmente (6); 
antecedentemente (4); 
antigamente (4); 
apparentemente (2); 
artificiosamente (1); 
astutamente (1); 
bastantemente (3); 
benignamente (2); 
brevemente (156); 
carinhosamente (1); 
casualmente (2); 
cavillosamente (1); 
cegamente (1); certamente 
(5); claramente (1); 
commodamente (2); 
cõmodamente (1); 
cõmummente (2); 
condicionalmente (1); 
confiadamente (1); 
conhecidamente (1); 

abertamente (14); absolutamente (28); 
abusivamente (1); accidentalmente (2); 
acelaradamente (1); acerrimamente (1); 
activamente (4); actualmente (75); adiantadamente 
(1); affoitamente (1); ajuizadamente (1); 
alegremente (1); alfabeticamente (1); altamente 
(35); alternativamente (4); amargamente (2); 
amigavelmente (7); amplamente (4); anciosamente 
(8); animosamente (2); annualmente (12); 
ansiosamente (2); antecedentemente (6); 
antecipadamente (2); anteriormente (32); 
antigamente (3); apertadamente (1); 
apparentemente (2); apressadamente (1); 
arbitrariamente (3); ardentemente (3); 
ardilosamente (1); arrebatadamente (2); 
artificiosamente (1); asperamente (3); 
assiduamente (2); assignaladamente (1); 
atrevidamente (1); attentamente (1); attualmente 
(1); audazmente (1); avulsamente (1); baixamente 
(1); bastantemente (11); benignamente (5); 
boamente (1); brevemente (21); brilhantemente 
(2); cabalmente (1); caramente (1); casualmente 
(2); cegamente (2); certamente (57); 
certissimamente (2); circumspectamente (1); 
circumstanciadamente (3); civilmente (1); 
claramente (12); Clarissimamente (1); 
commodamente (1); commummente (4); 
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consideravelmente (4); 
constantemente (2); 
continuamente (14); 
convenientemente (1); 
custosamente (1); 
cuydadosamente (1); 
definitivamente (1); 
desembaraçadamente (1); 
desordenadamente (2); 
devotamente (1); 
differentemente (4); 
diffusamente (1); 
directamente (1); 
distintamente (1); 
diversamente (1); 
effectivamente (16); 
efficàzmente (1); eficazmente 
(1); encarecidamente (1); 
engenhosamente (1); 
eruditamente (1); 
escaçamente (1); 
escondidamente (1); 
especialmente (11); 
espiritualmente (1); 
esplendidamente (1); 
espontaneamente (2); 
eternamente (1); 
evidentemente (1); 
exactamente (7); 
expressamente (7); 
exteriormente (4); 
extraordinariamente (5); 
extremamente (4); 
facilmente (1); 
favoravelmente (1); 
felizmente (31); finalmente 
(8); formalmente (9); 
fortemente (2); 
frequentemente (9); 
futuramente (4); 
generosamente (5); 
geralmente (8); 
gratuitamente (1); 
gravemente (2); 
humildemente (1); 

comparativamente (1); competentemente (1); 
completamente (31); concisamente (1); 
condicionalmente (1); confiadamente (4); 
confidencialmente (4); conjuntamente (1); 
consecutivamente (3); conseguintemente (2); 
consequentemente (3); consideravelmente (13); 
constantemente (52); constitucionalmente (1); 
contiguamente (1); continuamente (26); 
convenientemente (1); cordealmente (4); 
cordialmente (1); correctamente (1); 
criminalmente (1); criminosamente (1); cruelmente 
(4); cuidadosamente (6); decentemente (3); 
decididamente (3); decisivamente (4); 
decorosamente (1); definitivamente (19); 
demasiadamente (14); demaziadamente (2); 
denodadamente (2); descaradamente (2); 
desenfreadamente (2); desentoadamente (1); 
desfavoravelmente (1); desgraçadamente (9); 
desnecessariamente (2); desordenadamente (1); 
despejadamente (1); déstramente (1); 
desveladamente (1); devidamente (10); 
devotamente (1); diametralmente (1); diariamente 
(45); difficilmente (1); difficultosamente (1); 
dignamente (4); diligentemente (1); diminutamente 
(1); directamente (17); distinctamente (2); 
disveladamente (1); diversamente (1); 
dolorosamente (1); effectivamente (4); efficazmente 
(6); encarecidamente (1); energeticamente (1); 
energicamente (5); equivocamente (1); 
escrupulosamente (7); especialmente (50); 
especificadamente (1); espontaneamente (7); 
essencialmente (6); estreitamente (14); 
estrictamente (1); eternamente (10); evidentemente 
(8); exactamente (35); excellentemente (1); 
exclusivamente (7); exclusivelmente (1); 
expressamente (19); exteriormente (2); 
extraordinariamente (5); exuberantemente (1); 
facilmente (20); falsamente (3); favoravelmente 
(4); felizmente (51); fielmente (12); filizmente (1); 
filosoficamente (1); finalmente (138); firmemente 
(12); fisicamente (1); forçosamente (1); 
formalmente (31); fortemente (15); francamente 
(9); freneticamente (1); frequentemente (8); 
friamente (4); furtivamente (1); generosamente (7); 
gentilmente (1); geralmente (46); gloriosamente 
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igualmente (3); 
immediatamente (13); 
impacientemente (1); 
improvisamente (1); 
inalteravelmente (2); 
incognitamente (3); 
incomparavelmente (1); 
indirectamente (2); 
indiscretamente (1); 
indisputavelmente (1); 
infallivelmente (2); 
infelizmente (2); 
injustamente (2); 
inopinadamente (1); 
insensivelmente (2); 
inteiramente (17); 
intempestivamente (1); 
inteyramente (19); 
inutilmente (5); 
inviolavelmente (2); 
judicialmente (1); 
juntamente (16); justamente 
(5); largamente (2); 
lastimosamente (2); 
legitimamente (1); 
lentamente (1); liberalmente 
(1); ligeyramente (3); 
livremente (9); longamente 
(1); maduramente (1); 
magnificamente (9); 
meramente (1); 
milagrosamente (5); 
miseravelmente (1); 
miudamente (1); 
modernamente (1); 
modestamente (1); 
mortalmente (5); 
mutuamente (3); 
naturalmente (2); 
nomeadamente (1); 
notavelmente (3); novamente 
(58); occultamente (1); 
opportunamente (1); 
ordinariamente (4); 
particularmente (29); 

(11); gostosamente (1); graciosamente (3); 
gradualmente (5); grammaticalmente (2); 
grandemente (2); gratuitamente (4); gravemente 
(14); habilmente (5); heroicamente (3); 
honestamente (1); honorificamente (1); 
honrosamente (4); horrivelmente (3); hostilmente 
(2); humildemente (3); igualmente (111); 
illegalmente (1); illegitimamente (1); 
immediatamente (217); imparcialmente (1); 
imperceptivelmente (1); imperfeitamente (2); 
imperiosamente (6); impiamente (1); 
implicitamente (1); impreterivelmente (1); 
imprudentemente (1); impudentemente (1); 
impunemente (7); incessantemente (12); 
inclusivamente (3); inconsideradamente (1); 
indefinidamente (4); independentemente (1); 
indevidamente (2); indignamente (3); 
indirectamente (5); indiscretamente (2); 
indispensavelmente (4); indistinctamente (3); 
individualmente (2); indubitavelmente (4); 
industriosamente (1); inesperadamente (1); 
inevitalmente (1); inevitavelmente (2); 
infallivelmente (3); infamemente (1); infaustamente 
(1); infelicissimamente (1); infelizmente (17); 
infinitamente (4); inhumanamente (1); 
injustamente (6); inopinadamente (6); 
inquestionavelmente (1); insanamente (1); 
insensivelmente (1); instantaneamente (1); 
instantemente (2); insultuosamente (1); 
inteiramente (72); interinamente (36); 
internamente (1); intimamente (4); intrepidamente 
(1); inutilmente (2); invariavelmente (7); 
inviolavelmente (7); involuntariamente (2); 
irremissivelmente (2); irresistivelmente (3); 
irrevogavelmente (7); jocosamente (1); 
judicialmente (3); judiciosamente (1); juntamente 
(30); justamente (15); lealmente (3); legalmente 
(9); legitimamente (4); lentamente (4); levemente 
(3); liberalmente (1); ligeiramente (6); 
ligitimamente (1); liquidamente (1); literalmente 
(2); litteralmente (3); livremente (17); loucamente 
(2); maduramente (5); magestosamente (1); 
magistralmente (1); magnanimamente (1); 
magnificamente (3); manifestamente (3); 
maravilhosamente (1); materialmente (1); 
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perfeitamente (1); 
perfeytamente (2); 
perfidamente (1); 
perigosamente (14); 
perpetuamente (1); 
pessoalmente (14); 
plenamente (2); 
poderosamente (1); 
politicamente (1); 
pontificalmente (1); 
pontualmente (3); 
porfiadamente (1); 
porfiosamente (1); 
positivamente (3); 
precedentemente (4); 
precipitadamente (2); 
precisamente (2); 
presentemente (11); 
primorosamente (1); 
principalmente (11); 
profundamente (1); 
promptamente (10); 
provisionalmente (1); 
proximamente (1); 
prudentemente (2); 
publicamente (14); 
quotidianamente (4); 
radicalmente (1); 
reciprocamente (1); 
regularmente (1); 
religiosamente (1); 
repentinamente (3); 
ricamente (6); 
rigorosamente (1); 
seguramente (1); 
separadamente (3); 
severamente (1); 
simplezmente (4); 
sinceramente (2); 
soberbamente (1); 
solemnemente (9); 
solidamente (1); sómente 
(42); somente (3); 
subitamente (5); 
successivamente (1); 

mathematicamente (1); mensalmente (1); 
meramente (13); methódicamente (1); militarmente 
(6); miseravelmente (1); miudamente (7); 
modestamente (1); molestamente (1); 
momentaneamente (9); moralmente (2); 
mortalmente (4); mutuamente (12); naturalmente 
(18); necessariamente (18); negativamente (2); 
nimiamente (8); nobremente (6); nomeadamente 
(1); nominalmente (1); notavelmente (2); 
notoriamente (2); novamente (54); obstinadamente 
(1); occularmente (1); occultamente (3); 
officialmente (30); opportunamente (1); 
optimamente (6); originalmente (1); 
originariamente (1); pacificamente (4); 
parcialmente (1); particularmente (86); 
perfeitamente (18); perigosamente (1); 
periodicamente (1); perpendicularmente (1); 
perpetuamente (4); pertinazmente (2); 
pessoalmente (24); plenamente (21); 
poderosamente (2); politicamente (1); 
pomposamente (1); pontualmente (2); 
positivamente (13); posteriormente (4); 
praticamente (1); precedentemente (2); 
precipitadamente (7); precisamente (4); 
prefeitamente (3); prematuramente (1); 
prepetuamente (1); presentemente (88); 
previamente (6); Primeiramente (3); 
primitivamente (1); principalmente (42); 
processionalmente (1); prodigamente (1); 
prodigiosamente (1); profundamente (11); 
progressivamente (1); promptamente (11); 
proporcionalmente (1); propriamente (14); 
protinazmente (1); provavelmente (40); 
provisionalmente (3); provisoriamente (1); 
proximamente (11); publicamente (22); puramente 
(6); radicalmente (1); rápidamente (1); 
rapidamente (20); raramente (1); rasteiramente 
(1); razoavelmente (2); realmente (25); 
recentemente (11); reciprocamente (11); 
redondamente (1); regularmente (3); relativamente 
(63); religiosamente (6); repentinamente (3); 
resolutamente (2); respectivamente (17); 
respeitosamente (1); restrictamente (2); 
reunidamente (1); reverentemente (1); 
revolucionariamente (1); ricamente (6); 
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sufficientemente (3); 
summamente (2); 
summariamente (2); 
ternamente (1); tontamente 
(1); totalmente (23); 
tranquilamente (1); 
ultimamente (27); 
unanimemente (5); 
unicamente (4); 
uniformemente (1); 
universalmente (3); 
urbanamente (1); 
valerosamente (4); 
variamente (1); 
ventajosamente (1); 
verdadeyramente (1); 
vigorosamente (5); 
violentamente (4); 
vocalmente (1); 
voluntariamente (11); 
 

rigorosamente (7); riquissimamente (2); 
sábiamente (1); sabiamente (4); sacrilegamente 
(1); sagazmente (2); secretamente (8); 
sediciosamente (1); seguramente (1); 
semanalmente (1); sensivelmente (3); 
separadamente (8); sériamente (1); seriamente (7); 
severamente (9); similhantemente (1); 
simplesmente (6); simultaneamente (1); 
sinceramente (10); singularmente (2); sobejamente 
(25); soberanamente (1); socegadamente (3); 
soffrivelmente (2); solapadamente (1); 
solemnemente (25); solidamente (4); sollicitamente 
(1); soltamente (1); sómente (79); somente (9); 
sordidamente (1); suavemente (1); subitamente 
(12); subsequentemente (1); subsidiariamente (1); 
substancialmente (1); succedidamente (1); 
successivamente (39); sufficientemente (14); 
summamente (32); summariamente (1); 
superabundantemente (1); superiormente (4); 
surdamente (2); systematicamente (1); 
temporariamente (1); theoricamente (1); 
toleravelmente (1); totalmente (33); 
tranquillamente (4); tristemente (1); ultimamente 
(96); unanimemente (21); unicamente (116); 
unidamente (3); uniformemente (2); 
universalmente (6); urgentemente (1); utilmente 
(2); vagamente (1); vagarosamente (3); 
valorosamente (6); vantajosamente (3); 
verbalmente (2); verdadeiramente (17); 
vergonhosamente (2); victoriosamente (1); 
vigorosamente (11); vigorozamente (1); vilmente 
(2); violentamente (2); virtualmente (1); 
visivelmente (2); vivamente (22); vivissimamente 
(1); voluntariamente (24); vulgarmente (3) 

Tabela 124: Formas diferentes dos advérbios terminados em –mente 
 
O número elevado de formas diferentes deste tipo de advérbios (na GL-

Setecentista 191 (36,10%) e na GL-Oitocentista 438 (40,82%) motivou a 
análise que iremos levar a cabo acerca dos mesmos num momento posterior do 
nosso estudo. 
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4.3.10.3 Definição de advérbio 
 
Iniciamos a análise desta classe de palavras pela definição da mesma e 

sentimos a necessidade de refletir sobre as diferentes definições e perspetivas 
porque percebemos, desde logo, que o seu caréter heterogéneo exigiria um 
tratamento e análise mais complexos. Neste sentido, se tivermos em conta as 
definições propostas pela gramática tradicional, verificamos que o advérbio é 
caracterizado, de uma forma generalizada, como uma palavra invariável 
(critério morfológico) que exprime as circunstâncias de uma ação ou estado 
(critério semântico) e que se junta aos verbos, adjetivos e a outros advérbios, 
para exercer uma função modificadora (critério sintático): primeiramente, como 
modificador verbal, admite ainda modificar o adjetivo, outro advérbio ou 
mesmo toda a frase.  

Comecemos por analisar a proposta de Cunha e Cintra: 
 

O advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo. 
A essa função básica, geral, certos advérbios acrescentam outras 
que lhes são privativas. Assim, os chamados advérbios de 
intensidade e formas semanticamente correlatas podem reforçar o 
sentido de um adjetivo […] de um advérbio […][ou] modificando 
toda a oração. (Cunha e Cintra 1999: 537-538). 

 
Tendo em conta critérios semânticos, e as circunstâncias expressas pelos 

advérbios, Cunha e Cintra (1999: 538-539) consideram a existência de 
advérbios de afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo, 
ordem, inclusão, exclusão, realce, retificação, situação e designação,235

Por sua vez, a definição de Bechara deixa transparecer um critério sintático 
ao referir-se diretamente à função que o advérbio ocupa na frase: “Advérbio é a 
expressão modificadora que por si só denota uma circunstância (de lugar, de 
tempo, modo, intensidade, condição, etc.) e desempenha na oração a função de 
adjunto adverbial.” (Bechara 2002: 287). 

 reunidos 
sob o título de “palavras denotativas”.  

Seguindo as teorias de J. Mattoso Câmara Jr., Bechara apresenta o advérbio 
como uma palavra de natureza nominal ou pronominal: 

                                                      
235 Os últimos seis […] “foram incluídos pela Nomenclatura Gramatical Brasileira num grupo à 
parte, inominado, em razão de não apresentarem as características normais dos advérbios, quais 
sejam as de modificar o verbo, o adjectivo ou outro advérbio.” (Cunha e Cintra 1999: 539). 
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O advérbio é constituído por palavra de natureza nominal ou 
pronominal e se refere geralmente ao verbo, ou ainda, dentro de 
um grupo nominal unitário, a um adjetivo e a um advérbio (como 
intensificador), ou a uma declaração inteira. (Bechara 2002: 287). 

 

Partilhando, mais uma vez, da opinião de Câmara Jr., considera que a 
delimitação do advérbio como classe traz alguns problemas devido ao seu 
caráter heterogéneo, resultante da grande mobilidade semântica e sintática que o 
caracteriza. Ademais, Bechara reconhece que, para além dos valores 
semânticos, não podemos esquecer que os advérbios também poderão ser 
classificados tendo por base critérios funcionais, que o levam a distinguir 
advérbios demonstrativos, relativos e interrogativos (Bechara 2002: 290). 

Mário Vilela começa por referir que, embora a palavra advérbio remeta 
para a sua ligação com o verbo, estes “[…] não modificam apenas os verbos, 
mas também adjectivos e mesmo outros advérbios e frases totais”. (Vilela 1999: 
241). 

Deste modo, conclui que a marca “categorial” do advérbio é a de modificar 
o verbo, a frase, o adjetivo, outro advérbio ou a enunciação. 

Tendo por base um critério morfológico, alude à sua invariabilidade, 
embora reconheça que estes admitem graduação. Por outro lado, regista duas 
importantes características do advérbio: são dependentes, uma vez que se 
encontram sujeitos à compatibilidade semântica de outro elemento, e são 
intransitivos porque nenhum elemento depende dele. 

Quando classifica o advérbio, distingue dois níveis: o da classificação 
lexical e o da sintaxe: 

 

Na classificação dos advérbios devemos distinguir o que se nos 
apresenta como categorialmente “advérbio” – isto é, advérbio 
como categoria gramatical – e “advérbio” como categoria 
funcional: a função que determinada expressão ou sequência 
desempenha na frase, no enunciado ou mesmo no texto. (Vilela 
1999: 241). 

 

Como categoria gramatical, é classificado tendo por base critérios quase 
exclusivamente semânticos, que nos permitem enquadrá-los em subclasses 
(advérbios de tempo, lugar, afirmação, dúvida, intensificação, modo, negação, 
inclusão, exclusão, designação). 

Numa tentativa de organizar os diferentes tipos de advérbios, Vilela utiliza 
o critério sintático quando distingue os advérbios do núcleo actancial, 
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designados de advérbios intrafrásicos (dependem do verbo e dos argumentos do 
verbo), os que dependem da frase no seu todo, denominados de extrafrásicos, e 
os que estão ancorados no próprio texto, designados de advérbios de enunciação 
(cf. Vilela 1999: 243). 

Os advérbios em –mente são exemplificativos da diferença entre 
intrafrásicos, que o autor denomina de “advérbios propriamente ditos”, e 
advérbios de enunciação, ou extrafrásicos que são fruto da intervenção do 
enunciador (cf. Vilela 1999: 245).  

Se tivermos em consideração determinados elementos desta classe, pode 
acontecer que o mesmo advérbio assuma funções diferentes, tendo em conta o 
contexto em que surge: pode depender diretamente do verbo, do adjetivo ou 
funcionar como advérbio de enunciação; fenómeno que explica o termo 
homonímia/polissemia semântica ou sintática aplicado aos advérbios. Tal como 
Mateus et al. (2003: 419) reconhecem, tendo em conta a classificação 
tradicional apoiada apenas em traços semânticos, existem advérbios que podem 
ser classificados de duas maneiras, por exemplo nunca pode ser considerado um 
advérbio de negação e de tempo. Na perspetiva das autoras, a “classificação 
tradicional não tem em conta o comportamento sintáctico dos advérbios e as 
diferentes dependências que podem existir entre os advérbios e outras 
categorias.” (Mateus et al. 2003: 419). Indubitavelmente, a consciência da 
necessidade de complementar os critérios nocionais levou as autoras a propor 
outros critérios, dos quais sobressai a importância do critério sintático, que lhes 
permite distinguir a posição argumental e não argumental. Tendo em conta esta 
última posição, as autoras destacam três classes: “[…] os advérbios de 
quantidade e restritores, que em geral ocupam a posição de especificadores das 
categorias que modificam; os adjuntos a SV; os frásicos” (Mateus et al. 2003: 
432). 

Depois de sumariamente apresentadas as definições propostas pelas várias 
gramáticas, fica clara a dificuldade de um estudo sobre esta classe tão 
heterogénea, como atesta Gonzaga (1997: 84):  

Um estudo sério dos advérbios é uma tarefa quase utópica não só 
pela diversidade de advérbios de que as línguas dispõem, mas 
também pela enorme variedade de interpretações que um só 
advérbio pode despoletar dependendo da posição, do tipo de verbo, 
da natureza dos argumentos seleccionados e até do tempo 
morfológico da forma verbal. Se nos concentrarmos numa língua 
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com uma tremenda riqueza morfológica como o português a 
dificuldade parece aumentar. 

No nosso estudo, começamos por enquadrar os advérbios e locuções 
adverbiais que surgem na Gazeta nas subclasses normalmente consideradas pela 
gramática tradicional, que têm por base apenas critérios semânticos. São eles de 
afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo, ordem, inclusão, 
exclusão, e designação. 

 

4.3.10.4 Subclasses de advérbios na GL-Setecentista e GL-
Oitocentista 

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

certamente  (5); com certeza (4); 
por certo (10); sem duvida (9); sim 
(2) 

certamente (57); com certeza (6); por 
certo (23); realmente (25); sem dúvida 
(10); sim (65) 

Tabela 125: Advérbios de afirmação 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
acaso (1); talvez236 acaso (52); por ventura (27); talvez 

(112) 
 (7) 

Tabela 126: Advérbios de dúvida 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
assáz (1); cada vez mais  (1); 
demais (1); mais (777); 
bastante (13); menos (67); 
muito (3) / muyto (303); muy 
(174); pouco (69); quanto 
(131); quasi (42); tanto (162) / 
tãto (1); tão (16) / taõ (164) 

assás (1); assaz (41); bastante (35); cada vez 
mais (15); bastantemente (11); demais (8); 
demasiadamente (14)/ demaziadamente (2); 
mais (2420); mais ou menos (27); menos 
(310); mui (290); muito (586); pouco (234); 
quão (20); quanto (401); quasi237 (167); 
tanto (456); tão (665) 

Tabela 127: Advérbios de intensidade/quantificação 
                                                      
236 Este advérbio é exemplificativo das alterações semânticas que ocorrem nas línguas: 
inicialmente indicava tempo (alguma vez, certa vez) e passou a designar uma circunstância de 
incerteza, de dúvida. 
No século XVIII surge ainda com a forma tal vez, decorrente das duas palavras que a 
compunham, passando pelo seguinte processo: talvez (< tali + vice): apócope do “i”; apócope do 
“e”; sonorização do “c” para “z”; abaixamento do “i’ para “e”. 
237 No nosso corpus, apenas surge esta forma e nunca a atual quase, que resulta do abaixamento 
da vogal “i” para “e” quase (< quasi). Tendo por base estas duas formas, procedemos a uma 
pesquisa nos textos diponíveis na DICIweb, que teve como resultado um notório predomínio da 
forma presente nos nossos textos: contra 1491 ocorrências de quasi temos apenas 2 ocorrências de 
quase, nas obras Prosodia (1697) de Bento Pereira e Parvum Lexicon (1798) de Pedro José da 
Fonseca. 
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GL-Setecentista GL-Oitocentista 
abayxo(8); acima (7)/assima (3); 
adiante (9); à esquerda (3); ahi (1); 
além (6) /alèm (45) /àlem (3); alli 
(257); ao lado  (2); aqui (301); 
àquem (4); atraz (5); avante (1); cà 
(3); dalem (1); debaixo (1) / debayxo 
(24); defronte (12); dentro (125); de 
cima (1); de dentro  (2); de cima (1); 
de longe (1); de perto (7); detraz (3); 
diante (40); em cima (1); fóra (35) / 
fòra (1); junto (143); lá (1) / là (2); 
longe (11); onde (509); perto (61); 
por alli (1); por dentro (4) 

abaixo (63); acima (82); adiante (20); 
á esquerda (6); á direita (5); ahi (18); 
alem (5)/além (118)/álem (38)/álém 
(4); alli (467); ao lado  (6); aquem 
(2)/áquem (3); aqui (571); atravez (4); 
atrás (1)/ atraz (12); cá (6); debaixo 
(389); defora (2); defronte (80); dentro 
(159); de cima (15); de dentro (2); de 
longe (1); de perto (15); detraz (19); 
fóra (106); junto (173); lá (31); longe 
(69); onde (656); perto (111); por alli 
(10); por dentro (1); 

Tabela 128: Advérbios de lugar 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
a pique (11)/apique (1); à pressa (1); 
assim (197) bẽ (1) / bem (93); certo 
(42) / cèrto (1); com gosto (2); 
depressa (14); mal (60); melhor (68) 

à pressa  (9); assim (494); bem (580); 
boamente (1); com gosto (8); debalde 
(19); depressa (39); despressa (1); em 
geral (30); em vão (18); mal (92); 
melhor (170); outrosim (6); passo a 
passo (1); peor (2); por acaso (2) 

Tabela 129: Advérbios de modo 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
não (665) / naõ (866); nada (28); 
nunca (39) 
 

de modo nenhum (3); jamais 
(5)/jámais (172); nada (162); não 
(4095); nunca (86) 

Tabela 130: Advérbios de negação 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
à tarde (9); a toda a hora (2); agora 
(71); ainda (384); amanhãa (2); 
antehontem (13); antes (170); 
antigamente (4); ao amanhecer (1); ao 
mesmo tempo (45); aonde (12); breve 
(14); cedo (12); de dia (6); de manhãa 
(5); depois (514); de repente (13); de 
tempos a tempos (1); de tempos em 
tempos (2); então (6)/entaõ (16); 
hontem (151); hoje (89); ja (9) / já (36) 
/ jà (352) /jâ (1); logo (287); sempre 
(97) 

á noite (79); á tarde (39); a toda a 
hora (2); agora (286); ainda 
(793)/inda (2); amanhã (3)/ámanhã 
(9); antehontem (21); ante-ontem (1); 
antes (303); antigamente (3); ao 
amanhecer (5); ao anoitecer (6);  ao 
mesmo tempo (169); aonde (54); 
breve (185); cedo (19); de dia (19); 
depois (882); de manhã (24); de 
momento (1); de repente (18); de 
tempos a tempos (1); de tempos em 
tempos (2); de vez em quando (4); 
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diariamente (45); em breve (143); 
então (206); hantehontem (1); hoje 
(513); hoje em dia  (15); hontem 
(539); já (3)/já (799)/jà (1); logo 
(224); nos dias de hoje (1); outrora 
(5); porora (1)/por ora (35); quanto 
antes (12); sempre (304);  

Tabela 131: Advérbios de tempo 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
apenas (4); senão (12)/senaõ (19); so 
(2) /só (224); somente (3) /sómente 
(42) /sòmente (1) / sômente (2) /sómẽte 
(1) 

apenas (61); senão (294); so (1)/só 
(592); somente (9)/sómente (79);  

Tabela 132: Advérbios de exclusão 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
inclusivè (1); tambem (651)/ também 
(1) 

inclusive (1)/inclusivè (5)/ inclusivê 
(1); inclusivamente (3); tambem 
(801)/também (13) 

Tabela 133: Advérbios de inclusão 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
ultimamente (27) / ultimamẽte (1) 
 

primeiramente (3); ultimamente (96) 

Tabela 134: Advérbios de ordem 
 

GL-Setecentista GL-Oitocentista 
 eis238 (112) 

Tabela 135: Advérbios de designação 
 
Depois de apresentadas estas tabelas, que remetem para uma análise mais 

tradicional, e tendo em conta as definições presentes nas várias gramáticas 
analisadas, percebemos que, muitas vezes, a definição desta classe esteve 

                                                      
238 Relativamente à palavra eis, atente-se nas palavras de Costa (2008: 16-17): 

Na tradição gramatical, esta palavra é considerada um advérbio de designação. 
Contudo são poucas as propriedades que a aproximam dos outros advérbios.  
[…] 
A impossibilidade de ocorrer em contextos frásicos raiz e a possibilidade de atribuir 
caso acusativo tornam suspeita a inclusão desta palavra na classe dos advérbios. 
Surge assim referido na maior parte das gramáticas, por não ser óbvia a sua 
inclusão em qualquer outra classe. 
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associada a uma diversidade e heterogeneidade de critérios que, em 
determinados casos, levou a imprecisões, como acontece com os advérbios que 
apresentam o maior número de formas diferentes no nosso corpus. Referimo-
nos aos advérbios terminados em –mente, que são classificados, segundo a 
gramática tradicional, como pertencentes ao subgrupo dos advérbios de modo, o 
que facilmente se confirma ser postulado errado, uma vez que esta situação nem 
sempre se verifica. Deste modo, percebemos que este tipo de classificação não é 
absolutamente preciso, devido ao caráter polissémico de alguns advérbios, que 
adquirem significados diferentes dependendo do contexto sintático-semântico 
em que surgem. 
 

4.3.10.5 Outras considerações acerca do advérbio 
 
Neste sentido, tendo em conta a insuficiência desta classificação e o facto 

de os advérbios terminados em -mente se apresentarem em número elevado no 
nosso corpus, para além de serem os que mais problemas levantam ao nível da 
classificação, julgamos pertinente analisar separadamente este grupo. 

Antes disso, depois de apresentarmos e refletirmos sobre várias definições 
do advérbio, considerámos relevante sistematizar algumas das suas 
características, que são fundamentais para a análise que a seguir se propõe. 

A nível morfológico, podemos começar por referir que os advérbios são 
palavras invariáveis que apresentam alguns processos morfológicos na sua 
formação. 

Determinados advérbios são homónimos de adjetivos, por isso são 
normalmente conhecidos como advérbios adjetivais, que se caracterizam por 
apresentarem a mesma forma do adjetivo no masculino singular e se distinguem 
dos adjetivos por serem invariáveis. “Este processo de formação de advérbios 
por conversão deadjectival distingue-se da formação de advérbios em –mente 
[…] por não ser produtivo. Com efeito, não é possível criar novos advérbios 
através deste processo.” (Costa 2008: 27). 

Desta forma, podemos referir que a possibilidade de formação de advérbios 
em -mente se constitui, na nossa língua, como um processo muito produtivo:239

                                                      
239 A produtividade deste processo de formação é interessante, uma vez que o facto 
de ser escolhida a forma adjectival feminina encontra explicação na etimologia 
destes advérbios. Os advérbios em –mente têm origem na construção latina, 
formada por mente, o ablativo do nome mens, mentis, que significava “mente” ou 
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através da junção do constituinte –mente ao adjetivo240 no feminino singular é 
possível formar advérbios que estão associados a diferentes domínios 
semânticos, ultrapassando a sua tradicional classificação como advérbios de 
modo, ou seja, tal como acontece com outros advérbios, estes caracterizam-se 
pela polissemia e só conseguimos distinguir os seus diferentes valores 
semânticos atendendo ao contexto. Por outro lado, e tal como acontece com os 
adjetivos que estão na sua base, estes advérbios podem também variar em 
grau,241

- coloca-se a forma adjetival no superlativo antes de juntar –mente, o que 
permite conservar os radicais latinos (ex: pobremente - pauperrimamente).  

 seguindo as mesmas regras que se aplicam para os adjetivos. De 
ressalvar alguns casos relativos à sua formação (cf. Costa 2008: 34-36):  

- alguns advérbios, à semelhança do que acontecia com os adjetivos, 
variam em grau de forma irregular, e adotam as mesmas formas usadas para os 
adjetivos no comparativo e acrescentam-lhe o sufixo –mente ao superlativo do 
adjetivo: 

bem-melhor-optimamente 
mal-pior-pessimamente 
- quando os advérbios se encontram no grau superlativo relativo, ao 

contrário do que sucede com os adjetivos, é obrigatória a existência de um 
modificador, como possível, ou de uma oração como que lhe foi possível  

(ex: Ele é o mais alto. 
Ele fala o mais alto possível) 
  
Ao nível semântico, podemos referir que os advérbios se caracterizam por 

terem significados muito distintos, sendo que um mesmo advérbio pode variar o 
seu significado, o que nos obriga a analisar todos os contextos em que a mesma 
forma surge, para além de ser relevante, em alguns casos, considerar a posição 
ocupada pelo advérbio na frase. 

                                                                                                                                  
“ânimo”, e por um adjectivo pré-nominal. Por ser um nome feminino, o adjectivo 
concordava, encontrando-se também no feminino. No processo de reanálise desta 
expressão como uma palavra só, foram preservados os valores de género das duas 
palavras, embora o advérbio resultante não flexione em género. (Costa 2008: 30). 

240 Nem todas as bases adjetivais permitem a formação deste tipo de advérbios (cf. Costa 2008: 
32). 
241 Excetuam-se os advérbios que não apresentam significados que possam ser alvos de variação 
em grau ou advérbios que tenham na sua base adjetivos que não variam em grau. 
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A propósito do significado atribuído ao advérbio, Silva conclui (2008: 
265): “O significado dos advérbios é muito variável. Podem ter uma função 
avaliativa e estar orientados para o falante, mas também podem estar orientados 
para o processo e ter uma função qualitativa.” Depois de levar a cabo um estudo 
sobre o estatuto sintático dos advérbios, a autora elege o critério sintático como 
o mais importante para definir esta classe e perceber o seu comportamento na 
frase. Destaca “[…] a mobilidade, a comutação por zero, a multiplicação e a 
variação do âmbito de incidência. Para além desta capacidade de 
autonomamente preencher uma função sintática, o advérbio é uma unidade que 
exerce determinação sobre outras unidades da língua.” (Silva 2008: 330). 
 

4.3.10.6 Advérbios em -mente 
 
Depois destas breves considerações sobre o advérbio, retomamos o nosso 

objeto de estudo, o grupo dos advérbios terminados em –mente, em que 
destacamos os atributos frásicos (Silva 2008: 240), grupo que pretendemos 
analisar mais detalhadamente. Estes advérbios apresentam-se destacados em 
relação aos outros elementos da frase, não só pela sua posição mas 
principalmente pela pausa que marca o seu afastamento em relação ao núcleo 
verbal, passando a incidir sobre a frase.  

Silva caracteriza este tipo de advérbios da seguinte forma:  
 
[…] o atributo frásico costuma transcender o conteúdo global da 
frase para remeter para o âmbito da enunciação, isto é, para o 
momento em que tal frase é produzida como enunciado, por um 
determinado locutor, num determinado contexto. Os valores de 
conteúdo desenvolvidos pelo atributo frásico costumam 
apresentar-se como enunciados de valor assertivo, demonstrando o 
ponto de vista do locutor (Silva 2008: 240).  

 
O tratamento dos advérbios percorre todas as línguas e foi tambem objeto 

de estudo por parte de linguistas ingleses, dos quais destacamos S. Greenbaum e 
R. Quirk, que dividem o advérbio em quatro grupos, a saber: os adjuntos, 
disjuntos, subjuntos e conjuntos. O grupo que nos interessa estudar é 
classificado como disjuntos, que têm “[…] a superior role to sentence elements, 
being somewhat detached from a superordinate to the rest of the sentence”. (S. 
Greenbaum e R. Quirk 1991: 181). Por um lado, trata-se de advérbios que são 
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modificadores de frases, que têm a frase como escopo. Por outro lado, estes 
caracterizam-se por expressar uma avaliação do falante em relação à forma da 
comunicação e ao seu conteúdo.  

 
Gonzaga, no seu trabalho intitulado Aspectos da Sintaxe do Advérbio em 

Português (1997: 148-149), agrupa os advérbios em três tipos: os que 
restringem diferentes constituintes, os que são gerados numa posição periférica 
à frase, que resultam de uma apreciação do sujeito enunciador242

Em termos de classes semânticas, agrupa-os em cinco grandes classes de 
advérbios: 

 e, por último, 
aqueles que são gerados, possivelmente, em posições próximas do VP.  

- a primeira caracteriza-se por restringir o constituinte que o segue 
(unicamente, só, apenas, meramente, simplesmente); 

- a segunda inclui advérbios marcados por uma interpretação geralmente 
orientada para o sujeito gramatical mas pode apresentar uma interpretação 
alternativa, orientada para o sujeito da enunciação (cuidadosamente, 
habilmente, corajosamente, dedicadamente, propositadamente, 
descuidadamente, desajeitadamente, inteligentemente, indolentemente, 
alegremente, relutantemente, tristemente, silenciosamente); 

- a terceira classe diz respeito a advérbios que mais diretamente modificam 
o complemento verbal (mortalmente, completamente, parcialmente, 
aproximadamente, sensivelmente, totalmente, especificamente); 

- o quarto grupo engloba advérbios que traduzem informações relacionadas 
com o tempo (rapidamente, frequentemente, lentamente, raramente);  

- o quinto grupo reúne os advérbios que transmitem a opinião do sujeito de 
enunciação, ou seja, é um grupo marcado pela interpretação orientada para o 
sujeito enunciador (infelizmente, francamente, possivelmente, certamente, 
efectivamente, evidentemente, provavelmente, felizmente). 

Segundo a autora, tendo em conta a posição que estes advérbios podem 
ocupar na frase, podemos considerar três grupos principais. Aqueles que se 
encontram: 

a) junto dos constituintes que modificam 
b) próximo do VP 

                                                      
242  Este sublinhado é da nossa autoria. 



286 
 

c) numa posição periférica à estrutura da frase, “numa posição funcional 
onde tipicamente ocorrem operadores e que se relaciona com o discurso” 
(Gonzaga 1997: 149). 
 
João Costa considera que, tendo em conta um critério semântico, podemos 

agrupar os advérbios em cinco classes diferentes, a saber: advérbios 
modificadores de predicado, de frase, advérbios de quantidade e grau, 
focalizadores e advérbios de polaridade (cf. Costa 2008: 43-75). 

Os primeiros incluem as seguintes subclasses: advérbios de localização, 
que nos fornecem dados sobre determinado evento descrito pelo predicado ao 
nível temporal e espacial; advérbios de modo, que nos dão informações sobre a 
forma como se desenvolve o estado de coisas descrito pelo predicado; e 
modificadores de predicado deíticos, relativos e interrogativos. 

Por sua vez, os advérbios de quantidade e grau expressam uma noção de 
intensidade ou quantificação relativamente ao predicado. 

Os advérbios focalizadores não modificam necessariamente o predicado ou 
a frase, mas têm como principal função chamar a atenção do interlocutor para 
um determinado aspeto, devendo distinguir-se focalizadores com caráter 
exaustivo, inclusivo, exclusivo e de realce. 

Os advérbios de polaridade caracterizam como afirmativo ou negativo o 
valor de verdade de uma frase. 

Por último, resta-nos falar dos advérbios de frase, que têm como domínio 
de aplicação toda a frase e se dividem em duas subclasses: a dos advérbios 
avaliativos, que expressam uma avaliação sobre o conteúdo da frase, e dos 
advérbios conetivos, que são utilizados para estabelecer nexos entre frases ou 
constituintes.  

Relativamente aos primeiros, grupo que nos interessa particularmente para 
o estudo que pretendemos levar a cabo com a Gazeta, Costa distingue advérbios 
avaliativos orientados para o falante, para o ouvinte, para o agente e para a 
enunciação. 

Os primeiros apresentam uma informação sobre a atitude do falante 
relativamente ao que é referido (ex: Honestamente, o Rui é inocente). Parte 
destes advérbios pode também integrar o segundo grupo, o dos advérbios 
orientados para o ouvinte, ocorrendo apenas em contextos interrogativos e 
imperativos, com verbos epistémicos, volitivos ou declarativos (ex: 
Honestamente, queres ficar aqui ou não?) 
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Os advérbios avaliativos orientados para o agente expressam uma 
avaliação do falante relativamente à atuação do agente, que normalmente é o 
sujeito. Contudo, estes advérbios podem também surgir em frases passivas com 
ou sem agente da passiva expresso e em frases com um agente implícito (ex: O 
Pedro, estupidamente, fechou a porta./Estupidamente, aquele centro de saúde 
foi encerrado.) 

