
 

 

 

 

 
NOTAS PRELIMINARES 

 

 

Para facilitar a tarefa ao leitor (ou consulente), por economia de espaço e, ain-

da, para evitar repetições desnecessárias, resolvi organizar duas listas de siglas 

que, juntamente com uma terceira (Abreviaturas e outros símbolos) e uma quarta 

(Rol dos corpora), constituem as Convenções aqui adoptadas. 

A primeira lista é constituída por siglas da quase totalidade das fontes de que 

me servi para organizar os nove corpora (uns, pela sua própria natureza, mais lon-

gos do que outros) de carácter simultaneamente descritivo e exemplificativo, o 

núcleo por excelência não só da Parte II mas também da presente investigação 

globalmente considerada. 

Escrevi, no parágrafo anterior, «da quase totalidade das fontes» e não «da tota-

lidade». É que, para algumas fontes, por não serem recursivas, isto é, por pratica-

mente não fornecerem mais do que uma ocorrência e, ao mesmo tempo, não cons-

tituírem um texto unitário de uma extensão considerável (por exemplo, livro) e/ou 

periódicos de difusão relativamente alargada (são, portanto, de natureza esparsa), 

não as adoptei. Porém, em notas de rodapé (e quase só aqui), consta a sua indica-

ção (bibliográfica – quando é desta natureza) completa. Estão, neste caso, as ocor-

rências de certas formas verbais em enunciados colhidos em: correspondência ins-

titucional; traduções portuguesas de originais em outras línguas; panfletos/cartazes 

publicitários distribuídos pela imprensa; documentos oficiais; um prefácio; um livro 

de didáctica brasileiro; e outras narrativas brasileiras e portuguesas. 

Para todas as outras fontes foram, pois, adoptadas siglas. Estas (imediatamente 

seguidas da página – se se trata de livros –, do número, da data e da página – se 
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se trata de revistas – e da data simplesmente – se se trata de jornais) aparecem no 

canto inferior direito, ligeiramente para fora e entre colchetes, logo após a transcri-

ção do enunciado que documenta a(s) ocorrência(s) da(s) forma(s) verbal(ais) em 

causa. Analisemos, de seguida, cada uma destas situações, para que não restem 

quaisquer dúvidas sobre esta maneira de proceder: 

«Qualquer dia despedia-o e o delírio crónico faria parte da vida dela. Talvez esti-
vesse a enlouquecer.» 

[AR, p. 117] 
 

«Quatro anos depois, Sintra vê alguns sonhos cumpridos – o saneamento básico, 
por exemplo, chegou a aldeias a quem a promessa vinha sendo feita há mais 
de dez anos –, algumas desilusões confirmadas […].» 

[V 229 (1997/08/07 a 13), p. 29]1 
 

«A Comissão Política Distrital de Braga do PP acusou ontem um agente da PSP 
de “ter andado a fotografar Manuel Monteiro” durante uma acção de pré-
campanha em Barcelos.» 

[DM, 1995/09/26] 
 

Agora, procurando na lista de siglas que nos diz respeito, identificamos imedia-

tamente a obra e o autor ou o periódico, senão vejamos: 
 
AR A Alma dos Ricos, Agustina Bessa-Luís 
 

V  Visão 
 

DM Diário do Minho 
 

                                                        
1 Esta maneira de proceder (por esta ordem: nome, número, data e página) só não se cumpre na 

íntegra em relação às revistas Visão (algumas vezes, mas poucas) e Pública (uma vez). A razão desta 

discrepância prende-se com o processo de recolha das ocorrências: como foram colhidas em diferentes 

momentos e com intervalos temporais relativamente latos, e apesar de ter sempre presente os princípios 

desta técnica, aconteceu que ao tomar nota das fontes ora me esqueci do número (ex.: [V (2001/07/05 

a 11), p. 99]), ora da página (ex.: [V 299 (1998/12/10 a 16)]), ora de ambos (ex.: [V (1994/08/04 a 

10)]), mas o nome e a data (as indicações essenciais) das mesmas nunca faltam. 
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Uma vez aqui, e caso queiramos ou necessitemos de saber as informações 

completas, a Bibliografia utilizada na constituição dos corpora informa-o, também 

de forma imediata e com toda a precisão: 

Bessa-Luís, Agustina 
(2002) A Alma dos Ricos. Lisboa, Guimarães Editores. 
 

Diário do Minho (diário), Braga 
 

Visão (revista semanal), Lisboa 
 

A segunda lista, por seu turno, reúne siglas de revistas científicas e de outras 

publicações semelhantes (sobretudo actas de congressos, colóquios e/ou encon-

tros) que uso nas referências bibliográficas de natureza teórico-metodológica. Esta 

técnica, que adoptei de Holtus & Metzeltin & Schmitt (2001: xiii-xxxviii)2 e que sigo 

quase à letra (exceptuam-se apenas revistas e/ou publicações similares não incluí-

das pelos autores citados, mas faço-o à sua semelhança), tem, entre outras vanta-

gens de fácil entendimento, a de nos dar a conhecer o(s) centro(s) de investigação 

que a(s) produz(em), o(s) organizador(es)/editor(es) – quando o(s) há – e a locali-

dade de publicação e/ou respectiva Universidade (muitas vezes – já sucedeu comi-

go –, aparece-nos o nome de uma publicação deste tipo, sem mais nada, e sabe-se 

quão difícil é encontrá-la…). Se calhar, agora, este problema está (estará) em parte 

resolvido pela informatização e respectiva indústria. Em todo o caso, parece-me, 

numa obra desta natureza quadra bem este tipo de informações. 

À semelhança do que se fez para a primeira lista, ilustremos também esta téc-

nica com um exemplo para cada situação referida: 

Barroso, Henrique 
(1997) «O aspecto de fases em português contemporâneo», in Lorenzo, 

Ramón (ed.), ACILFR XIX, vol. I, pp. 333-348. 
 

Campos, Henriqueta Costa 
(1984) «Pretérito perfeito simples/pretérito perfeito composto: uma oposi-

ção aspectual e temporal», in LtS 2, pp. 11-53. 

                                                        
2 Holtus, Günter & Metzeltin, Michael & Schmitt, Christian (eds.), Lexikon der Romanistischen Lin-

guistik, vol. I, 1. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. 
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Consultando a lista de siglas em causa temos, respectivamente, 

ACILFR XIX Lorenzo, Ramón (ed.), Actas do XIX  Congreso Internacional de 
Lingüística e Filoloxía Románicas, Universidade de Santiago de 
Compostela, 1989, A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la 
Maza, Conde de Fenosa”, 1992-1997 

 
LtS Letras Soltas. Secção de Linguística. Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa 


