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RESUMO 
 

 

O termo Gramaticalização foi avançado por Meillet, em 1912, para definir o processo de 

mudança linguística que consiste no facto de um item lexical inicialmente autónomo se tornar 

num item gramatical, tornando-se o seu significado mais abstrato e condicionado pela atitude 

enunciativa do falante. Neste trabalho, propusemo-nos analisar o processo de gramaticalização 

de além de contrastivo na variedade do Português Europeu. Para isso, foram analisados quatro 

tipos de dados: um corpus escrito (Cetem Publico, Corpus Vercial), um corpus oral (Corpus Oral 

de Português Falado Transcrito), um inquérito e uma recolha aleatória de ocorrências. Na análise 

dos dados descrevemos todas as ocorrências em construções espaciais, temporais, nocionais e na 

forma contrastiva gramaticalizada. Para a análise dos dados, baseamo-nos nos Princípios 

propostos por Hopper (1991) com o objetivo de verificar até que ponto além de se encontra 

gramaticalizado. Foram igualmente considerados outros mecanismos envolvidos na mudança 

semântica, tais como, a analogia, a reanálise, a metonímia e a metáfora. De entre os resultados 

obtidos, mostrámos que este contrastivo passou a ter um uso que remete para uma noção de 

“limite” superior [+abstrata], introduzindo um sentido de contraexpectativa. Fica claro o seu 

valor de concessivo, ainda que apenas em registos orais e de caráter informal. 
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ABSTRACT 
 

 

The term Grammaticalization was primarily introduced by Meillet, in 1912, to define the 

linguistic process of change, consisting in the fact that an initially autonomous lexical item 

becomes a grammatical item, making its meaning more abstract and thus conditioned by the 

enunciative attitude of the speaker. In this study, I propose to analyze the process of 

grammaticalization of the contrastive além de in the European Portuguese variant. For this 

purpose, four types of data were analyzed: a written corpus (Cetem Publico, Corpus Vercial), an 

oral corpus (Oral Corpus of Transcribed Spoken Portuguese), a survey and a random collection 

of ocurrences. In analyzing the data I have  described all occurrences in spatial, temporal, 

notional constructions and in the grammaticalized contrastive form. For the data analysis, I have 

based my work on the principles suggested by Hopper (1991) aiming to verify how far além de is 

grammaticalized. Other mechanisms involved in the semantic change were also considered, such 

as, analogy, reanalysis, metonymy and metaphor. With the obtained results, I hope to have 

shown that the contrastive has a new meaning, which refers to a superior notion of “limit” [+ 

abstract], introducing a sense of counterexpectation. Its concessive value therefore becomes clear, 

even if only in oral and informal registers. 
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INTRODUÇÃO 

  
 Nas últimas décadas, a linguística tem vindo a desenvolver-se dando origem a 

uma multiplicidade de disciplinas. Por um lado, uma abordagem mais teórica orientada 

para uma perspetiva sincrónica e focada em aspetos concretos do sistema da linguagem, 

nomeadamente, a fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Por outro lado, 

uma orientação diacrónica focada mais sobre os aspetos da variação e do uso da 

linguagem e a sua evolução ao longo do tempo. Esta orientação relacionada mais 

recentemente com a sociolinguística apresenta uma metodologia assente na análise de 

dados recolhidos empiricamente. 

Esta dicotomia entre o sistema e o uso da linguagem tem sido uma oposição 

fundamental da linguística moderna. Esta oposição foi formulada, pela primeira vez, por 

Saussure, em 1916 no Curso de Linguística Geral, com a antinomia entre os conceitos de 

Langue e de Parole. Mais tarde, em 1965, na obra Aspects of the Theory of Syntax, 

Chomsky enuncia a distinção entre Competence e Performance e prolonga essa 

dicotomia. A partir da década de 70, o formalismo estabelece a distinção entre Forma e 

Função e é a partir desse momento que entre diversos autores funcionalistas, como 

Hopper e Heine, realçam a importância dos estudos baseados no uso e não apenas 

focados nos aspetos formais da língua. Para isso observam-se fatores como o contexto 

linguístico e fatores sociais uma vez que, como no dizer de Wardhaugh (2006:222): 

 

“We see and hear and otherwise experience very largely as we do 

because the language habits of our community predispose certain 

choices of interpretation.”.  

(Wardhaugh, 2006:222) 

 

Assim sendo, elementos como idade, etnia, género, área habitacional e classe 

social são aspetos muito relevantes para os estudos das variantes sociolinguísticas. Por 
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exemplo, um indivíduo numa posição elevada na escala social terá uma menor frequência 

de formas não padrão (Labov, 2001:112). 

A abordagem funcionalista debruça-se nas diferentes funções que uma forma 

pode exercer uma vez que as línguas estão sujeitas às pressões do uso. Por outras palavras, 

uma forma “velha” pode adquirir uma nova função no sistema linguístico não implicando 

a sua eliminação da função anterior, ou seja, as duas variáveis podem ser coocorrentes 

nos sistemas linguísticos. Este processo de desenvolvimento de itens lexicais para 

elementos gramaticais, do léxico para a gramática, é um dos interesses do estudo da 

análise da evolução da língua e é designado por Gramaticalização.   