Por último, os advérbios avaliativos orientados para a enunciação denotam 
uma avaliação sobre aspetos de todo o enunciado, como é o caso do seu valor 
de verdade, do domínio relevante para a verificação do valor de verdade da 
frase e do código utilizado na enunciação. 

Esta subclasse pode ainda dividir-se em três grupos: 
1º advérbios orientados para a enunciação relacionados com a modalidade: 

expressam uma avaliação do falante sobre o valor de verdade da asserção, sendo 
que alguns se caracterizam por ser reforçadores do valor de verdade, outros 
como restritores do valor de verdade e outros como indicadores da atitude do 
falante relativamente ao valor de verdade da asserção. 

(ex: Inquestionavelmente, esse gelo vai derreter.) 
2º advérbios avaliativos orientados para a enunciação relacionados com o 

domínio: especificam o domínio a que se aplica a asserção. 
(ex: Cientificamente, é errado utilizar argumentos de autoridade.) 
3º advérbios avaliativos orientados para a enunciação relacionados com o 

código: fornecem informação sobre o código ou linguagem utilizados na 
enunciação. 

(ex: Resumidamente, vou contar-te o que aconteceu.) 
 
Mateus et al. (2003: 431) designam este grupo de advérbios como frásicos, 

uma vez que modificam toda a proposição e não se constituem como 
argumentos verbais ou adjuntos a SV. Para os identificarmos, as autoras 
apresentam as principais propriedades sintáticas deste grupo (cf. Mateus et al. 
2003: 430-431): 

1. Possibilidade de ocorrerem em interrogativas de instanciação com o 
verbo fazer ou similares 

2. Impossibilidade de serem focalizados em frases clivadas 
3. Impossibilidade de surgirem sob o escopo da negação 
4. Impossibilidade de serem contrastados com outras expressões 

adverbiais em interrogativas alternativas 
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5. Nunca podem estar no escopo de modificadores como só, apenas 
6. Não podem fazer parte do escopo de também 
 
Para além destas propriedades sintáticas, estes advérbios podem ser 

agrupados tendo em conta as suas características ao nível semântico (cf. Mateus 
et al. 2003: 431): 

1. avaliativos (felizmente, desgraçadamente) 
2. modais (possivelmente, talvez, com certeza) 
3. reforçadores da verdade da asserção (evidentemente, obviamente, 

certamente) 
4. restritivos do valor da asserção (supostamente, presumivelmente) 
 

4.3.10.7 Advérbios em -mente na GL-Setecentista e na GL-
Oitocentista: análise dos advérbios de frase 

 
Neste momento do nosso trabalho, pretendemos analisar todos os advérbios 

terminados em –mente,243

 

 enquadrá-los em diferentes categorias semânticas e 
caracterizar especificamente o grupo dos advérbios de frase na tentativa de 
perceber como os redatores do texto se posicionam relativamente ao que 
escrevem. Para levar a cabo esta tarefa, decidimos utilizar a proposta de Malaca 
Casteleiro, presente no texto “Análise gramatical dos advérbios de frase”, na 
qual o autor apresenta determinadas particularidades que nos permitem definir 
este grupo: a possibilidade de transmitir a opinião do sujeito falante e o facto de 
se comportarem como modificadores ou predicados de frase:  

A formas como felizmente, provavelmente, etc., chamamos 
advérbios de frase, pois se comportam como modificadores ou 
predicados de frase, veiculando a maneira de sentir ou de ver do 

                                                      
243 A propósito de estudos sobre os advérbios em –mente, veja-se Henríquez Salido (cf. 2010: 
251-277; 317-350), que tem como base de análise o texto jurídico. Na Constitución Española de 
1978, por exemplo, a autora considera que estes advérbios podem desempenhar a função sintática 
de circunstanciais, modificadores de um adjetivo ou de um sintagma adjetival ou de 
modificadores oracionais (Henríquez Salido 2010: 260-262). De acordo com o seu 
comportamento sintático-semântico, agrupa-os tendo em conta as seguintes subclasses 
semânticas: “adverbios nocionales”, “adverbios  de modo o de manera resultativos”, “adverbios 
focalizadores”, “adverbios de marco temporal”, “adverbios de frecuencia”, “adverbios 
cuantificativos”, “adverbios restrictivos del valor de verdad de la aserción” (Henríquez Salido cf. 
2010: 275-276). 
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sujeito falante relativamente à proposição contida na oração 
adjacente. (Casteleiro 1982: 99). 

 
No sentido de conseguir identificar este grupo, usa quatro propriedades 

gerais que o distinguem em relação aos advérbios locativos, temporais e 
processuais de modo, características que ele considera serem suficientes para 
definir sintaticamente esta classe de advérbios (cf. Casteleiro 1982: 100-101): 

1. grande mobilidade, verificável na possibilidade de ocorrerem em 
posição inicial, medial e final; 

2. podem constituir resposta a interrogativas totais; 
3. não aceitam a função de focus de construções enfáticas marcadas por é 

que; 
4. não admitem a função de focus de uma frase negativa com senão.  

 
Tendo por base propriedades sintático-semânticas, o autor divide os 

advérbios de frase em quatro subclasses (cf. Casteleiro 1982: 101-107): 
1. emotivos são usados para exteriorizar o estado de espírito do falante 

em relação ao que é expresso na proposição. Exemplos desses advérbios podem 
ser afortunadamente, estranhamente, (in)felizmente, lamentavelmente, 
surpreendentemente.  

Estes advérbios caracterizam-se, principalmente, por não ocorrerem em 
frases interrogativas244

 

 nem imperativas; no entanto, surgem frequentemente em 
frases exclamativas quando estas se referem a factos reais. 

2. modais permitem pressupor, como mais provável, a verdade da 
proposição contida na oração adjacente. Exemplos desta classe são 
aparentemente, certamente, evidentemente, naturalmente, presumivelmente, 
possivelmente, provavelmente, verosimilmente, com certeza, sem dúvida, talvez, 
etc. 

No que diz respeito às suas propriedades sintático-semânticas, estes 
advérbios caracterizam-se por não apresentarem uma forma negativa 
correspondente (*improvavelmente, *impossivelmente, ainda que o seu adjetivo-

                                                      
244 “Esta impossibilidade tem uma explicação: uma frase interrogativa é assumida pelo falante 
como dubitativa; como o advérbio emotivo permite pressupor a oração adjacente como assertiva, 
há então contradição lógica; donde a aceitabilidade da construção interrogativa em combinação 
com tal tipo de advérbios.” (Casteleiro 1982: 102). 
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base admita a negativa),245 pela impossibilidade de surgirem em frases 
interrogativas,246 e pela possibilidade de ocorrerem em estruturas hipotéticas do 
tipo se-F, então-F, contrariamente ao que acontecia com os advérbios 
emotivos.247

 
 

3. pragmáticos permitem ao falante caracterizar aquilo que está a dizer 
ao nível do conteúdo ou da forma. Exemplos dos primeiros podem ser 
francamente, honradamente, honestamente, lealmente, sinceramente e 
verdadeiramente, e dos segundos abreviadamente, brevemente, concisamente, 
concretamente, grosseiramente, laconicamente, lapidarmente, resumidamente, 
toscamente, etc. 

Relativamente às propriedades sintático-semânticas, este terceiro grupo é 
caracterizado, principalmente, por aceitar, anteposta ou posposta, a forma do 
gerúndio falando (falando francamente, concretamente falando) e por aceitar a 
paráfrase de um ponto de vista + adjetivo: de um ponto de vista franco, etc. Não 
aceita, também, as construções negativas correspondentes. 

 
4. sectoriais delimitam o valor da oração que introduzem tendo por base 

uma determinada área do saber. Como exemplos destes podemos ter: 
filosoficamente, esteticamente, psicologicamente, geograficamente, 
literariamente, matematicamente, moralmente, politicamente, etc.  

No que às suas propriedades diz respeito, partilham com os pragmáticos a 
possibilidade de surgirem com a forma gerundiva falando. Para além disso, 
podem ocorrer com frases interrogativas e não admitem a forma negativa. 

No final deste estudo, o autor conclui o seguinte: “Os advérbios de frase 
podem definir-se não apenas semanticamente, mas sobretudo através de um 
conjunto de propriedades sintácticas gerais.” (Casteleiro 1982: 108). Apesar de 
utilizar, como vimos, determinadas propriedades que intitula de sintáctico-

                                                      
245 Só pode surgir na negativa se o advérbio só existir na forma negativa, como é o caso de 
indubitavelmente. 
246 “Esta impossibilidade é consequência de não se poder interrogar (acto verbal que implica 
dúvida) e simultaneamente pressupor, através do advérbio, a verdade provável contida na frase 
interrogativa.” (Casteleiro 1982: 105). 

247 Quer dizer, a oração principal de uma construção hipotética admite um advérbio 
modal, porque ela própria contém uma proposição contingente. Pelo contrário, é 
exactamente por ser contingente que tal oração não permite um advérbio emotivo, 
que tem valor semântico de predicado assertivo. (Casteleiro 1982: 106). 
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semânticas para definir as subclasses que apresenta, consideramos que esta 
análise tem como base principalmente as suas características semânticas, o que 
irá resultar numa classificação predominantemente semântica. 

 
No nosso corpus, começámos por recuperar o levantamento exaustivo de 

todos os advérbios em –mente, ou seja, 4621 advérbios que já havíamos 
apresentado anteriormente em tabela. Relembramos que no século XVIII estes 
correspondem a 8,11% do total de ocorrências desta classe e a 36,10% das 
formas diferentes dos advérbios presentes no texto; no século XIX esta 
percentagem torna-se ainda mais significativa, aumentando para 10,74% do 
total de ocorrências e para 40,82% das formas diferentes de advérbios. 

Numa segunda fase do trabalho, analisámos individualmente cada advérbio 
deste grupo, para os podermos classificar tendo em consideração o contexto em 
que surgem e a sua posição na frase. O nosso objetivo inicial consistia em 
analisar e classificar apenas os advérbios de frase, no entanto o número elevado 
de formas qualitativas, que expressam o modo, levou-nos a analisar também 
este grupo nomeadamente ao nível das posições ocupadas na frase. Desta forma, 
dividimos estes advérbios terminados em -mente em três grupos: 

 
1. Advérbios de modo 
2. Advérbios de frase 
3. Outros 

 
1. Advérbios de modo 
 
GL-Setecentista 
“[…] de polvora, em que pegou accidentalmente o fogo[...]” (GL, nº 8, 28 

de setembro de 1715: 41); 
“[…] foy artificiosamente inventado para dar calor às alterações de 

Inglaterra […]” (GL, nº 5, 1 de fevereiro de 1716: 23); 
“[…] naquella Corte, onde foy muy carinhosamente recebida por ElRey 

seu pay […]” (GL, nº 46, 14 de novembro de 1716: 253); 
 “[…] Salvador, a cujo fim peço encarecidamente as oraçoens de todos os 

fieis Christaõs.” (GL, nº 15, 11 de abril de 1716: 67); 
“[…] com o de Inglaterra, reduzindo insensivelmente o primeyro a 

Provincia do […]” (GL, nº16, 23 de novembro de 1715: 78). 
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GL-Oitocentista 
“Dizem que a Baviera recusa absolutamente entregar o paiz de Salzburgo 

[…]” (GL, nº 42, 18 de fevereiro de 1815: [II]); 
“[…] os esforços generosos, fazem-se alegremente os sacrificios […]” 

(GL, nº 95, 24 de abril de 1815: [IV]); 
 “[…] a recrutar, e castigão-se asperamente os desertores.” […]” (GL, nº 

277, 23 de novembro de 1815: [II]); 
“[…] sentido que S. M. recebeo benignamente a declaração dos Chefes 

[…]” (GL, nº 183, 5 de agosto de 1815: [I]); 
“Reparão-se cuidadosamente todas as fortificações da costa […]” (GL, nº 

292, 11 de dezembro de 1815: [II]). 
 

2. Advérbios de frase 
 
GL-Setecentista 
“[…] meter no trono da Grãa Bretanha ao Pretendente, que certamente 

tinha desembarcado em Escocia […]” 
GL-Oitocentista 
 “Felizmente no caso presente apparece o ridiculo a par da malignidade 

[…]” (GL, nº 179, 1 de agosto de 1815: [V]) 
 

3. Outros 
 
Dos restantes advérbios destacam-se claramente aqueles que expressam 

uma ideia de intensidade/quantificação e de tempo.  
 
GL-Setecentista 
“ […] o Pretendente se achára bastantemente  indisposto depois da sua 

chegada […]” (GL, nº 9, 29 de fevereiro de 1716: 39); 
“[…] que toda a Corte ficou summamente alegre […]” (GL, nº 6, 8 de 

fevereiro de 1716: 28); 
 
“[…] ascendentes deste mesmo appellido occupárão antigamente este 

emprego.[…]” (GL, nº 11, 14 de março de 1716: 50); 
“[…] para que futuramente os povos naõ sejaõ oprimidos […]” (GL, nº 10, 

12 de outubro de 1715: 51). 
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GL-Oitocentista 
“[…] o seu número era demasiadamente pequeno para produzir effeito 

algum  […]” (GL, nº 22, 26 de janeiro de 1815: [III]); 
“[…] isto favoreceo grandemente o alcance […]” (GL, nº 172, 24 de julho 

de 1815: [III]); 
“[…] mostrarão-se summamente admirados.” (GL, nº 249, 21 de outubro 

de 1815: [III]); 
 
“[…] os quaes rendem annualmente quarenta e dois mil seiscentos réis 

[…]” (GL, nº 32, 7 de fevereiro de 1815: [IV]); 
 “Anteriormente só hião dois ou tres dos seus navios á China […]” (GL, nº 

19, 23 de janeiro de 1815: [II]); 
 “[…] existindo já as razões que antigamente excluião da Assembléa dos 

Estados os camponezes e os vassallos […]” (GL, nº 38, 14 de fevereiro de 1815: 
[I]). 

 
Em termos percentuais, verificamos que no grupo de advérbios terminados 

em -mente sobressaem aqueles que expressam qualidade/modo, com 56,35% 
para o século XVIII e 57,06% para o século XIX. Relativamente aos advérbios 
de frase, registamos o facto de estes não representarem uma percentagem tão 
significativa dentro deste grupo, correspondendo a 4,47% dos advérbios 
terminados em –mente no século XVIII e a 9,56% no século XIX. No entanto, 
consideramos importante analisá-los separadamente para tentar perceber de que 
forma os redatores da gazeta, em diferentes momentos históricos, se posicionam 
perante aquilo que escrevem. Neste sentido, utilizámos a proposta de Malaca 
Casteleiro, que apresenta, como já referimos, uma classificação 
predominantemente semântica deste tipo de advérbios. 

Antes de procedermos à classificação dos mesmos, importa deixar claro 
que nem sempre foi fácil definir se determinado advérbio se encaixa ou não nos 
advérbios de frase. Nestes casos, utilizámos as propriedades sintáticas desta 
classe apresentadas por Malaca Casteleiro, juntamente com as suas 
características semânticas, fazendo testes em cada um dos contextos em que 
surgem. Atualmente, a pontuação é também um elemento que nos ajuda a 
identificar estes advérbios, uma vez que eles surgem normalmente separados do 
resto da frase através da vírgula; no entanto, a pontuação do século XVIII e XIX 
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era muito diferente da usada hoje em dia e, por isso, não se constituía como 
elemento delimitador desta subclasse.  

Desta forma, tendo em conta a análise de cada ocorrência de advérbios de 
frase, verificámos que eles se distribuiram da seguinte forma: 
 

Tipos de advérbios GL-Setecentista GL-Oitocentista 
Emotivos 30,23% 20,58% 
Modais 67,44% 70,29% 
Pragmáticos 2,32% 9,11% 
Sectoriais 0% 0% 

Tabela 136: Distribuição dos advérbios de frase no corpus tendo por base a 
classificação de Malaca Casteleiro (1982) 

 
Vejamos alguns exemplos dos mesmos: 
 
1. Emotivos 
 
GL-Setecentista 
 
felizmente 
“Pela melhora deste Principe, que salvou felizmente da sua enfermidade de 

bexigas […]” (GL, nº 42, 17 de outubro de 1716: 227); 
“[…] como jà tem experimentado felizmente muytas desta Cidade, que 

padeciaõ os taes achaques havia doze annos […]”(GL, nº 42, 17 de outubro de 
1716: 228). 

 
infelizmente 
 “[…] Dom Antonio, & Dom Manoel, deu infelizmente huma grande queda 

ao sahir da sua carruagem […]” (GL, nº 3, 24 de agosto de 1715: 16); 
“[…] porque se perdeo infelizmente na costa de Noruega, com a 

tempestade que houve os dias passados […]” (GL, nº 49, 5 de dezembro de 
1716: 273). 
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GL-Oitocentista 
 
felizmente 
“[…] permitti-me, pois tenho felizmente estado em situação de reunir as 

vossas deliberações […]” (GL, nº 15, 18 de janeiro de 1815: [I]); 
“ […] felizmente ministrárão os remedios a tempo […]” (GL, nº 21, 25 de 

janeiro de 1815: [II]); 
 “Felizmente, a bem da Justiça e das Artes, chegárão os Soberanos alliados 

a tempo a París […]” (GL, nº 179, 1 de agosto de 1815: [VII]). 
 
infelizmente 
“Se infelizmente a guerra durasse, (o que não he de presumir,) 

contemplando-a nós mesmo como o maior dos flagellos […]” (GL, nº 89, 17 de 
abril de 1815: [III]); 

“Hontem vos dissemos alguma cousa relativa ás suspeitas que tinhamos 
sobre o regresso de Mortier a París, que commandava em Lilla: infelizmente são 
sobejamente certas […]” (GL, nº 94, 22 de abril de 1815: [III]); 

“Estava preparado tudo para a mais vigorosa resistencia; mas infelizmente 
carecia-se de munições sufficientes.” (GL, nº 102, 2 de maio de 1815: [II]). 

 
2. modais 
 
GL-Setecentista 
 
apparentemente 
“[…] como se voluntariamente quizessem perder todas as suas Praças, & 

que apparentemente as perderião no anno futuro […]” (GL, nº 2, 11 de janeiro 
de 1716: 5); 

“[…] & apparentemente lhe sobreveyo negocio que o deteve.” (GL, nº 22, 
30 de maio de 1716: 104). 

 
certamente 
“[…] ao Pretendente, que certamente tinha desembarcado em Escocia […]” 

(GL, nº 8, 22 de fevereiro de 1716: 35); 
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“[…] iraõ a Leorne, ou a Veneza, porque certamente indo a Hespanha, ou 
França os prenderàõ se alli chegarem […]” (GL, nº 53, 31 de dezembro de 
1716: 305). 

 
effectivamente  
“[…] estaõ em semelhantes termos; & effectivamente estaõ prezos pelo 

mesmo caso […]” (GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 6); 
“[…] tomar nesta critica occurrencia taes, & taõ grandes resoluçoens, que 

effectivamente habilitem a V. Mag. para com o favor de Deos desfazer os seus 
designios.” (GL, nº 11, 14 de março de 1716: 51); 

“[…] o Duque se queyxou a S. Mag. Imp. que effectivamente mandou 
representar ao Czar a vexaçaõ daquelles povos […]” (GL, nº 28, 11 de julho de 
1716: 140). 

 
GL-Oitocentista 
 
certamente 
“[…] Hespanha ha de certamente conhecer intimamente isto […]” (GL, nº 

24, 28 de janeiro de 1815: [IV]); 
“Os Francezes hão de certamente pedir a ElRei a honra de unir ao nome de 

Luiz XVIII. o nome da França […]” (GL, nº 35, 10 de fevereiro de 1815: [III]). 
 
effectivamente  
“[…] formar todo o concerto que effectivamente possa ser util á segurança 

[…]” (GL, nº 91, 19 de abril de 1815: [III]) 
 
evidentemente 
“[…] obra da perversidade, que tende evidentemente a fazer perder á 

França as vantagens da civilisação […]” (GL, nº 124, 29 de maio de 1815: [V]); 
“O fim destes periodicos he evidentemente fazer acreditar que a Nação 

Hespanhola está dividida entre si […]” (GL, nº 127, 1 de junho de 1815: [III]). 
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naturalmente248

“Nas revoluções das propriedades hão de naturalmente cahir a terra os 
zanganos do Estado.” (GL, nº 89, 17 de abril de 1815: [III]); 

 

“Aqui se nos offerece naturalmente a seguinte reflexão […]” (GL, nº 96, 
25 de abril de 1815: [III]) 

 
necessariamente 
“[…] hão de necessariamente levar muito tempo […]” (GL, nº 39, 15 de 

fevereiro de 1815: [II]); 
 “[…] hum homem que a põe necessariamente em guerra com todas as 

Potencias!” (GL, nº 97, 26 de abril de 1815: [III]). 
 
provavelmente  
“[…] elogio ao Principe Real, procurou provavelmente com isto dissipar os 

temores […]” (GL, nº 54, 4 de março de 1815: [III]); 
“[…] este he provavelmente o fundamento das falsas noticias […]” (GL, nº 

56, 7 de março de 1815: [III]). 
 
realmente  
“O commercio ha de realmente extinguir a pouco e pouco […]” (GL, nº 24, 

28 de janeiro de 1815: [IV]); 
“[…] devem por tanto conhecer que por mais miudas que sejão em 

apparencia as informações que se lhes pedem, tem realmente hum fim util, 
grande, e positivo […]” (GL, nº 45, 22 de fevereiro de 1815: [III]). 

 
seguramente 
“[…] toda a França como acordando de hum terrivel pezadêlo, ha de 

seguramente recuperar aquella energia que sempre a caracterisou […]” (GL, nº 
92, 20 de abril de 1815: [II]). 

 
 

                                                      
248 Na gazeta do século XVIII, este advérbio nunca tem como escopo a frase, mas surge associado 
ao adjetivo que modifica, como se pode confirmar pelos contextos que se seguem: “[…] nem 
Praça naturalmente defensavel em que se recolhesse […]” (GL, nº 12, 21 de março de 1716: 55); 
“Nesta materia naturalmente formosissima, & digna […]” (GL, nº 47, 21 de novembro de 1716: 
264). 



298 
 

3. Pragmáticos 
 

GL-Setecentista 
 
Sinceramente249

“Admiramos a atrevida presunçaõ do Pretendente, & dos seus sequazes; & 
seguramos a Vossa Mag. muy sinceramente, & de todo o coraçaõ, que a nossa 
indignaçaõ se tem feyto contra elles mayor por esta causa […]” (GL, nº 11, 14 
de março de 1716: 51). 

 

 
GL-Oitocentista 
 
verdadeiramente 
“O que verdadeiramente faz honra ao Congresso he que, no meio destes 

negocios tão urgentes como estranhos ao seu fim, a marcha das suas operações 
propriamente ditas não ficou suspensa […]” (GL, nº 184, 7 de agosto de 1815: 
[II]) 

“[…] são identicos ambos os Discursos, que verdadeiramente he hum só 
com a sobredita mudança.” (GL, nº 300, 20 de dezembro de 1815: [IV]) 

 
4. Sectoriais 

 
Relativamente aos advérbios sectoriais, como já se percebeu pelos valores 

apresentados na tabela, não houve nenhum registo de ocorrência dos mesmos. 
Aqueles que costumam ser apontados como exemplos de advérbios de frase 
sectoriais são, no corpus, usados como advérbios de modo, como se pode 
confirmar pelos contextos em que surgem. 

 
 

                                                      
249 Este foi um dos casos que inicialmente nos sucitou dúvidas quanto à sua classificação. 
Optámos por classificá-lo, neste contexto específico, como advérbio de frase pragmático, no 
entanto, na frase que se segue, julgamos tratar-se de um exemplo de advérbio de modo: 
“Protestando que ficaõ submetidos total, & sinceramente às descisoens da Igreja […]” (GL, nº 47, 
21 de novembro de 1716: 262). No século XIX, este advérbio surge sempre com este sentido, 
podendo ser parafraseável por “de modo sincero” e estando sempre ligado ao verbo, como fica 
claro pelo exemplo: “Todo aquelle que ama sinceramente a Patria […]” (GL, nº 75, 31 de março 
de 1815: [III]). 
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GL-Setecentista 
 
“[…] ainda que pareça a alguns politicamente produzida por Potencias 

interessadas na declaração do Emperador […]” (GL, nº 11, 14 de março de 
1716: 50) 

 
GL-Oitocentista 
 
“[…] e por conseguinte todas politicamente iguaes em capacidade […]” 

(GL, nº 31, 6 de fevereiro de 1815: [III]); 
“[…] se achar fisicamente exhaurido, e moralmente aviltado quasi sem 

exemplo.” (GL, nº 200, 25 de agosto de 1815: [II]); 
“[…] para as nações então debaixo do mesmo jugo, fysica ou moralmente, 

se tem presenceado no decurso destes sete annos!” (GL, nº 219, 16 de setembro 
de 1815: [III]); 

“[…] até a pessoa mais filosoficamente disposta ha de quasi perder […]” 
(GL, nº 219, 16 de setembro de 1815: [II]). 

 
Relativamente aos resultados obtidos para os advérbios de frase, 

percebemos que houve um aumento considerável dos mesmos no século XIX, 
de 4,47% para 9,56%. Este aumento é significativo se tivermos em conta a 
funcionalidade deste tipo de advérbios: é através destas palavras que os 
redatores deixam as suas marcas no texto, quer seja para exteriorizar o seu 
estado de espírito, seja para transmitir a pressuposição dos redatores 
relativamente à veracidade daquilo que exprimem, seja para caracterizar algo 
que digam do ponto de vista da forma ou do conteúdo e pode também servir 
para restringir o que escrevem a um determinado domínio do conhecimento. 
Deste modo, conseguimos identificar a presença dos respetivos autores nos 
textos e perceber a forma como os entenderam ou sentiram. 

Esta subclasse duplicou no século XIX, o que nos revela uma presença 
mais ativa do redator, que assim deixa transparecer as suas impressões pessoais, 
a sua avaliação/apreciação sobre o que é expresso. 

No que diz respeito à distribuição dos advérbios pela classificação proposta 
por Malaca Casteleiro, verificamos que nos textos dos dois séculos se destacam, 
com números aproximados, os modais, usados para expressar uma certeza e 
convicção relativamente ao valor de verdade do que é expresso; para 
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demonstrar uma grande probabilidade de algo ser verdadeiro, sem ser uma 
afirmação incontestável; ou para expressar dúvida e até insegurança 
relativamente ao seu enunciado. Se, no primeiro caso, a segurança e convicção 
que apresenta o redator e que transmite no seu texto podem ser usadas para 
conquistar e cativar a cumplicidade do seu leitor; no último caso, um discurso 
marcado pela hesitação e dúvida é usado quando o redator pretende resguardar a 
sua posição e precisa de ser cauteloso na forma como emite um juízo sobre 
determinado assunto que pode ser sensível ou polémico.  

A esta subclasse seguem-se os advérbios emotivos, que são usados para 
exteriorizar o estado de espírito dos autores relativamente ao que é descrito. 
Estes valores não seriam os mais expectáveis para um texto jornalístico, que 
assenta nos princípios da objetividade e imparcialidade, no entanto já 
percebemos que essas preocupações inerentes ao estilo jornalístico não estavam 
presentes no nosso texto, tal como hoje as entendemos. A utilização do advérbio 
felizmente, por exemplo, permite-nos conhecer a opinião do redator acerca do 
que é expresso, o que seria totalmente condenável hoje em dia, porque contraria 
a base do jornalismo. Na verdade, a utilização dos advérbios emotivos poderá 
ser uma forma de transformar os seus leitores em aliados, com quem partilha o 
seu ponto de vista. De seguida, temos os advérbios pragmáticos, com uma baixa 
incidência no texto setecentista, e que aumentam significativamente no século 
seguinte, o que aponta para uma interferência maior do redator do século XIX 
no seu texto, que assim deixa a sua marca nos jornais, uma vez que estes 
advérbios lhe permitem caracterizar aquilo que está a dizer ao nível do conteúdo 
ou da forma. 

Por último, cabe apenas registar que não houve nenhuma ocorrência de 
advérbios sectoriais, como já referimos. 
 

4.3.10.8 Posição do advérbio em -mente na GL-Setecentista e na 
GL-Oitocentista 

 
A próxima etapa deste estudo diz respeito à análise das diferentes posições 

ocupadas por este grupo de advérbios na frase, para podermos verificar se 
houve alguma mudança significativa neste percurso e de que forma a 
predominância de uma determinada posição poderá condicionar o próprio valor 
do advérbio. No momento em que procedemos à classificação dos mesmos, 
sistematizámos todas as posições detetadas, que foram, por sua vez, 
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enquadradas em três grandes grupos, tendo em conta principalmente a 
existência de advérbios modificadores de verbo e de frase. Num momento 
inicial, considerámos todos os advérbios em –mente e as suas posições, no 
entanto, mais tarde, optámos por registar apenas os lugares ocupados pelo maior 
representante deste grupo, os advérbios de modo, e pelos advérbios de frase. 

 
1) Posições relacionadas com o verbo 
 
A) Posições Pré-verbais 
(AV) 
P1- entre o sujeito e o verbo 
“[…] varios mercadores escondidamente embarcavaõ para a Grã 

Bretanha.” (GL, nº 14, 9 de setembro de 1715: 68) 
 
P2- antes do verbo (sem sujeito expresso) 
“[…] para se embarcarem em huma esquadra de naos de guerra de 

Dinamarca, que cõmummente chamaõ a flotilha […]” (GL, nº 5, 7 de setembro 
de 1715: 27) 

 
P3- antes do verbo (com sujeito em posição pós-verbal) 
“[…] no anno passado deo principio á paz de que felizmente goza a Europa 

[…]” (GL, nº 99, 28 de abril de 1815: [III]) 
 
B) Posições Pós-verbais 
(VA) 
P4- entre o verbo e um complemento  
“[…] O nosso Monitor das Duas Sicilias contradiz officialmente os artigos 

do Jornal dos Debates de 5 de Novembro […]” (GL, nº 12, 14 de janeiro de 
1815: [II]) 

 
P5- entre um verbo auxiliar e um principal 
“[…] a Hespanha ha de certamente conhecer intimamente isto […]” (GL, 

nº 24, 28 de janeiro de 1815: [IV]) 
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P6- verbo aux+adv+suj+verb princ. 
“Tem certamente estes Sabios espalhado grandes luzes sobre a sciencia 

administrativa, que fórma a parte mais importante por seus resultados.” (GL, nº 
45, 22 de fevereiro de 1815: [III]) 

 
P7- entre verbo e sujeito 
“Não póde certamente o publico vêr com perfeita indifferença que taes 

homens affastem sua attenção, dos negocios da nação” (GL, nº 250, 23 de 
outubro de 1815: [III]) 

 
P8- depois do verbo, sem outros complementos selecionados pelo verbo 
“[...] dizendo que o fizeraõ condicionalmente, esperando as suas 

explicaçoens.” (GL, nº 48, 28 de novembro de 1716: 265) 
 
(VX250

P9 – verbo+complemento+advérbio 
A) 

“Quem precisar de hum Caixeiro para casa de Negocio Estrangeira ou 
Portugueza, que sabe a lingua Ingleza e Franceza sofrivelmente” (GL, nº 111, 
12 de maio de 1815: [VIII]) 

P10 - verbo+sujeito+advérbio 
“[…] he Bonaparte certamente hum similhante habitador” (GL, nº 201, 26 

de agosto de 1815: [III]) 
 
2) Posições relacionadas com a frase 
 
A) Posição Pré-Oracional (AO) 
P11- antes do sujeito/início da oração 
 “Felizmente, a bem da Justiça e das Artes, chegárão os Soberanos alliados 

a tempo a París” (GL, nº 179, 1 de agosto de 1815: [VII]) 
 
B) Posição Pós-Oracional (OA) 
P12-final da frase 
“[…] o nosso Santissimo Padre Pio VII., que esta tarde aqui dezembarcou 

felizmente.” (GL, nº 98, 27 de abril de 1815: [I]) 

                                                      
250 X é qualquer elemento linguístico que surja entre o verbo e o advérbio. 
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3) Outras posições 
A) Pré ou pós-adverbial (AA) 
P13- antes de advérbio 
“[…] & se diz que tomarà brevemente mais.” (GL, nº 40, 3 de outubro de 

1716: 214) 
 
P14- depois de advérbio (mais, menos, tão/tam, muy/mui, muyto) 
“[…] por nova ordem de S Santidade, guardado mais cuydadosamente, & 

menos abundantemente provido do necessario para o seu sustento [...]” (GL, nº 
34, 22 de agosto de 1716: 173) 

 
B) Pré ou pós-adjetival/ participial (AAdj/AdjA) 
P15- antes de adjetivo/particípio passado 
“A Nação Ingleza sobejamente illustrada para que deixe de dar todo o pezo 

ás circumstancias actuaes […]” (GL, nº 84, 11 de abril de 1815: [III]) 
 
P16- depois de adjetivo/particípio passado 
“[…] porém os Friburguezes, apoiados secretamente pelos de Berne, fazem 

preparativos […]” (GL, nº 64, 16 de março de 1815: [II]) 
 

Posições GL-Setecentista (%) GL-Oitocentista (%) 
P1 15,4% 6,3% 
P2 12,3% 13,9% 
P3 1,5% 0,3% 
P4 55,4% 39,9% 
P5 0% 12,7% 
P6 0% 0,3% 
P7 0% 1,2% 
P8 3,1% 1,8% 
P9 0% 0,3% 

P10 0% 2,4% 
P11 1,5% 6,9% 
P12 3,1% 3,3% 
P13 0% 0% 
P14 4,6% 3,0% 
P15 3,1% 7,6% 
P16 0% 0% 
P17 0% 0% 

Tabela 137: Distribuição das posições dos advérbios de frase na GL-Setecentista 
 e GL-Oitocentista 
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Posições GL-Setecentista (%) GL-Oitocentista (%) 
P1 3,3% 6,1% 
P2 5,9% 6,5% 
P3 0% 0% 
P4 52,6% 29,9% 
P5 4,9% 2,9% 
P6 0% 27,5% 
P7 0% 4,7% 
P8 14,8% 4,2% 
P9 0,6% 0,6% 

P10 0,6% 2,8% 
P11 1,8% 0,7% 
P12 0,2% 4,9% 
P13 0% 0,1% 
P14 8,3% 2,3% 
P15 6,9% 6,0% 
P16 0% 0,6% 
P17 0% 0,2% 

Tabela 138: Distribuição das posições dos advérbios de modo na GL-Setecentista  
e GL-Oitocentista 

 
Antes de concluirmos este trabalho, julgávamos que o número de advérbios 

de modo terminados em –mente em posição pré-verbal seria superior no século 
XVIII, seguindo a tendência de outros estudos levados a cabo com corpora dos 
séculos XVIII e XIX. Referimo-nos, por exemplo, ao trabalho de Martelotta e 
Vlček (2006), numa pesquisa sobre estes advérbios em cartas de leitores e de 
redatores, que revelou uma tendência para esta posição começar a enfraquecer 
no início do século XIX e desaparecer no final deste século. Lembramos que, 
numa análise mais abrangente temporalmente, Martelotta, Processy e Santos 
(2008) haviam já registado que no latim clássico os advérbios ocorriam 
preferencialmente em posição pré-verbal. Deste modo, Martelotta, nos vários 
estudos que leva a cabo acerca da ordenação dos advérbios qualitativos do latim 
ao português atual, regista esta tendência de mudança da posição pré-verbal 
para a pós-verbal, situando-a principalmente no século XIX. 

No nosso corpus, encontramos valores aproximados para a posição pós-
verbal nos dois séculos (72,36% para VA e 1,22% para VXA no século XVIII; 
e 69% para VA e 3,41% para VXA), que é claramente a dominante, tal como 
acontece atualmente. Relativamente à posição pré-verbal, contrariamente ao 
esperado, registamos que ela apresenta valores mais elevados no século XIX, 
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ainda que estes sejam próximos (9,15% para o século XVIII e 12,67% para o 
século XIX). Estes valores são o resultado da soma das posições 1 (entre sujeito 
e verbo) e 2 (antes de verbo, sem sujeito expresso) e verificámos que grande 
parte destes casos era constituída por orações subordinadas relativas, sendo que 
este pronome ora ocupava a função sintática de sujeito (P1) ora de 
complemento direto (P2). Constatámos também que nas orações em que o 
sujeito é inexistente ou está subentendido, o advérbio tende a ocorrer em 
posição pré-verbal. No caso das orações relativas, a anteposição é exigida por 
uma estrutura mais rígida, que é característica deste tipo de oração subordinada 
em termos de ordenação na frase. Estes resultados associados a orações mais 
gramaticalizadas apontam para a teoria de Givón (1979), que defende que estas 
orações são mais conservadoras e, nesse sentido, usam a ordenação mais antiga, 
que é precisamente a pré-verbal.251

Por outro lado, estes valores mostram-nos o predomínio da posição VA em 
relação à VXA nos dois séculos, o que aponta para a influência do princípio de 
iconicidade, mais especificamente do subprincípio da proximidade (Givón 
1990), na ordenação dos advérbios na oração. Este princípio assenta numa 
relação entre a proximidade semântica e sintática, ou seja, os advérbios de 
modo tendem a ocorrer o mais próximo possível do verbo, uma vez que se 
referem diretamente a ele, ao modo como se dá uma determinada ação. Nos dois 
séculos, é evidente que a maioria destes advérbios ocorre o mais próximo 
possível do seu alvo, quer seja em posição imediatamente anteposta ou 
posposta. 

 

Relativamente a este subprincípio, Martelotta (2006: 22) aduz: 
 

[…] entidades que estão próximas funcionalmente, 
conceptualmente ou cognitivamente ocorrerão próximas no nível 
da codificação, isto é, temporal e espacialmente. Assim, os 
advérbios qualitativos, indicadores do modo como se dá a ação 
verbal, interferindo substancialmente em seu sentido, tendem a 
ocorrer próximos ao verbo. 

 
                                                      
251 Martelotta (2006: 23), no seu trabalho sobre “Ordenação dos advérbios qualitativos em –mente 
no português escrito no Brasil nos séculos XVIII e XIX”, também concluiu que:  

[…] as ocorrências de qualitativos em -mente em posição pré-verbal tenderão a 
aparecer em cláusulas com graus maiores de gramaticalização em ambos os 
séculos analisados. Isso era esperado com base na proposta de Givón (1979), 
segundo a qual essas cláusulas são mais conservadoras em termos de ordenação, 
o que significa que elas tendem a preservar a antiga colocação pré-verbal latina. 
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Registamos também o facto de que um número significativo destes 
advérbios no século XVIII (com 8,33%, que reduz drasticamente para 2,39% no 
século XIX) surge intensificado por outro advérbio como tão, mui e outros que 
expressam quantidade. Por último, estes ocorrem também junto do adjetivo que 
modificam, com percentagens muito próximas nos dois séculos. 

 
No que diz respeito aos advérbios de frase, seguindo o mesmo subprincípio 

enunciado, estes não deveriam ocorrer próximos do verbo, uma vez que não se 
referem a ele, mas sim em posições periféricas, sejam elas a inicial ou final. No 
entanto, e apesar de se ter verificado um aumento considerável relativamente à 
anteposição e, no caso específico do século XIX, também verificável para a 
posição periférica inicial, continuamos a ter como posição dominante a pós-
verbal.252

Este resultado inesperado relativamente ao predomínio da posposição pode 
estar relacionado com uma trajetória de mudança que ocorreu com alguns destes 
advérbios, que não surgiram logo como advérbios de frase, mas sim como 
advérbios de modo, que modificam o verbo e que se posicionam junto dele. Tal 
como refere Moraes Pinto (2008: 68): “[…] os advérbios qualitativos e 
modalizadores podem constituir duas faces (ou mais) de uma rede polissêmica, 
pois certos advérbios modalizadores são qualitativos que se gramaticalizaram.” 

 É de referir que no século XVIII a posição periférica era praticamente 
inexistente, facto que se alterou na centúria seguinte. 

Esta trajetória de mudança por gramaticalização associada a alguns 
advérbios em –mente, já verificada e confirmada em vários trabalhos (Moraes 
Pinto 2008, 2002; Martelotta 2006; Martelotta e Vlček, 2006), segue-se a um 
estudo, neste caso sobre o inglês, de Traugott (1995), continuado em Traugott e 
Dasher (2005), que incide sobre a passagem de alguns advérbios internos à 
oração a advérbios de frase (sendo que, em alguns casos, estes chegam a 
marcadores discursivos). 

                                                      
252 No estudo levado a cabo por Moraes Pinto (2008: 188) acerca da ordenação dos advérbios na 
frase, a investigadora encontra também valores elevados para a posição medial nestes séculos e 
conclui: 

O resultado do levantamento e análise dos advérbios modalizadores demonstrou 
que esse elemento se coloca, preferencialmente, antes da oração. Porém, foram 
encontrados dados em posição medial na oração: no português arcaico, havia uma 
quantidade ínfima (6%) desses elementos nessa posição (medial). Do século XVII 
(14%) ao XIX (60%), houve um aumento do uso dessa posição, e uma 
estabilização/ equilíbrio no uso dessa posição no português atual. 
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No nosso corpus, há alguns advérbios que apresentam uma trajetória 
unidirecional de mudança, passando de advérbios internos à oração a advérbios 
de frase. 
 

4.3.10.9  Análise de alguns casos 
  
Terminamos este estudo sobre os advérbios na Gazeta setecentista e 

oitocentista com uma análise individualizada de alguns exemplos desta classe 
que consideramos interessantes devido ao seu caráter polissémico, por 
apresentarem alterações de sentido relativamente à base inicial do advérbio ou 
alterações no que se refere à sua classificação, denotando uma trajetória de 
mudança. Antes de mais, é necessário referir que escolhemos apenas alguns 
casos a título exemplificativo para que fiquem claras estas mudanças, no 
entanto temos consciência de que seria interessante estender esta análise a todos 
os advérbios. Deixamos, no entanto, esta pretensão para outro momento, uma 
vez que este não é o único objeto de estudo da nossa investigação.  

 
1. Sumamente 

 
“Hontem segunda feyra 20. do corrente entre as tres, & as quatro horas da 

manhãa pario a Rainha nossa Senhora hum bello Infante, de que toda a Corte 
ficou summamente alegre [...]” (GL, nº 6, 8 de fevereiro de 1716: 28) 

 
“Nenhum delles esperava esta resposta. Talleyrand, Pasquier, e o Barão 

Luiz mudárão de côr e mostrarão-se summamente admirados.” (GL, nº 249, 21 
de outubro de 1815: [III]) 

 
Este advérbio é originário de uma base nominal (suma), associada ao 

significado de “soma, total”. Por outro lado, encontramos esta base, com outro 
sentido, na locução “em suma”, como sinónimo de “resumidamente”. No 
entanto, e como se constata através dos exemplos, este advérbio adquiriu um 
sentido de quantidade, sinónimo de “muito, extremamente”.  
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2. Proximamente 
 

“Os Confederados de Polonia continuaõ as suas desordens, & tiverão 
proximamente novos encontros com os Saxonios[...]” (GL, nº 21, 23 de maio de 
1716: 98) 

 
“Os preparativos que se fazem na Igreja de Santo Estevão, Cathedral desta 

Cidade, demostrão que haverá proximamente hum Te Deum.” (GL, nº 11, 13 de 
janeiro de 1815: [II]) 

 
“Os periodicos Alemães dizem que os negocios da Servia tomárão 

inopinadamente huma face que dá esperanças de cessarem proximamente as 
desordens que a agitão.” (GL, nº 263, 7 de novembro de 1815: [III]) 

 
“Em consequencia disto, accedeo S. M. á proposição que lhe foi feita por 

ElRei de Prussia de lhe ceder estas Provincias em troca de outras situadas mais 
proximamente á Dinamarca.” (GL, nº 279, 25 de novembro de 1815: [I]) 

 
O advérbio “proximamente” apresenta, à partida, um sentido ligado ao 

espaço, no entanto, verifica-se que assume maioritariamente uma aceção 
temporal, assemelhando-se a “recentemente”, “em breve”. No século XIX, à 
semelhança do que sucede atualmente, predomina o sentido temporal, no 
entanto temos ainda o advérbio usado com sentido denotativo, mais próximo da 
sua base adjetival (próximo, perto), como se percebe pelo último exemplo.   

 
3. Justamente 

 
“Por cartas de Constantinopla de 8 de Setembro se tem a noticia de que o 

Sultaõ havendo sabido a perda do seu exercito ajuntàra logo o Conselho, & se 
fizera divulgar o successo muito differente, dizendo-se só que o Graõ Vizir 
havia sido justamente morto pelos Janizaros do seu exercito, em razaõ das suas 
grandes crueldades […]” (GL, nº 49, 5 de dezembro de 1716: 275) 

 
“Chegou de noyte a Tullibardine, & a Ardoch lugares distantes, hum 10. 

milhas, outro 4. de Sterling, & justamente na mesma distancia de Perth, ficando 
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o Duque de Argile no segundo com a retaguarda, & o General Cadogan com a 
vanguarda no primeyro.” (GL, nº 12, 21 de março de 1716: 54) 
 

“Movido o meu Real animo do apreço e gratidão que tão justamente me 
merecem os eminentes e assignalados serviços com que não poucos dos meus 
benemeritos Vassallos tem contribuido e contribuem, tanto para a concordia e 
tranquillidade dos povos dos meus dominios das Indias, como para a reducção e 
desengano dos que ousada e cegamente intentárão quebrar os estreitos laços que 
os unem com os seus irmãos da Europa, e a huns e a outros com a minha Coroa 
e Real Pessoa” (GL, nº 87, 14 de abril de 1815: [I-II]) 

 
“Sem embargo disto, os periodicos de París, fiados sem duvida na falta de 

reflexão e de bom sizo dos seus leitores, se tem atrevido a fingir alborotos e 
maquinações forjadas em Hespanha contra este mesmo Soberano, justamente 
quando toda a nação a huma voz bemdiz a Providencia Divina por lhe ter dado 
hum Rei que não conhece outra occupação, outros desejos, nem outro recreio 
senão procurar o bem de seus vassallos.” (GL, nº 96, 25 de abril de 1815: [II]) 

 
“Sua benigna Providencia, que governa sobre nós, e que converte mesmo o 

mal em bem, permittio que o espirito de rebellião, que em França se conservava 
occulto, rompesse justamente no momento em que os Soberanos e os Povos, em 
estado de poderoso apercebimento, se achavão alerta […]” (GL, nº 186, 9 de 
agosto de 1815: [II]) 

 
No século XVIII, das 5 ocorrências do advérbio justamente, 4 assumem um 

sentido qualitativo, como é visível no primeiro exemplo apresentado (devido às 
crueldades cometidas, foi justo que tenha sido assassinado). No caso do 
segundo exemplo, estamos perante um sentido diferente, assumindo-se como 
focalizador, que chama a atenção de um determinado constituinte, sinónimo de 
“precisamente”. No século XIX, este uso está mais generalizado, como é claro 
pelos dois últimos exemplos, reveladores de um trajeto de mudança associado a 
este advérbio, que passa a funcionar também como um focalizador, ainda que 
não tenha desaparecido o seu valor qualitativo, visível na primeira frase do 
século XIX. 
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4. Finalmente 
 

“Assegura-se que o Duque Regente quer estabelecer seis tribunaes de 
Conselho, a saber, de Estado, de Consciẽcia, (de que o Cardeal de Noailhes será 
Presidente) de Guerra, de Ultramar, de Fazenda, & de Commercio; & 
finalmente este Principe faz particular estudo de contentar o povo.” (GL, nº 10, 
12 de outubro de 1715: 51) 

 
“Leo-se ante hontem finalmente, & o dito Secretario pertende faça a Dieta 

com a mayor brevidade representaçaõ a S. Mag Imp. do que ElRey seu amo 
pertende […]” (GL, nº 50, 12 de dezembro de 1716: 282) 

 
“He certo que os exemplos disto erão raros, porém os talentos ainda são 

mais raros que os exemplos, e em huma sociedade bem constituida, ainda he 
mais rara a precisão de hum talento superior para governar, do que he raro o 
mesmo talento. Finalmente, não havia em França lei alguma para excluir 
cidadão algum de qualquer emprego, e não se havia mister, torno a dizer, senão 
grandes talentos ou grandes serviços para chegar a todos os cargos.” (GL, nº 31, 
6 de fevereiro de 1815: [I]) 

 
“Conseguio finalmente a Guarda Nacional dispersar esta canalha, e 

esperamos que os Generaes Alliados não farão responsaveis por taes excessos 
os pacificos habitantes; os quaes nada tanto desejão como vêr abatida esta 
amotinadora gentalha, e que se tirem as armas daquellas mãos ás quaes nunca se 
devêrão ter confiado.” (GL, nº 179, 1 de agosto de 1815: [V]) 

 
Estamos, mais uma vez, perante um caso de um advérbio que pode ser 

classificado como ambíguo, tendo em conta a possibilidade de duas leituras 
para que apontam os excertos. Normalmente, este advérbio surgia, tal como 
ainda hoje, para estabelecer uma relação lógica entre as partes do texto, como 
um conetivo, sinónimo de “por fim, por último”. Esta é a leitura que fazemos 
relativamente aos primeiros exemplos de cada século; contudo, parece-nos que 
o advérbio surge com uma aceção diferente nos segundos excertos, deixando 
transparecer um juízo de valor do redator, que poderia ser parafraseável pela 
expressão (“até que enfim”). 
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5. Naturalmente 
 

“Nesta materia naturalmente formosissima, & digna naõ só da mais 
plausivel, & mais gostosa, mas tambem da mais douta, & mais generosa 
curiosidade, teraõ abundantissimamente com que se divertir, os mais doutos 
curiosos; porque ella neste livro foy ponderada com a novidade de muytas 
cousas, que por nenhum Escritor foraõ ainda ditas.” (GL, nº 47, 21 de novembro 
de 1716: 264) 

 
“Assim, o numero das plantas descriptas por Mr. de Candolle, na sua obra 

(que forma 6 volumes em 8.º grande), e que crescem naturalmente no sólo da 
França, sóbe a 6000, isto he, a quasi huma quinta parte dos vegetaes conhecidos 
em toda a superficie do Globo.” (GL, nº 281, 28 de novembro de 1815: [III]) 

 
“Jámais podem as frazes pomposas de hum advogado eloquente, converter 

em boa huma causa naturalmente má […]” (GL, nº 125, 30 de maio de 1815: 
[IV]) 

 
“Recebemos a Gazeta de Madrid de 25 do corrente, a qual nos não dá 

nenhuma noticia mais moderna de França que as do Paquete ultimo; o que 
naturalmente era de esperar pela brevidade com que este veio, e que trouxe 
noticias de París até 15.” (GL, nº 179, 1 de agosto de 1815: [VIII]) 

 
“Não sendo conforme á razão, nem á justiça, que depois de quarenta annos 

se conservem ainda os mesmos salarios das Companhas, arbitrados pelo Aviso 
de doze de Fevereiro de mil setecentos setenta e cinco, quando a mudança, 
augmento, e carestia de todos os objectos precisos para a necessaria subsistencia 
tem feito crescer o seu preço, como naturalmente acontece, ficará vencendo 
daqui em diante cada homem de serviço no tempo das armações duzentos e 
quarenta réis por dia […]” (GL, nº 287, 5 de dezembro de 1815: [III]) 

 
No século XVIII, temos apenas duas ocorrências deste advérbio, sendo o 

mesmo usado para modificar o sentido do adjetivo que lhe sucede. No século 
XIX, para além desta situação, visível no segundo exemplo (causa naturalmente 
má), verificamos que o advérbio surge também associado ao verbo com um 
sentido de modo (as plantas crescem de modo natural). Por fim, nas duas 
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últimas frases, surge-nos afastado desta noção de modo, podendo ser 
classificado como advérbio de frase modal, que tem como função transmitir a 
pressuposição do falante relativamente à veracidade da proposição que se segue. 
A mudança semântica registada neste advérbio deve-se também às alterações da 
posição que o mesmo ocupa na frase. Atualmente, está generalizado o seu uso 
como advérbio de frase, sendo rara a sua utilização com sentido de modo. 

 
6. Effectivamente, felizmente 

 
“Medita-se em huma empreza contra aquelle Reyno, & se determina obrar 

taõ effectivamente da nossa parte, que ElRey de Dinamarca possa executar os 
seus designios sobre a Provincia de Schonia, para que sendo por ambas as 
partes acometidos os Suecos, se resolvão a aceitar a paz, & possa S. Mag. 
empregar todas as suas forças contra os infieis.” (GL, nº 14, 4 de abril de 1716: 
61) 

 
“O Emperador mandou logo escrever a todos os circulos do Imperio, para 

fazerem prender ao dito Marquez em qualquer parte onde fosse achado; o que 
effectivamente se executou em Staden […]” (GL, nº 31, 1 de agosto de 1716: 
158) 

 
“[…] as Ordens que forem mais adequadas para effectivamente impedir 

que, durante o tempo em que ficar sendo licito o continuar o Trafico de 
Escravos, segundo as Leis de Portugal, e os tratados subsistentes entre as duas 
Coroas, se canse qualquer estorvo ás Embarcações Portuguezas, que se 
dirigirem a fazer o Commercio de Escravos ao Sul da Linha […]” (GL, nº 255, 
28 de outubro de 1815: [II]) 

 
Na primeira ocorrência, effectivamente é um advérbio qualitativo, que está 

a ser intensificado por outro advérbio (“tão”). Por sua vez, na segunda e terceira 
ocorrências, ele funciona com o sentido que apresenta atualmente, como um 
advérbio de frase. No século XIX, não encontramos nenhuma ocorrência deste 
advérbio expressando modo. 

 
“O Notario General da Coroa se tem reconciliado com o Graõ General do 

exercito della. Todas estas circunstancias cõ a do tumulto do exercito Lituano, a 
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disposição que se vè em ElRey de querer dar gosto aos Vassallos, & as grandes 
diligencias do Principe Dalhoruchy, & do Bispo de Cujavia tem disposto de tal 
sorte os animos de todos, que se espera concluir felizmente o tratado; 
promettendo huns, & outros não se lembrarem mais do passado.” (GL, nº 39, 26 
de setembro de 1716: 206) 

 
“Pela melhora deste Principe, que salvou felizmente da sua enfermidade de 

bexigas se cantou o Te Deum, na Igreja de Santo Andre, onde assistio toda a sua 
familia, o seu Conselho, & os principaes officiaes da sua Casa, & de noyte 
houve huma magnifica cea no seu Palacio, com grandes festejos.” (GL, nº 42, 
17 de novembro de 1716: 227) 

 
“O direito necessario á conservação da sociedade he sanccionado pela 

Divindade, que tudo ordenou para que os homens vivessem pacifica e 
felizmente […]” (GL, nº 50, 28 de fevereiro de 1815: [III]) 

 
“Felizmente, a bem da Justiça e das Artes, chegárão os Soberanos alliados 

a tempo a París” (GL, nº 179, 1 de agosto de 1815: [VII]) 
 
Nos primeiros exemplos de cada século, temos uma aceção do advérbio 

como qualitativo, que pode ser parafraseável por “de modo feliz, satisfatório, 
com eficácia”, sentido este que já não encontramos no português atual. Se, no 
século XVIII, é este o sentido que predomina, no século XIX é claro o percurso 
de mudança percorrido pelo advérbio, que começa a perder esta característica 
semântica e se aproxima do sentido que atualmente apresenta, enquanto 
advérbio de frase que é usado para expressar a opinião do falante em relação ao 
que é dito: neste caso, exprime um estado de felicidade do redator, que aprecia o 
facto de eles terem chegado a tempo.  

Esta alteração é acompanhada de uma mudança na posição ocupada pelo 
advérbio, que passa de uma posição interna na oração, próxima do verbo, para 
uma posição mais periférica, no caso da última frase, início da oração. 

Deste modo, é notória a evolução histórica presente nestes advérbios que 
tiveram os seus valores alterados, passando de advérbios com sentido de modo, 
localizados normalmente perto do verbo que modificam, a advérbios de frase, 
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usados para expressar o posicionamento do falante/escritor relativamente ao que 
é dito na proposição.253

 
  

Concluindo, através destes exemplos ficou patente que alguns advérbios 
terminados em –mente são polissémicos e alguns deles percorrem uma trajetória 
unidirecional de mudança por gramaticalização, sendo que ao longo do tempo 
perdem as características semânticas de itens lexicais e acabam por assumir 
valores mais abstratos, com funções mais pragmáticas. Na linha dos advérbios 
estudados por Traugott (1995), verificamos que eles percorrem um trajeto de 
advérbios internos à oração a advérbios sentenciais. Esta mudança semântica é, 
muitas vezes, acompanhada de uma mudança na posição que ocupam na frase, 
como ficou também demonstrado. 

                                                      
253 Moraes Pinto (2008: 99), na sua análise diacrónica, na qual descreve o comportamento dos 
advérbios qualitativos e modalizadores em –mente, dá conta deste fenómeno: “Observou-se que 
alguns advérbios em –mente seguem uma trajetória unidirecional de mudança (qualitativo > 
modalizador), nos moldes dos advérbios estudados por Traugott (1995), passando de advérbios 
internos à cláusula a advérbios sentenciais.”  
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4.3.11 Verbos 
 

Os verbos ocupam o segundo lugar no que diz respeito à coluna das 
ocorrências e também das formas diferentes e apresentam valores muito 
aproximados nos dois séculos. 

  
GL-Setecentista 

Ocorrências Média 
Formas 

diferentes Média 
69802 20,18% 8150 32,95% 

Tabela 139: A frequência e distribuição percentual dos verbos 
 na GL-Setecentista  

 
GL-Oitocentista 

Ocorrências Média 
Formas 

diferentes Média 
166258 19,30% 15664 33,34% 

Tabela 140: A frequência e distribuição percentual dos verbos 
 na GL-Oitocentista 

 
4.3.11.1 Riqueza vocabular nos verbos 

 
Seguindo a mesma metodologia usada para os nomes e adjetivos, 

decidimos calcular a riqueza vocabular ao nível dos verbos. Com efeito, 
dividimos o total de formas diferentes desta classe, simbolizado por F, pelo total 
de ocorrências da mesma, simbolizado por P, nos dois séculos.  

 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

F=8150 
P=69802 

       f= = 0,1167=11,67% 

F=15664 
P=166258 

       f= = 0,0942=9,42% 

Tabela 141: Riqueza vocabular presente nos verbos 
 
Mais uma vez se confirmam os resultados obtidos para as outras classes, 

que indicam uma superioridade da riqueza vocabular no século XVIII, ainda 
que não haja uma diferença muito significativa entre os dois períodos. 
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Relativamente às quarenta formas verbais mais frequentes, obtivemos os 
seguintes resultados, que apresentamos nas tabelas que se seguem, das quais 
destacamos as formas comuns a negrito: 

 
4.3.11.2 Formas verbais mais frequentes 

 

Forma verbal Frequência 
Tempo/Modo/ 

formas nominais Nº/Pessoa 
tem <ter> 900 presente-indicativo 3ª-singular 

foy <ser>, <ir> 544 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 
fez <fazer> 523 pretérito perfeito - 

indicativo 
3ª-singular 

fazer <fazer> 522 infinitivo impessoal  
haver <haver> 400 infinitivo impessoal  
havia <haver> 364 pretérito imperfeito-

indicativo 
3ª-singular 

chegou <chegar> 312 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 
tinha <ter> 300 pretérito imperfeito-

indicativo 
3ª-singular 

dizem <dizer> 292 presente-indicativo 3ª-plural 
ha <haver> 263 presente-indicativo 3ª-singular 

feyto <fazer> 257 particípio passado  
ser <ser> 249 infinitivo impessoal  
he <ser> 235 presente-indicativo 3ª-singular 

mandou<mandar> 232 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 
dar <dar> 222 infinitivo impessoal  

chegado<chegar> 222 particípio passado  
passar <passar> 217 infinitivo impessoal  
foraõ <ser><ir> 214 pretérito perfeito-indicativo 3ª-plural 

acha <achar> 208 presente-indicativo 3ª-singular 
havendo<haver> 192 gerúndio  
fizeraõ <fazer> 179 pretérito perfeito-indicativo 3ª-plural 

teve <ter> 174 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 
deu <dar> 168 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 

partio <partir> 168 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 
tinhaõ <ter> 165 pretérito imperfeito-

indicativo 
3ª-plural 

haverem <haver> 165 infinitivo pessoal 3ª-plural 
espera <esperar> 159 presente-indicativo 3ª-singular 
passou <passar> 157 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 

està <estar> 143 presente-indicativo 3ª-singular 
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estava <estar> 142 pretérito imperfeito-
indicativo 

1/3 singular 

ver <ver> 141 infinitivo impessoal  
mandado<mandar> 138 particípio passado  

diz <dizer> 134 presente-indicativo 3ª-singular 
tomar <tomar> 130 infinitivo impessoal  
achaõ <achar> 126 presente-indicativo 3ª-plural 

era <ser> 126 pretérito imperfeito-
indicativo 

1/3ªsingular 

faz <fazer> 124 presente-indicativo 3ª-singular 
fazem <fazer> 121 presente-indicativo 3ª-plural 

entende<entender> 121 presente-indicativo 3ª-singular 
mandar <mandar> 121 infinitivo impessoal  

Tabela 142: 40 formas verbais mais frequentes na GL-Setecentista 
 

Forma verbal-
lema Frequência 

Tempo/Modo/ 
formas nominais Nº/Pessoa 

tem  <ter> 2020 presente-indicativo 3ª-singular 
he <ser> 1770 presente-indicativo 3ª-singular 

ha <haver> 1349 presente-indicativo 3ª-singular 
foi <ser>, <ir> 1173 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 

ser <ser> 1010 infinitivo  
fazer <fazer> 741 infinitivo  

são <ser> 687 presente-indicativo 3ª-plural 
está <estar> 652 presente-indicativo 3ª-singular 
tinha <ter> 598 pretérito imperfeito-

indicativo 
1/3ªsingular 

ter <ter> 529 infinitivo  
estão <estar> 506 presente-indicativo 3ª-plural 
hão <haver> 468 presente-indicativo 3ª-plural 
deve <dever> 454 presente-indicativo 3ª-singular 

forão<ser>;<ir> 440 pretérito perfeito-indicativo 3ª-plural 
póde <poder> 425 presente-indicativo 3ª-singular 

dar <dar> 405 infinitivo  
será <ser> 383 futuro-indicativo 3ª-singular 
era <ser> 382 pretérito imperfeito-

indicativo 
1/3ªsingular 

havia <haver> 372 pretérito imperfeito-
indicativo 

1/3ªsingular 

sido <ser> 369 particípio passado  
fez <fazer> 363 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 

quizer <querer> 350 futuro-conjuntivo 1/3ªsingular 
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chegou <chegar> 349 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 
poder <poder> 330 infinitivo  
estava <estar> 322 pretérito imperfeito-

indicativo 
1/3ªsingular 

diz <dizer> 316 presente-indicativo 3ª-singular 
tinhão <ter> 313 pretérito imperfeito-

indicativo 
3ª-plural 

tendo <ter> 310 gerúndio  
faz <fazer> 289 presente-indicativo 3ª-singular 

devem <dever> 277 presente-indicativo 3ª-plural 
feito <fazer> 264 particípio passado  
serão <ser> 255 futuro-indicativo 3ª-plural 
deo <dar> 246 pretérito perfeito-indicativo 3ª-singular 

dizem <dizer> 229 presente-indicativo 3ª-plural 
vêr <ver> 226 infinitivo  

saber <saber> 217 infinitivo  
seja <ser> 216 presente-conjuntivo 1/3ªsingular 

acha <achar> 210 presente-indicativo 3ª-singular 
vai <ir> 210 presente-indicativo 3ª-singular 

pôr <pôr> 206 infinitivo  
Tabela 143: 40 formas verbais mais frequentes na GL-Oitocentista 

 
Nas duas tabelas, verificamos que se destacam os verbos ser,254

No século XVIII, sobressai o verbo fazer, com seis formas diferentes num 
total de 1726 ocorrências (18,03%). Depois deste, verificamos que cinco das 
formas mais frequentes nesta tabela pertencem ao verbo haver (14,46%), cinco 
ao verbo ser (14,29%), quatro ao verbo ter (16,08%), três ao mandar (6,17%) e 
com duas formas diferentes temos os verbos chegar (5,57%), dizer (4,45%), dar 
(4,07%), passar (3,90%), achar (3,49%) e estar (2,98%). Os restantes verbos 
ocorrem apenas com uma forma diferente. São eles: partir, esperar, ver, tomar, 
entender.  

 ter e haver, 
que podem funcionar como verbos auxiliares e correspondem a 44,83% das 40 
formas verbais mais frequentes na GL-Setecentista e a 51,17% na GL-
Oitocentista. 

                                                      
254 Alerte-se para a possibilidade de homonímia relativamente às formas verbais foi/foy e 
foraõ/forão, cujo processo de desambiguação exigiria uma análise de cada contexto para 
determinar se se trata do verbo ser ou ir, tarefa muito morosa que não iremos levar a cabo de 
momento.   
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No século XIX, o verbo ser continua a liderar, mas surge com uma 
frequência mais elevada (33,04%), uma vez que entre as vinte formas mais 
frequentes, 10 pertencem ao lema do verbo ser. O verbo haver ocupa o segundo 
lugar, com 4 formas diferentes, correspondendo a um total de 10,82%, enquanto 
que o seu concorrente durante toda a história da nossa língua, o verbo ter, surge 
no corpus com 5 formas diferentes, que correspondem, no entanto, a uma 
percentagem inferior, de 9,74% relativamente ao total das 40 formas verbais 
mais frequentes da GL-Oitocentista. Com 3 formas diferentes temos outro verbo 
auxiliar, estar, representando 9,74% e com 4 formas o verbo fazer (8,19%).   

Os verbos poder (3,73%), dever (3,61%), dar (3,22%) e dizer (2,69%) 
apresentam-se, nesta lista, com duas formas diferentes. Os restantes verbos 
ocorrem apenas com uma forma, a saber: querer, vêr, saber, achar, pôr. 

Tal como já havíamos referido, a negrito temos as 20 formas que se 
repetem nos dois séculos, que integram a lista das 40 formas verbais mais 
frequentes do corpus: ha, havia, he, foi/foy, forão/forão, ser, tinha, tinhão, tem, 
estava e acha, ver, dizem, chegou, dar, deo/deu, feito, faz, fez, fazer. Neste 
sentido, verificamos que metade delas se repete nos dois períodos temporais 
estudados e que se destacam, como já tínhamos verificado, os verbos ter, haver, 
ser, estar que podem funcionar como auxiliares255 e, na categoria dos verbos 
plenos, o verbo fazer, com 4 formas diferentes repetidas nos dois séculos. Este 
verbo de ação256

                                                      
255 Mário Vilela (1999: 67-68) diz-nos que os verbos se podem dividir em plenos e auxiliares: 

 atinge, na GL-Setecentista, valores elevados de ocorrência e de 

O gramatical e o lexical diferenciam-se ainda no que tradicionalmente se exprime 
por verbo “pleno” e verbo “auxiliar”. O verbo pleno é o verbo cujo conteúdo se 
dirige directamente para a configuração da processualidade existente no mundo 
extralinguístico e que gramaticalmente pode funcionar como predicado da frase 
sem qualquer apoio ou suporte. O verbo auxiliar é o verbo em que o peso 
gramatical é preponderante, ou porque o verbo se deslexicalizou e reforçou o seu 
peso gramatical (gramaticalizando-se) e necessita de um verbo pleno para poder 
funcionar como predicado. Neste caso, trata-se de verbos cuja função é só a de 
serem “auxiliares”, ou de verbos que podem funcionar como verbos plenos e como 
verbos auxiliares”. 

256 Segundo Mário Vilela (1999: 62-63), e tendo em conta o significado genérico dos lexemas 
verbais, podemos ter verbos de acção/actividade, verbos de processo e verbos de estado.  

Os verbos de acção são aqueles em que a “processualidade” tem como ponto de 
partida um “Agente”, implicam um “fazer”. O verbo fazer é precisamente o pró-
verbo desta classe de verbos […]  
Os verbos de processo são os verbos que designam mudança nas entidades às 
quais os verbos se aplicam e implicam um “acontecer”, um “um passar-se com” 
[…] 
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formas diferentes, não só entre as 40 formas verbais mais frequentes do corpus, 
mas em todo este texto, ultrapassando os verbos ser, ter e haver, 
correspondendo a 3,37% das ocorrências verbais, e a mais do dobro do valor 
que ele atinge, no século XIX, 1,57%. Este verbo indica uma atividade, uma 
ação levada a cabo por um agente, um sujeito que age, faz algo, o que nos 
mostra que, neste texto, o redator assume uma preocupação em descrever a 
realização de ações, que têm como ponto de partida um determinado agente. 

 
4.3.11.3 Modos, tempos e formas nominais 

 
De seguida, tentamos perceber a forma como os modos, tempos e formas 

nominais se encontram distribuídos no corpus, o que nos conduziu à tabela e 
gráficos que se seguem. 

 
Tempos/modos/ 
formas nominais GL-Setecentista 

 Freq. Média Formas 
diferentes Média 

Presente  do indicativo 30515 27,70% 2052 17,75% 
Pretérito perfeito do 
indicativo 

8429 7,65% 1219 10,54% 

Pretérito imperfeito do 
indicativo 

2936 2,66% 452 3,91% 

Pretérito mais-que-
perfeito do indicativo 

2906 2,64% 768 6,64% 

Futuro do indicativo 1955 1,77% 555 4,80% 
Presente do conjuntivo 9286 8,43% 578 5% 
Pretérito imperfeito do 
conjuntivo 

621 0,56% 243 2,10% 

Futuro do conjuntivo 6232 5,65% 945 8,18% 
Imperativo257 19888  18,06% 1084 9,38% 
Condicional 440 0,39% 157 1,36% 
Infinitivo impessoal 10684 9,70% 1218 10,54% 
Infinitivo pessoal 8696 7,89% 1017 8,80% 

                                                                                                                                  
Os verbos de estado são os verbos com que se configura verbalmente a duração de 
um ser, a permanência de um estado, sem que, com isso, se implique a completa 
imutabilidade […]” 

257 Os valores elevados do imperativo, tal como acontece com o pretérito mais-que-perfeito, 
podem ser explicados pela ambiguidade que leva a uma duplicação das entradas nos dicionários.  
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Gerúndio 2495 2,26% 594 5,14% 
Particípio passado 5044 4,58% 676 5,85% 
Total 110127 100% 11558 100% 

Tabela 144: Modos, tempos e formas nominais na GL-Setecentista  
 

Tempos/modos/ 
formas nominais GL-Oitocentista 

 Freq. Média Formas 
diferentes Média 

Presente  do indicativo 79541 30,64% 4647 20,61% 
Pretérito perfeito do 
indicativo 

14433 5,56% 2174 9,64% 

Pretérito imperfeito do 
indicativo 

6620 2,55% 977 4,33% 

Pretérito mais-que-
perfeito do indicativo 

3238 1,25% 873 3,87% 

Futuro do indicativo 9051 3,49% 1051 4,66% 
Presente do conjuntivo 20958 8,07% 1306 5,80% 
Pretérito imperfeito do 
conjuntivo 

1250 0,48% 457 2,03% 

Futuro do conjuntivo 16123 6,21% 1978 8,77% 
Imperativo258 46578  17,94% 2604 11,55% 
Condicional 1140 0,44% 363 1,61% 
Infinitivo impessoal 24636 9,49% 1948 8,64% 
Infinitivo pessoal 20901 8,05% 2112 9,37% 
Gerúndio 3346 1,29% 738 3,27% 
Particípio passado 11812 4,55% 1321 5,86% 
Total 259627 100% 22549 100% 

Tabela 145: Modos, tempos e formas nominais na GL-Oitocentista 
 

Quando olhamos para estas tabelas, sobressaem de imediato os valores 
elevados que colocam o presente do indicativo em posição de destaque, 
principalmente nas ocorrências, distanciando-se largamente dos valores obtidos 
pelo pretérito perfeito, que ocupa o segundo lugar. 

Este número elevado de formas no presente do indicativo prende-se com os 
diferentes valores que podem estar associados a este tempo verbal, que se usa 
não só para enunciar um facto atual, mas também pode ser usado para marcar 
um facto futuro, como fica claro pelos exemplos que se seguem: 
                                                      
258 Os valores elevados do imperativo, tal como acontece com o pretérito mais-que-perfeito, 
podem ser explicados pela ambiguidade que leva a uma duplicação das entradas nos dicionários.  
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“Depois de amanhãa se espera nesta Cidade o Senhor Lesle, que vem da 
Corte de Hespanha pela via de Genova.” (GL, nº 36, 5 de setembro de 1716: 
191) 

“[…] Mr. Humboldt parte amanhã para Francfort.” (GL, nº 295, 14 de 
dezembro de 1815: [IV]) 

 
Por sua vez, pode também ser usada uma locução verbal para exprimir um 

“presente futuro”, formada por um verbo auxiliar no presente e o verbo 
principal no infinitivo, através da construção haver de + infinitivo (haõ de tirar, 
GL-Setecentista; hão de ficar, GL-Oitocentista) ou ir+infinitivo (vay negociar, 
GL-Setecentista; vão dissolver, GL-Oitocentista). 

Outra possibilidade de ocorrência de verbos no presente decorre da 
utilização do pretérito perfeito composto, que é construído com os auxiliares ter 
ou haver no presente, juntamente com o particípio passado dos verbos 
principais: tem avançado, havemos perdido (GL-Setecentista); tem chegado, 
havemos conservado (GL-Oitocentista). 

Desta forma, como ficou claro pelos exemplos, a utilização do presente 
nem sempre é sinónimo de uma alusão a acontecimentos atuais. 

O segundo lugar dos tempos verbais do modo indicativo é precisamente 
ocupado, nas duas centúrias, pelo pretérito perfeito, na sua forma simples, que 
“[…] tem como significado nuclear a representação do acontecer verbal no 
passado. Em oposição ao imperfeito, o perfeito exprime sobretudo os 
acontecimentos fechados, completos e realizados.” (Vilela 1999: 165). Para 
além das formas verbais no pretérito perfeito simples, é também de registar a 
ocorrência da forma composta, que é usada para designar “ […] um acontecer 
começado no passado mas que tem repercussão ou continuidade no presente” 
(Vilela 1999: 165). 

No século XVIII temos 587 ocorrências deste tempo composto com o 
verbo auxiliar ter e 25 com o haver; no texto do século XIX o verbo auxiliar 
preferido para constituir este tempo composto volta a ser o verbo ter, com 1392 
ocorrências, valor que contrasta com as 125 formas verbais constituídas com o 
verbo haver.259

                                                      
259 Se tivermos em conta estes verbos auxiliares no pretérito imperfeito, usados para construir o 
pretérito mais-que-perfeito composto, notamos uma alteração relativamente à preferência 
manifestada pelo verbo ter, quando usado no presente. Deste modo, na GL-Setecentista, registam-
se 366 ocorrências com o verbo haver contra 296 com o verbo ter, que o coloca aqui em segundo 
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Atente-se em alguns exemplos retirados da Gazeta:   
“A Rainha partio hontem desta Cidade para ver ElRey seu marido no 

Campo de Stralsund, donde se avisa que o General Arnheim tem ganhado o 
Forte de Swina, & reduzido à obediencia todo o terreno da Ilha de Uzedom, 
onde fez perto de 600. Suecos prizioneyros.” (GL, nº 44, 31 de outubro de 1716: 
238) 

“Nós atè-gora havemos perdido sómente 300. homens neste sitio.” (GL, nº 
44, 31 de outubro de 1716: 238) 

«As noticias que tenho tido da grande empreza que haveis traçado, e que 
executais, me tem, Senhor, inspirado tanta estima como admiração.” (GL, nº 1, 
2 de janeiro de 1815: [I]) 

«Vós viestes em soccorro da Nação, inquieta sobre todos os seus 
interesses, aggravada em seus mais caros sentimentos, offendida na sua 
dignidade, e a estrada que vós haveis decorrido desde as margens do 
Mediterraneo até á Capital, offereceo a imagem de hum longo triunfo.” (GL, nº 
97, 26 de abril de 1815: [III]) 

 
Estas frases são exemplificativas das características desta forma composta, 

que pode comportar diferentes valores aspetuais (iterativo ou durativo), no 
sentido em que expressa a repetição de um facto ou a continuidade do mesmo 
até ao momento presente. 

Com valores muito inferiores, temos o pretérito imperfeito, que designa um 
passado que não está concluído, denotando uma ideia de continuidade, de 
duração. Tal como refere Vilela (1999: 166-167): 

 
O imperfeito é o verdadeiro actualizador gramatical do aspecto, 
em que se salientam as seguintes subdivisões: 
-referência ao evento como algo em curso; 
- referência a cada uma das fases constitutivas da temporalidade 
interna do acontecer (fase inicial, intermediária e final: o tempo é 
parcializado e dividido); 
- a referência a algo como sendo um estado resultante de um 
processo anterior. 

 

                                                                                                                                  
lugar. Já no século XIX, a tendência é inversa, ainda que não se verifique uma diferença tão 
acentuada entre os dois, como acontecia quando os auxiliares se encontravam no presente: 303 
com o verbo haver e 556 com o verbo ter.  



324 
 

Atente-se nas frases retiradas da Gazeta: 
“As cartas de Varsovia dizem, que o Principe de Repnin marchava por 

Curlandia com as tropas Moscovitas que governa, para formar hum pè de 
Exercito nas fronteyras de Prussia.” (GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 18) 

“[…] alguns pequenos destacamentos de marinheiros e soldados fazião 
frequentes desembarques, e acossavão continuamente o inimigo, tomando o que 
pertence ao Governo, e respeitando o que toca aos particulares.” (GL, nº 4, 5 de 
janeiro de 1815: [II]) 

Por último, queremos apenas destacar os valores do futuro, uma vez que, se 
nas formas diferentes os dois séculos se aproximam com 4,80% e 4,66% para os 
séculos XVIII e XIX respetivamente, no que concerne aos valores obtidos para 
as ocorrências deste tempo, estes são extremamente diferentes de um século 
para o outro, sendo que na GL-Oitocentista quase duplicam, passando de 1,77% 
para 3,49%, evidenciando uma preocupação com os acontecimentos posteriores 
ao momento da enunciação. 

“ […] falla se em que o Principe Eugenio chegará a Hungria, a dar algũas 
ordens às tropas Imperiaes; mas ainda se não sabe se ficaráõ acantonadas, ou se 
se formará exercito.” (GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 18) 

 
“[…] se o anno passado ha de ser eternamente memoravel pelo estrondo 

das victorias que conquistárão a paz da Europa, desthronárão o Despota, e 
restituírão os thronos aos legitimos Soberanos, não o ficará sendo menos o 
presente pelo complemento que a esta grande obra hão de pôr os Monarcas por 
meio do Congresso de Vienna, cujas decisões acertadas esperamos satisfarão a 
toda a familia Européa.” (GL, nº 1, 2 de janeiro de 1815: [III]) 

 
Esta última frase mostra-nos que, para além do futuro sintético, temos a 

possibilidade de exprimir valores associados ao futuro (usado para indicar 
factos prováveis, posteriores ao momento da enunciação ou a intenção de 
realizar algo no futuro) através de um futuro analítico, construído com a locução 
verbal com o presente do indicativo do verbo haver + preposição de + infinitivo 
do verbo principal (ha de ser, hão de pôr). 
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Por fim, registamos a predominância do modo indicativo,260

O modo conjuntivo,

 com 42,42% 
na GL-Setecentista e 43,49% na GL-Oitocentista, sendo que, dentro deste, se 
destaca o presente, com mais de metade das ocorrrências. Tendo em conta o 
significado do modo indicativo, usado para exprimir um facto considerado 
como certo, ou real, quer tenha como referência o presente, passado ou futuro, 
percebemos que este seria o modo preferencial num texto que pretende dar a 
conhecer as novas do país e do estrangeiro. 

261

Terminamos esta incursão pelos tempos, modos e formas nominais com a 
referência ao particípio passado, com uma percentagem significativa de 4,58% e 
4,55%, valores que, associados ao predomínio dos verbos auxiliares, nos 
indicam uma utilização considerável dos tempos compostos. 

 associado à expressão de um facto como algo 
incerto, duvidoso, irreal, surge com percentagens aproximadas nos dois séculos 
(14,64% na GL-Setecentista e 14,76% na GL-Oitocentista), em que sobressai 
claramente o presente, com 8,43% e 8,07% nos séculos XVIII e XIX, 
respetivamente. 

 
4.3.11.4 Terminações verbais 

 
Num momento seguinte, decidimos analisar as terminações destes tempos 

verbais numa base comparativa entre os dois séculos, através de exemplos que 
remetem para as terminações regulares de cada pessoa e tempo verbal, 
passando, em seguida, à análise dos casos irregulares.  

 
 
 
 
 
 

                                                      
260 “O indicativo é a forma básica dos modos: representa o conteúdo do enunciado como um 
facto, denota o realmente existente, o previsível e o que está em vias de se realizar.” (Vilela 1999: 
173). 

261 […] as formas do CONJUNTIVO enunciam a acção do verbo como eventual, 
incerta, ou irreal, em dependência estreita com a vontade, a imaginação ou o 
sentimento daquele que as emprega. Por isso, as noções temporais que encerram 
não são precisas como as expressas pelas formas do INDICATIVO, denotadoras de 
acções concebidas em sua realidade. (Cunha e Cintra 1999: 471).  
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4.3.11.4.1  Modo indicativo 
4.3.11.4.1.1 Presente 

 
Comecemos com os tempos do indicativo, neste caso com o presente: 

Pessoas GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

1ª pessoa do 
singular 

asseguro, 
duvido 
rogo 

perdoo 

agradeço, 
devo 
tenho 
morro 

peço 

2ª pessoa do 
singular - - - 

3ª pessoa do 
singular 

continua, 
considera 

està 

pertence, deve 
 

refere, 
prohibe 

 

1ª pessoa do 
plural 

Rogamos 
desejamos 
estamos 

perdemos 
podemos 

ouvimos 
investimos 

2ª pessoa do 
plural 

Dais 
desejais 

testemunhais 

fazeis 
haveis (ides) 

3ª pessoa do 
plural 

Ameaçaõ 
fallaõ 

determinão 
levantam 

dizem 
devem 

 

possuem 
divertem 
consistẽ 

Tabela 146: Terminações do presente do indicativo na GL-Setecentista  
 

Pessoas GL-Oitocentista 

1ªconjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

1ª pessoa do 
singular 

declaro, 
renovo 
prézo 

offereço 
remetto 

prometto 

prohibo, 
venho, 
cumpro 

2ª pessoa do 
singular 

affoitas 
choras 

conheces 
prevês 
atreves 

ouves 
sentes 

3ª pessoa do 
singular 

obriga 
affirma 
inspira 

póde 
parece 

offerece 

pede 
garante 
adquire 

1ª pessoa do 
plural 

observamos 
damos 

julgamos 

lemos 
vemos 

dizemos 

prevenimos 
dirigimos 

presumimos 
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2ª pessoa do 
plural 

jurais 
estais 

representaes 
expressaes 

haveis 
deveis 
fazeis 
tinheis 

persistis 
(ides) 

3ª pessoa do 
plural 

reclamão 
constão 

communicão 
accelérão 

concedem 
devem 
temem 

requerem 

partem 
sahem 

competem 
vêm 

Tabela 147: Terminações do presente do indicativo na GL-Oitocentista 
 

Tal como acontece atualmente, verificamos que existem alguns verbos que 
não se encaixam nestas regras, porque se encontram marcados pelo seu estatuto 
de irregularidade. Depois de apresentadas as tabelas com as terminações 
regulares de cada tempo, apresentamos exemplos destes verbos peculiares. 

 
Relativamente à primeira pessoa do singular, no século XVIII temos a 

terminação em -ou para um verbo da primeira conjugação (estou); em –ei para o 
verbo irregular haver, pertencente à segunda conjugação (heide). No século 
XIX, o número de formas na primeira pessoa aumenta significativamente e 
temos como exemplos para a terminação em –ou estou, sou, vou, dou e para a 
terminação em –ei hei, sei. Neste grupo, destacamos os vários exemplos 
pertencentes à segunda conjugação: posso, perco, ponho, digo, tenho, vejo, 
faço, leio, creio, entre muitos outros. 

A terceira pessoa do singular dos verbos da conjugação em –er pode 
terminar também na consoante –z, que ainda integra o radical, diz, faz (no 
século XIX temos também apraz e jaz). Para os verbos auxiliares ter, haver e 
ser temos as formas tem, ha e he respetivamente. No que concerne à conjugação 
em –ir, destacamos os verbos vir, convir e ir com as formas vem, convem e 
vai/vay (no século XIX temos apenas a primeira forma para representar o verbo 
ir). 

Na primeira pessoa do plural, podemos fazer referência aos verbos 
irregulares ser e ir, que surgem apenas no século XIX com as formas somos, 
vamos. 

Na segunda pessoa do plural, relativamente aos verbos da segunda 
conjugação, temos também a terminação em –endes para o verbo ter (tendes) e 
no século XIX encontramos a forma do verbo ser (sois), a terminação –
edes/êdes para o verbo ver (vedes/vêdes) e, por último, como exemplo da 
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terceira conjugação, não podemos deixar de mencionar a única forma que 
representa esta pessoa no texto do século XVIII: ides. 

Para terminar este tempo verbal, no que se refere à terceira pessoa do 
plural, percebemos que também existem determinados verbos que não seguem 
as terminações padrão, visíveis nos exemplos da tabela. Referimo-nos aos 
verbos da segunda e terceira conjugações haver, ir e ser (hão/haõ; vão/vaõ; 
sao/saõ/sam, formas do século XVIII, que surgem no século XIX com uma 
grafia única, a atual hão, vão, são). 

 
4.3.11.4.1.2 Pretérito perfeito e pretérito mais-que-perfeito 

 
De seguida, analisemos as terminações do pretérito perfeito e mais-que-

perfeito. 
 

Pessoas GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

1ª pessoa 
do 
singular 

fallei 
confessei 
desejei 
regeitei 
achey 

Recebi 
offendi 

reconheci 
- 

2ª pessoa 
do 
singular 

- - - 

3ª pessoa 
do 
singular 

ordenou 
formou 

 

Escreveo 
faleceo 
cedeu 
meteu 

Partio 
reduzio 
expedio 

1ª pessoa 
do plural 

ficamos 
deyxamos 

fizemos, tivemos 
perdemos 

investimos, 
ouvimos 

2ª pessoa 
do plural - - - 

3ª pessoa 
do plural 

ficaraõ, 
preparaõ 

espalharão 
começarão 
chegáraõ 

perderam, 
fizeram, 
fizerão, 

meterão, 
concorreraõ 

partiraõ 
investiraõ 
destruirão 
conduzirão 
referirão 

Tabela 148: Terminações do pretérito perfeito do indicativo na GL-Setecentista  
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Pessoas GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

1ª pessoa 
do singular 

assignei 
passei 
retirei 

manifestei 

recebi 
entendi 
promovi 
esqueci 

servi 
subi 

destrui 
contrahi 

2ª pessoa 
do singular Insultaste recebeste - 

3ª pessoa 
do singular 

começou 
executou 

abandonou 

recebeo 
escreveo 
benzeo 

dirigio 
expedio 
decidiu 

1ª pessoa 
do plural 

matamos 
publicámos 

ficámos 

rompemos 
perdemos 

 

extrahimos 
omittimos 
ferimos 

2ª pessoa 
do plural 

votastes 
deliberastes 

deixastes 

nascestes 
desenvolvestes 

seguistes 
abolistes 

persuadistes 

3ª pessoa 
do plural 

augmentárão 
entrárão 
voltárão 
enviarão 

recebêrão 
cedêrão 

morrêrão 

distinguirão 
dirigirão 

presidírão 

Tabela 149: Terminações do pretérito perfeito do indicativo na GL-Oitocentista 
 
Na primeira pessoa do singular, registamos o caso do verbo fazer, que 

apresenta a terminação irregular em –iz (fiz), ao que acrescentamos, no século 
XIX, também as formas irregulares estive, pude. 

Na terceira pessoa do singular, encontramos o verbo dar com uma 
terminação diferente dos restantes da sua conjugação, oscilando entre as formas 
–eo/–eu (deo/deu). Na segunda e terceira conjugações, temos muitos verbos 
com terminações irregulares: foy, fez, houve, teve, soube, quis (no século XIX 
surge também quiz), trouxe, disse, ouve, veyo. 

Na segunda conjugação, no século XVIII, constatamos a alternância entre 
as formas verbais terminadas em –eo e –eu; no entanto é clara a preferência pela 
primeira, como se comprova pela diferença numérica (166 ocorrências para as 
formas com –eu contrastam com as 685 ocorrências de formas com -eo). No 
século XIX, esta tendência é ainda mais acentuada, uma vez que encontramos 
apenas 3 ocorrências do ditongo -eu na mesma forma verbal (deu);262

                                                      
262 Relativamente a esta dupla possibilidade de terminação em –eo ou –eu, veja-se o capítulo 
sobre considerações sobre a grafia na Gazeta de Lisboa.  

 para os 
verbos da terceira conjugação surge-nos uma dupla possibilidade de terminação, 
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através dos ditongos –io/-iu, ainda que se note uma predominância evidente da 
primeira em relação à segunda, que ocorre apenas em duas formas verbais. No 
século XVIII, não registamos nenhuma ocorrência deste ditongo. 

Na primeira pessoa do plural, temos como terminações irregulares os 
verbos da primeira e segunda conjugações: estar e ver (estivemos, vimos), aos 
quais acrescentamos também tivemos, démos, presentes no texto oitocentista. 

Na segunda e terceira pessoas do plural, destacamos, no século XIX, 
alguns verbos irregulares: fizestes, fostes, dissestes, déstes, tivestes e trouxerão, 
souberão, quizerão, forão, respetivamente. 

No texto do século XIX, surge-nos uma forma que é realizada hoje em dia, 
como característica do registo oral de determinados locais,263

“[…] Sua Alteza Real lhes mandou dar Bandeira com o distico = 
Distinctos vós sereis na Luza Historia, = Com os louros que colhesteis na 
Victoria =” (GL, nº 161, 11 de julho de 1815: [VII]). 

 onde se produz 
erradamente a segunda pessoa do plural do pretérito perfeito. Neste texto, 
ocorre o verbo colher (colhesteis), que mostramos inserido no contexto em que 
surge:  

No pretérito mais-que-perfeito, na GL-Setecentista, encontramos apenas 
uma forma na primeira pessoa do singular (dera), e nenhuma ocorrência na 
primeira pessoa do plural, na segunda pessoa do singular e plural. No século 
XIX, registamos algumas formas para a primeira pessoa (expressára, dera, 
folgára, publicára, jactára, beijára, deixára, houvéra, fora, pedira, propuzera) 
e uma ocorrência para a segunda pessoa do singular (houveras). Na terceira 
pessoa do singular, nos dois séculos, temos as terminações em -ára/àra 
(separára, lançàra, chegàra, aproveitára, arruinára, declarára), -era/êra264

No século XIX, encontramos algumas formas verbais na primeira pessoa 
do plural com as terminações –áramos/aramos e -eramos (encarregaramos, 

 
(respondera, rompera, resolvèra, escrevêra, respondêra, devêra) e -ira (sahira, 
seguira, referira, descobrira, cumprira). Alguns dos verbos irregulares listados 
neste tempo foram: dera, fizera, fora, houvera, vira, dissera, tivera, viera, 
pudera, quizéra.  

                                                      
263 A este propósito, Williams (1991: 168) refere o seguinte: “Em certas regiões do norte a 
terminação da segunda pessoa do plural dos pretéritos é –steis (Esquisse; § 74 e), em que o 
ditongo se desenvolveu por analogia com a segunda pessoa do plural dos outros tempos, a maioria 
dos quais contém um ditongo de origem fonológica regular.” 
264 Esta é a terminação com que a forma verbal surge no texto oitocentista. 
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tomáramos, julgáramos, quizeramos, foramos, deveramos, pozeramos) e na 
segunda pessoa do plural com a terminação em –ereis/êreis (houvereis, 
devêreis). 

Na terceira pessoa do plural, as terminações são iguais às do pretérito 
perfeito. 

 
4.3.11.4.1.3 Pretérito imperfeito 

 
Seguem-se as terminações do pretérito imperfeito: 

 

Pessoas GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa 
do singular - - - 

2ª pessoa 
do singular - - - 

3ª pessoa 
do singular 

guardava, 
accrescentava 

havia 
parecia 
devia 

advertia 
pedia 

contribuhia 
1ª pessoa 
do plural - haviamos 

 - 

2ª pessoa 
do plural - - - 

3ª pessoa 
do plural 

determinavaõ, 
disputavaõ 
achavão 

devião, 
guarneciaõ, 
recolhiaõ 

mediam, 
possuhiaõ 
referião 

Tabela 150: Terminações do pretérito imperfeito do indicativo na GL-Setecentista  
 

Pessoas GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa 
do singular 

acabava 
estava 
julgava 

escrevia 
podia 
fazia 

prefiria 

2ª pessoa 
do singular - - - 

3ª pessoa 
do singular 

denominava 
dava 

obrigava 

fazia 
dizia 

agradecia 

fingia 
sentia 

decidia 
1ª pessoa 
do plural 

davamos 
marchavamos 
respiravamos 

temiamos 
podiamos 
deviamos 

sentiamos 
seguiamos 
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2ª pessoa 
do plural 

cultivaveis 
animaveis 

devieis 
protegieis 

havíeis 

servieis 
pedieis 

3ª pessoa 
do plural 

executavão 
esperavão 
achavão 

querião 
lião 

fazião 

abrião 
sentião 

impedião 
Tabela 151: Terminações do pretérito imperfeito do indicativo na GL-Oitocentista 

 
O verbo ser surge representado neste tempo, na GL-Setecentista, através 

das formas era, eraõ/erão; o verbo ter através de tinha, tinhamos, 
tinhão/tinhaõ; o verbo ir através das terceiras pessoas do singular e plural hia e 
hião/hiaõ. A estas formas, podemos juntar também outras irregulares que 
ocorrem no século XIX: era, da primeira pessoa do singular; vinha, hia/îa, 
punha, entretinha, da terceira pessoa do singular; eramos, hiamos, da primeira 
pessoa do plural; vinheis, ereis, tinheis, da segunda pessoa do plural e tinhão a 
representar a terceira pessoa do plural.  

 
4.3.11.4.1.4 Futuro 

 
Relativamente ao futuro, atente-se na tabela que se segue: 

 

Pessoas 
GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa do 
singular 

darey 
ficarey - proseguirey 

2ª pessoa do 
singular - - - 

3ª pessoa do 
singular 

chegará 
procurarà 

quererà 
estabelecerá 

contribuirá 
partirà 

1ª pessoa do 
plural 

ficaremos 
evitaremos 

teremos 
veremos - 

2ª pessoa do 
plural - Tereis - 

3ª pessoa do 
plural 

daráõ 
levantaráõ 

serão, 
deteráõ 
leraõ 

serviráõ 
seguiráõ 

Tabela 152: Terminações do futuro imperfeito do indicativo na GL-Setecentista  
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Pessoas 
GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa do 
singular 

confessarei 
nomearei 
demorarei 

escolherei 
perderei 

esquecerei 

ingerirei 
dirigirei 
sahirei 

2ª pessoa do 
singular 

ousarás 
lançarás - consentirás 

3ª pessoa do 
singular 

passará 
collocará 
alojará 

terá 
receberá 

responderá 

excluirá 
corregirá 
seguirá 

1ª pessoa do 
plural 

verificaremos 
deixaremos 

designaremos 

esqueceremos 
veremos 

deveremos 

resumiremos 
reuniremos 
sahiremos 

2ª pessoa do 
plural 

achareis 
examinareis 
avaliareis 

tereis 
querereis 

defendereis 

cumprireis 
consentireis 

3ª pessoa do 
plural 

mostraráõ 
ousaráõ 
fixaráõ 

teraõ 
poderaõ 

remetteráõ 

restituiráõ 
fugiráõ 
hirão 

Tabela 153: Terminações do futuro imperfeito do indicativo na GL-Oitocentista 
 

No futuro, temos algumas formas irregulares, principalmente no século 
XIX: farei,265

 

 direi, serei (primeira pessoa do singular), dirá, fará, porá, será, 
opporá (terceira pessoa do singular), faremos, diremos (primeira pessoa do 
plural), fareis (segunda pessoa do plural), trarão/traráõ, farão, dirão (terceira 
pessoa do plural). 

As várias terminações do modo indicativo estão resumidas no quadro que 
se segue. 
 

Tempos 
verbais 

GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Presente 
-o, (-)266 -o, (-),-e, -emos, 

-eis, -em 
, -a, -

amos, -ais, -
ão/aõ/am 

-o, (-), -e, -imos, 
(-), -em/-ẽ 

Pretérito 
perfeito 

-ei/-ey, (-), -ou, -
amos, (-), -áraõ/ 
araõ/arão 

-i, (-), -eo/eu, 
-emos, (-), 
-eram/erão/eraõ 

-ey, (-), -io, -
imos, (-), -irão/ 
iraõ 

                                                      
265 No século XVIII, este verbo surge grafado com –y (farey). 
266 Utilizamos esta forma para indicar que não houve nenhuma ocorrência do tempo verbal nesta 
pessoa. 
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Pretérito 
imperfeito 

(-), (-), -va, (-), (-
), -vão/vaõ 

(-), (-), -ia, -
iamos, (-), -
ião/iaõ 

(-), (-), -ia, (-), 
(-), -iam/ião/ 
iaõ 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

(-), (-), -ára/àra, 
(-), (-), -áraõ/ 
arão/arão 

(-), (-), -era, (-),  
(-), -erão/ 
eraõ 

(-), (-), -ira, (-),  
(-), -irão/ 
iraõ 

Futuro 
imperfeito 

-ey, (-), -á/à, -
emos, (-), -áõ 

(-), (-), -á/ 
à, -emos, -eis, -
áõ/ 
ão/aõ 

-ey, (-), -á/à, (-),  
(-), -áõ 

Tabela 154: Terminações do modo indicativo na GL-Setecentista 
 

Tempos 
verbais 

GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Presente -o, -as, -a, -amos, 
-ais/aes, -ão 

-o, -es, -e, 
-emos, -eis, -em 

-o, -es, -e, -
imos, -is, -em 

Pretérito 
perfeito 

-ei, -aste, -ou, 
-amos/ 
ámos, -astes, 
-arão/árão 

-i, -este, -eo, -
emos, -estes, 
-êrão 

-i, (-), -io/iu, 
-imos, -istes, 
-irão/irão 

Pretérito 
imperfeito 

-va, (-), -va, -
vamos, -veis, -
vão 

-ia, (-), -ia, -
iamos, -ieis, -ião 

-ia, (-), -ia, -
iamos, -ieis, -
ião 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

-ára/ara, (-), 
-ára/àra, -áramos, 
(-), -arão/árão 

-éra, -eras, -
era/êra, -eramos, 
-ereis, -êrão 

-ira, (-), -ira, (-),  
(-), -irão 

Futuro 
imperfeito 

-ei, -ás, -á, 
-emos, -eis, -áõ 

-ei, (-), -á, 
-emos, -eis, -
áõ/ão/aõ 

-ei, -ás, -á, -
emos, -eis, -
áõ/ão 

Tabela 155: Terminações do modo indicativo na GL-Oitocentista 
 

4.3.11.4.2  Modo conjuntivo 
4.3.11.4.2.1 Presente 

 
Passamos, em seguida, aos tempos do modo conjuntivo. Atente-se na 

primeira tabela com as terminações regulares do presente. 
 

Pessoas GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa do 
singular - - - 

2ª pessoa do 
singular - - - 
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3ª pessoa do 
singular 

Divulgue 
nomee 

continue 
fortifique 

Deva 
pretenda 
discorra 

abra 
saya 

persista 
persuada 

1ª pessoa do 
plural 

Achemos 
estivemos 

possamos 
sejamos - 

2ª pessoa do 
plural 

communiqueis 
separeis 
torneis 

possais - 

3ª pessoa do 
plural 

Retirem 
regulem 
fiquem 

 

sejão 
tenhaõ 
vençaõ 

restituão 
descubraõ 

sayaõ 

Tabela 156: Terminações do presente do conjuntivo na GL-Setecentista 
 

Pessoas GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

1ª pessoa do 
singular 

communique 
engane 
recuse 

justifique 
chame 
entre 

saiba 
escreva 
detenha 

faça 
possa 
seja 
haja 

venha 

2ª pessoa do 
singular lances queiras 

sejas - 

3ª pessoa do 
singular 

falle 
realize 
deixe 
pague 

deva 
leia 

entenda 

consiga 
sirva 

presida 
decida 

1ª pessoa do 
plural 

voltemos 
deixemos 

imploremos 

aprendamos 
temamos 

submettamos 
queiramos 

reunamos 
destruamos 
reflictamos 

2ª pessoa do 
plural 

torneis 
desenganeis 

fiqueis 
leveis 
deis 

queirais/queiraes 
tenhais 
recebais 
tenhaes 

sintais 
permittaes 

3ª pessoa do 
plural 

evitem, 
mandem 
mostrem 
fechem 

entremetão 
compareção 

esqueção 
dependão 

reunão 
restituão 

sirvão 
cumprão 

Tabela 157: Terminações do presente do conjuntivo na GL-Oitocentista 
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Na GL-Setecentista, como exemplos de verbos irregulares, registamos as 
seguintes formas: na terceira pessoa do singular, temos possa, faça, satisfaça, 
venha, detenha, esteja, veja, queira/queyra, desfaça, perca e na terceira pessoa 
do plural fação/façaõ, possaõ, vejaõ, venhaõ/venhão, hajaõ, desfaçaõ, tragaõ. 

Na GL-Oitocentista, o número deste tipo de verbos é ainda superior, 
distribuindo-se da seguinte forma pelas diferentes pessoas:  na terceira pessoa 
do singular esteja, dê, tenha, faça, queira, traga, diga, veja, perca, haja, vá, 
expéça/expeça, contradiga, venha, ponha; na primeira pessoa do plural 
façamos, possâmos, digamos, sejamos, possamos, vejamos, supponhamos; na 
segunda pessoa do plural hajaes/ hajais, sejais, possais, façais/façaes e na 
terceira pessoa do plural estejão, sejão, possão, hajão, tenhão,fação, abstenhão, 
tragão, peção. 

 
4.3.11.4.2.2 Pretérito imperfeito 

 
Atente-se nas terminações do pretérito imperfeito: 
 

Pessoas GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa do 
singular - entendesse - 

2ª pessoa do 
singular - - - 

3ª pessoa do 
singular 

julgasse 
mandasse 
formasse 

pudesse 
parecesse 
atrevesse 

decidisse 
sentisse 

insistisse 

1ª pessoa do 
plural 

esperassemos 
exercitassemos 
estivessemos 

pudessemos 
tivessemos - 

2ª pessoa do 
plural - - - 

3ª pessoa do 
plural 

tomassem 
voltassem 
cuydassem 

escolhessem 
estendessem 
vencessem 

reduzissem 
seguissem 
sahissem 

Tabela 158: Terminações do pretérito imperfeito do conjuntivo na GL-Setecentista 
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Pessoas GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

1ª pessoa do 
singular 

abandonasse 
traçasse 

communicasse 

vivesse 
podesse 

recebesse 
- 

2ª pessoa do 
singular - - - 

3ª pessoa do 
singular 

achasse 
passasse 

desembarcasse 

acontecesse 
perdesse 
recebesse 

existisse 
decidisse 

imprimisse 

1ª pessoa do 
plural 

tomassemos 
hesitassemos 
receassemos 
esperassemos 

conhecessemos 
pertendessemos 

perdessemos 

reunissemos 
pedissemos 

2ª pessoa do 
plural 

participasseis 
(estivesseis) 

podesseis 
(visseis) - 

3ª pessoa do 
plural 

desembarcassem 
demorassem 

tentassem 

protegessem 
remettessem 
atrevessem 

servissem 
abrissem 

restituissem 
Tabela 159: Terminações do pretérito imperfeito do conjuntivo na GL-Oitocentista 

 
Mais uma vez, temos alguns casos de verbos irregulares nos dois séculos, 

que se distribuem da seguinte forma: 
Na GL-Setecentista, na terceira pessoa do singular desse, quizesse, tivesse, 

soubesse, fosse, fizesse, houvesse; na primeira pessoa do plural houvéssemos e 
na terceira pessoa do plural estivessem, dessem, fizessem, quisessem, fossem, 
tivessem, trouxessem, houvessem, abstivessem. 

Na GL-Oitocentista, na terceira pessoa do singular, podemos apresentar 
como exemplos as formas verbais estivesse, desse, fizesse, houvesse, fosse; na 
primeira pessoa do plural, temos houvessemos, soubessemos, tivessemos, na 
segunda pessoa do plural houvesseis e na terceira pessoa do plural as formas 
tivessem, houvessem, fizessem, quizessem, contivessem, fossem, vissem. 
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4.3.11.4.2.3 Futuro 
 

Pessoas GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa do 
singular - - - 

2ª pessoa do 
singular - - - 

3ª pessoa do 
singular 

esperar 
passar 

(puder) 
 

parir 
admittir 

1ª pessoa do 
plural passarmos - - 

2ª pessoa do 
plural - - - 

3ª pessoa do 
plural 

ouzarem 
comercearem 

obrigarem 

adoecerem 
(forem) 

consentirem 
unirem 

(vierem) 
Tabela 160: Terminações do futuro do conjuntivo na GL-Setecentista  

 

Pessoas GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa do 
singular 

escapar 
marchar 

receber 
morrer 

residir 
presumir 

2ª pessoa do 
singular - (fores) - 

3ª pessoa do 
singular 

desejar 
fortificar 

salvar 

receber 
acontecer 

partir 
consentir 

1ª pessoa do 
plural 

accrescentarmos 
ajuntarmos 

considerarmos 

crermos 
protegermos 

preferirmos 
reunirmos 

2ª pessoa do 
plural 

denunciardes 
contardes padecerdes conseguirdes 

3ª pessoa do 
plural 

ajuntarem 
sollicitarem 

acrescentarem 

apprehenderem 
pertencerem 

comparecerem 

reflectirem 
vierem 

conseguirem 
Tabela 161: Terminações do futuro do conjuntivo na GL-Oitocentista 

 
Seguindo a metodologia adotada anteriormente, registamos as formas dos 

verbos irregulares. No texto do século XVIII, na terceira pessoa do singular: 
tiver, for, fizer, houver, der, vier, convier e do plural derem, estiverem, fizerem, 
pudèrem, tiverem, quiserem. 
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Na GL-Oitocentista, na primeira pessoa do plural temos dermos, virmos, 
fizermos, houvermos, obtivermos; na segunda pessoa do plural fizerdes, 
tiverdes, derdes, quiserdes; a terceira pessoa apresenta as formas no singular 
fizer, der, for e no plural quizerem, forem, contiverem, quizerem, virem, 
houverem, obtiverem, fizerem, convierem, derem, couberem, satisfizerem. 

As várias terminações do modo conjuntivo estão resumidas no quadro que 
se segue. 

 
 

Tempos 
verbais 

GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Presente (-), (-), -e, -emos, 
-eis, -em 

(-), (-), -a, 
-amos, -ais, -

ão/aõ 

(-), (-), -a, (-), (-
), -ão/aõ 

Pretérito 
imperfeito 

(-), (-), -asse, 
-assemos, (-), -

assem 

-esse, (-), -esse, 
-essemos,  
(-), -essem 

(-), (-), -isse, (-),  
(-), -issem 

Futuro 
(-), (-), 

desinência zero, 
-armos, (-), -arem 

(-), (-), 
desinência zero, 

(-),  
(-), -erem 

(-), (-), 
desinência zero, 

(-),  
(-), -irem 

Tabela 162: Terminações do modo conjuntivo na GL-Setecentista 
 

Tempos 
verbais 

GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Presente -e, -es, -e, -emos, 
-eis, -em 

-a, -as, -a, 
-amos, -ais/aes, 
-ão 

-a, (-), -a, 
-amos, -ais/aes, 

-ão 

Pretérito 
imperfeito 

-asse, (-), -asse, 
-assemos, -asseis, 

-assem 

-esse, (-), -esse, 
-essemos, 

-esseis, -essem 

(-), (-), -isse, 
-issemos, (-), -

issem 

Futuro 

desinência zero,  
(-), 

desinência zero, 
-armos, -ardes, 

-arem 

desinência 
zero,  

-es, desinência 
zero, -ermos, 
-erdes, -erem 

desinência zero,  
(-), 

desinência zero, 
-irmos, -irdes, 

-irem 
Tabela 163: Terminações do modo conjuntivo na GL-Oitocentista 
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4.3.11.4.3  Condicional 
 

Pessoas GL-Setecentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
1ª pessoa do 
singular - - - 

2ª pessoa do 
singular - - - 

3ª pessoa do 
singular 

informaria 
publicaria 
chegaria 

haveria 
concorreria 
favoreceria 

Assistiria 
contribuiria 
consentiria 

1ª pessoa do 
plural - perderiamos 

veríamos - 

2ª pessoa do 
plural - - - 

3ª pessoa do 
plural 

Ficariaõ 
dariaõ 

passarião 

receberiaõ 
defenderião 
perderião 

Partirião 
invadirião 
sahiriaõ 

Tabela 164: Terminações do condicional na GL-Setecentista  
 

Pessoas GL-Oitocentista 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

1ª pessoa do 
singular 

daria 
detestaria 
louvaria 
pegaria 

separaria 

- - 

2ª pessoa do 
singular - - - 

3ª pessoa do 
singular 

recuperaria 
bastaria 

penetraria 

cederia 
teria 

perderia 

reuniria 
distrahiria 
produziria 

1ª pessoa do 
plural 

ousariamos 
voltariamos 

responderiamos 
receberiamos - 

2ª pessoa do 
plural 

ficarieis 
bisparieis 

terieis 
deverieis - 

3ª pessoa do 
plural 

resultarião 
acceitarião 
folgarião 

poderião 
terião 

receberião 

reunirião 
resistirião 
cahirião 

Tabela 165: Terminações do condicional na GL-Oitocentista 
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Como exemplos de verbos irregulares temos, no século XVIII, faria, 
farião, diria e, no século XIX, faria, farião, diria. 

Para além das terminações, estas tabelas permitem-nos também verificar o 
predomínio das formas verbais na terceira pessoa, fazendo do redator um 
intermediário entre os protagonistas da notícia e o leitor, uma espécie de 
narrador que relata um acontecimento. Esta é a pessoa mais usada na maioria 
dos textos em português, independentemente do período estudado. No entanto, 
regista-se uma diferença no nosso corpus relativamente à utilização da primeira 
e segunda pessoas, cujas formas escasseiam no século XVIII em qualquer um 
dos tempos verbais, surgindo com mais regularidade na centúria seguinte, como 
consequência, muitas vezes, da transcrição integral de determinados textos, 
como se pode verificar no exemplo que se segue, em que encontramos várias 
marcas da primeira pessoa: 

 
No dia 14 de Outubro do mesmo anno proximo passado houve S. 
A. R. por bem mandar expedir o seguinte Alvará, monumento 
eterno de sua Paternal e Regia Piedade. 
ALVARA’. 

Eu o Principe Regente Faço saber aos que o presente Alvará 
com força de Lei virem, que tendo-Me sido presente em Consulta 
da Meza do Desembargo do Paço, tomada sobre outra do Senado 
da Camera de Lisboa, quanto era necessario, conveniente, e util 
ao bem do Meu Real Serviço, e conforme á Causa da 
Humanidade, soccorrer as pessoas miseraveis dos Orfãos 
daquella Capital, […]” (GL, nº 33, 8 de fevereiro de 1815: [II]) 

 
4.3.11.4.4  Imperativo 

 
Se no texto do século XVIII temos apenas duas formas na segunda pessoa 

do singular do imperativo (pede) e nenhuma ocorrência na segunda pessoa do 
plural, no século XIX, estas ocorrem em maior número. Na segunda pessoa do 
singular encontramos dois exemplos de verbos da segunda conjugação e um da 
terceira conjugação: recebe, faze, ouve e muitas outras na segunda pessoa do 
plural: mostrai, lançai, dai, dizei, enriquecei, defendei, reuni, permitti, destrui, 
para além de formas irregulares, como é o caso de vede e lede. 
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Notamos também que, tal como acontece atualmente e já se verificava no 
latim,267

“[…] quem as quizer comprar falle com Manoel José Gonçalves ao Rocio 
N.º 47, segundo andar, no quarteirão dos Padres Vicentes.” (GL, nº 37, 13 de 
fevereiro de 1815: [IV]) 

 o presente do conjuntivo é usado com sentido/valor imperativo: falle, 
dirija-se, mande, leia-se, deixe: 

 
“Quem quizer comprar huma egoa Portugueza muito boa e linda para 

cavallaria, dirija-se á rua do Quelhas N.º 11 que ahi se lhe mostrará.” (GL, nº 
37, 13 de fevereiro de 1815: [IV]) 

“Quem quizer ter o seu nome incluido neste Directorio, mande-o ao Pote 
das Almas N.º 67, com o nome da rua, e numero da porta de sua residencia, sua 
occupação, officio, e qualidade, até 15 do corrente mez de Março.” (GL, nº 51, 
1 de março de 1815: [IV]) 

 
“Leia-se pois sem prevenção este novo Poema, e estamos certos que não 

taxaráõ de exaggerado este nosso breve juizo, que sujeitamos comtudo ao dos 
homens de verdadeira sciencia e gosto, que são os unicos que podem ser 
contrastes das grandes producções de Engenhos raros.” (GL, nº 47, 24 de 
fevereiro de 1815: [IV]) 

 
“[…]quem della precisar, deixe o seu nome na loja da Gazeta na Rua do 

Ouro, N.º 141.” (GL, nº 50, 28 de fevereiro de 1815: [IV]) 
 

4.3.11.4.5  Infinitivo impessoal 
 

O infinitivo impessoal termina em –ar, -er, -ir e –or, como podemos ver 
pelos exemplos felicitar, ficar, ajuntar, fallar, entrar, continuar, pescar, retirar, 
meter, parecer, render, defender, pedir, assistir, oprimir, sahir, permittir, 
imprimir, pôr, repor, propor (GL-Setecentista) e depositar, conspirar, advogar, 
emendar, degenerar, saudar, fallar, desconhecer, querer, permanecer, 
reflorescer, denegrir, luzir, suprimir, presidir, oppor, repor/repôr, 

                                                      
267 “Também já havia em latim certa fluidez entre a concepção de imperativo e a de subjuntivo 
como expressão de desejo. O uso deste por aquele era uma maneira delicada de dar uma ordem, 
não só no latim vulgar propriamente dito, mas ainda na linguagem culta coloquial.” (Câmara Jr. 
1979: 136). 
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interpor/interpôr (século XIX). Quando procedemos à pesquisa das formas no 
infinitivo impessoal, encontrámos vários exemplos destas formas juntas com o 
pronome pessoal o, a, os, as em posição enclítica, sem hífen: abordalla, 
continualla, despojallo, sustentallo, combatello, soccorrella, pertendella, 
rompella, pedillos, dividillas, prevenillos (GL-Setecentista) e pagallo, firmallos, 
tornallo, abençoallas, effectuallo, offendello, metello, recebellas, suspendella, 
destruillo, unillos, traduzilla, distrahillos (GL-Oitocentista). 

 
4.3.11.4.6  Infinitivo pessoal 

 
O infinitivo pessoal forma-se a partir do infinitivo impessoal e apresenta as 

mesmas terminações do futuro do conjuntivo, às quais se acrescenta apenas a 
possibilidade da terminação em -arẽ para a terceira pessoa do plural, no texto 
do século XVIII: desembarcarẽ, ficarẽ. 

Verificamos que este surge, na maioria das vezes, numa oração final: 
“[…] & se embarcáraõ hoje, para à manhãa desembarcarẽ na Ilha de 

Rugen, se o tempo for favoravel.” (GL, nº 15, 16 de novembro de 1715: 75) 
 
“El-Rey deu commissoens para se levantarem tres mil Dragoens, & sete 

mil Infantes […]” (GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 20) 
 
“[…] temselhe dado authoridade para tratar com alguns Principes Alemaẽs, 

nos dem mais 6U. homens das suas tropas, para reforçarmos o nosso exercito.” 
(GL, nº 7, 15 de fevereiro de 1716: 30) 

 
“[…] ainda talvez sejão precisas seis semanas para acabarem de sahir 

todos” (GL, nº 3, 4 de janeiro de 1815: [I]) 
 
“[…] devem passar por esta cidade para se dirigirem á Austria pelas 

montanhas do Tyrol.” (GL, nº 8, 10 de janeiro de 1815: [II]) 
 
Encontramos também alguns contextos nos quais o infinitivo pessoal é 

usado em orações causais: 
“[…] todos os Prègadores que havião sido desterrados da Corte por 

prègarem contra a aceitaçaõ della, se achão hoje restituidos a esta Cidade […]” 
(GL, nº 18, 7 de setembro de 1715: 91) 
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“[…] naõ haviaõ tomado as armas, por desejarem negar a obediencia ao 
seu Rey […]” (GL, nº 8, 22 de fevereiro de 1716: 33) 

 
“O motivo desta medida he o affastar-se do paiz grande porção de 

mancebos, por não servirem nos Regimentos Hungaros.” (GL, nº 6, 7 de janeiro 
de 1815: [I]) 

 
“Remetter-se-hão do mesmo modo á Junta as instancias dos Chefes e 

Officiaes que por estarem empregados no Estado Maior em outras commissões 
concorrêrão á mesma batalha […]” (GL, nº 68, 21 de março de 1815: [III-IV]) 

 
4.3.11.4.7 Gerúndio 

 
No texto do século XVIII, encontramos as terminações em –ando ou -ãdo 

para os verbos da primeira conjugação: esperando, chegando, insultando, 
mostrando, aproveitãdo, deyxãdo. No que diz respeito aos verbos da segunda 
conjugação, verificamos que existem neste texto as terminações em –endo e -
ẽdo:268

No que concerne à GL-Oitocentista, não encontramos nenhum caso em que 
o til seja usado para substituir o <n> e, por isso, as terminações do gerúndio são 
em –ando, -endo e –indo para as primeira, segunda e terceira conjugações 
respetivamente, como se pode comprovar através dos exemplos: enviando, 
dando, passando, mostrando, ordenando, asseverando, convidando; tendo, 
vendo, fazendo, offerecendo, dizendo, removendo, lendo; imprimindo, 
destruindo, distinguindo, assistindo, sorrindo, subindo. 

 pertendendo, bebendo, fazendo, querendo, havẽdo, recolhendo ; 
enquanto que na terceira conjugação temos apenas a forma da terminação atual 
–indo: convindo, sentindo, investindo, seguindo, introduzindo. 

A nossa pesquisa pelas formas no gerúndio permitiu-nos perceber que 
muitas vezes elas se encontram conjugadas com o pronome pessoal em posição 
enclítica junto do verbo ou separado do mesmo por hífen: abençoandoa, 
prohibindolhes, lograndose, rendendolhes, despedindose, abrindoselhe, 
limitandoas, offerecendose; obrigando-os, prevenindo-se, respeytando-a, 
levantando-se, repondo-os, celebrando-se, livrando-os, entendendo-se, dando-
lhe, convidando-os (GL-Setecentista) e apresentandolhe, diffundindose, 

                                                      
268 Esta terminação ocorre apenas uma vez. 
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lembrandose, sujeitandoos, reconhecendose, passandose, retirandose, vendose, 
obedecendome, deixandoos, pretextandose; exhortando-os, avaliando-a, 
comprehendendo-se, applicando-se, desacreditando-se, reconduzindo-nos, 
enviando-vos, tributando-se-lhes (GL-Oitocentista). 
 

4.3.11.4.7.1 Uso do gerúndio em locuções verbais 
 

Depois de analisarmos as terminações desta forma nominal, considerámos 
importante tecer algumas considerações acerca da forma como o mesmo é 
usado, juntamente com os verbos estar, andar, ir, vir, ficar, para representar 
vários aspetos da execução do processo verbal (cf. Cunha e Cintra 1999: 490-
491): 

1. andar+gerúndio (GL-Setecentista, 11 e GL-Oitocentista, 14) expressa 
uma ação durativa em que predomina a ideia de intensidade ou de um 
movimento reiterado: 

“[…] as tropas Saxonias marcharáõ do Reyno logo, em se acabando os 
ajustes que S. Mag. anda fazendo com o Emperador […]” (GL, nº 35, 29 de 
agosto de 1716: 181) 

 
“[…] as senhoras havia mais de seis semanas andavão bordando […]” (GL, 

nº 192, 16 de agosto de 1815: [I]) 
 
2. ir+gerúndio (GL-Setecentista, 54 e GL-Oitocentista, 131) usa-se 

para indicar uma ação durativa que se realiza progressivamente ou por etapas: 
“Vaõ chegando muytos Senadores dos Palatinados do Reyno para se 

acharem nas Cortes […]” (GL, nº 5, 7 de setembro de 1715: 26) 
 
“[…] o General Luche hia avançando de Ancona para Pésaro, onde se 

devia juntar com o General Carrascosa […]” (GL, nº 12, 14 de janeiro de 1815: 
[II]) 

 
3. vir+gerúndio (GL-Setecentista, 9 e GL-Oitocentista, 7) é usado para 

expressar uma ação durativa que se desenvolve gradualmente em direção ao 
período ou lugar em que se encontra o sujeito falante: 
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“Vem chegando todos os dias a esta Corte os donativos com que os 
Estados do Imperio promettèraõ assistir a S. Mag. Imp. para a despeza da guerra 
contra os Turcos […] (GL, nº 51, 19 de dezembro de 1716: 287) 

 
“[…] quando vinha caminhando para esta Cidade com tropas e artilheiros, 

foi prezo pelos Sargentos e Cabos dos Corpos que commandava […]” (GL, nº 
235, 5 de outubro de 1815: [III]) 

4. estar+gerúndio (GL-Setecentista, 31 e GL-Oitocentista, 107) representa 
uma ação durativa, continuada: 

“As cartas de Hannover nos daõ a noticia de que dous mil homens das 
tropas de Brunswick recebèraõ ordem de ir reforçar as Dinamarquezas, que 
estão bloqueando a Praça de Wismar.” (GL, nº 7, 21 de setembro de 1715: 38) 

 
“[…] em Vienna ainda os usurarios estão fazendo impunemente as suas 

especulações, em grande prejuizo dos Credores do Estado. (GL, nº 8, 10 de 
janeiro de 1815: [II]) 

 
As conjugações perifrásticas formadas com o gerúndio atribuem um aspeto 

durativo ou continuado à ação descrita. “Este modelo data do latim vulgar 
tardio” (Câmara Junior 1979: 169) e continua a ser a estrutura preferida no 
Brasil, ao contrário do que acontece no português padrão e nos dialetos 
setentrionais de Portugal, onde se utiliza a construção estar/andar + a + 
infinitivo. 

 
A construção de estar (ou andar) + GERÚNDIO, preferida 

no Brasil, é a mais antiga no idioma e ainda tem vitalidade em 
dialectos centro-meridionais de Portugal (principalmente no 
Alentejo e no Algarve), nos Açores e nos países africanos de 
língua portuguesa.  

No português padrão e nos dialectos setentrionais de Portugal 
predomina hoje a construção, de sentido idêntico, formada de estar 
(ou andar) + PREPOSIÇÃO a + INFINITIVO […] (Cunha e 
Cintra 1999: 394) 

 
 Na primeira parte do nosso corpus, temos apenas a construção com 

gerúndio, atualmente preferida no Brasil; na centúria oitocentista, ainda que 
com um número muito reduzido de ocorrências (2), surge-nos já a estrutura 



347 
 

formada com o infinitivo, que hoje se assume como a preferida no território 
nacional. 

 
4.3.11.4.8  Particípio passado 

 
No nosso corpus, verificamos que o particípio passado surge com as 

terminações regulares em –ado (primeira conjugação) e –ido (segunda e terceira 
conjugações), o que se percebe pelos exemplos retirados da GL-Setecentista 
(escoltado, tentado, informado, chegado, entrado, roubado, entregado, 
aceitado/aceytado; perdido, respondido, defendido, promettido, obedecido, 
offerecido; partido, conduzido, possuido, restituido, pedido, concluido) e da 
GL-Oitocentista (voltado, adoptado, chegado, tirado, saudado, quebrado, 
matado, pagado; havido, rompido, conhecido, corrido, concedido, recebido, 
reconhecido; concluido, expedido, produzido, decidido, transferido, destruido). 

Esta terminação em –ido veio substituir o antigo sufixo (-udo), 
característico dos verbos da segunda conjugação. Referindo-se a esta alteração, 
Câmara Jr. (1979: 159) tenta explicar o desaparecimento da terminação em –
udo do português moderno: 

 
O português moderno eliminou as formas em –udo, provavelmente 
por dois motivos: 1) a falta de apoio estrutural no resto do verbo 
para a vogal –u- no particípio; 2) a homonímia com o sufixo 
nominal –udo, para derivar adjetivos de substantivos, como em 
sanhudo, de sanha, barbudo, de barba, membrado, [sic] de 
membro. 

 
Segundo Mattos e Silva (cf. 1994: 252-256), um dos últimos exemplos da 

desinência -udo ocorre em Gil Vicente,269

“Ha muitos mezes, que os abaixo assignados, em virtude da intimação 
conteúda no tratado de París […]” (GL, nº 60, 11 de março de 1815: [I]) 

 no entanto encontramos no texto do 
século XIX os particípios passados de conter: conteúda (s) (4), conteúdos (1), 
que ocorrem em número superior às formas atuais contida (1) e contido (1). 
Seguem-se algumas frases onde ocorrem os mesmos: 

 

                                                      
269 Williams (1991: 189) considera que a substituição desta desinência por –ido data precisamente 
do século XVI: “Pelo século XVI, -ido (de –ītum da quarta conjugação do latim clássico) havia 
inteiramente substituído –udo.” 
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“As Altas Potencias Contratantes se obrigão solemnemente a unir os 
recursos dos seus respectivos Estados, para a manutenção do Tratado de Paz 
concluido em París a 30 de Maio de 1814, assim como o do Congresso de 
Vienna, a pôr em plena execução as disposições conteúdas nestes Tratados 
[…]” (GL, nº 111, 12 de maio de 1815: [II]) 

 
“Os Plenipotenciarios abaixo assignados, approvando todos os principios 

conteúdos no presente extracto das minutas, lhe pozerão as suas assignaturas.” 
(GL, nº 139, 15 de junho de 1815: [VII]) 

 
“ […] se devia entender a liberdade de eleger o paiz que lhe conviesse para 

viver, contida no artigo 5.º, pois sua tenção jámais podia ser de habitar entre os 
inimigos de seu augusto e amado Filho […]” (GL, nº 72, 28 de março de 1815: 
[VIII]) 

 
“O saudavel temor que tinha inspirado a Real e paternal Declaração de 

Cambray, não terá contido huma semana os malevolos: ao vêr sua audacia, dir-
se-hia que já voltámos aos primeiros dias de Março.” (GL, nº 179, 1 de agosto 
de 1815: [VI]) 

 
Para além das formas regulares, e tal como se verifica atualmente, há 

alguns verbos que dispõem de outra forma para representar o particípio passado. 
São os chamados verbos abundantes, que possuem duas formas equivalentes, 
neste caso que admitem dois particípios, através de uma forma regular, fraca ou 
arrizotónica, e uma forma irregular, forte ou rizotónica.  

 
A existência de dois particípios passados para o mesmo verbo 
resulta, pois, da combinação de dois factores: (i) a herança de 
forma [sic] participiais fortes latinas; que não impede (ii) a flexão 
de gerar uma forma participial fraca por sufixação de -do ao Tema 
Verbal. (Villalva e Almeida 2005: 283). 

 
Tendo por base o princípio da economia que regula as línguas naturais, 

deveria encontrar-se um meio de resolver esta abundância de formas participiais 
para alguns verbos. Neste sentido, Said Ali (1964: 147) terá comentado que 
“Para obviar ao embaraço da superfluidade, procura-se em geral ou eliminar 
uma das formas, ou dar-lhe aplicação diferente”.  
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Esta aplicação diferente é resolvida pela maioria das gramáticas de Língua 
Portuguesa através de um princípio sintático de distribuição, que dita a 
utilização da forma regular na constituição dos tempos compostos da voz ativa 
com os auxiliares ter e haver e a irregular com os verbos ser e estar, na 
formação dos tempos da voz passiva. No entanto, estudos mais recentes, por 
exemplo de Villalva e Almeida (2005: 294), conluíram que “[…] a distribuição 
dos particípios dos verbos abundantes não é sintacticamente controlada.[…] é 
uma questão lexical, um traço idiossincrático de cada verbo, com uma forte 
tendência para a escolha de uma das formas, nuns casos a fraca e noutros a 
forte.” 

Tendo em conta a formação do particípio, podemos dizer que os verbos se 
dividem em três grupos:  

1º verbos que possuem apenas a forma arrizotónica (ex: amado, cantado, 
lido, sido); 

2º verbos que possuem apenas a forma rizotónica270

3º verbos que possuem as duas formas (ex: entregado/entregue; 
suspenso/suspendido; expulsado/expulso). 

 (ex: dito (<dictu-), 
escrito (<scriptu-), aberto (<apertu-); 

As formas rizotónicas271

 

 são irregulares quanto à sua terminação. A este 
nível, verificamos que estas formas pertencentes à primeira conjugação 
apresentam diferentes terminações (-gue, -so, -to, -go, no século XVIII, e –to, -
gue, -so, -go, -vo, no texto do século XIX), registando uma maior variedade do 
que nos verbos da segunda e terceira conjugações, que se reduzem a –to, -so, 
nasal + –do nos dois séculos. 

No nosso corpus, temos formas participiais regulares e irregulares e 
interessa-nos perceber em que contexto estas últimas surgem, a fim de 

                                                      
270 Os verbos da primeira conjugação nunca possuem apenas a forma rizotónica, apesar de 
poderem formar particípos arrizotônico únicos. 
271 Dentro do grupo das formas rizotónicas, que não possuem a vogal temática, podemos 
distinguir os verbos da primeira conjugação dos verbos da segunda e terceira:  

[…] para a primeira conjugação na grande maioria dos casos deixa-se o radical 
intacto — e não se realiza nem a vogal temática verbal nem a consoante d (aceitar: 
aceit(ad)o; despertar: despert(ad)o; expressar: express(ad)o; expulsar: 
expuls(ad)o; ganhar: ganh(ad)o; gastar: gast(ad)o, etc.) – ao passo que para as 
segunda e terceira conjugações a norma é a alteração na forma do radical 
(imprimir: imprimido/impresso, suspender: suspendido/suspenso, etc.)  (Lobato 
1999: [4]). 
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podermos confirmar algumas regras relativas à sua utilização. Comecemos pela 
GL-Setecentista: 

 
Verbos haver Ter ser estar/ficar 

aceitar 
(aceytas/ 
aceitas) 

  

serão aceytas 
(1) 

fossem aceitas 
(1) 

sejaõ aceitas (1) 

 

descobrir 
(descuberto/ 
descoberto) 

havia descuberto 
(1) 

haver descuberto 
(8) 

havendo 
descuberto (2) 

haverem 
descubertos (1) 

haver descoberto 
(1) 

tem descuberto 
(2) 

 
  

desfazer 
(desfeyto) haver desfeyto (2)  

 
foraõ desfeytos 

(1) 
 

dizer 
(dito) 

havia dito (3) 
haviaõ dito (2) 

haverem dito (1) 

tinha dito (2) 
   

eleger 
(eleyto)   

foy eleyto (12) 
haver sido 
eleyto (1) 

ser eleytos (1) 
foraõ eleytos (1) 

 
 
 

entregar 
(entregue)   

seja entregue 
(1) 

devia ser 
entregue (1) 

sendolhe 
entregue (1) 

ficar entregue 
(1) 

escrever 
(escrito) 

havendo escrito 
(1) 

haver escrito (2) 
havia escrito (1) 

 
tem escrito (3) 

tinha escrito (1) 
tinha escrito (1) 
tinhaõ escrito 

(2) 

  

expulsar 
(expulso) 

haverem expulso 
(1)    

fazer 
(feito/ 
feyto) 

havia feito (1) 
haja feito (1) 

havendo feito (2) 
havião feito (1) 

tem feito (7) 
tinha feito (2) 

tinhaõ feito (2) 
tenho feito (1) 

serà feyto (2) 
foy feyto (1) 

 

està feyto (1) 
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havia feyto (18) 
haviamos feyto (1) 

haviaõ feyto (5) 
havião feyto (1) 
haver feyto (9) 

haverem feyto (5) 
havemos feyto (1) 
haveis feyto (1) 

haverdes feyto (1) 
havendo feyto (7) 
houvera feyto (2) 

haõ feyto (2) 

tem feyto (97) 
ter feyto (2) 

tenho feyto (1) 
tinha feyto (15) 

tinhaõ feyto (11) 
tinhão feyto (2) 

 
 
 

matar 
(morto) 

haver morto (1) 
haverem morto 

(2) 
havião morto (2) 
avendo morto (1) 

 
 

tinhaõ morto (3) 
tem morto (2) 

tinha morto (1) 

foy morto (8) 
era morto (1) 
foy morto (4) 
ser morto (2) 
fora morto (1) 

havia sido 
morto (2) 

ficou morto (2) 

pagar (pago) 
havendo-se pago 

(1) 
haver pago (1) 

 ser pago (1)  

suspender 
(suspenso)    

ficou suspenso 
(1) 

ficar suspenso 
(1) 

ver 
(visto) 

haver visto (5) 
haverem visto (1) 

haõ visto (1) 

tem visto (5) 
tinhaõ visto (1) 
tinha visto (2) 
tenha visto (1) 

fora visto (1) 

 
 
 
 

vir (vindo)272 haver vindo (1)  
tem vindo (2) 

tinhão vindo (1) 
tinhaõ vindo (1) 

  

Tabela 166: Particípios irregulares e verbos auxiliares na GL-Setecentista 
 
Alguns destes verbos apresentam também no texto a sua forma regular: 
1. verbo eleger surge na passiva com a forma regular elegida e nunca com 

a forma eleyta/eleita: 
“A Senhora Rainha viuva D. Marianna de Neuburgo foy elegida por S. 

Mag para madrinha do Senhor Infante D. Carlos […]” (GL, nº 27, 4 de julho de 
1716: 135-136) 

 
 

                                                      
272 Temos também os verbos intervir (intervindo), convir (convindo) e sobrevir (sobrevindo).  
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2. verbo expulsar é usado com o verbo ser 
“[…] ElRey de Suecia fosse expulsado da Pomerania, […]” (GL, nº 6, 14 

de setembro de 1715: 34) 
 
3. verbo suspender surge com o verbo auxiliar ter 
“As conferencias que se fazem em Lilla para a demarcação dos limites dos 

Paizes bayxos Austriacos, & da Coroa de França, se tem suspendido por causa 
de algumas difficuldades que se observáraõ […]” (GL, nº 39, 26 de setembro de 
1716: 206) 

 
4. o verbo aceitar aparece na sua forma regular com os verbos ter e haver: 

haver aceitado (2), tinhaõ aceitado (1), haverem os Turcos aceytado (1). A esta 
forma invariável junta-se a forma irregular, que se flexiona em género e 
número, à semelhança do que acontece hoje no português do Brasil: 

“[…] se entende muyto bem não serão aceytas, pelo orgulho com que se 
achaõ os inimigos depois da conquista do Reyno da Morea.” (GL, nº 15, 16 de 
novembro de 1715: 74)  

 
Não encontramos nenhuma ocorrência deste particípio com a terminação 

em –e, tal como temos atualmente (aceite), no entanto, verificamos que esta 
terminação era a preferida relativamente ao verbo entregar, na sua forma já 
registada na tabela (entregue), acompanhada dos verbos ser e ficar. Contudo, a 
forma regular foi a escolhida para acompanhar o auxiliar haver (havia 
entregado, 1). Dos vários particípios irregulares que temos hoje em dia com 
esta terminação, como é o caso de entregue, aceite, assente, empregue, 
encontramos no nosso texto apenas o primeiro, que é também a forma mais 
antiga (cf. Bechara 2002: 230). 

Por último, assinalamos mais um caso de verbos usados na sua forma 
regular, como por exemplo ganhar, que surge apenas com a forma regular 
ganhado nos dois séculos, com os verbos auxiliares ter/haver (12 ocorrências 
na GL-Setecentista e 8 na GL-Oitocentista). 

“[…] o General Hasfeld havia ganhado huma praça chamada Alcudia […]” 
(GL, nº 2, 17 de agosto de 1715: 12) 
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“[…] antes do meyo dia tinhamos jà ganhado todo o Palanque sem 
embargo de se haverem defendido com tanta desesperação […] (GL, nº 47, 21 
de novembro de 1716: 258) 

 
“[…] Murat havia ganhado varias victorias aos Austriacos […]” (GL, nº 

152, 30 de junho de 1815: [II]) 
 

“[…] perderião toda a honra que tinhão ganhado em o prender […]” (GL, 
nº 288, 6 de dezembro de 1815: [III]) 
 

No século XIX, são estas as formas irregulares: 
 

Verbos Haver ter Ser estar/ficar 

aceitar 
(aceitas)   

forão acceitas (1) 
ter sido acceito 

(1) 
 

descobrir 
(descuberto/ 
descoberto) 

 ter descuberto 
(1)  

está 
descuberto 

(1) 

desfazer 
(desfeito)  

tiverem desfeito 
(1) 

tenha desfeito 
(1) 

 está desfeito 
(1) 

dizer 
(dito) 

haja dito (1) 
haviamos dito (1) 

 

tem dito (7) 
ter dito (3) 

tinha dito (3) 
 está dito (1) 

eleger 
(eleito)   serão eleitos (1) 

ser eleitos (1) 

 
 
 

entregar 
(entregue)   

tinha sido 
entregue (1) 

fosse entregue (2) 
será entregue (7) 
foi entregue (4) 
ser entregue (6) 

ficar entregue 
(1) 

escrever 
(escrito/ 
escripto) 

 

tem escrito (4) 
tinha escrito (1) 
teráõ escrito (1) 
tendo escripto 

(1) 

 

estava escrito 
(1) 

está escrito 
(1) 

expulsar 
(expulso)   

foi expulso (2) 
forão expulsos (3) 

sendo expulsos 
(1) 
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fazer 
(feito/ 
feyto) 

houvera feito (1) 
havião feito (6) 
houvessem feito 

(1) 
havia feito (10) 
haveis feito (1) 
haver feito (1) 
haja feito (1) 
ha feito (1) 

tem feito (83) 
tendo feito (3) 
ter feito (13) 

tiverem feito (4) 
tiver feito (1) 
temos feito (1) 
terem feito (1) 

tenhais feito (1) 
terá feito (1) 

tinhão feito (10) 
terião feito (1) 
tenhão feito (1) 

fôra feito (1) 
tinha feito (7) 
tinhamos feito 

(1) 
tenho feito (2) 
tendes feito (1) 

será feito (4) 
he feito (4) 
ser feito (2) 
seja feito (1) 

tem sido feito (1) 

 

imprimir 
(impresso)  tem impresso 

(1) 

será impresso (1) 
serão impressos 

(1) 
tendo sido 

impressos (1) 
tem sido impressa 

(1) 
seja impressa (1) 

estão 
impressos (1) 
está impressa 

(1) 
estava 

impressa (1) 

matar 
(morto)273    

foi morto (12) 
ter sido morto (1) 

fosse morto (1) 
fôra morto (1) 

tinhão sido 
mortos (1) 

forão mortos (3) 
erão mortos (1) 

foi morta (1) 
 

ficou morto 
(4) 

está morto (2) 

pagar (pago)  tem pago (6) 

ser pago (4) 
será pago (5) 
fosse pago (1) 
sejão pagos (3) 
serão pagos (5) 
serem pagos (7) 
fossem pagos (1) 

ser pagos (5) 
tiverem sido 

estejão pagas 
(1) 

                                                      
273 Relativamente a este particípio, diz Câmara Jr. (1979: 161): “Trata-se de um nome adjetivo, 
proveniente do particípio perfeito latino do verbo mori “morrer”, que, a partir de português 
clássico, em vez de ser associado ao verbo correspondente português morrer (cujo particípio é o 
regular morrido), foi atribuído ao verbo matar em variação livre com matado.”  
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pagos (2) 
he paga (1) 
ser paga (4) 
será paga (6) 
foi paga (1) 

ser pagas (2) 
tenhão sido pagas 

(1) 
serem pagas (1) 
sejão pagas (1) 

prender 
(preso)   foi preso (2) 

forão presos (1)  

salvar (salvo)   será salvo (1) 

estamos 
salvos (1) 

ficasse salva 
(1) 

soltar (solto)   
foi solto (1) 

forão soltos (1) 
ser solto (1) 

 

suspender 
(suspenso)   foi suspensa (1) 

 

ficar suspenso 
(1) 

está suspenso 
(1) 

está suspensa 
(3) 

esteve 
suspensa (1) 
tem estado 

suspensa (1) 
fica suspensa 

(1) 
estão 

suspensas (1) 
estavão 

suspensas (1) 
ficárão 

suspensas (1) 

ver 
(visto) 

hei visto (1) 
ha visto (1) 

tem visto (15) 
tinhamos visto 

(3) 
ter visto (2) 

temos visto (11) 
tendo visto (4) 
tendes visto (2) 
tenho visto (2) 
tinha visto (6) 

tinhão visto (1) 
tendes visto (2) 

ser visto (1) 
são vistos (1) 

forão vistos (1) 
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vir (vindo)274   

temos vindo (1) 
tenho vindo (1) 
tinha vindo (4) 
tinhão vindo (7) 

tem vindo (9) 
tivessem vindo 

(1) 
tendo vindo (4) 

ter vido (1) 

era vindo (1)  

Tabela 167: Particípios irregulares e verbos auxiliares na GL-Oitocentista 
 
Na GL-Oitocentista, verificamos que o número de formas participiais 

duplas é superior ao do século anterior. Vejamos agora as formas regulares com 
que alguns dos particípios presentes na tabela também surgem: 

 
1. acceitar: tinha acceitado (1), tivesse acceitado (1); for acceitado (1) 
“[…] em quanto S. M. não tivesse acceitado de hum modo cathegorico a 

cessão territorial.” (GL, nº 99, 28 de abril de 1815: [II]) 
 
2. entregar: tem entregado (1), ter entregado (2), tinha entregado (3), 

tinhão entregado (1), tenha entregado (1), havia entregado (1), haver 
entregado (2), havermos entregado (1), houverem entregado (1) 

“[…] o Governo Provisional tinha entregado a Pasta dos Negocios 
Estrangeiros.” (GL, nº 176, 28 de julho de 1815: [I]) 

 
3. expulsar: foi expulsado (2)/ foi expulsada (1); serem expulsados (1) 
“Travou-se pela direita o General Gerard com o 4.º corpo no lugar de 

Ligny, do qual por diversas vezes se apoderou e foi expulsado.” (GL, nº 157, 6 
de julho de 1815: [II]) 

 
4. matar: tem matado (1) 
“[…] andão pelos bosques muitos bandos de paizanos Francezes, á espreita 

dos militares e dos correios dos Alliados; tem matado e ferido muitos.” (GL, nº 
202, 28 de agosto de 1815: [II]) 

 
 

                                                      
274 Temos também os verbos derivados deste: convir (convindo) e sobrevir (sobrevindo).  
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5. pagar: havia pagado (1) 
“Huma familia que havia pagado ou grangeado a sua admissão na Ordem 

da Nobreza […]” (GL, nº 30, 4 de fevereiro de 1815: [III]) 
 
6. prender: tem prendido (5), terem prendido (1), havião prendido (1) 
“He verdade que se tem prendido muitos dos partidistas de Bonaparte; mas 

atégora ainda se não fez de nenhum delles exemplo para os outros.” (GL, nº 
215, 12 de setembro de 1815: [III]) 

 
7. suspender: tinha/terem suspendido (2); foi suspendida (1) 
“No dia 27 houve huma conferencia com o General Castanhos; tinha este 

General suspendido já a sua marcha […]” (GL, nº 228, 27 de setembro de 1815: 
[II]) 

 
8. salvar: tem salvado (4), ter salvado (2), tinha salvado (1), tinhão 

salvado (1); foi salvada (3) 
“[…] alguns tem salvado a esquadra ao içarem a bandeira branca.” (GL, nº 

195, 19 de agosto de 1815: [III]) 
 
9. soltar: tinhão soltado (1) 
“[…] forão outra vez prezos e conduzidos ás cadêas os mais dos individuos 

que dellas se tinhão soltado.” (GL, nº 157, suplemento, 6 de julho de 1815: 
[VI]) 

 
A análise dos contextos em que surgem os verbos de particípio duplo tinha 

como objetivo averiguar até que ponto se confirma a regra enunciada na maioria 
das gramáticas atuais do português, ou seja, a utilização da forma regular com 
os verbos ter e haver para a constituição dos tempos compostos da voz ativa e a 
opção pela forma irregular juntamente com os verbos ser, estar e ficar. 

No texto do século XVIII, verificamos que, à exceção dos verbos eleger e 
expulsar, os restantes (suspender, aceitar, entregar) com particípio duplo 
seguem esta tendência. O primeiro surge apenas com o verbo ser como auxiliar 
(foy elegida); no que diz respeito ao segundo, quando surge com o particípio 
regular, aparece-nos nesta parte do corpus juntamente com o verbo ser (fosse 
expulsado), enquanto que a forma irregular se associa ao verbo haver (haverem 
expulso). 
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Na GL-Oitocentista, dos nove verbos apresentados com duas formas 
participiais, constatamos que apenas o verbo expulsar, na sua forma regular, 
surge associado ao verbo ser, e nunca ao verbo ter ou haver. Os verbos aceitar, 
salvar e suspender aparecem uma única vez, na sua forma regular, 
acompanhados do auxiliar ser, no entanto nota-se a preferência pelos auxiliares 
ter e haver, com os quais se juntam na maioria das vezes. 

Tendo em conta estes valores e esta análise contextual, podemos concluir 
que nestes dois séculos é já evidente a tendência que associa as formas 
irregulares aos auxiliares ser, estar e ficar e as formas regulares aos verbos ter e 
haver. 

 
4.3.11.5  Estruturas com os verbos ter e haver na GL-Setecentista 

e GL-Oitocentista 
 
Enquanto procedíamos à análise das formas verbais, verificámos que 

existia um valor elevado de formas verbais construídas com o auxiliar haver, o 
que nos suscitou interesse, uma vez que hoje em dia este lugar de destaque é 
ocupado pelo verbo ter. Neste sentido, decidimos levar a cabo uma pesquisa 
relativamente a estes dois verbos, de forma a compreendermos o percurso dos 
mesmos na história da Língua Portuguesa. 

Antes de mais, convém relembrar a etimologia destes verbos plenos em 
latim, que apresentam “dois campos semémicos nada estanques” (Torres 1997: 
340), verificável pela possibilidade de substituição de um pelo outro em alguns 
contextos:275

                                                      
275 Para exemplificar esta possibilidade de equivalência entre os dois verbos, e tendo por base um 
exame cuidadoso dos três primeiros Cantos da Eneida, Amadeu Torres diz o seguinte (1997: 
340):  

 “se o verbo «habeo» se espraia em razoável leque de significações 
como ter, possuir, manter, guardar, deter, tratar, considerar, realizar, o 
«teneo» vai de ter na mão, segurar, possuir, manter, deter, ocupar, tomar, até 
guardar, observar, obrigar.” (Torres 1997: 340). 

Entretanto, na edição adrede analisada, não deixa de tornar-se deveras curioso que o 
comentador, ao transcrever em prosa o conteúdo dos versos página a página, 
estabeleça de vez em quando equivalências reciprocáveis […] 
Estas equivalências não as forjou o dito comentador no século XVIII, mas vêm já 
dos primórdios da língua.  
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Continuando o que se passava no latim, no período arcaico da Língua 
Portuguesa, este verbos ocorrem maioritariamente em estruturas de posse, ainda 
que assumindo, cada um deles, valores específicos: 

 
Inicialmente o verbo “aver” é utilizado para designar qualquer tipo 
de posse enquanto “teer” é reservado para designar a posse 
temporária ou a posse de bens materiais adquiríveis. Em comum, 
temos o facto de ambos serem utilizados para designarem a posse 
de bens materiais, palpáveis. (Costa 2010: 61-62). 

 
Apesar de terem empregos paralelos, notava-se claramente uma preferência 

pelo verbo haver, tendência que se inverteu e levou a uma substituição gradual 
deste verbo pelo seu concorrente, o verbo ter. 

Para além destas estruturas de posse, estes verbos ocorriam frequentemente 
em duas construções no português arcaico: “aver”e “teer” + de + infinitivo e 
“aver” e “teer” seguidos de particípio passado. 

Neste trabalho, é nosso propósito analisar estas duas estruturas e a forma 
como elas ocorrem na gazeta. 

Neste sentido, pesquisámos no corpus todas as formas verbais relativas aos 
verbos ter e haver e a sua combinação com o particípio passado. Os resultados 
obtidos surgem na tabela que se segue: 

 

Verbos 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Ocorrências Formas 
diferentes Ocorrências Formas 

diferentes 
<ter> 2143 48 5794 76 

<ter>+particípio 
passado 925 414 2550 1107 

<haver> 1704 54 2140 56 
<haver>+particípio 

passado 957 488 691 514 

Tabela 168: Verbos ter e haver na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 
 
Uma primeira leitura desta tabela permite-nos verificar que o verbo ter 

surge com mais frequência do que o haver nos dois séculos, no entanto esta 
superioridade não é expressa da mesma forma: se no século XVIII há uma certa 
proximidade relativamente à percentagem dos dois verbos (ter com 55,7% e 
haver com 44,3%); no século XIX estes números distanciam-se claramente, 
destacando o verbo ter com 73,02%.  
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No que diz respeito à formação dos tempos compostos com os verbos 
haver ou ter, verificamos que, nas estruturas com particípio passado, em que 
estes verbos funcionam como auxiliares, regista-se uma diferença notória entre 
estes séculos. Na GL-Setecentista destacam-se as construções com o verbo 
haver, representando 50,85% das locuções verbais, valor que o coloca como 
verbo escolhido nas construções participiais. Por sua vez, na GL-Oitocentista o 
verbo ter assume o estatuto preferencial que ainda tem hoje em dia, com 
78,68% das ocorrências, que contrasta com o valor reduzido das formas verbais 
construídas com o verbo haver (21,32%). Estes valores vão contra a tendência 
registada por Sampaio (2000), no seu estudo diacrónico sobre estes dois verbos. 
Iniciando a sua análise no latim clássico, a autora concluiu que, a partir do 
século XV, a língua começou a manifestar a sua preferência pelo verbo ter para 
indicar a posse e como auxiliar dos tempos compostos,276

 

 o que não se verificou 
no nosso corpus, em que a vitória do verbo ter sobre o haver nas construções 
participiais ocorre apenas no texto do século XIX. 

Ter e haver são pois dois verbos que desde o latim clássico 
caminham paralelamente. Devido à crescente perda de força 
expressiva de haver, a língua recorreu ao verbo ter, que o foi 
substituindo gradualmente, até usurpar-lhe todas as funções. A 
grande afinidade que havia entre os dois verbos e o progressivo 
esvaziamento semântico de haver, criou, portanto, condições para 
a substituição de haver por ter. (Sampaio 2000: 32). 

 
Ferreira (1980-81) analisa os verbos haber e tener em El Livro de los 

Gatos (sécs. XIV-XV) e refere que a partir do século XV se verifica uma 
tendência em inverter a posição ocupada pelos mesmos. Neste sentido, 
considera que “c’est au XV.e siècle […] que le verbe haber est progressivement 
éliminé”. (Ferreira 1980-81: 247). 

Em jeito de conclusão, o autor sintetiza o percurso destes verbos do 
seguinte modo: 
 

Em conclusion, nous pouvons affirmer que ces deux verbes haber 
et tener apportaient déjà, depuis l’époque romaine, quelques traits 
communs qui expliquent la substitution de l’un pour l’autre, 

                                                      
276 “O emprego do verbo haver como auxiliar e como liame entre o sujeito e seu complemento foi 
desgastando o seu sentido possessivo e contribuiu para que no século XV a língua preferisse o 
verbo ter para indicar a posse e como auxiliar da conjugação composta.” (Sampaio 2000: 31). 
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surtout une certaine «affinité intérieure», puisqu’ils étaient 
l’expression «plus ou moins prononcée de possession». Haber 
commence tôt à être remplacé par tener, déjà au XII.e  siècle peut-
être. Au XV.e siècle c’est la décadence de haber. (Ferreira 1980-
81: 248). 

 
Costa (2010: 65) situa no século XVI o momento da substituição do verbo 

haver pelo ter, que gradualmente se foi impondo e ganhando maior aceitação 
por parte dos falantes.277

 
 

Se no “corpus” estudado começamos por notar que “aver” é mais 
seleccionado do que “teer” nas estruturas de posse, também aqui, 
com o particípio passado, encontramos o mesmo desenlace: “teer” 
+ p.p. acaba por superar “aver” em número de ocorrências ao 
chegarmos ao século XVI. Este facto atesta que “teer” esteve 
sempre, ao longo do português arcaico, em franca ascensão.  

 
Almeida (2006: 129), no seu estudo sobre este verbos, conclui também que 

o verbo ter é o mais usado, ainda que remeta para o século XIV esta preferência 
de utilização, quer seja na função de auxiliar de tempo composto ou nas 
estruturas de verbo + particípio flexionado.  

Mattos e Silva (2002a), no estudo que faz tendo como corpora algumas 
obras de João de Barros, verifica que o verbo ter sai vitorioso, na medida em 
que é o preferido, o selecionado como auxiliar de tempos compostos, restando 
ao verbo haver a tarefa de auxiliar a formação do futuro.278

                                                      
277 “O verbo “aver” era utilizado em praticamente todas as acepções ao passo que 
“teer” tinha um campo de utilização bem mais restrito. O binómio “aver”/“teer” 
tem, no período arcaico da língua portuguesa, uma relação de interdependência e de 
complementaridade que acabará por culminar aquando da utilização de “teer” em 
todas as acepções que até aí eram apanágio exclusivo de “aver””. (Costa 2010: 62). 

 Em outro texto do 
mesmo século, a autora regista novamente a preferência pelo verbo ter, como 
fica claro na frase que se segue: “O primeiro fato a destacar é que, tal como 
João de Barros preceitua e usa, os escrivães de D. João III não selecionaram 
nem uma vez haver, como auxiliar de tempo composto, mas sempre ter, com 
particípio passado de verbo [+ transitivo].” (Mattos e Silva 2002b:153). 

278 […] os dados evidenciaram a coerência notável de João de Barros quando 
preceitua que ter é o verbo dos “tempos per rodeo” de passado, ou seja, os tempos 
compostos, enquanto haver formará os “tempos per rodeo vindorio”, ou seja, o 
futuro. João de Barros só usa, no corpus referido, o verbo ter na formação de 
tempos compostos de verbos transitivos. (Mattos e Silva 2002b: 152). 
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Na primeira parte do nosso corpus, referente ao século XVIII, e 
contrariando os marcos temporais que determinariam a substituição do verbo 
haver pelo ter, conforme enunciado nos estudos a que aludimos, verificamos 
precisamente que o primeiro se destaca enquanto auxiliar escolhido para formar 
os tempos compostos, tendência que se altera totalmente no texto do século 
XIX, o que poderá denotar um certo conservadorismo presente no texto 
setecentista. 

 
Os verbos ter e haver passaram por um processo de gramaticalização,279

 

 
que consiste na tentativa de estudar e explicar a forma como determinados 
elementos gramaticais surgem na língua, através de uma análise diacrónica, que 
nos permite perceber quando e como um item lexical/ concreto se transforma 
num item mais gramatical e abstrato ou quando determinada unidade gramatical 
evolui para outra ainda mais gramatical. No caso destes dois verbos, que são 
hoje usados como auxiliares nas construções compostas, verificou-se 
precisamente um esvaziamento semântico, ao passarem de verbos plenos a itens 
gramaticais, com a função de auxiliares de tempos compostos. 

A polissemia de ter e haver, verbos que podem indicar posse, 
obrigatoriedade, futuridade, existência, acarretou mudança 
semântica, base da gramaticalização desses dois verbos, que 
passaram a auxiliares de tempos compostos, marcando, desse 
modo, nessas construções, apenas as categorias gramaticais de 
tempo, modo, voz e aspecto. Em outras palavras, a passagem 
desses dois verbos a elementos meramente gramaticais nas 
construções participiais começa a ocorrer, quando, no português 
arcaico, ter e haver passam do valor de posse à condição de verbo 
auxiliar. (Almeida 2006: 118). 

 
Estudos sobre o estado da Língua Portuguesa no português arcaico 

mostram-nos que nessa época se verificava a concordância entre o particípio e o 
SN complemento, o que foi amplamente considerado como fator que excluiria a 
possibilidade de se tratar de um tempo composto. Nesta linha, só poderíamos 
falar de tempo composto, formado por ter/haver gramaticalizados como 
auxiliares juntamente com o particípio passado, quando deixa de haver a 
concordância do particípio de verbos transitivos com o seu complemento. A 
                                                      
279 Este fenómeno foi estudado por vários autores, entre os quais podemos referenciar Hopper e 
Traugott (1993) e Traugott e Heine (1991). 
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existência desta concordância, através da flexão do particípio, denota a falta de 
fusão morfossintática que se pretende num tempo composto, demonstrando que 
ainda não está concluído o processo de gramaticalização. Contudo, outros 
autores (cf. Harre 1991, Ribeiro 1996) criticaram esta abordagem, considerando 
que seria insuficiente analisar estas construções apenas com base em critérios 
formais. A título exemplificativo, mencionamos o estudo levado a cabo por 
Cardoso e Pereira (2003), que permitiu concluir que “[…] a mudança semântica 
de valores aspectuais/temporais terá precedido a alteração dos traços morfo-
sintácticos na construção de tempo composto.” (Cardoso e Pereira 2003: 175). 

O processo de gramaticalização dos verbos haver e ter, na sua passagem de 
verbos plenos a auxiliares, demorou muito tempo280

Tendo em conta esta informação, e uma vez que a primeira parte do nosso 
corpus se situa no início do século XVIII, tentámos localizar casos de 
particípios nos quais se verificasse a concordância dos mesmos com o 
complemento direto. Como resultado, obtivemos as seguintes frases: 

 a estar finalizado, tal como 
acontece com todos os outros, ocorrendo, de acordo com Hopper e Traugott 
(1993) e Traugott e Heine (1991), gradualmente, “step by step”. Neste sentido, 
usamos as palavras de Almeida (2006: 113): “O processo de auxiliarização 
desses dois verbos nessas construções perpassou vários séculos, tendo seu 
início, aproximadamente, no século XIII, podendo ter se efetivado apenas nos 
séculos XVII/XVIII.”  

 
“[…] a Armada de S. Mag. fizera quanto lhe foy possivel por pelejar com a 

Armada inimiga; porèm que toda a sua diligencia fora inutil, & só tinha 

                                                      
280 Said Ali (1964: 8), na sua Grammatica histórica da língua portugueza, também se refere ao 
tempo necessário para que uma determinada comunidade linguística aceite uma alteração na 
língua, para além de ficar claro que reconhece a existência da variação e da mudança na estrutura 
da língua, e de demonstrar a existência de fatores que condicionam esta mudança, que é encarada 
como um processo que implica um longo período de adaptação: 

Ignora-se a data ou momento exato do aparecimento exato de qualquer alteração 
lingüística. Neste ponto nunca será a linguagem escrita, dada a sua tendência 
conservadora, espelho fiel do que se passa na linguagem falada. Surge a inovação, 
formulada acaso por um ou poucos indivíduos; se tem a dita de agradar, não tarda a 
generalizar-se o seu uso no falar do povo. A gente culta e de fina casta repele-a, a 
princípio, mas com o tempo sucumbe ao contágio. Imita o vulgo, se não escrevendo 
com meditação, em todo o caso no trato familiar e falando espontâneamente. 
Decorrem muitos anos, até que por fim a linguagem literária, não vendo razão para 
enjeitar o que todo o mundo diz, se decide também a aceitar a mudança.  
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bloqueada a Armada pequena daquella nação.” (GL, nº 7, 21 de setembro de 
1715: 38) 

 
“O Conde de Stairs Embayxador de Inglaterra faz grandes queyxas na 

Corte de que se haja feyta a expediçaõ da Conquista de Malhorca no mesmo 
tempo que elle andava negoceando o seu ajuste […]” (GL, nº 1, 10 de agosto de 
1715: 7) 

 
“Hontem chegou hũ Expresso com a noticia de se haverem descubertos, & 

prezos quatro homẽs que os Turcos mandavaõ para envenenar o Rio, onde o 
nosso exercito està acampado.” (GL, nº 31, 1 de agosto de 1716: 158) 

 
Esta pesquisa conduziu-nos à ocorrência de três locuções verbais com uma 

estrutura mais arcaizante, apresentando a concordância do particípio passado 
com o complemento que lhe sucede (tinha bloqueada a Armada; haja feyta a 
expediçaõ; haverem descubertos, & prezos quatro homẽs). Este fenómeno é 
explicado por Almeida (2006: 130) da seguinte forma: 

 
O processo de gramaticalização ocorreu de forma gradual - 
conforme prevê a hipótese da gramaticalização - até a sua 
completude no século XVIII, verificada no trabalho de Almeida 
(2003). A variação na concordância do particípio ocorria mesmo 
que ter e haver já estivessem esvaziados semanticamente, por ser, 
muitas vezes, apenas uma marca morfológica que se manteve no 
conteúdo da forma. Justifica-se, assim, a presença tanto de 
estruturas formadas por verbo + particípio flexionado, em que 
haver e ter permanecem como núcleo do predicado, com valor de 
posse, como estruturas em que esses dois verbos passam a 
auxiliares. 

 
No século XIX, como já seria de esperar, não encontramos nenhuma 

ocorrência fora da configuração típica do tempo composto, ou seja, tendo em 
conta o procedimento que aplicámos à gazeta setecentista, verificamos que no 
texto do século XIX não há casos de particípio flexionado a concordar com o 
complemento. 

 
Esta análise que apresentámos relativamente à estrutura que envolve os 

verbos ter e haver seguidos de particípio passado levou-nos a considerar a 
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possibilidade de proceder a uma pesquisa de outra construção que envolve estes 
verbos: ter/haver+de+infinitivo,281

 

 de forma a tecermos breves considerações 
sobre os valores que as mesmas assumem no nosso texto. Atente-se na tabela: 

Verbos 
GL-Setecentista GL-Oitocentista 

Ocorrências Formas 
diferentes Ocorrências Formas 

diferentes 
<ter>+de+infinitivo 7 7 43 42 

<haver>+de+infinitivo 99 67 549 297 
Tabela 169: ter/haver+de+infinitivo na GL-Setecentista e GL-Oitocentista 

 
Neste caso, registamos uma semelhança de comportamento quanto à 

escolha do verbo haver, que, juntamente com a preposição de + infinitivo, 
assume uma posição de destaque nos dois séculos. No século XIX, a preposição 
de alterna já com o pronome relativo que, na expressão muito difundida 
atualmente282

 

 ter+que+infinitivo, com 22 ocorrências e 18 formas diferentes, 
partilhando o seu sentido de obrigatoriedade e evidenciando que já não havia 
distinção entre as duas. Atente-se nos seguintes exemplos: 

“Tinheis que lutar contra privações; porém vós as supportastes com 
constancia.” (GL, nº 170, 21 de julho de 1815: [III]) 

 
“[…] por tanto, concorrendo em assegurar os direitos do Rei Fernando, não 

tem que fazer a Inglaterra mais que huma simples cousa, que he declarar em 
Congresso, que sempre reconheceo que Fernando IV. he o legitimo Soberano do 
Reino de Napoles.” (GL, nº 107, 8 de maio de 1815: [II]) 

 
                                                      
281 Lembramos que no português trecentista e quatrocentista a estrutura “aver/teer”+de+infinitivo 
surge a par de “aver/ter”+a+infinitivo, ainda que esta última surja com menos frequência e acabe 
por desaparecer. No nosso corpus, no século XIX, temos ainda resquícios desta forma na frase 
que se segue: 
“As pessoas designadas nos Decretos do Rei de França para serem processadas, serão prezas e 
mettidas na cadêa nos paizes estrangeiros onde se acharem, e terão a escolher ou ficarem 
encarceradas, ou serem entregues ás authoridades Francezas […]” 
282 Bechara (2002: 232) alude a esta estrutura muito utilizada nos dias de hoje como alternativa ao 
tradicional ter de + infinitivo: “Em vez de ter ou haver de + infinitivo, usa-se ainda, mais 
modernamente, ter ou haver que + infinitivo: tenho que estudar. Neste caso, que, como índice de 
complemento de natureza nominal, funciona como verdadeira preposição.” No nosso corpus, 
temos apenas no século XIX a estrutura ter+que+infinitivo, e não se regista nenhuma ocorrência 
com haver. 
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“He preciso que conheçamos o mal a que temos que nos oppôr, e que o 
encaremos face a face.” (GL, nº 89, 17 de abril de 1815: [II]) 

 
Centremo-nos, de momento, nas estruturas ter+de+infintivo e 

haver+de+infinitivo e no seu percurso nestes dois séculos examinados. 
Percebemos, de imediato, que os valores relativos às duas estruturas são 

muito próximos nos dois séculos. A segunda etapa deste estudo consistiu em 
analisar todos os contextos em que surgem estas estruturas para que pudéssemos 
identificar os principais sentidos associados às mesmas e verificar se existe 
proximidade com as aceções atuais, que se encontram descritas no excerto que a 
seguir transcrevemos de uma gramática hodierna: 

 
Ter e haver empregam-se: 
[…] 
b) com o infinitivo do verbo principal antecedido da preposição 
de, para exprimir, respectivamente, a obrigatoriedade ou o firme 
propósito de realizar o facto:  
Tenho de fazer exercícios. 
Havemos de comprar livros. (Cunha e Cintra 1999: 393) 

 
Relativamente aos valores veiculados por estas formas em português 

europeu contemporâneo, nota-se uma preferência pela utilização de ter de + 
infinitivo quando se pretende expressar dever/obrigação enquanto que haver de 
+ infinitivo se usa mais para expressar a intenção. 

Vejamos agora como estas construções são usadas no nosso corpus e quais 
os valores que expressam.  

A estrutura ter de + infinitivo surge nos textos dos dois séculos com uma 
ocorrência reduzida, associada à noção de obrigatoriedade/necessidade, como se 
percebe pelos exemplos que se seguem: 

 
“[…] os nossos inimigos tiveraõ de fazer sublevaçoens em varias partes 

deste Reyno […]” (GL, nº 11, 14 de março de 1716: 51) 
“[…] rodeados por forças mui superiores tiverão de submetter-se ao jugo 

aquelles bons Francezes que tinhão tido gloria de desarmar a guarnição.” (GL, 
nº 104, 4 de maio de 1815: [IV]) 
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“O anno passado apenas chegou o Rei logo teve de fazer toda a possivel 
diligencia para conservar a integridade do nosso territorio.” (GL, nº 181, 3 de 
agosto de 1815: [II]) 

 
“A Esposa de Murat teve de sahir de Haimburgo, e se dirigio para Gratz na 

Styria.” (GL, nº 233, 3 de outubro de 1815: [I]) 
 
Encontramos também algumas frases em que a estrutura ter de + infinitivo 

nada tem a ver com este sentido de obrigatoriedade, verificando-se, nestes 
casos, um deslocamento da relativa para o interior do seu antecedente: 

 
“[…] aqui se conhece certamente o grande desejo que os Ottomanos tem de 

dar fim a esta guerra […]” (GL, nº 53, 31 de dezembro de 1716: 302) 
 
“Enviárão hum correio para receberem as ordens da Dieta, expressando o 

desejo que tem de voltar para a sua patria.” (GL, nº 101, 1 de maio de 1815: 
[V]) 

 
“S. A. R. o Principe Regente, com generoso desvelo, que não pode ser 

assaz elogiado, expressou já ao Parlamento a tenção que tem de conferir novos 
signaes da sua viva satisfação ao illustre […]” (GL, nº 162, 12 de julho de 1815: 
[II]) 

 
No que concerne à estrutura haver de + infinitivo, na GL-Setecentista, ela 

serve também para exprimir obrigatoriedade, mas destaca-se claramente o valor 
de futuridade ou de intenção de fazer algo, como fica claro nos exemplos que se 
seguem usados para expressar a posterioridade: 

 
“[…] ouvindo dizer que a Republica de Genova havia de ajudar a de 

Veneza, foy buscar o Ministro dos Genovezes, & tirando-o de sua casa o 
descompoz, & lhe mandou que sahisse logo de Constantinopla […]” (GL, nº 2, 
11 de janeiro de 1716: 5) 

 
“Os Estados do Ducado de Brabante se ajuntàraõ quinta feyra nesta 

Cidade, para consultarem sobre hum subsidio, que se lhes pede por parte de S. 
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Mag. Imp. & sobre a forma com que lhe haõ283

 

 de fazer omenagem como 
Duque de Brabante […]” (GL, nº 2, 11 de janeiro de 1716: 7) 

“Os Regimentos da Cavallaria se haõ de formar pela maneyra seguinte: dos 
dous que ha na Corte, se haõ de escolher doze companhias, & do Alentejo haõ 
de vir oyto para complemento das vinte, que nesta Provincia da Estremadura 
haõ de ficar perfazendo dous Regimentos.” (GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 23) 

 
“Os Inspectores que haõ de passar mostra geral às tropas em Alsacia, 

Franchecontea, & nos tres Bispados, partirão a 15. do passado.” (GL, nº 17, 25 
de abril de 1716: 79) 

 
No século XIX, para além de esta estrutura ser usada para marcar a 

posterioridade, revelando que algo ocorrerá num ponto posterior ao do tempo da 
enunciação, verificamos que também serve para expressar valores modais no 
domínio da obrigação, probabilidade, intenção.284

 

 Não nos podemos esquecer 
de que há uma correspondência entre a modalidade deôntica e a futuridade, 
sendo que, na sua forma analítica que deriva do latim, constituída pelo verbo 
habere e o outro verbo no infinitivo, o verbo habere foi usado como modal 
deôntico (laudare habeo - hei de louvar, devo louvar). 

1. Valor de futuro 
 

“Todas as contestações sobre territorios hão de ser arranjadas por 
Comissarios de ambas as partes […]” (GL, nº 8, 10 de janeiro de 1815: [II]) 

 

                                                      
283 Na maioria das ocorrências, o verbo haver é usado no presente para expressar uma noção de 
futuridade, uma vez que ele próprio já possui um valor de futuro. 
284Relativamente aos valores veiculados por esta construção, Frade (2011: 79), no seu estudo 
sobre aver de +infinitivo, levado a cabo através da versão portuguesa quatrocentista do tratado de 
Cícero De Officiis e do seu confronto com o texto latino, conclui:  

[…] nota-se a existência de uma evolução a nível do uso desta construção: no 
português medieval, ela é usada, na maioria dos casos, para expressar a 
posterioridade ou a obrigação, aproximando-se dos valores veiculados pelas formas 
latinas, ao passo que, em português europeu contemporâneo, o valor de 
dever/obrigação é marcado preferencialmente por ter de + infinitivo, notando-se 
uma maior utilização de aver de + infinitivo para expressar a intenção. 
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“O Cabo André Hofwatesch, e João Ruzla, que servirão no Regimento de 
Infanteria de que S. M. hoje he Coronel, hão de receber 100 florins cada hum 
[…]” (GL, nº 14, 17 de janeiro de 1815: [II]) 

 
“[…] na proxima sessão, circumstanciadas Contas com documentos de 

todas as receitas e de todas as despezas vos hão de habilitar para examinardes se 
he ou não possivel cumprir em breve o desejo do nosso Monarca de aliviar o 
seu Povo.” (GL, nº 15, 18 de janeiro de 1815: [I]) 

 
“Ha em todos os corações Francezes, e em todas as consciencias, huma voz 

mais poderosa que a minha, a qual responde que não havemos de passar por tão 
terrivel accusação […]” (GL, nº 81, 7 de abril de 1815: [III]) 

 
“Hum dia de jubilo igual a este será, para o coração paternal de S. M. 

aquelle dia em que houvermos de distribuir novas recompensas por serviços 
novos.” (GL, nº 155, 4 de julho de 1815: [II]) 

 
2. Valor modal: obrigação, probabilidade, intenção 
 
“[…] que assim como elles, por sua cega paixão, e pervertido espirito, 

serião capazes de entregar a patria ao Tyranno, e a calcar aos pés todos os 
sentimentos briosos, do mesmo modo se havião de portar os Conselheiros dos 
illustres Monarcas defensores da liberdade da Europa.)” (GL, nº 163, 13 de 
julho de 1815: [III]) 

 
“Os Administradores da casa do fallido José Morphy participão a todos os 

Crédores de dividas privilegiadas, que cumpre hajão de comparecer com seus 
titulos em casa da viuva da Cunha Oliveira, á Boa-Vista N.º 56 […]” (GL, nº 
63, 15 de março de 1815: [IV]) 

 
“S. M. perdoa ao Commandante Begani; mas exclue-o do seu serviço, e 

fica ao arbitrio de S.M. proporcionar-lhe meios no caso de haver de sahir do 
Reino.” (GL, nº 220, 18 de setembro de 1815: [II]) 
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“Assim, poupão-nos a triste necessidade de levantar a nova contribuição, 
que já se annunciava em Setembro passado, e que havia de subir, pelo menos, a 
hum milhão de rixdallers.” (GL, nº 37, 13 de fevereiro de 1815: [III]) 

 
 “Napoleão me assegurou que nos não bateriamos; e eu tornei a repetir que 

nunca havia de combater contra a minha patria.” (GL, nº 79, 5 de abril de 1815: 
[V]) 
 

Os exemplos retirados da Gazeta revelam-nos os vários sentidos 
associados à estrutura haver de+infinitivo. Contrariamente ao que acontece na 
GL-Setecentista, na qual sobressai o valor de futuro, verificamos que no século 
seguinte esta estrutura surge muitas vezes com um valor modal de obrigação, 
probabilidade, ainda que continue a destacar-se a noção de futuridade. Esta 
última começa a ser disputada pela forma ir+infinitivo,285 tal como atestam 
Oliveira e Olinda (2008: 108), no seu estudo sobre a trajetória do futuro 
perifrástico286

 
 na Língua Portuguesa: 

A forma perifrástica com ir + infinitivo, inexistente no século XIII, 
parece ganhar espaço no sistema lingüístico a partir do século 
XIX, e só no século XX começa a ser mais utilizada, ocupando o 
espaço antes preenchido pela perífrase com haver de + infinitivo e 
passando a concorrer, ainda que com baixa incidência, com o 
futuro sintético na expressão do futuro verbal em português. 

 
Verificamos que, tal como acontece atualmente,287

                                                      
285 Nas gramáticas hodiernas, surge associado a esta estrutura o siginificado de futuro: “Ir 
emprega-se […] com o infinitivo do verbo principal, para exprimir o firme propósito de executar 
a acção, ou a certeza de que ela será realizada em futuro próximo.” (Cunha e Cintra 1999: 395). 

 tínhamos várias formas 
para marcar a posterioridade: 

286 O verbo ir passa por um processo de gramaticalização, tal como aconteceu com o seu 
concorrente haver. Desta forma, e usando as palavras da autora que estudou esta trajetória, 
podemos dizer que se regista “[…]  um processo de gramaticalização do verbo ir, que passa de 
pleno a auxiliar na composição da forma perifrástica com o infinitivo para expressar o futuro.” 
(Oliveira 2006: 252). 

287 A futuridade representa, assim, tipos de modalizações diferentes de atitudes 
proposicionais. O Fut. Simples, provavelmente pelas suas origens, tem reservado 
um mais alto grau de abertura de possibilidades do ponto de vista epistémico, e daí 
que se considere mais incerto. Ir+inf. - como auxiliar é utilizado só em certos 
tempos – porque responde em grande parte a um plano pré-estabelecido no 
momento da enunciação, tem por efeito um maior fechamento desses mundos, 
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1. futuro sintético 
“[…] o General Cadogan se espera por momentos, se crè que o negocio da 

Barreyra se terminará brevemente.” (GL, nº 7, 21 de setembro de 1715: 39) 
 
“[…] a posterioridade não collocará meu nome entre os das mulheres 

celebres […]” (GL, nº 7, 9 de janeiro de 1815: [I]) 
 
2. presente288

“Depois de amanhãa se espera nesta Cidade o Senhor Lesle, que vem da 
Corte de Hespanha pela via de Genova.” (GL, nº 36, 5 de setembro de 1716: 
191) 

 

 
“[…] Mr. Humboldt parte amanhã para Francfort.” (GL, nº 295, 14 de 

dezembro de 1815: [IV]) 
 
3. haver de+infinitivo 
“Dos da Provincia do Alentejo, & dos do Reyno do Algarve se haõ de 

formar 48. tropas, as 8. que haõ de vir para a Corte, & as 40. que haõ de ficar 
naquella Provincia em 4. Regimentos.” (GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 23) 

 
“Todas as contestações sobre territorios hão de ser arranjadas por 

Comissarios de ambas as partes […]” (GL, nº 8, 10 de janeiro de 1815: [II]) 
 
4.  ir+infinitivo (futuro analítico) 
“[…] lhe fallaráõ em Pyrmont, onde ElRey Britanico vay tomar banhos.” 

(GL, nº 36, 5 de setembro de 1716: 188) 

                                                                                                                                  
enquanto que o Presente sugere a consideração de um único mundo. (Oliveira 1985: 
370). 

288 Câmara Jr. (1979: 129) fala-nos da sua utilização já no latim vulgar: “No latim vulgar, em 
todos os seus planos de hierarquia social, o que predominava era o uso do presente como futuro, 
desde que não houvesse uma motivação modal específica para levar o falante a outro uso.”  

Este tempo é usado para exprimir um facto real, que irá ocorrer no futuro, sendo esta ação 
encarada como certa, marcada por um maior valor de certeza, sendo importante a existência de 
um marcador de localização temporal, que lhe possibilite essa interpretação de futuro (cf. Oliveira 
1985: 357). 

Cunha e Cintra (1999: 449) também se referem à utilização do presente para designar algo 
futuro: “O emprego comedido do presente para designar uma acção futura pode ser um meio 
expressivo de valioso efeito por emprestar a certeza da actualidade a um facto  por ocorrer.” 
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“O Governo vai pôr na Augusta Presença do Principe Regente Nosso 
Senhor estes relevantes serviços […]” (GL, nº 19, 23 de janeiro de 1815: [IV]) 

 
A utilização crescente desta forma perifrástica (ir+infinitivo), que concorre 

atualmente com o futuro sintético, faz-nos lembrar a estrutura analítica usada no 
latim para expressar o tempo futuro, constituída por um verbo no infinitivo 
seguido do verbo auxiliar latino habere,289 que representou um caso de 
gramaticalização. Formado o futuro sintético,290

Relativamente ao verbo ir,

 o falante introduz na língua 
uma nova estrutura, construída com ir+infinitivo, inciando um novo processo de 
gramaticalização.  

291

                                                      
289 A combinação do infinitivo imperfeito com o presente do verbo habēre (port. 
haver), em grande parte da România, se estabeleceu como uma locução volitiva, 
focalizando, do presente, a vontade que uma ocorrência se desse.  

 verifica-se uma extensão semântica do seu 
sentido como verbo pleno, enquanto verbo que denota  “movimento no espaço” 
para um verbo auxiliar associado a um tempo futuro e que, por isso, passa a 
designar “movimento no tempo”. A gramaticalização nesta construção explica-
se como um processo em que o traço “movimento” e, numa fase posterior, o 
traço “intenção” deixam de estar presentes em alguns enunciados, verificando-

[…] 
 Firmou-se assim no latim vulgar um modo futuro, por assim dizer, ou futuro 
modal, que numa elaboração categórica mais refinada conduziu as línguas 
românicas a um novo futuro temporal ou tempo futuro. (Câmara Jr. 1979: 130). 

290 Segundo Fleischman (1982), esta perífrase construída com o infinitivo seguido de habeo 
apresentava no latim clássico um valor deôntico, não tendo sido usada, durante toda a latinidade, 
com valor exclusivamente temporal (Fleischman 1982: 53). Por sua vez, o momento da “[…] 
fusão/temporalização da perífrase não coincidiu cronologicamente com o desaparecimento do 
futuro latino. Ou seja, este não foi imediatamente “substituído” por uma nova forma sintética.” 
(Giomi 2010: 36). O que temos, entretanto, é a utilização de variadas formas para expressar um 
valor temporal de futuridade. “Só num segundo  momento uma dessas formas, infinitivo + habeo, 
começou a especializar-se na expressão da futuridade “pura”, originando um futuro analítico não-
modal, e, posteriormente, um novo futuro sintético.” (Giomi 2010: 37). 
291 Santos (s/d: 15), no seu estudo sobre “os verbos modais e uma análise do futuro”, apresenta os 
seguintes resultados relativamente ao verbo ir: 

No português atual, convivem os três estágios do verbo  ir: em alguns contextos, 
codifica movimento no tempo e no espaço (verbo pleno); em outros, é um auxiliar 
modal indicando uma atitude intencional – modalidade epistêmica -; e, finalmente, 
funciona, em várias ocorrências, como um auxiliar temporal para expressar eventos 
a serem ocorridos no futuro. Isto caracteriza o processo de gramaticalização pelo 
qual atravessa a perífrase IR+V ao deixar de ser um verbo modal para expressar 
futuridade.  
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se a sua substituição pelo traço “futuro”, mostrando que esta construção passa a 
marcar a posterioridade (cf. Lima 2001: 121). 

Neste sentido, terminamos esta breve referência à construção ir+infinitivo 
com a perceção de que já na Gazeta esta estrutura se começa a assumir como 
concorrente da forma sintética para expressar tempo, para além de se confirmar 
o processo de gramaticalização que tem afetado este verbo. 

 
Concluindo, este estudo sobre a classe do verbo veio corroborar a 

necessidade de analisar a língua numa perspetiva diacrónica, sem a qual não 
poderemos compreender estes processos de variação e mudança, que 
enriquecem a nossa língua. 
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4.4  Campos temáticos 
 

Nesta última fase do nosso trabalho, pretendemos delimitar os principais 
campos temáticos que sobressaem no corpus, tendo por base a análise estatística 
das palavras-tema e palavras-chave.  

Gallison e Coste (1983: 105) reconhecem a complexidade da noção de 
campo, que poderá ser, em alguns casos, controversa. Neste sentido, consideram 
que “[…] o problema essencial é o de uma estruturação do léxico e que a 
solução encarada […] consiste em supor um conjunto organizado de micro-
estruturas constituídas em campos lexicais.”292

Neste momento, não sendo nosso objetivo refletir sobre as variadas 
definições e problemáticas que envolvem estas noções, iremos apenas 
apresentar algumas definições que consideramos essenciais para podermos, de 
seguida, concluir o nosso propósito de identificação dos principais campos 
temáticos presentes no texto. 

 

Estes autores definem os campos temáticos da seguinte forma: 
 

Os campos temáticos constituem conjuntos de termos 
funcionalmente possíveis no interior de uma determinada situação 
temática, e cuja organização interna depende de um certo número 
de parâmetros emprestados à actividade psicossocial. Ex: o campo 
temático da "casa" compreenderia o que diz respeito ao "edifício" 
(hall, escada, elevador, degrau, etc.), à "construção" (materiais, 
etc.) ao "lugar de habitação" (função, decoração, etc.), "à 
localização" (vizinhança, rua, bairro, etc.), e a organização destes 
termos dependeria das actividades do indivíduo que se encontrasse 
nessa situação temática. (Gallisson e Coste 1983: 104). 

 
A noção de campo temático conduz-nos à explicação de dois termos que 

lhe estão associados: palavra-chave e palavra-tema, pelo que procedemos a uma 
pesquisa sobre os mesmos, a fim de clarificarmos estes conceitos. Seguindo o 
mesmo procedimento, apresentamos as definições encontradas no mesmo 
dicionário: 

 
A Palavra-chave é uma palavra-plena (não gramatical), de grande 
frequência numa obra (ou em toda a obra) de um autor; esta 
frequência apresenta a característica – em relação à Palavra-tema – 

                                                      
292 Sobre os campos lexicais, leia-se Vilela (2002), Vilela (1979), Vilela (1994).  
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de estar muito longe da frequência da mesma palavra num corpus 
de obras do mesmo género. Por outras palavras, a Palavra-chave 
possui a particularidade de ser anormalmente frequente numa obra 
ou num autor. É classificada de «chave» precisamente por causa 
desta «anomalia»: ao marcar o desvio entre o que acontece no 
discurso dos outros e no seu, o autor privilegia a Palavra-chave e 
faz dela, assim: - um índice da importância que confere ao seu 
conteúdo (denotativo e conotativo) ou ao domínio da experiência a 
que reenvia; - e um elemento revelador do seu próprio universo de 
homem. Contrariamente à Palavra-tema, o assunto tratado não 
justifica a elevada frequência da Palavra-chave, a sua forte 
reiteração não se explica senão pela livre escolha do autor: dois 
escritores que tratem do mesmo tema geralmente fazem aparecer 
as mesmas Palavras-tema, mas apresentam Palavras-chave 
diferentes (Gallisson e Coste 1983: 114-115). 
[…] 
Palavra-tema: noção de estatística lexical, complementar da 
noção de «palavra--chave» que se utiliza na exploração dos índices 
e concordâncias tendo em vista uma interpretação menos 
impressionista dos textos (geralmente literários) de onde são 
tirados esses índices e concordâncias. 

A palavra-tema é uma palavra plena (não gramatical), que 
aparece muitas vezes numa obra (ou em todas as obras) de um 
autor, figurando, portanto, nos primeiros lugares do índice de 
frequência […] e podendo, por isso, ser considerada como 
estreitamente relacionada com o assunto tratado. A sua alta 
frequência resulta, pois, sobretudo do tema geral da obra e não 
apenas da livre escolha do autor. (Gallisson e Coste 1983: 700). 

 
Na mesma linha, temos também as definições apresentadas por Genouvier 

e Peytard (1974: 313), que consideram uma palavra-tema como “[…] uma 
palavra caracterizada por uma frequência muito elevada e que, numa ordenação 
por frequência decrescente do vocabulário de um autor, pertence, por exemplo, 
aos primeiros 50 lugares.” Por sua vez, definem uma palavra-chave como “[…] 
uma palavra cuja frequência apresenta uma diferença máxima (num texto dado) 
em relação à frequência normal (em outros enunciados).” (Genouvrier e Peytard 
1974: 313).  

Deste modo, determinar estas palavras-chave implicaria que se usasse 
como referência uma lista de palavras que assumissem o estatuto de norma, 
surgindo com a dita frequência normal. No nosso corpus, interessa-nos verificar 
as relações que se estabelecem entre os dois textos e, por isso, esta noção de 
norma passa a ser assegurada pela linguagem comum dos dois séculos. Nesta 
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análise, consideraremos como palavras-chave as formas exclusivas de cada 
texto, tendo como base de referência a tabela das 70 formas mais frequentes do 
corpus.  

Por outro lado, as palavras-tema correspondem aos primeiros 70 lugares da 
listagem que apresenta uma ordenação por frequência decrescente do 
vocabulário de cada texto, caracterizando-se, desta forma, por serem as palavras 
plenas que aparecem com a frequência mais elevada.  

Esta análise permitir-nos-á, finalmente, caracterizar as principais áreas 
temáticas do nosso corpus. 
 

GL-Setecentista (20145) GL-Oitocentista (38020) 
Palavra Frequência293 Palavra Frequência 

naõ+não 
Mag+magestade 

tem 
corte 
conde 
mais 

Cidade 
tropas 

General 
grande 

Principe 
Duque 

foy 
fez 

fazer 
Reyno 
depois 
onde 
parte 

guerra 
dia 

866+665 
1383+102 

900 
860 
819 
777 
696 
672 
627 
622 
614 
609 
544 
523 
522 
515 
512 
509 
492 
490 
413 

não 
mais 

N 
(numero)+numero+número 

França 
Rei 

General 
ha 
dia 

M (magestade)+magestade 
exercito 

París 
tropas 

foi 
Principe 

ser 
Bonaparte 

José 
parte 

depois 
tempo 

4096 
2421 

1427+ 
287+48 

1732 
1497 
1353 
1349 
1309 

1180+71 
1174 
1233 
1227 
1173 
1063 
1010 
964 
930 
893 
882 
832 

                                                      
293 Optámos por manter na tabela os valores da frequência, no entanto é importante referir que 
eles não podem ser usados para estabelecer qualquer comparação entre as gazetas, uma vez que o 
número total de ocorrências é muito diferente. Neste sentido, servem apenas para ordenar as 
palavras. 
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dias 
haver 
ordem 
cartas 
jà/já 
ainda 

noticia 
homens 

havia 
Turcos 

Rey 
tempo 
navios 
chegou 
exercito 
Senhor 

Real 
muyto 
aqui 
tinha 

corrente 
Imp 

dizem 
logo 

Santidade 
Emperador 

passado 
feyra 

França 
numero 

ha 
armas 
feyto 
alli 

Praça 
Mons+monsenhor 

ser 
ElRey 

he 

404 
400 
397 
385 

352+33 
384 
381 
378 
364 
355 
332 
331 
317 
312 
311 
311 
303 
303 
301 
300 
298 
292 
292 
287 
283 
279 
274 
270 
268 
266 
263 
262 
257 
257 
256 

238+17 
249 
238 
235 

já+jà 
Duque 
homens 

Real 
casa 

governo 
fazer 

Lisboa 
são 

Marechal 
Grande 

tão 
Senhor 
onde 
está 
rua 
dias 

Conde 
Imperador 

mez 
tinha 

Antonio 
só 

muito 
bem 

corrente 
ordem 
aqui 

Estado 
Cidade 
hontem 

ter 
Vienna 

hoje 
estão 
horas 

fim 
Tenente 
seguinte 

799+1 
790 
780 
778 
774 
767 
741 
706 
687 
676 
668 
666 
657 
656 
652 
650 
647 
620 
617 
604 
598 
596 
592 
586 
580 
576 
571 
571 
562 
556 
538 
529 
521 
513 
506 
504 
498 
498 
496 
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Marquez 
mandou 
inimigos 

Embayxador 
só 

noyte 
dar 

chegado 
passar 
foraõ 

pessoas 

234 
232 
229 
225 
224 
222 
222 
222 
217 
214 
212 

Regimento 
Europa 

Luiz 
modo 
hão 
alli 

manhã 
ElRei 
deve 

francezes 
Austria 

489 
486 
473 
470 
468 
467 
465 
455 
454 
443 
441 

Tabela 170: 70 tokens mais frequentes das palavras plenas (nomes, adjetivos, verbos e 
advérbios) 

 
Tal como já havíamos feito em relação às outras tabelas comparativas, 

destacámos a negrito as formas comuns aos dois séculos. Por sua vez, as 
restantes palavras, que aparecem apenas numa das gazetas, tendo em conta esta 
listagem, são as palavras-chave que se caracterizam por apresentar uma 
frequência superior naquele texto em relação ao outro. Segue-se a tabela com 
estas palavras: 

 
GL-Setecentista (20145) GL-Oitocentista (38020) 

tem, corte, fez, Reyno, guerra, haver, 
cartas, ainda, noticia, havia, Turcos, 
navios, chegou, dizem, logo, Santidade, 
passado, feyra, armas, feyto, Praça, 
monsenhor, he, Marquez, mandou, 
inimigos, Embayxador, noyte, dar, 
chegado, passar, foraõ, pessoas 

París; Bonaparte; José; casa, Governo; 
Lisboa; são; Marechal; tão; está; rua; 
mez; Antonio; bem; Estado; hontem; 
ter; Vienna; hoje; estão; horas; fim; 
Tenente; seguinte; Regimento; Europa; 
Luiz; modo; hão; manhã; deve; 
Francezes, Austria 

Tabela 171: Palavras-chave na GL-Setecentista e na GL-Oitocentista tendo em conta a 
listagem das 70 formas mais frequentes 

 
No texto do século XVIII, sobressaem as referências espaciais, de que são 

exemplo lugar, reino, corte, praça, e termos relacionados com a vida militar, 
como é o caso de guerra, armas, inimigos, navios. 

Na Gazeta oitocentista, a escolha destas palavras-chave denuncia o 
interesse pela localização espacial e temporal de uma determinada ação, visível 
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nos topónimos (París, Lisboa, Vienna, Europa, Austria) e nos nomes e 
advérbios que se seguem mez, hontem, hoje, horas, manhã. Por sua vez, há 
também uma preocupação em mencionar os protagonistas das ações, que se 
torna evidente se tivermos em conta o número elevado de ocorrências dos 
vários antropónimos que enchem as páginas do jornal (Bonaparte, José, 
Antonio, Luiz). 

Para além das palavras-chave, é também importante considerar as formas 
comuns nos dois séculos, que se encontram assinaladas a negrito na listagem 
apresentada das 70 formas mais frequentes do corpus. Feita esta pesquisa, 
obtivemos 37 formas comuns nas duas gazetas, a saber: alli; aqui; Cidade; 
conde; corrente; depois; dia; dias; Duque; ElRey/ElRei; Emperador/Imperador; 
exercito; fazer; foy/foi; França; General; grande; ha; homens; jà/já; magestade; 
mais; muyto/muito; naõ/não; numero; onde; ordem; parte; Principe; Real; 
Rey/Rei; Senhor; ser; só; tempo; tinha; tropas. 

Vejamos agora um exemplo dos contextos em que ocorrem estas palavras-
tema nas duas gazetas: 

 
Formas Contexto em que ocorrem as palavras tema 
alli “[…] fizeraõ alli o desembarque sem nenhuma opposiçaõ […]” (GL, nº 

1, 10 de agosto de 1715: 8) 
 
“As outras Potencias parece entrarem alli só para dar a sua adhesão 
[…]” (GL, nº 9, 11 de janeiro de 1815: [II]) 

aqui “Apparece aqui impresso hum manifesto de S. Mag. Prussiana […]” 
(GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 18-19) 
 
“Aqui se affixou o seguinte Edital.” (GL, nº 12,  14 de janeiro de 1815: 
[III]) 

Cidade “Os Senadores continuavão naquella Cidade as suas conferencias […]” 
(GL, nº 11, 19 de outubro de 1715: 54) 
 
“[…] Capitão d’Estado-Maior Francez, chegou a esta cidade […]” 
(GL, nº 3, 4 de janeiro de 1815: [II]) 

conde “O Brigadeyro D. Luis Joseph da Gama de quem em huma das 
precedentes se ha fallado, he sobrinho deste Conde […]” (GL, nº 3, 24 
de agosto de 1715: 16) 
 
“[…] entregar ao Marechal o diploma que lhe confere o titulo de 
Conde.” (GL, nº 20, 24 de janeiro de 1815: [III]) 

corrente “[…] 123648. libras esterlinas para a meya paga dos Officiaes 
reformados das tropas da terra, & do mar, assim Inglezes, como 
naturalizados no anno corrente […]” (GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 
5) 
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“Com a Gazeta de hoje se distribue gratis a conta do 18.º pagamento 
dos Juros, e parte do Capital, que se ha de fazer no corrente mez ás 
pessoas que contribuírão para a conclusão da Paz com a Regencia de 
Argel.” (GL, nº 1, 2 de janeiro de 1815: [IV]) 

depois “[…] destruirão depois alguns Baxâs, que com hum grosso de gente 
determinavaõ castigallos […]” (GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 1) 
 
“Depois da batalha de Leipsick, deo S. M. conta disto ao Governo 
estabelecido pelos Alliados […]” (GL, nº 10, 12 de janeiro de 1815: [I]) 

dia “[…] as resoluçoens que se haviaõ tomado no dia precedente […]” 
(GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 4) 
 
“Participão de Cadiz, em 9 deste mez, que o General Salazar deo á véla 
daquelle porto no dia 8 em hum navio escoteiro para ir ao Rio da 
Prata.” (GL, nº 14, 17 de fevereiro de 1815: [III]) 

dias “[…] dentro de poucos dias farão o numero de 60. mil homens.” (GL, nº 
4, 31 de agosto de 1715: 18) 
 
“Nestes ultimos dias tem chegado varios Generaes ás praças Francezas 
com instrucções especiaes do Ministro da Guerra.” (GL, nº 5, 6 de 
janeiro de 1815: [I]) 

Duque “[…] este Duque havia obedecido às ordens do Marquez de Torcy, & 
do Marichal de Villars […]” (GL, nº 3, 24 de agosto de 1715: 15) 
 
“Ainda que o Duque seja obrigado, como o Lord Castlereagh, a seguir 
as instrucções da sua Corte, comtudo esperamos da sua vinda os mais 
felices resultados […]” (GL, nº 56, 7 de março de 1815: [I]) 

ElRey/ElRei “ElRey de Suecia tomou a resoluçaõ de passar à Ilha de Rugen com 
toda a sua Cavallaria.” (GL, nº 4, 31 de agosto de 1715: 19) 
 
“O Senado e os Estados Geraes continuárão a administrar como 
d’antes; ElRei só exercia a authoridade executiva.” (GL, nº 7, 9 de 
janeiro de 1815: [II]) 

Emperador/ 
Imperador 

“[…] o Emperador será obrigado a soccorrer os Venezianos […]” (GL,  
nº 3, 24 de agosto de 1715: 14) 
 
“Soldados, eis-ahi a vossa bandeira, pela qual deveis affrontar a morte, 
assim como pela honra do vosso Imperador, da vossa Patria, e do vosso 
Coronel Alexandre da Russia.” (GL, nº 14, 17 de janeiro de 1815: [II]) 

exercito “[…] o Rey de Suecia virà com hum exercito a soccorrellos.” (GL, nº 1, 
10 de agosto de 1715: 3) 
 
“[…] visto estar a França restituida aos seus Reis, e aos seus antigos 
limites deve o exercito pôr-se em razoavel pé de paz […]” (GL, nº 13, 
16 de janeiro de 1815: [III]) 

fazer “Entende-se que este Ministro poderà fazer algumas proposiçoens de 
paz entre Suas Magestades Imperial, & Catholica; […]” (GL, nº 3, 24 
de agosto de 1715: 14) 
 
“Segundo as mesmas noticias parece que a 25 ou 26 de Dezembro havia 
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de fazer em Vienna huma importante publicação sobre os resultados do 
Congresso […]” (GL, nº 13, 16 de janeiro de 1815: [III]) 

foy/foi “ […] o concurso da nobreza & povo foy tam grande, & tantas as 
acclamaçoens, & vivas, que nunca se vio cousa semelhante.” (GL, nº 
10, 12 de outubro de 1715: 51) 
 
“Esta função foi a mais magnifica de quantas se tem dado […]” (GL, nº 
10, 12 de janeiro de 1815: [I]) 

França “[…] soberania fora cedida a França pelo Senhor Emperador, & pelo 
Imperio.” (GL, nº 2, 17 de agosto de 1715: 9) 
 
“Não nos tem chegado noticias de França por causa do rigor do 
tempo.” (GL, nº 4, 5 de janeiro de 1815: [III]) 

General “[…] ordenou ao General Rebinsky passasse a Lithuania […]” (GL, nº 
1, 10 de agosto de 1715: 3) 
 
“[…] o certo he que o General foi aconselhado a que fosse mais 
circunspecto para o futuro […]” (GL, nº 13, 16 de janeiro de 1815: [I]) 

grande “[…] sobrevindo hum grande vento os lançou para hũa parte daquella 
Ilha […]” (GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 8) 
 
“[…] empenhou em certo modo a honra da sua grande e poderosa 
nação.” (GL, nº 2, 3 de janeiro de 1815: [II]) 

ha “[…] confirma as grandes suspeitas que ha […]” (GL, nº 1, 10 de 
agosto de 1715: 3) 
 
“[…] não ha duvida de que se consiga o desejado ajuste.” (GL, nº 5, 6 
de janeiro de 1815: [II]) 
 

homens “[…] todos os homens de 15. annos atè 50. passem a alistarse no 
serviço do Graõ Senhor.” (GL, nº 14, 9 de novembro de 1715: 66) 
 
“A sua organisação, as suas necessidades, e as suas inclinações, o 
induzem a trabalhar na felicidade dos homens a que está unido […]” 
(GL, nº 50, 28 de fevereiro de 1815: [III]) 

jà/já “[…] elRey Christianissimo teve jà a noticia, de que havendose feyto a 
armada à vela, havia achado as costas de Malhorca em bom estado de 
defensa […]” (GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 8) 
 
“[…] tem S. A. R. nomeado já huma junta para propôr as modificações 
convenientes segundo as circumstancias locaes.” (GL, nº 8, 10 de 
janeiro de 1815: [II]) 

magestade “A D. Pedro de Almeyda foy Sua Magestade servido nomeallo por 
Governador […]” (GL, nº 53, 31 de dezembro de 1716: 308) 
 
“[…] evitárão todo o acto que podesse atacar a Magestade do Throno, 
e a independencia da Nação.” (GL, nº 196, 21 de agosto de 1815: [II]) 

mais “[…] aquelle Cavalheyro de huma das mais illustres familias de 
Inglaterra […]” (GL, nº 3, 24 de agosto de 1715: 15) 
“[…] suppomos não nos traraõ noticias mais modernas, o que á manhã 
verificaremos.” (GL, nº 3, 4 de janeiro de 1815: [III]) 
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muyto/muito “Este atrincheiramento tem a reputação de ser muyto forte […]”  (GL, 
nº 2, 17 de agosto de 1715: 10) 
 
“Este Principe he muito estimado, tanto por juizo como por caracter” 
(GL, nº 4, 5 de janeiro de 1815: [I]) 

naõ/não “A armada do Czar ainda naõ sahio do porto de Croonslot.” (GL, nº 1, 
10 de agosto de 1715: 4) 
 
“Assevera-se que ElRei de Sardenha não he contrario a este plano de 
troca […]” (GL, nº 2, 3 de janeiro de 1815: [II]) 

numero “[…] esta gente he pouca a respeyto do numero de seus moradores, o 
Governador […]” (GL, nº 1, 10 de agosto de 1715: 4) 
 
“Tem chegado aqui grande numero de tropas Italianas […]” (GL, nº 36, 
11 de fevereiro de 1815: [I]) 

onde “ […] hum grande vento os lançou para hũa parte daquella Ilha, onde 
os Malhorquinos naõ tinhaõ tropas […] (GL, nº 1, 10 de agosto de 
1715: 8) 
 
“[…] no mesmo lugar onde são justiçados os réos de morte […]” (GL, 
nº 16, 19 de janeiro de 1815: [III]) 

ordem “[…] se fazem por sua ordem as preparaçoens para a sua entrada[…]” 
(GL, nº 3, 24 de agosto de 1715: 14) 
 
“[…] a ordem e exactidão do seu systema de Finanças […]” (GL, nº 12, 
14 de janeiro de 1815: [II]) 

parte “[…] em toda a parte tem applicado grande cuydado à defensa[…]” 
(GL, nº 2, 17 de agosto de 1715: 11) 
 
“[…] buscando em toda a parte traidores, e encontrando sómente 
Francezes fieis […]” (GL, nº 77, 3 de abril de 1815: [II]) 

Principe “[…] o Principe N. Senhor continua na sua melhora com grande 
satisfaçaõ da Corte.” (GL, nº 2, 17 de agosto de 1715: 12) 
 
“Este Principe he muito estimado, tanto por juizo como por caracter” 
(GL, nº 4, 5 de janeiro de 1815: [I]) 

Real “[…] ficava muy applicado a compor as cousas pertencentes à fazenda 
Real, para pagar aos interessados no banco.” (GL, nº 9, 5 de outubro de 
1715: 48) 
 
“[…] diziase que a Familia Real de Portugal daria á véla para a 
Europa no proximo mez de Abril.” (GL, nº 5, 6 de janeiro de 1815: [II]) 

Rey/Rei “[…] aquelle Rey naõ quiz lançar maõ de nenhuma das proposiçoens, 
que se lhe fízeraõ para evitar o rompimento.” (GL, nº 4, 31 de agosto de 
1715: 19) 
 
“ […] manifestárão os Saxonios a sua adhesão ao seu Rei […]” (GL, nº 
9, 11 de janeiro de 1815: [I]) 

Senhor “[…] o Papa fez presente ao Principe nosso Senhor […]” (GL, nº 4, 31 
de agosto de 1715: 22) 
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“ElRei nosso Senhor por bem determinar por seu decreto de 6 do 
corrente […]” (GL, nº 15, 18 de janeiro de 1815: [III]) 

ser “Este atrincheiramento tem a reputação de ser muyto forte […]” (GL, 
nº 2, 17 de agosto de 1715: 10) 
 
“Antehontem, por ser dia anniversario do Grão-Duque Miguel-
Paulowitz, forão todas as Authoridades comprimentar o Grão-Duque 
Constantino.” (GL, nº 6, 7 de janeiro de 1815: [I]) 

só “[…] eraõ só duas legoas daquelle sitio.” (GL, nº 1, 4 de janeiro de 
1716: 3) 
 
“Recebemos esta manhã alguns papeis Americanos; mas só chegão até 
22 de Outubro.” (GL, nº 3, 4 de janeiro de 1815: [II]) 

tempo “[…] neste tempo nenhum Official, ou Soldado, nem outra alguma 
pessoa das tropas inimigas entrarà na dita Cidade […]” (GL, nº 4, 31 
de agosto de 1715: 21) 
 
“Toda a pessoa que quizer prover de Pão a Repartição dos Armazens 
da Marinha, por tempo de tres mezes […]” (GL, nº 5, 6 de janeiro de 
1815: [IV]) 

tinha “[…] mostrando o zelo que tinha da honra da sua nação […]” (GL, nº 
3, 24 de agosto de 1715: 15) 
 
“[…] Vice-gerente de Roma, conferio o baptismo a 5 individuos 
nascidos na Religião Judaica, hum dos quaes tinha 58 annos de idade.” 
(GL, nº 1, 2 de janeiro de 1815: [II]) 

tropas “[…] os inimigos destacárão as tropas que foraõ atacar o Conde de 
Albermale […]” (GL, nº 3, 24 de agosto de 1715: 16) 
 
“A maior parte das tropas Austriacas que havia na Italia tem-se posto 
em marcha para evacuar este paiz e restituir-se á sua patria.” (GL, nº 8, 
10 de janeiro de 1815: [II]) 

Tabela 172: Palavras-tema na GL-Setecentista e na GL-Oitocentista tendo em conta a 
listagem das 70 formas mais frequentes 

 
Estas palavras permitem-nos estabelecer os quatro campos temáticos que 

se destacam nas duas gazetas: campo temático da vida militar, da realeza, dos 
títulos nobiliárquicos e da localização espácio-temporal. Tendo em conta a 
listagem apresentada referente às palavras-tema, podemos inserir no campo 
temático da vida militar as formas tropas, ordem, General, exercito, ainda que 
haja muitos outros vocábulos no nosso corpus que remetam para esta área: 
batalha, armada, conquista, canhaõ/canhão, guerra, hostilidade, fortaleza, 
inimigo, morte, soldado, infanteria, regimento, batalhão/batalhaõ, capitão, 
coronel, tenente.  



384 
 

O campo temático da realeza engloba as formas rey/rei, real, principe, 
magestade, elrey/elrei, mas encontramos também outras palavras que se 
enquadram nesta temática, como é o caso de palacio, rainha, princesa, corte, 
paço.  

Paralelamente, é de destacar o número significativo de títulos 
nobiliárquicos usados para qualificar os protagonistas das notícias, forma de 
mostrar o papel determinante das elites nos jornais: duque, cõde/conde, para 
além das outras formas que não estão inseridas na tabela, mas que surgem no 
corpus, como é o caso de marquez, marqueza, marichal/marechal, duqueza, 
condessa, barão/baraõ, baroneza, que se poderiam inserir neste campo 
temático. 

Sabemos que um dos critérios de noticiabilidade, que transforma um facto 
em notícia, foi e continua a ser a referência a pessoas de elite ou a dados sobre 
países importantes no contexto internacional. O redator selecionava os 
acontecimentos dignos de registo com base na notoriedade dos seus 
intervenientes, produzindo uma história das elites, em que figuram as notícias 
sobre os atores sociais dominantes, como acontece hoje em dia. Os jornais 
surgiram para responder a uma necessidade de informação e satisfazer a 
curiosidade humana, daí a referência a informações políticas, religiosas, 
militares ao nível nacional e internacional, o interesse pelos povos e culturas 
distantes, pelo movimento portuário e a forte curiosidade pelo que se passava na 
Corte. No fundo, se compararmos esta situação com a atualidade, verificamos 
que esta necessidade de informação em relação às novidades que se sucedem na 
Corte não foi só uma característica da centúria setecentista ou oitocentista, mas 
continua a alimentar várias revistas “cor-de-rosa”. Como se percebe, o critério 
das figuras famosas como protagonistas das notícias é intemporal e está 
profundamente inscrito na nossa cultura. 

O campo que está ligado às referências espácio-temporais permite-nos 
confirmar a importância de uma categorização da informação em função de um 
espaço geográfico e de um tempo específicos, que possibilitam ao leitor 
localizar espacial e temporalmente uma determinada ação. Neste sentido, 
compreendem-se as variadas referências a estes dois domínios (tempo e 
espaço), evidentes nas palavras que se seguem: tempo, depois, aqui, alli, dia, 
dias, onde, França, cidade. Ademais, os vários topónimos que inundam o 
corpus são também ilustrativos desta necessidade de enquadrar a ação num 
determinado espaço, preocupação esta que se estende também ao tempo, como 
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fica claro pela existência das várias formas que remetem para uma localização 
temporal (manhãa/manhã, hontem, hoje, agora). 

As notícias eram organizadas tendo por base uma referência direta ao 
tempo e espaço (país e cidade), num movimento de aproximação geográfica, 
com as notícias sobre o território nacional limitadas sempre à última parte do 
periódico, o que permitia ao leitor um acesso à informação de uma forma mais 
organizada, evitando uma possível sensação de caos. 

Por último, gostaríamos de referir que também o campo religioso assume 
uma importância considerável no nosso corpus, ainda que não tenhamos 
nenhuma forma do mesmo na listagem dos 70 tokens mais frequentes, e por isso 
deixamos aqui alguns exemplos que denunciam a preocupação dos redatores em 
atualizar o seu público leitor relativamente a esta temática: capella, abbade, 
padre, bispo, conego, papa, santidade missa, convento, religioso, sacramento, 
vaticano, altar, mosteyro/mosteiro.  
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CONCLUSÃO 
 
Quando iniciámos este projeto de investigação, definimos quatro objetivos 

gerais, a saber: analisar o contexto jornalístico português e suas condicionantes 
históricas desde o século XVIII ao século XIX; destacar a Gazeta de Lisboa no 
panorama jornalístico nacional; apresentar as noções fundamentais relacionadas 
com a linguística de corpus e com os recursos linguísticos eletrónicos e 
proceder a um estudo informático-linguístico do corpus através do NooJ. 

Neste momento, fazendo uma retrospetiva relativamente ao nosso percurso, 
e tendo em conta estas quatro linhas norteadoras do nosso estudo, julgamos ter 
cumprido o que se almejava. 

Primeiramente, conseguimos estabelecer um panorama das principais 
estruturas jornalísticas que marcaram Portugal nas centúrias setecentista e 
oitocentista.  

Os séculos XVIII (1715-1716) e XIX (1815), que correspondem aos dois 
momentos do nosso corpus de trabalho, foram períodos marcados por alterações 
profundas ao nível económico, político e sociocultural, reflexos dos novos 
ideais que as Luzes introduziram em Portugal e também das revoluções liberais, 
que agitaram profundamente o panorama político português, com consequências 
evidentes em todos os planos da vida nacional. O pensamento jornalístico destes 
séculos constituiu uma base importante para a história do jornalismo português, 
pois começam a surgir algumas preocupações prementes para o 
desenvolvimento do jornalismo enquanto área autónoma, com um discurso, 
preocupações e finalidades próprias. 

No dealbar do século XVIII, depois de um período árido em termos de 
produção jornalística, surge a Gazeta de Lisboa, o primeiro periódico oficial 
português. O nascimento desta publicação em 1715 constitui-se como um marco 
decisivo na nossa história, cuja projeção tem sido largamente subestimada. Na 
esteira do que acontecia por toda a Europa, principalmente seguindo o modelo 
autoritário francês, padronizado pela Gazette de Renaudot, Portugal passa a 
dispor de um órgão de informação que permite ao leitor um contacto com a 
realidade europeia e também, ainda que em menor escala, com a realidade 
circundante portuguesa.  

De facto, e dando continuidade à estrutura presente nas suas congéneres 
europeias, grande parte do corpo da Gazeta era ocupada com informações do 
estrangeiro, sendo na parte final, antes da secção dedicada aos anúncios, que 
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surge o noticiário nacional, que se caracteriza por ser uma parte reduzida e mais 
cautelosa, marcada por uma vigilância mais acentuada comparativamente com 
as notícias internacionais. 

Ademais, verificámos que a Gazeta se insere num esquema híbrido, uma 
vez que apresenta, para além do formato próximo do livro, visível na sua 
organização num volume anual, uma estrutura mais jornalística, como se 
percebe pela sua circulação também em folhetos que começam por sair 
semanalmente e que, a partir de 1809, adquirem a periodicidade diária. 

A Gazeta de Lisboa foi o periódico escolhido para a constituição do nosso 
corpus de trabalho, por ter sido um dos jornais mais importantes da nossa 
história e pela sua longevidade, o que possibilitou a consecução de um estudo 
sobre a evolução da língua num espaço temporal de 100 anos. Procurava-se 
também utilizar um tipo de texto diferente do que habitualmente é usado para 
fins de pesquisa linguística, longe dos tratados metalinguísticos que se 
caracterizam por uma aplicação normativa dos preceitos gramaticais, não tão 
evidentes num texto jornalístico, retrato fiel do estado em que se encontra a 
língua naquele momento. 

À luz da linguística de corpus, e utilizando ferramentas de linguística 
computacional (programas de análise automática de texto), levámos a cabo uma 
análise linguística comparativo/contrastiva destes dois períodos. 

Neste trabalho, depois de refletirmos sobre determinadas questões teóricas 
relacionadas com a linguística de corpus e com a exploração de corpora, 
apresentámos algumas potencialidades do programa escolhido para esta análise, 
o NooJ, que nos permitiram perceber que esta ferramenta iria ser uma ajuda 
preciosa no nosso trabalho, reveladora de uma aproximação cada vez mais 
evidente entre a linguística e a informática. 

No entanto, e apesar das vantagens inegáveis da utilização deste tipo de 
programas, foi longo o percurso que tivemos de percorrer até possuirmos todas 
as condições para começar a análise linguística. Este caminho árduo de muitos 
meses de trabalho implicou a criação de recursos, na forma de dicionários e 
gramáticas morfológicas, que permitiram a identificação e etiquetagem dos 
milhares de formas complexas ou não dicionarizadas, que foram classificadas 
como desconhecidas devido às diferenças gráficas que impediam os recursos 
eletrónicos existentes de as reconhecerem e classificarem. 

No capítulo relativo à ortografia na Gazeta de Lisboa (1715-16 e 1815), 
usámos como referência as obras de Barreto e Feijó, que se assumem como 
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autoridades do período em que escreveram, para além de serem expoentes das 
duas tendências que marcaram a história da ortografia portuguesa, numa 
oscilação permanente entre duas forças: a da vernaculização e a da latinização. 

No nosso corpus, é evidente a existência de um critério de facultatividade 
gráfica que condiciona as opções dos autores. Encontramos alguns exemplos de 
palavras que surgem com formas diferentes, como foi o caso do artigo 
indefinido, hũa, huma, uma, cuja frequência evidencia uma aproximação à 
forma atual.  

No entanto, nem sempre um avanço temporal significou uma aproximação 
à forma moderna, evidenciando uma recuperação do critério etimológico, como 
se pode confirmar pelo nome circunstancia e pelo adjetivo semelhante, formas 
utilizadas na GL-Setecentista, que no texto da centúria seguinte são preteridas 
pelo redator em detrimento das formas postuladas por Feijó, circumstancia e 
similhante. 

A utilização do <y> em determinados casos permite-nos confirmar também 
esta tendência, visível em algumas palavras que, apesar de apresentarem a dupla 
grafia, denunciam a opção clara por uma das formas, como é o caso de 
embaixador, que surge grafado preferencialmente com <y> no século XVIII. 
Aliás, no texto deste século, na esteira de Barreto e ao contrário do que sucede 
no texto oitocentista, notamos uma opção clara pela utilização do <y> para 
representar a semivogal, como se comprova pelas formas rey e pay, cuja grafia 
se aproxima da forma moderna na Gazeta oitocentista, portanto grafada com 
<i>.  

Destacamos também a preferência pelo ditongo <eo> como desinência do 
pretérito perfeito em detrimento de <eu>, tendência esta que ainda é mais 
evidente no texto oitocentista, em que encontramos apenas três ocorrências 
deste último, o que contraria a informação de Williams (1950), que situa no 
século XVI a substituição de <eo> por <eu>. 

Relativamente ao plural do ditongo nasal em <ão>, notámos uma 
predominância da terminação em <aens> ou <oens> no texto do século XVIII, o 
que não se verifica na centúria seguinte, evidenciando uma aproximação à 
forma atual <ães> ou <ões>. 

Por outro lado, nas formas verbais em que o ditongo nasal surge em 
posição átona, como acontece com o pretérito perfeito, encontrámos alguns 
exemplos na Gazeta setecentista de formas verbais terminadas em <am>, a par 
da terminação em <aõ>, o que não se verifica no texto do século XIX.  
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No que concerne às consoantes, destacamos, por exemplo, a grafia <ç> em 
posição inicial, nas palavras çapateiro, çapateiros e çapatos, que ocorrem no 
texto de 1815, tal como Feijó havia postulado. 

Relativamente à diferença entre <-s-> e <z>, tendo por base as regras 
enunciadas pelos ortógrafos que têm em conta o critério etimológico, 
verificámos que na Gazeta setecentista é evidente o respeito pela origem do 
nome, por exemplo nas formas ousadia e ousados, o que não se verifica no 
texto do século XIX, ao grafarem esta palavra também com <z> ouzadia, 
ouzavão, parecendo descurar o étimo da palavra. 

No que se refere aos dígrafos gregos, verificámos que os nossos redatores, 
norteados por um critério de facultatividade, que se deve à existência de 
conceções diferentes do sistema ortográfico, numa luta constante entre o critério 
etimológico e o fonético, não assumem uma opção clara quanto à sua utilização. 
Não obstante, podemos dizer que, apesar das duplas grafias, há uma tendência 
para a grafia proposta por Barreto, que consistia numa aproximação à grafia 
aportuguesada, descurando o fator etimológico, tendência esta que se torna mais 
evidente no texto oitocentista. 

Relativamente aos nexos consonânticos, detetámos uma situação inversa, 
ou seja, a preferência pela grafia culta na Gazeta oitocentista. 

Por último, o percurso do til mostra-nos que, ao contrário do que acontecia 
no texto do século XVIII, este deixou de ser usado como sinal de abreviatura, 
para alcançar, no século seguinte, definitivamente o estatuto de sinal exclusivo 
de nasalidade que detém hoje em dia. 

Concluímos este capítulo sobre a ortografia na Gazeta com a consciência 
de que há uma oscilação constante entre os critérios que condicionam as teorias 
dos próprios ortógrafos, que acaba por afetar também as opções daqueles que 
usam a língua diariamente, sendo os princípios etimológicos aplicados em 
paralelo com os da pronúncia. Se, em muitos casos, o avançar no tempo 
significa uma aproximação à grafia atual, há também situações em que o texto 
do século XIX parece assumir um conservadorismo que já estaria ausente no 
texto do século anterior. 

No que concerne às classes de palavras, assumimos o nosso interesse em 
estudar apenas as palavras plenas, devido à sua elevada frequência e à sua maior 
propensão para a mudança. 

Desde logo, percebemos que a Gazeta setecentista apresenta um índice de 
riqueza vocabular superior em relação ao texto do século XIX, resultado que é 
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corroborado através da avaliação comparativa que fizemos para cada uma das 
classes de palavras plenas.  

Iniciámos este estudo pelos nomes, analisando a sua variação em género, 
número e grau, tendo por base as propostas de Bechara (2002), que nos 
permitem concluir que não houve grandes alterações relativamente ao que 
acontece hoje em dia. 

Num momento seguinte, procedemos à distinção entre nomes comuns e 
nomes próprios, sendo que do primeiro grupo sobressaíram já alguns campos 
temáticos que trabalhámos numa fase posterior e do segundo destacaram-se os 
numerosos topónimos e antropónimos que abundam no corpus. 

Relativamente ao adjetivo, seguindo a mesma metodologia que utilizámos 
para o nome, confirmámos a proximidade às regras atuais da sua flexão em 
género, número e grau.  

No estudo referente a esta classe, destacamos que, tal como acontece nos 
dias de hoje, no nosso corpus, o adjetivo surge maioritariamente posposto ao 
nome que modifica. Contudo, nota-se que, entre o texto do século XVIII e o do 
século XIX, houve um decréscimo na utilização desta colocação, de 64,52%, na 
GL-Setecentista, para 57,58%, na GL-Oitocentista, resultados que contrariam 
alguns estudos que atestam uma diminuição da anteposição do adjetivo, no 
decorrer dos séculos XVII ao XIX. 

Estes resultados podem estar condicionados por uma visão mais subjetiva, 
associada à posição pré-nominal, contrariando o que seria expectável num texto 
jornalístico atual. Esta estratégia de anteposição do adjetivo, que é superior no 
texto do século XIX, permite-nos apontar para um teor de subjetividade 
presente nos textos, que deixa transparecer os pontos de vista dos redatores, 
denunciando os seus juízos de valores relativamente aos acontecimentos que 
descrevem.  

Percebemos, desde logo, que existiam alguns adjetivos, como é o caso de 
grande, que assumiam preferencialmente a posição anteposta, o que nos impeliu 
a uma análise mais detalhada dos contextos em que o mesmo surgia. 
Verificámos que a posição que este adjetivo assume, comportamento que é 
extensível a outros, nos dá indicações de natureza semântica. Neste sentido, 
associámos a sua anteposição a um sentido afetivo, avaliativo, sendo a 
posposição usada para apresentar uma característica do nome de forma objetiva, 
não passível de contestação. Verificámos também que a maioria dos adjetivos 
em posição de pré-núcleo tende a ocorrer com nomes abstratos, o que nos 
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permite concluir que a posição do adjetivo é também condicionada pela 
natureza do nome que o acompanha. Por último, confirmámos que os adjetivos 
de base participial admitem preferencialmente a posposição.  

No que diz respeito ao advérbio, sentimos a necessidade de encetar um 
estudo mais profundo devido ao grau de complexidade e heterogeneidade que 
caracteriza esta classe. Depois de refletirmos sobre as várias definições 
propostas, e tendo consciência do número elevado de advérbios terminados em 
–mente no nosso corpus e do nível de dificuldade que está associado à sua 
classificação, assumimos o intento de estudar separadamente os advérbios 
terminados em –mente e em especial os advérbios de frase, uma vez que estes 
nos permitem identificar a forma como os redatores entenderam ou sentiram o 
texto. Neste sentido, podemos considerar que são mais evidentes as marcas do 
redator no texto do século XIX, tendo em conta que os valores relativos aos 
advérbios de frase evidenciam um aumento considerável comparativamente 
com o texto do século XVIII, de 4,47% para 9,56%. 

Estes advérbios deixam transparecer a marca dos autores no texto e podem 
servir para exteriorizar o seu estado de espírito, para transmitir a pressuposição 
dos redatores relativamente à veracidade daquilo que exprimem, para 
caracterizar algo que digam do ponto de vista da forma ou do conteúdo e podem 
também servir para restringir o que escrevem a um determinado domínio do 
conhecimento.  

Tendo por base a classificação de Malaca Casteleiro (1982), concluímos 
que os advérbios que sobressaíram nos dois séculos foram os modais, que 
podem ser usados para transmitir uma certeza e convicção relativamente ao 
valor de verdade daquilo que é expresso e para demonstrar a probabilidade de 
algo ser verdadeiro ou, ainda, a dúvida que possa existir relativamente ao que é 
dito.  

De seguida, contrariamente ao que esperaríamos num texto jornalístico 
atual, temos os advérbios emotivos, que denunciam o estado de espírito dos 
autores do texto. 

Por último, e uma vez que não tivemos nenhuma ocorrência dos advérbios 
sectoriais, surgem os advérbios pragmáticos, com uma percentagem muito 
superior no texto oitocentista comparativamente aos valores que apresenta na 
Gazeta setecentista, que são usados para caracterizar aquilo que o redator está a 
dizer ao nível do conteúdo ou da forma. 
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Apesar de o nosso objetivo inicial ter sido estudar apenas os advérbios de 
frase, decidimos analisar também os advérbios de modo terminados em –mente 
relativamente à posição que ocupam na frase, devido à percentagem 
significativa que detinham, representando 56,35% das ocorrências deste grupo 
no século XVIII e 57,06% no século XIX.  

Relativamente à posição destes advérbios, concluímos que, tal como 
acontece atualmente, ocupam preferencialmente a posição pós-verbal nos dois 
séculos analisados. Por sua vez, a posição pré-verbal, contrariamente aos 
resultados obtidos por Martelotta e Vlček (2006), tende a aumentar no século 
XIX, ainda que ligeiramente, de 9,15% no século XVIII para 12,67% no século 
XIX. Percebemos que a maioria destes casos é representada por orações 
subordinadas relativas ou por orações em que temos um sujeito inexistente ou 
subentendido. 

Nas orações relativas, que se caracterizam por apresentar uma estrutura 
mais rígida, verifica-se uma opção pela ordenação mais antiga, a posição pré-
verbal, que era a selecionada no latim clássico (cf. Martelotta e Processy e 
Santos 2008). 

A análise das diferentes posições que podem ocupar os advérbios de modo 
deixou claro que, independentemente de estarem antepostos ou pospostos ao 
verbo, nos dois séculos estes advérbios colocam-se preferencialmente junto do 
verbo que modificam, o que aponta para a influência do subprincípio da 
proximidade (Givón 1990). 

Na linha deste mesmo subprincípio, os advérbios de frase nunca deveriam 
surgir próximos do verbo, uma vez que eles têm a frase como escopo. Contudo, 
a realidade do nosso corpus mostra-nos que a posição dominante é a pós-verbal, 
ainda que se tenha verificado um aumento da posição periférica inicial no texto 
do século XIX, posição praticamente inexistente no século XVIII. 

Este resultado poder-se-á explicar, em alguns casos, pela trajetória de 
mudança que ocorreu com alguns destes advérbios, que surgiram como 
advérbios de modo, posicionando-se junto do verbo que modificam, passando 
depois a advérbios de frase, num processo de gramaticalização, que já foi 
confirmado em vários trabalhos (Moraes Pinto 2008, 2002; Martelotta 2006; 
Martelotta e Vlček, 2006). 

Relativamente ao verbo, última classe em estudo, depois da análise das 
terminações e dos tempos, modos e formas nominais presentes no texto, 
destacamos o estudo acerca das construções formadas com os verbos auxiliares 
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ter e haver, cuja análise do seu percurso nos permite perceber que nem sempre 
o verbo ter assumiu o estatuto preferencial que detém hoje. Na verdade, a língua 
começou por manifestar a sua preferência pelo verbo haver, que foi perdendo 
força, sendo gradualmente substituído pelo verbo ter. 

Esta substituição, tendo por base os estudos de autores como Costa (2010), 
Almeida (2006), Sampaio (2000), Mattos e Silva (2002a e 2002b), terá ocorrido 
entre os séculos XIV e XVI, marcos temporais que não correspondem aos 
resultados obtidos no nosso corpus, uma vez que na Gazeta setecentista as 
construções com o verbo haver e o particípio passado representam uma 
percentagem de 50,85% das ocorrências, evidenciando o caráter preferencial 
deste verbo na sua função de auxiliar de tempo composto, que só é ultrapassado 
pelo verbo ter na Gazeta oitocentista, com 78,68% das ocorrências. 

O processo de gramaticalização por que passaram estes verbos, num trajeto 
caracterizado por um esvaziamento semântico dos verbos plenos até chegar a 
itens gramaticais, com a função de auxiliares de tempos compostos, perpassou 
vários séculos, podendo ter-se efetivado tardiamente, como os valores do nosso 
texto demonstram. 

Neste século, ainda encontramos exemplos de concordância do particípio 
de verbos transitivos com o seu complemento, característica do português 
arcaico, sendo a flexão do particípio um dos critérios usados para negar a 
existência de um tempo composto. 

Seguidamente, analisámos outra construção com estes verbos: 
ter+de+infinitivo/ haver+de+infinitivo e os valores que assumem no texto. 
Neste sentido, verificámos que a primeira surge nos dois textos com uma 
ocorrência reduzida, exprimindo obrigatoriedade/necessidade. 

No que concerne à estrutura haver+de+infinitivo, paralelamente à noção 
de futuridade, que sobressai nos dois textos, encontrámos também um valor 
modal de obrigação e probabilidade na centúria oitocentista.  

Ademais, verificámos que a expressão da posterioridade começa já a ser 
disputada pela perífrase ir+infinitivo, que hoje se assume como forte 
concorrente da forma sintética. 

Concluímos este estudo com a delimitação dos principais campos 
temáticos presentes no corpus com base na análise estatística das palavras-tema 
e palavras-chave, o que nos conduziu ao reconhecimento de quatro campos 
temáticos: a vida militar, a realeza, os títulos nobiliárquicos e a localização 
espácio-temporal.  
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A Gazeta reproduz uma história de elites, muitas vezes condicionada pelo 
próprio panorama político, que capta a atenção dos seus leitores, interessados 
em conhecer a vida e atividades das figuras públicas do seu tempo, que 
assumem o papel de protagonistas dos principais acontecimentos militares, 
comerciais, políticos e religiosos, inseridos num tempo e espaço específicos. 

Terminado este trabalho de investigação, fica-nos a convicção de que 
apresentámos mais um contributo para o estudo da Língua Portuguesa, 
prestando uma merecida homenagem à Gazeta de Lisboa, periódico que permite 
múltiplas e transdisciplinares abordagens. 
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1 Tal como é referido no próprio site: 

  

DICIweb é um sistema de informação desenvolvido na Universidade de Aveiro, no 
âmbito do projecto Corpus Lexicográfico do Português, por investigadores do 
Centro de Línguas e Culturas e do Departamento de Electrónica, Telecomunicações 
e Informática. O conjunto de ferramentas permite a leitura, pesquisa de palavras e 
concordâncias no corpus, além da possibilidade da edição on-line das próprias 
obras. 

As referências aos contextos de concordância retirados deste site são citadas da seguinte 
forma: Nome do autor In DICIweb: número do anexo em que se encontra todo o contexto. Por 
exemplo: Bluteau In DICIweb: anexo 1. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1: Contexto de concordância de “parenta” 

 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=949155 

 
Ficha no Contexto de Concordância 

 

 Obra Pereira, Prosodia, 1697, de Bento Pereira 
(1605-1681). 

 Loco, as, avi, atum. Arrendar, alugar, por, 
assentar; dar a filha, parenta, ou criada em 
cazamento, dar de aluguel, emprestar, dar à juro, 
gastar, dispender, concertar gente, ou concertarse 
pera servir, & c. 1. b. Virg. Aeneid. 1.!! 

 
 

 
Anexo 2: Contexto de concordância de “parenta” 
 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=3&Posicao=15014 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Cardoso, Dict. iuventuti studiosae, 1562, 
de Jerónimo Cardoso (c. 1510-1569). 

 Agnatus(a. um). Cousa parenta por parte da mãy. 
 

 

 
 

 
Anexo 3: Contexto de concordância de “infanta” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=3&Posicao=17373 

 
Ficha no Contexto de Concordância 

 

 Obra Cardoso, Dict. iuventuti studiosae, 1562, 
de Jerónimo Cardoso (c. 1510-1569). 

 Infans(tis). O infante. ou a infanta. 
 

 

  
Anexo 4: Contexto de concordância de “infanta” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=19&Posicao=139305 

 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Feijó, Orthographia, 1734, de João de Morais 

Madureira Feijó (1688-1741). 
 Infante. esta palavra he indifferente para macho, 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=949155�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=3&Posicao=15014�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=3&Posicao=17373�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=19&Posicao=139305�
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ou fêmea; porque significa o Infante, ou a Infante, mas 
o uso tem prevalecido de se chamar ao filho Infante, e 
á filha Infanta. De Infante querem alguns, que se diga 
Infanteria; mas se dizemos Infantado, porque naõ 
diremos Infantarîa? 

 
 

 

 
Anexo 5: Contexto de concordância de “mestra” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=5&Posicao=145703 
 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Cardoso, Dict. Latinolusitanicum, 1569-70, 

de Jerónimo Cardoso (c. 1510-1569). 
 Magistra(ae). A mestra que ensina. 
 

 

  
Anexo 6: Contexto de concordância de “mestra” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=3103456 
 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 

Bluteau (1638-1734). 
 mestra. Mulher que ensina meninas a ler, cozer, & 

c. Magistra, ae. Fem. Cic. Terent. Usa Floro de 
Eruditrix, cis. Fem. mas neste sentido, Hispania 
Annibalis eruditrix, Foi Hespanha a mestra, que 
ensinou a Annibal a arte da guerra.§ Mestra principal. 
Roda mestra de relogio, ou de qualquer outro engenho. 
Horologii rota praecipua, ou princeps.§ Mestra abelha. 
Vid. Abelha mestra.§ Chave mestra. A que abre todas 
as portas de hüa casa. Clavis pervia, genit, Clavis 
perviae. 

 
 

  

 
Anexo 7: Contexto de concordância de “vendedeira” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=1155766 

 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Pereira, Prosodia, 1697, de Bento Pereira 

(1605-1681). 
 * Opsopolis, ios, f. g. A regateira, vendedeira de 

cousas de comer. 2. b. 3. l. Calep. 
 

 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=5&Posicao=145703�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=3103456�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=1155766�
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Anexo 8: Contexto de concordância de “commendadeira” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=5168710 

 

 
Ficha no Contexto de Concordância 

 

 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 
Bluteau (1638-1734). 

 Veiros. Villa de Portugal, no Alemtejo, Bispado de 
Elvas, entre Borba, & Estremòs. Dizem seus 
moradores, que foi fundação dos Romanos. El-Rey D. 
Affonso II. de Portugal a conquistou dos Arabes, & a 
mandou povoar de novo. He murada, & tem castello foi 
edificado pelo Mestre da Ordem de Avis D. Lourenço 
Affonso. El-Rey D. Manoel lhe deu foral. Nesta Villa 
nasceo o primeiro Duque de Bragança D. Affonso, filho 
del-Rey D. João I. & de hüa senhora natural desta 
terra, chamada Dona Inez, que depois foi 
Commendadeira de Santos. 

 
 

 
 

 
Anexo 9: Contexto de concordância de “irmãa” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=4&Posicao=93915 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Cardoso, Dict. ex lusitanico in latinum, 
de Jerónimo Cardoso (c. 1510-1569). 

 tia irmãa da mai. Matertera(ae). 
 

 
Anexo 10: Contexto de concordância de “irmã” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=4&Posicao=32692 

 
Ficha no Contexto de Concordância 

 

Obra Cardoso, Dict. ex lusitanico in latinum, 
de Jerónimo Cardoso (c. 1510-1569). 

 Cunhada irmã do marido. Glos(tis). 
  

 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=5168710�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=4&Posicao=93915�
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Anexo 11: Contexto de concordância de “irmã/irmãa” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=4972745 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 
Bluteau (1638-1734). 

 tia.* tia, e tio. A irmã de meu pay. Amita, ae. Fem. 
Cic.§ Tia. A irmãa de minha mãy. Matertera, ae. Fem. 
Cic.(Penult. brev.)§ Tia, irmãa do Avo. Amita maior.§ 
Tia, irmãa da Avò. Matertera magna. Duarte Nunes de 
Leaõ, no seu livrinho da Origem da lingua Portugueza, 
pag. 40. entre as palavras, que por impropriedade da 
significaçaõ Latina, os Portuguezes corromperaõ, traz 
estas duas, Tia, e Tio, e diz assim:(Nas palavras Tia, e 
Tio, irmaõ de meu pay, ou irmaõ, que tomamos assim 
pelos irmãos de nossos pays, como pelos de nossas 
mãys, sendo verdade, que o irmaõ de meu pay, he 
meu Patruo, e o irmaõ de minha mãy, meu Avunculo; e 
a Tia, irmãa do pay, Amita, e a irmãa da mãy, 
Matertera.) Para este Autor derivar do Latim as 
palavras Portuguezas, Tia, e Tio governa-se pelos Tés, 
que na mayor parte dos ditos vocabulos se achaõ, a 
saber, Patruus, Amita, e Matertera. Em Autores 
Ecclesiasticos, que escreveraõ em Latim, se acha Thia, 
por Tia, e Thius, por Tio. Vid. Hierolexicon Macri, verbo, 
Thia. 

 
 

  
Anexo 12: Contexto de concordância de “tribus” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=568457 

 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 

Bluteau (1638-1734). 
 Azêr, ou Aser. Hum dos doze Tribus de Israel, para 

a banda da Syria, & do mar Syriaco, da parte Oriental 
tem o Tribu de Nephtali, & da parte do Sul o Tribu de 
Zabulon. 

 
 

  
 
 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=4972745�
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Anexo 13: Contexto de concordância de “tribus” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=3806935 

 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 
Bluteau (1638-1734). 

 * philisthinos, ou philisteos. Povos, que vieraõ da 
Africa, e traziaõ sua origem de Philisthiim, filho de 
Chasluim, filho de Mefraim, filho de Cham. Passáraõ par 
a Terra Santa, e fizeraõ sua vivenda na parte do mar, 
onde depois estiveraõ as Tribus de Simeon, e de Dan. 
Sempre foraõ grandes inimigos dos Israelitas, e os 
tratáraõ como escravos, até que Samuel no seu 
governo os desbaratou, e em certo modo desagravou 
os Hebreos das injurias, que haviaõ recebido no fim do 
governo de Hely, quando os dous filhos deste summo 
Sacerdote foraõ mortos na batalha, e juntamente foy 
tomada a Arca do Senhor. Muito se temiaõ de 
Sampsaõ, seu grande inimigo, que os assolava, e 
destruhia; mas finalmente pela artificiosa perfidia de 
huma mulher de sua naçaõ, chamada Dalila, cahio nas 
suas mãos o seu formidavel adversario; caváraõ-lhe os 
olhos, fizeraõ-lhe mil despresos, e o tratáraõ como hum 
insensato. 

 
 

 

Anexo 14: Contexto de concordância de “tribus” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=12845 

 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Pereira, Prosodia, 1697, de Bento Pereira 

(1605-1681). 
 Acamantis, idis, f. g. Ilha de Chipre. 1. 2. b. ex. 

Desp. Tambem hum dos 12. Tribus dos Athenienses. 
Vide Calep. 

 
 

 

Anexo 15: Contexto de concordância de “tribus” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=551784 

 

Ficha no Contexto de Concordância 
Obra Pereira, Prosodia, 1697, de Bento Pereira 

(1605-1681). 
 * Elephantini libri. Livros, em que se escreviam as 

Tribus, os decretos do senado, & c. Amalth. 
 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=3806935�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=12845�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=551784�
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Anexo 16: Contexto de concordância de “tribus” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=17&Posicao=127566 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Fonseca, Parvum Lexicon, 1798, de Pedro 
José da Fonseca (1737-1816). 

 Curia, ae, f. Cic. Palacio, Senado, Tribunal, lugar 
destinado para se tratarem negocios publicos. Liv. 
Curia. Huma das trinta partes, em que o povo Romano, 
foi dividido no tempo de Romulo, dez por cada huma 
das tres Tribus. Depois se lhe accrescentárão sinco. 

 
 

Anexo 17: Contexto de concordância de “simples” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=289 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 
Bluteau (1638-1734). 

 a. Em quanto letra elementar. He letra vogal, & a 
primeira de todas em todas as lingoas. Sahe da Traca 
arteria, com hiato da boca, ferindo o som o concavo do 
padar, & fazendose ouvir mais no principio, que no 
meyo, & muito menos no fim. He o A a mais sonora 
letra de todas; usaõ della Oradores, & Poetas para 
exprimir cousas grandes, como nestes hemystichios§ 
At nunc horrentia Martis§ Arma, virumque cano.§ Ou 
para exprimir grandes paixoens, & cuidados, como 
neste 1. verso do quarto livro da Eneida.§ At Regina 
gravi jam dudum saucia curâ.§ A primeira voz da 
balbuciente infancia he A; querem alguns, que 
ensinasse a natureza às crianças esta letra, dando a 
entender, que chamaõ por Adaõ, como queixosos da 
sua desobediencia, que foi causa de todas as miserias 
da vida humana. He taõ natural aos meninos esta letra 
que escusandose Jeremias do officio de Propheta, para 
o qual o destinava Deos, dizia A, A, A, Senhor, não sei 
fallar, porque sou hum menino. Hierem. cap. 1. A he 
huma destas letras gutturaes, porque se pronuncia sem 
ministerio da lingoa, nem dos dentes. Quintiano Stoa 
exprime a pronunciação desta letra com este verso.§ A. 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=17&Posicao=127566�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=289�
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sub directo memorabilis oris hiatu est.§ A. em quanto 
letra Portugueza. Nas lingoas, que(como a Portugueza) 
se derivão da lingoa Latina, & em outros idiomas 
Europeos o A. he letra simples; em outras lingoas he 
letra dissylaba, ou trisyllaba, porque os Hebreos dizem 
Aleph; os Arabes, Turcos, & Persas, Aliph; os Gregos 
Alpha; os Egypcios, Athomus; & c. Porem nem todas as 
naçoens começão o seu Alphabeto por A, como o 
afirma o Abbade Furetiere, nas primeiras regras do seu 
Diccionario da lingoa Franceza; nem como quer 
Calepino tambem no principio do seu Diccionario, 
allegando com Santo Isidoro, porque os Chaldeos 
chamaõ ao A Elpha, & os Syriacos Olaph, posto que 
estes ultimos tambem lhe chamão, Alyn. Não tem a 
lingoa Portugueza diversas especies de A; a diversidade 
da pronuncia causada da variedade dos accentos, ou 
letras, a que se junta esta vogal, faz parecer, que há 
hum A longo como em Práto, que tem o acento agudo, 
& hum A pequeno, como em Pràzenteiro, que tem o 
accento grave; porem hum, & outro he hum sò A na 
realidade, ainda que diverso no espaço da 
pronunciação. Esta mesma differença se acha todas as 
vezes que ao A se segue M, como nesta palavra Fàma, 
& a causa de parecer este A pequeno, he, que o A se 
pronuncia abrindo a boca, & pello contrario M, se 
forma, fechandoa; e no breve espaço de tempo da 
pronunciação de letras tão chegadas, não se podem 
fazer dous officios tão contrarios, como o de abrir, & 
cerrar a boca. As outras letras, quando se seguem, não 
o apagão desta maneira, como se experimenta nas 
palavras Abá, Abada, Cáfila, Práya, Prátra, Táxa, & c. 
Nestas, & outras semelhantes palavras, ainda que ao A 
da primeira syllaba quizeramos dar o som de A 
pequeno, não poderíamos. E assim fica provado com as 
razoens de Duarte de Lião, que no exame das mais 
letras, me servirâ de guia, que na lingoa Portugueza 
não hâ duas especies de A, mas hum sò com variedade 
de pronunciação. Dobrão A os nomes femininos, cujos 
masculinos se acabão em ao, como Mao, Maa; Pao, 
Paa. Segundo o uso de alguns no escrever, tambem 
dobrão A Paadar, Aar, & o artigo feminino do dativo 
singular, & plural, Aa, & Aas; porem hoje a mayor parte 
suprimos o segundo A com accento, & escrevemos Mâ, 
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Pâ, Pâdar, Ar, à, & às. Outra cousa tem o A Portuguèz, 
a que se não pode dar razão, se não pedillo assi a 
orelha, & costume, que a alguns nomes de Provincias 
ajuntão este articulo, & a outros não. Porque dizemos, 
Italia he provincia fertil, & Cidade de Italia, & disto vem 
bem a Italia, & vou a Italia; e o mesmo em França, 
Lombardia, Hespanha, & outros. Mas não he assi nesta 
palavra, India, onde nos não sofrem as orelhas dizer, 
India he terra grande, Cidade da India, nem vou a 
India; porque dizemos a India, da India, â India; a 
India he terra grande, Cidade da India, vou à India. E 
assi dizemos, Cambaya estâ na India, & vou a 
Cambaya; mas não dizemos, China estâ no Oriente, se 
não a China, & assi vou â China; & assim dizemos vou 
a Corintho, vou a Toledo, & não ao Corintho, nem ao 
Toledo; mas não diremos, vou a Cairo, se não ao Cairo. 
Tambem he de notar, que quando os nomes das 
Cidades podião por outra maneira ser appellativos, ou 
communs, sempre lhe damos articulo; porque ainda 
que digamos, vou a Toledo, vou a Roma, não dizemos 
assi, vou a Porto, vou a Guarda, se não vou ao Porto, 
vou â Guarda. E da mesma maneira quando as 
Provincias se nomeão pluralmente, como vou às 
Hespanhas, vou âs Canarias. O que não he nos nomes 
das Cidades, porque dizemos vou a Athenas, vou a 
Bruxellas, vou a Thebas, vou a Cumas. Finalmente 
havemos de advertir, que dizemos vou a casa, quando 
entendemos da nossa morada, & vou a casa de Pedro, 
& não â casa; mas quando não he casa de habitaçao, 
dizemos com proposição, & articulo vou â casa dos 
Tabeliaens, vou â casa da India, & c.§ A, emquanto 
letra scientifica. Houve quem chamou ao A, Porta das 
Mathematicas, porque na figura do A se reprezenta a 
Esquadria, instrumento, cujo uso encerra em si, como 
em compendio, quasi todos os Elementos Geometricos, 
toda a proporção dos triangulos, todas as medidas da 
quantidade continua, & toda a praxi dos sinos, 
secantes, & Tangentes. Na summidade, ou apice do A 
se representa o ponto Mathematico, que carece de toda 
a dimensão; nas duas pernas se vem as linhas; com 
huma dellas na superficie de hum plano, & outra guiada 
em redondo, se descreverâ, como com compasso, hum 
circulo, em cujo centro também se acharâ o ponto, 
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olhando para hum A, em que a distancia das pernas 
tenha a mesma extensão, que ellas, veràs hum 
Triangulo equilatero; & se no risco transversal deixares 
cahir o prumo, poderâs dar razão de toda a especie de 
Acutangulos, & Obtusangulos. Na palavra PAX, cujas 
tres letras reprezentão aos contemplativos as tres 
Pessoas Divinas, a saber o Pay no P, & o Espirito Santo 
no X, que constando de duas partes iguaes, & unidas, 
he o symbolo do Sagrado vinculo das duas Divinas 
Pessòas, de que procede a terceira, no A, em que os 
dous lados se ajuntão, & unem, se significão as duas 
naturezas Humana, & Divina, unidas na Pessoa do 
Filho. Da figura do A, largo na base, & na parte 
superior agudo; tomou a Architectura a idea das 
Pyramides. Segundo a Arithmetica dos Antigos, era o 
A, letra numeral, que significava 500, como escreve 
Valerio Probo. Baronio; & outros Authores fazem 
menção de alguns versos, que denotão as letras 
significativas de numeros. O primeiro delles diz assim:§ 
Possidet A. numeros quingentos ordine rectos.§ A, 
como figura, que consta de tres riscos, representa a 
Deos hum, & trino, hum na essencia, & trino nas 
pessoas. Tão-bem nella se vè huma representação da 
independencia divina, porque não depende de 
instrumento algum, como as mais letras, que com o 
socorro dos dentes, ou da lingua, ou dos beiços, ou do 
padar da boca se pronuncião. Segundo João Coropio no 
seu Vertumno fol. 27. na primeira lingoa do mundo, a 
saber, na que fallou Adão, & sua posteridade, antes da 
confusão Babylonica A, significava movimento para 
algum lugar, ou principio de movimento recto, & facil 
porque com pronunciação da ditta letra, se abre 
brandamente a boca, como porta, & fica a lingoa no 
meyo, mostrando em certo modo o caminho. No 
primeiro livro da sua Theorica cap. 2. quer Raimundo 
Lullo, que na letra A, se signifique a materia da Pedra 
Philosophal, & em outro lugar quer, que o A, signifique 
o Chaos, ou confuso principio da Arte Chimica, porque 
os que a não sabem, he sciencia muito embaraçada, & 
escura.§ Quando sobre o A, se punha hum Til, ou risco 
direito, queria dizer cinco mil. Na Chimica tres AAA, 
significa Amalgamação, & Amalgamar, que segundo a 
ditta sciencia, he fazer maça com azougue, ou Mercurio 
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de metal nobre, particularmente do ouro. Segundo as 
cifras da jurisprudencia Romana, A significava 
Absolvição; por isso chama Cicero à dita letra, Littera 
salutaris, Letra salutifera. Tambem segundo as cifras 
dos Romanos A, significava as palavras Latinas, que 
seguem, Augustus, Avius, Assoles, Aut, Aliquando, 
Ager, Agrum, Aiunt, Annus, & c. Nas inscripçoens dos 
Arcos Triumphaes, & nos letreiros ao pé das estatuas 
muitas vezes significava o A, nomes proprios de 
Romanos; o Abbade Pedro Danet, prometteo dàr à luz 
hum livro sobre esta materia. Finalmente nas juntas do 
Povo Romano, A, queria dizer Antiquo, val o mesmo, 
que não aceito esta ley, que se propoem. Na Algebra, a 
que chamão speciosa, dous AA, significão o quadrado, 
& tres AAA, o cubo, ou figura cubica. Nos versos, em 
que com vogaes se significão as figuras do syllogismo, 
& dos quaes o primeiro diz Barbara, Celarent, Darij, 
Ferio, Baralipton, o A significa as proposiçoens 
universaes affirmativas, segundo outro verso, que diz,§ 
Asserit A, negat E, sunt universaliter ambo.§ A, 
pronome articular demonstrativo do genero feminino, 
no numero singular. Na lingoa Latina ordinariamente 
não se exprime. A cidade. Urbs, A casa. Domus. 
Quando ao substantivo se segue hum relativo, como, a 
qual, ou que então se pode exprimir em Latim, o ditto 
pronome A, com Ea, illa, ou haec, v. g. Ainda guardo a 
carta, que me escrevestes, hâ seis mezes. Eam adhuc 
epistolam servo, quam scripsisti mihi ante hos sex 
menses. A arenga, que elle fez no senado, ainda estâ 
em ser. Illa ipsa oratio, quam in senatu habuit, extat 
etiam nunc.§ A com accento grave, ou com outro A 
immediato, he sinal do caso Dativo, como quando digo 
vou â Igreja, ou vou aa Igreja. Neste caso,(segundo 
advertio Duarte Nunes do Lião, na sua Orthographia 
pag. 63. vers.) o primeiro a he proposição, & o 
segundo, artigo feminino; No ditto lugar quer o proprio 
Author, que este Dativo feminino se escreva por dous 
aa; querem outros, que se escreva com hum sò a, mas 
com accento grave em cima, como jà temos mostrado. 
Tambem o a com accento grave val o mesmo, que o 
Dativo masculino Ao, como quando digo, Não podes 
fazer cousa mais injuriosa a teu pay, id est, ao teu pay. 
Nihil patri injuriosius facere potes.§ A, com verbo no 
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Infinitivo. Aprender a tanger algum instrumento de 
cordas, como Viola, ou Alaude, & c. Fidibus discere. 
Começo a fallar. Loqui, ou fari incipio. Começo a 
dizer,(sendo Orador, que dà principio à sua oração,) 
Discere incipio, ou aggredior ad dicendum. começar a 
beber vinho. Ad vinum transire. Plin. Amar a morrer. 
Querer a matar. Vid. Amar.§ A. antes de nome. Estar 
em pè à porta. Pro foribus stare. Estar assentado à 
mesa. Sedere ad mensam. accumbere mensae(fallando 
segundo o costume dos Antigos.) Estar a cavallo. 
Sedere in equo. A mocidade he inclinada a vicios. Prona 
est Juventus ad vitia.§ A, com movimento. Andar a pè. 
Ire pedibus. Tito Livio diz, Incedere pede. Andar a 
cavallo. Equitare, Equo vehi, vel ferri. Ir a Roma, a 
Paris, a Madrid. Vid. Ir. Dizem, que vas a Chypre. Te 
aiunt proficisci Cyprum. Terent.§ A, quando significa o 
modo, ou a moda. A passos lentos. Lentu gradu. Andar 
a grandes passos. Ire grandibus gradibus. Plaut. A 
olhos fechados. Clausis oculis. A Franceza, à Ingleza, à 
Portugueza. Gallorum, Anglorum, Lusitanorum more. 
Traja à moda. Novo more vestitus est. A estrangeira. 
Peregrinum in morem.§ A, com accento agudo, que 
equipolle a dous aa, por evitar o hiato. Tapete feito 
àgulha. Tapes acu pictus. Agoa, que fervendo ficou 
reduzida à metade. Aqua ad dimidias decocta. He de 
Plinio.§ A minha, à tua, à sua vontade. Ex meâ, ex tuâ, 
ex illius voluntate. Não succederà este negocio à minha 
vontade. Ea res non ex meâ voluntate succedet, à 
imitação de Cicero, que diz, Ut reliqua ex sententiâ 
succedant. Cic. in. Brut.§ A, fallando em juros, & 
usuras. Buscar dinheiro a razão de juro. Quaerere 
argentum in foenus. Plaut. Tomar dinheiro a cinco por 
cento. Quincuncibus usuris argentum sumere. 
Quincunces usurae, he de Scevola, antigo jurisconculto. 
Tinhão os juros subido de quatro por cento a outo por 
cento. Foenus ex triente factum erat bessibus. Cic.§ A, 
val às vezes o mesmo, que a effeito, com intento, ou 
cousa semelhante. Marcha o exercito a socorrer a 
praça. In subsidium arcis iter intendit exercitus. It 
exercitus arcis subsidio.{ Marchou a reprimir a 
violencia. Mon. Lusit. Tom. 7. fol. 562.} Ad vim 
reprimendam iter incessit. Iter incedere. he de Tacito.§ 
A, entre duas dicçoens identicas. Depois disto se 
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mostrarà, quanto vai de huma cousa a outra. 
Subentendese cousa. Deinde quid res cum se differat, 
demonstrabitur. Cic. Muito vai de Pedro a Pedro. 
Multum inter se distant Petrus, & Petrus. Inter se 
distare, neste sentido he de Cicero. Usamos do A entre 
dous vocabulos identicos em muitos outros modos de 
fallar, v. g. De monte a monte. Passo a passo. Bocado 
a bocado. De mar a mar. De meyo a meyo. De mais a 
mais. Pouco a pouco. Gota a gota. No{ Tomo 5. da 
Mon. Lusit. fol. 14. col.} diz seu author,{(De Rey a Rey 
se experimentou este ciume.)} Na mayor parte destas 
dicçoens identicas acharàs o Latim destes modos de 
fallar.§ A, quando se acha com expressoens da 
quantidade continua, ou discreta. A montoens. 
Acervatim. A granel. Vid. Granel. A milhoens. Com esta 
expressaõ queremos dizer hum numero innumeravel, 
ou indefinito. Neste sentido usavão os antigos Romanos 
do adjectivo Plural Sexcenti, ae, a. Apud nos(diz 
Donato) Sexcenta dicere pro infinito numero pene 
usitatum est. Neste sentido diz Cicero de Divinat. 
Sexcenta licet hujusmodi proferre, & Paluto na Tragedia 
intitulada Aulular. Act. 2. Scena 1. Sexcenta sunt, quae 
memorem, si esset otium. Parecendo-te, que sexcenta 
he pouco para significar milhoens, poderàs usar de 
Innumerus, a, um, ou de Innumerabilitas, atis. Havia 
gente a milhoens. Aderant innumerae gentes, he 
tomado de Lucano, que diz Adde, quod innumerae 
concurrunt undique gentes. Homens, animaes, plantas, 
mundos a milhoens. Hominum, animalium, plantarum, 
mundorum infinitates, um. Fem. Plur. ou 
innumerabilitas, atis, Fem. He tomado de Cicero, 1. de 
natura Deorum, onde diz, Atomos, imagines, infinitates 
locorum, innumerabilitatemque mundorum.§ A todo o 
proposito. Qualibet occasione datâ.§ Aa falsa fè. 
Perfidiosè. Cic.§ Aa formiga. Paulatim. Cic. Pedetentim. 
Cic.§ A elle. val o mesmo, que vamos investillo. 
Irruamus in eum.§ A ser assim, fora o Reyno, & c. Val 
o mesmo, que se isto assim fora. Si ita esset, ou si ita 
se res haberet.§ A vozes. Vid. Voz.§ A estado. Estavão 
as cousas redduzidas a estado, que ja não havia 
esperança alguma. Eo redactae res erant, ut nulla 
amplius spes esset. Cic.§ A vello. A ouvillo. Saõ modos 
de fallar plebeos.§ Aa mão. Ir à mão. Vir á mão. Trazer 



427 
 

à mão. Apanhar à mão. Vid. Mão.§ A huma, a outra. 
Por exemplo. Assim como entendo, a huma pella minha 
conjectura, a outra pella vossa. He modo de fallar 
plebeo.§ A plumo. Vid. Plumo.§ Aa vista. Vid. Vista.§ 
Aa, ou Ha. Rio, que depois de atravessar o Condado de 
Artois, banha os confins occidentaes do condado de 
Flandes, & depois de ajuntar alguns dos ramos, em que 
se dividio, desemboca no passo de Cales para a banda 
do mar Germanico. Agnius, ij, ou Agnio, onis. Masc. 
outros lhe chamão Euneno, onis, Masc..§ Aa, He o 
nome de varios outros rios; hum na Diocesi de 
Munster, outro na Vestphalia, outro nos Cantoens dos 
Suiços, que se mete no lago de Lucerna, & outros, que 
por serem de menos consideração, deixo em silencio. 

 

 
 

Anexo 18: Contexto de concordância de “simplez” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=1672130 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 
Bluteau (1638-1734). 

 E. Em quanto letra elementar. He letra simplez, a 
quinta do nosso Alphabeto, & a segunda das vogaes. 
Pronunciase com menos hiato, que o A, & O; por isso 
tem menos soido, que as ditas vogaes. No idioma 
Latino tem o E affinidade com as outras quatro vogaes. 
Em primeyro lugar, tomava o E o lugar do A, porque diz 
Quintiliano, que Cataõ escrevia indifferentemente 
Dicam, & Dicem; Faciam, & Faciem; donde procedeo o 
trocarse tantas vezes o A do presente em E quer no 
preterito, como Facio, Feci; Ago, Egi; Jacio, Jeci; quer 
nos compostos, como Arceo, Coerceo; Damno, 
Condemno; Spargo, Aspergo, & c. Tambem dali veyo 
Balare, por Belere, que se acha em Varro, & por esta 
mesma razaõ nos Authores antigos, & nas antigas 
Glossas se achaõ tantas palavras escritas, com E, ou 
com A, como entre outras Defetigari, por Defatigari; 
effligi, por Affligi; Expars por Expers. Imbarbis por 
Imberbis, Inars, por Iners, & c. 2. buscase o E a si 
mesmo, & se duplica, porque em antigas medalhas se 
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acha Feelix por Felix; Seedes por Sedes, & c. & 
antigamente se escrevia às vezes E por AE diptongo, v. 
g. Etas por AEtas, & c. 3. occupava o E o lugar do I; 
porque(como advertio Varro) se tem dito Veam por 
Viam, &(segundo Quintiliano) se dizia Menerva, Leber, 
Magester, por Minerva, Liber, Magister, & c. & Tito Livio 
escrevia Sebe, & Quase por Sibi, & Quasi; nem faziaõ 
os antigos escrupulo de dizer Here em lugar de Heri; 
Mane, & Mani; Vespere, & Vesperi; & ainda hoje em 
antigas inscripçoens lemos Navebus, Exemet, Ornabet, 
Mereto, Soledas, & c. Daqui mesmo nasce a mudança 
das ditas duas vogaes em tantos nomes, hora no 
nominativo, como Impubes, & Impubis; hora no 
accusativo, como Pelvem, & Pelvim; hora no ablativo, 
como Nave, ou Navi, & em outros nomes semelhantes 
da terceyra declinaçaõ, & tambem na segunda Dij, por 
Dei; em marmores, & monumentos antigos se acha 
Vegilius por Virgilius, & Deana, por Diana. 4. da 
affinidade do E com o O há muytos exemplos, porque 
fizeraõ os Latinos de Tego, Toga; de Adversum, 
Advorsum, de Vertex, Vortex; & segundo Festo 
Grammatico disseraõ Hemo por Homo; Ambe, & 
Ambes; por Ambo, & Ambos, como se le no Poeta 
Ennio; & Exporrectus, por Experrectus, no cap. 9. do 
liv. 7. diz Gellio, que se dizia Memordi por Momordi; & 
por isso há muytos adverbios, que acabaõ em E, & em 
O, como Tute, & Tuto; Nimie, & Nimio; Rare, & Raro; 
estes ultimos se achaõ em Charisio. Finalmente tem o E 
parentesco com o V, como em Diu, por Die; Lucu, por 
Luce; Allux, por Allex, o dedo polegar do pé; Dejero, 
por Dejuro; Neptunus, por Nuptunus, a nubendo 
terram, id est, Operiendo, segundo Cicero.§ Tem o E 
notavel potestade. Sem elle nenhuma consoante faz 
soido. Parece, que por isso, tem entre as vogaes, abaxo 
do A o primeyro lugar. Todos os nomes das consoantes, 
excepto o do Xis dependem do E no fim, como Be, Ce, 
De, & c. & alguns no fim, & no principio, como Emme, 
Esse, Erre, & c. Quinctiano Stoa exprime a 
pronunciaçaõ desta letra com este verso,§ E paululum 
pressa profertur gutture lingua§ E em quanto letra 
Portugueza. Antigamente se escreviaõ com dous EE, os 
nomes contractos, ou abbreviados, que por corrupçaõ 
da lingoa Latina, na Portugueza, largaraõ alguma letra, 
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que estava entre duas vogaes, como de Fides, Fee; de 
Balista, Beesta; de Sedes, See; de Pedes, Pee; de 
Sagitta, Seeta; & assi Credor, & Creença, de Creditor, & 
Preegar, & Preegador de Praedico; & pela mesma razaõ 
de Generalis, Geeral, & de Generare, Geerar, & 
Geeraçaõ, & c. Tambem dobravaõ o E na escritura 
todas as dicçoens, que no singular acabaõ nesta 
terminaçaõ Em, como Bem, Vintem, Vintees, & c. Item 
dobravaõ o E Galee, Maree, Polee, & outros muytos. 
Hoje a estas, & outras semelhantes palavras, quasi 
todas as escrevemos com hum só E notado de hum 
accento agudo, ou grave, como Bésta, Pé, Sétta, Sé, 
Crénça, Crédor, Prégador, & c. Daqui se collige contra a 
opiniaõ dos que affirmaõ, que a lingoa Portugueza tem 
dous EE, hum pequeno, como em Besta, & outro E 
grande, como em Bésta por arma, & instrumento de 
atirar; que a dita lingoa tem hum só E, o qual se 
pronuncia como o E dos Latinos, com esta differença, 
que o que se escreve com accento parece longo, & mais 
aberto, que o que sem accento se escreve.§ E, em 
quanto letra scientifica. Para os antigos foy letra 
numeral, que significava 250, como diz este verso:§ E 
quoque ducentos, & quinquaginta tenebit.§ Nos versos, 
que denotaõ as figuras Syllogisticas, dos quaes o 
primeyro diz, Barbara celarent, Darij, Ferio baralipton, 
a letra E significa as proposiçoens universaes negativas, 
segundo o verso seguinte:§ Asserit A, negat E, sunt 
universaliter ambo.§ Antigamente entre os Romanos o 
E significava Est. Eus. Ejus. Dous EE queriaõ dizer Ex 
Edicto. Nas medalhas do Emperador Antonino Pio 
achamos hum E, sem mais nada; significa esta letra o 
anno quinto de seu reynado. Ao nacer da criatura, a 
voz E indica, que he femea; entrando neste valle de 
lagrimas, parece, que com este accento se quexa de 
sua primeyra Mãy Eva; o mesmo fazem os machos, em 
nascendo, porque a sua primeyra voz he A, como se 
chamassem por Adaõ, seu infelice progenitor. Na Arte 
Chimica, & na composiçaõ do Lapis Philosophorum, he 
muyto mysteriosa a letra E, significa calcinaçaõ, & 
escrevese, ou pintase com cinco cores, que significaõ os 
cinco corpos imperfeytos, ou os cinco modos, com que 
se faz esta operaçaõ; nesta mesma Arte o E quer dizer 
Alma dos metaes, que se chama Sulphur naturae; 
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tambem significa huma certa neutralidade, existente na 
materia do Lapis Philosophico, ou para dizer melhor, 
huma certa substancia, procedida de sua mineyra, & 
abaxo della mais propinqua à natureza metallica, a qual 
se chama Calcantis, & Azoth vitreo. Goropio in 
Hermath. lib. 9. fol. 215. diz que no Alphabeto da 
primeyra das lingoas, que foy a que Deos ensinou a 
Adaõ, E significava hum, ou unidade, que tudo une, & 
contem tudo; & na folha 66. accrescenta o dito Author, 
que se com a letra E se ajuntar hum S faz Es, segunda 
pessoa do Indicativo Sum, que no Infinitivo faz Esse, o 
que(segundo a dita doutrina de ser a letra E symbolo 
da unidade) significa, que da unidade, ou de Deos hum 
se inspira a tudo todo o ser. E, ut dictum est, diz 
Goropio, Interpretatur unum, & litera S, quae propter 
sibilantem ejus pronunciationem, nonnunquam dicitur 
sibilus, significat spiritum, quo ab ipso uno, id est, 
Patre, ipsum ens efflatur, quod ens primum a Patre 
gignitur, & procedit, & simul essentia omnium rerum, 
quae sunt, procedit. Ens enim, quod primum a Patre 
gignitur, significat ipsum Filium, ante omnia genitum, in 
quo Aristoteles, si ratio nominum habenda sit, videtur 
quievisse, cum tamen in uno,(ut aiebat Parmenaedes) 
locandum esset Philosophiae fundamentum: ab uno 
enim, qui est Pater, ginitur Ens, qui est Filius, per quem 
omnia facta sunt, & sine ipso factum est nihil.§ E. 
Particula conjunctiva. Et, atque, ac, que. Esta ultima 
conjunçaõ Latina, naõ se poem se naõ no fim de huma 
palavra, & a ultima vogal desta palavra leva hum 
accento grave como nos exemplos que se seguem. 
Bene, beatèque vivere. Fastidium, arrogantiàmque 
fugiamus. Quando na lingoa Latina, se unem dous 
nomes com a conjunçaõ E, de ordinario se poem a dita 
conjunçaõ duas vezes, huma antes do primeyro nome, 
& outra antes do segundo, como nestes exemplos, 
Quorum pater, & saepe alias, & maxime censor, saluti 
republicae sunt. Bona, & naturae, & fortunae. Qui 
illuminate, & rebus, & verbis dicunt. Algumas vezes se 
ajunta a conjunçaõ Que com Et. Summum populi 
Romam, populorumque, & gentium omnium, ac Regum 
consilium. Outras vezes se dissimulaõ estas 
conjunçoens como na mesma oraçaõ de Cicero. 
Civitatem fractam malis, debilitatam, abjectam metu ad 
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aliquam spem pristinae dignitatis erexit.§ Algumas 
vezes se usa de Cum, tum, & poemse Cum em 
primeyro lugar, ou poemse duas vezes tum, como se 
verá nos exemplos, que se seguem. Vós me 
escrevestes huma carta, chea de amizade, & de 
prudencia. Scripsisti ad me epistolam plenam tum 
benevolentiae tum prudentiae. Cic. Podeis entender, 
que sempre a vossa authoridade pode muyto para 
commigo em tudo, & principalmente neste negocio. 
Plurimum valuisse apud me tuam semper auctoritatem 
cum in omni re, tum in hoc maxime negotio, potes 
existimare. Cic.§ E, no principio de hum periodo para 
inculcar, o que se tem dito. E haverá quem duvide do 
successo, que poderá ter o valor da quelle, que & c. Et 
quisquam dubitabit quid virtute profecturus sit, qui & c. 
Cic.§ E, com mostras de indignaçaõ. E vós, no mesmo 
tempo, que estais quebrando as leys de Cesar, tendes 
confiança para querer justificar as suas acçoens? Et vos 
acta Caesaris defenditis, qui leges ejus vertitis? Cic.§ E, 
quando se acha entre dous numeros, significando 
ordem, & repartiçaõ. Hum, & hum. Singuli, ae, a. Dous, 
& dous. Bini, ae, a. Tres, & tres. Terni, ae, a. Quatro, & 
quatro. Quaterni, ae, a. Cinco, & cinco. Quini, ae, a. 
Seis, & seis. Seni, ae, a. Sete, & sete. Septeni, ae, a. 
Outo, & outo. Octoni, ae, a. Nove, & nove. Noveni, ae, 
a. Dez, & dez. Deni, ae, a. & c.§ E, quando serve para 
encarecer. Destes a hum professor de Rhetorica duas 
mil jugadas de terra, & quizestes que dellas naõ 
pagasse cousa alguma. Duo millia jugerum campi 
Thetori assignasti, & quidem immunia. Cic. Isto sempre 
vos foy muyto facil, & certamente que o devia ser. Tibi 
& fuit hoc semper facillimum, & vero esse debuit. Cic.§ 
E, quando se lhe segue huma negaçaõ se exprime em 
Latim por Nec, ou Neque. E naõ he maravilha. Nec 
mirum(subauditur est) Tiveraõ estas duas opinioens 
authores muyto doutos, & naõ se pode certamente 
saber a verdade. Utraque earum sententiarum 
doctissimos habuit auctores, nec quid certi sit, divinari 
potest. Cic.§ A conjunçaõ Que, se pode pôr com 
elegancia no fim da palavra immediata a huma 
proposiçaõ, que tem huma só syllaba. Ob eamque rem 
se arbitrari ab Apolline omnium sapientissimum esse 
dictum. Cic. Multi autem & sunt, & fuerunt, qui eam, 
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quam dico tranquillitatem expetentes a negotijs publicis 
se removerint, ad otiumque perfugerint. Cic. Et is, ubi 
primum potuit, istum reliquit, de provinciaque decessit. 
Id. Mas naõ se faz isto sempre, porque no livro 2. da 
Guerra Civil diz Cesar. Exque ea consignatione, & c. 

 

 
 

Anexo 19: Contexto de concordância de “commum” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=633410 

 
 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 

Bluteau (1638-1734). 
 Basilisco. Fabuloso Rey das Serpentes. Derivase o 

seu nome do Grego Basileus, que val o mesmo que 
Rey, & a razão de se dâr a este Rey ficticio este 
magestoso nome foi, porque dizem, que tem tres como 
cristas na cabeça, cingidas de hum circulo branco, a 
modo de coroa. A isto acrecentão, que com este titulo 
Real se manifesta o maligno poder, & venenoso 
imperio, com que, ou com a vista, ou com o bafo, ou 
com o contacto(ainda despois de morto) ou mordendo, 
ou assobiando, mata, afugenta, ou espanta, & 
amedronta todas as serpentes, aves, & animaes em 
todos os lugares, a que se estende a temerosa 
actividade da sua pestifera presença. Com a curiosidade 
de averigoar alguma das muitas cousas, que atèagora 
se tem dito, & escrito desta famosa serpente, tenho 
achado humas noticias falsas, & outras certas, com que 
se poderâ conciliar a variedade das opinioens, que hâ 
nesta tão indecisa materia. O que he certo, he, que o 
Basilisco não se gera do ovo de hum Gallo velho, 
chocado por hum sapo(como quer o vulgo) porque 
segundo a corrente dos Philosophos naturaes, & 
particularmente dos sequazes de Harveo, não pode 
haver ovo fecundo sem concurso da Gallinha, & do 
Gallo, & sem proceder de macho, & femea nenhum 
vivente pode naturalmente sahir perfeito. Tambem he 
falso, que sejão asqueletos, & despojos de Basilisco, os 
que alguns Charlataens tem mostrado por dinheiro aos 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=633410�
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curiosos, dando a entender, que os tinhão trazido de 
Africa, ou de outros lugares, donde segundo historias 
antigas nacem Basiliscos. Francisco Redi na sua 
dissertação da Ave Diomedea, pag. 15; & o Collector 
das miscellaneas curiosas dos Physicos de Alemanha, 
nas academias do anno de 1672. pag 174. no Escolio, 
affirmão, que os corpos mirrados dos dittos Basiliscos, 
que se mostrão por dinheiro, & que os curiosos 
guardão, como prodigios da natureza nos seus Museos, 
não saõ outra cousa mais, que Rayas pequenas 
desecadas, a que, tiradas as barbatanas, pegárão pès 
de gallo, & acrecentàrão outras semelhanças de 
feiçoens attribuidas por antigos Authores ao Basilisco. 
Porem he certissimo, que a certa serpente se deu o 
nome de Basilisco. Plinio, Eliano, Solino, & outros 
gravissimos Authores,(posto que com alguma 
differença) fazem menção delle. Fizerão esta verdade 
indubitavel as palavras do Espirito Santo no Psalmo 90. 
vers. 13. Super aspidem, & Basiliscum ambulabis; que 
supposto lè Malvenda em lugar das dittas palavras 
Super Leopardum, & aspidem viabis, o commum dos 
Interpretes entendem as dittas palavras de huma 
serpente chamada Basilisco. Aldovrando, no tomo De 
Serpentibus traz a sua esfigie, & tem figura de cobra 
com huma especie de coroa na cabeça. Mas quem 
poderâ averiguar se este he o Basilisco, em que falla 
Plinio, debaxo do nome de Catoblepos, que nace em 
Cirene de Ethiopia perto da fonte Nigris; & que com 
salutifera antipathia o cheiro da Doninha mata; ou se o 
verdadeiro Basilisco he o do qual diz Solino, que os 
moradores de Pergamo comprarão por muito dinheiro a 
pelle, para guardarem huma pintura de Apelles das 
aves, & das aranhas, como veneno dellas; huns 
representão ao Basilisco mitrado, outros cristado, & 
outros coroado; querem outros, que tenha pès, & que 
levantando huma parte do corpo, vai juntamente 
arrastando outra. A descripção, que faz Solino do seu 
Basilisco, he esta. Basiliscus serpens est penè ad 
semipedem longitudinis, albâ quasi mithrulâ leneatus 
caput; nec hominis tantum, vel aliorum animantium 
exitijs datus, sed terrae quoque epsius, quam polluit, & 
exurit, ubicumque ferale sortitur receptaculum. Denique 
extinguit herbas, necat arbores, ipsas etiam corrumpit 
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auras, ita ut in aera nulla alitum impune transvolet 
infectum spiritu pestilenti, cum movetur, mediâ corporis 
parte serpit, mediâ arduus est, & excelsus. Sibilum ejus 
etiam serpentes alij perhorresciit, & cum acceperint 
fugam, quoquo possunt, properant. Quicquid morsu 
ejus occiditur, non depascitur fera, non attrectant 
volucres. Mustelis tantum vincitur, quas illinc homines 
inferunt cavernis, in quibus delitescit, & c. Finalmente 
todo o animal, cuja exhalação em cavernas, poços, ou 
outros semelhantes lugares, foi causa da morte de 
alguns homens, como tem succedido em Alemanha, 
França, & c. he geralmente tido por Basilisco. No Minho, 
entre as Freguezias de Barcellos, a que chamão S. 
Salvador do campo, segundo a tradição dos naturaes, 
foi Mosteiro de Freiras, que todas morrerão de ver hum 
Basilisco.{ Corograph. Portug. Tom. I. 301.} Basiliscus, 
i. Masc. Plin. Nos antigos não se acha Regulus neste 
sentido.§ Basilisco. A mayor das peças de artilharia, 
com balas de 160. libras. Hoje não estâ em uso. A Peça 
de Dio, no Castello de S. Gião, responde â ordem, & 
practica do Basilisco da ordem commum. He mais larga, 
que canhão de bateria, & mais curta, que colubrina da 
ordem legitima, & commum, porque seu comprimento 
não contem mais de vinte, & cinco calibres de sua boca, 
os quaes fazem vinte, & dous pès geometricos, tem o 
seu calibre o diametro de cento, & dez libras, tira cem 
de bala, com outenta de polvora fina; alcança pella 
pontaria do roso dos metaes mil, & quinhentos passos, 
pella do nivel da alma sette centos, & cincoenta, por 
sua mayor elevação outo mil, outo centos, & outenta, & 
segundo a proporção da sua forma pesa cento, & 
outenta, & duas libras de metal por libra de peso da 
bala. Basilisco. Tormentum bellicum maiûs, vulgò 
Basilicus.{ Vinte, & tres canhoens, & alguns Basiliscos. 
Jacinto Freire, Vida de D. João, & c. pag. 150.} Vid. 
Bombarda. 
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Anexo 20: Contexto de concordância de “commum” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=1789778 

 
 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 

Bluteau (1638-1734). 
 engodado. Attrahido com dadivas, persuadido com 

esperanças, enganado com affagos, mimos, & c. 
Beneficijs allectus. Blanditijs illectus, ou Pellectus. Os 
verbos destes tres participios saõ de Cicero.§ 
Engodado. Andar engodado nos despojos. Incubare 
praedae. He phrase de Floro no livro 2. cap. 10. aonde 
diz, Cum Cnei Manlij castra cepissent, opimaeque 
praedae incubarent, epulantes, ac ludibundos plerosque 
ac ubi essent, prae poculis nescientes, Appius Pulcher 
invadit, sic cum sanguine, & spiritu male partam 
removere victoriam.{ Quando chegou o tempo de 
saquear a Cidade, andava já a gente commum tão 
Engodada na prea, que teve assaz trabalho em a fazer 
recolher. Barros, 1. Dec. fol. 157. col. 3.}{ Engodados 
da enganadora isca de qualquer felicidade. Lenitivos da 
Dor, pag. 67.} 

 
 

 
 
Anexo 21: Contexto de concordância de “commua” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=9&Posicao=23325 

 
 

Ficha no Contexto de Concordância  
 Obra Velez, Index totius artis, 1599?, de António 

Velez (1545-1609). 
 Communis, & ne, cousa commua. Dat. vel Gen. & 

interdum abl. cum praepos. cum. Commune, is, 
commum, Republica, ou communidade. 211. 25. 
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Anexo 22: Contexto de concordância de “commua” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=2&Posicao=1197082 

 
 

Ficha no Contexto de Concordância 
Obra Pereira, Prosodia, 1697, de Bento Pereira 

(1605-1681). 
 Partiarius, a, um. Cousa parcial, de maõ commua, 

& c. 
 
 

Anexo 23: Contexto de concordância de “commua” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=631685 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Bluteau, Vocabulario, 1712-28, de Rafael 
Bluteau (1638-1734). 

 bascongado. Cousa de Biscaya, ou Cantabria, ou 
para dizer melhor cousa da terra chamada Guipuscoa, 
ou Ipuscoa, & Lipuscoa, hoje incorporada com Biscaya. 
He opiniaõ commua, que a primeira povoaçaõ de 
Hespanha foi desta terra; & he cousa notavel, que até 
os nossos tempos, se haja conservado a lingoa desta 
gente sem mistura alguma de outro idioma, excepto 
alguns poucos vocabulos, que a continua 
communicaçaõ com Francezes, & Hespanhoes 
circumvezinhos tem introduzido. Lingoa Ipuscoana, ou 
Guipuscoana, ae. Fem. ou Lingoa Cantabrica.{ Trouxe, 
a Lingoa Hebraica, ou Vascongada. Antiguidade Lisboa, 
pag. 37.} 
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Anexo 24: Contexto de concordância de “commua” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=19&Posicao=80779 

 
Ficha no Contexto de Concordância  

 Obra Feijó, Orthographia, 1734, de João de Morais 
Madureira Feijó (1688-1741). 

 Aravéssa. conformase mais com a pronunciaçaõ 
commua, do que Araveça, hum arádo mayor que os 
ordinarios. 

 

 
 
Anexo 25: Contexto de concordância de “commua” 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=17&Posicao=363535 

 
Ficha no Contexto de Concordância 

 
Obra Fonseca, Parvum Lexicon, 1798, de Pedro 

José da Fonseca (1737-1816). 
 Paradoxum, i, n. Cic. Paradoxo, proposição 

contraria á opinião commua. 
  

 

http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=19&Posicao=80779�
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=17&Posicao=363535�
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