É esse processo que este trabalho, intitulado A Gramaticalização de “além de” 

contrastivo, pretende observar e será desenvolvido com base na análise do Português 

Europeu (PE). A escolha desta variedade deveu-se ao facto de poder recorrer à intuição 

de sujeito falante de PE e também porque o que se pretende, em concreto, é identificar a 

direção evolutiva que esta variedade está a dar a esta forma. Pontualmente poder-se-á, no 

entanto, fazer alguma referência a outra variedade da língua portuguesa para uma 

perspetiva mais contrastiva caso se considere oportuno e enriquecedor. 

Os dados recolhidos para posterior observação e análise não estão limitados a 

ocorrências na norma-padrão. A designação norma-padrão é comummente aplicada à 

“forma mais prestigiada” de falar uma determinada língua. Ora, neste trabalho pretende-

se identificar e comprovar um novo uso de uma forma da língua portuguesa; logo, se 

apenas fossem registadas ocorrências presentes na norma-padrão, os novos usos não 

estariam presentes, pelo menos, intencionalmente. Assim, este trabalho deter-se-á em  

ocorrências orais tanto da norma “culta” como da norma não-padrão.  

A seleção dos capítulos foi realizada tendo em conta o objetivo deste trabalho e o 

material a apresentar. Surgiram, assim, quatro capítulos.  

Como pretendo analisar um fenómeno de evolução parece oportuno começar, no 

Capítulo I, por fazer uma sucinta análise do percurso da Língua Portuguesa ao longo dos 

séculos tratando de questões relacionadas com a variação e mudança na língua. Segue-se 

uma apresentação do percurso histórico e dos princípios fundamentais da corrente 

funcionalista onde se aborda as diferentes aceções do termo função e a aceção adotada 
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neste trabalho. Este capítulo termina com a descrição dos Princípios de Hopper 

(estratificação, divergência, especialização, persistência, descategorização) e de alguns 

mecanismos de mudança inerentes à gramaticalização, a saber, analogia, reanálise, 

metonímia e metáfora. 

 

O Capítulo II debruça-se na Classificação do item partindo do ponto de vista de 

diversos autores. São também apresentadas algumas ocorrências de diferentes tipologias 

de usos e a respetiva disposição nos diversos tipos de frase. 

 

O Capítulo III, intitulado Metodologia descreve os materiais e métodos de análise 

levados a cabo para a realização deste trabalho, nomeadamente, as amostras de escrita e 

de fala, um inquérito, bem como a base de dados recolhidos aleatoriamente. 

 

Segue-se o Capítulo IV onde se procede à Análise dos Dados e à aplicação concreta 

dos Princípios de Hopper (1991) e de alguns mecanismo de mudança propostos por 

Bybee (2003) para observar o comportamento da forma além de. 

 

Para finalizar, apresento algumas Considerações Finais onde se confrontam as 

hipóteses propostas no início deste trabalho com as constatações observadas após a 

análise dos dados, tendo sempre em conta os fundamentos teóricos.  

 

Hipótese 

 

 Neste trabalho, irá ser analisada a forma além de com valor contrastivo, na 

variedade do português europeu procurando verificar, na medida do possível, se esta 

forma se encontra ou não em processo de gramaticalização, e, se for o caso, em que fase 

se encontra, tendo em conta os Princípios propostos por Hopper. 
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CAPÍTULO I 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

1.1 Breve análise do percurso da língua portuguesa 
 

 A língua, cuja evolução estou a analisar, o português, é uma língua românica que 

provém do latim vulgar, divulgado pelos soldados, mercadores e outros indivíduos que 

acompanhavam os militares nas suas invasões. O latim era a língua imposta nos 

territórios invadidos mas as línguas que existiam anteriormente ainda subsistiam durante 

algum tempo e quando desapareciam acabavam sempre por deixar algumas marcas no 

latim que se falava naquele território dando origem a diferentes formas de dialetalização.  

     Após a queda do império romano no séc. V, o latim começou a declinar na sua 

utilização oficial, jurídica e administrativa e a evoluir mais aceleradamente na oralidade.  

A partir do séc. VI, a língua falada no noroeste da Península Ibérica, atual Galiza 

e norte de Portugal, foi dando lugar a novas características linguísticas que viriam a 

constituir os primórdios da língua portuguesa. Falava-se então um proto-galego-

português. Verificaram-se algumas alterações que cada vez mais distanciavam e 

individualizavam o português dentro do iberorromance. Concretamente, o –l- e o –n- 

entre vogais foi suprimido no português mas manteve-se nas restantes línguas românicas, 

inclusivamente da península ibérica. As vogais breves latinas mantiveram-se no 

português, ao contrário do que se passou nas restantes línguas da península em que sofreu 

uma ditongação (Mateus, 2005:15).  

Castro (2006:74/5) refere dois importantes ciclos no crescimento da língua. O 

primeiro, o ciclo da Formação da língua, terá decorrido entre os séc. IX e XV, aquando 

da reconquista do território aos árabes, tendo os povos do norte aproveitado para expandir 

a língua para sul. A partir do séc. XV a língua começa a perder as características 

linguísticas da Galécia e os dialetos do sul destacam-se tornando-se uma norma culta que 

seria adotada como a língua nacional. O segundo ciclo, intitulado Expansão da língua, 

terá decorrido entre o séc. XV e inícios do séc. XVI e classifica-se pela reestruturação e 
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consolidação da língua no país e pela expansão da língua para fora da Europa.  Claro que 

não podemos deixar de referir o período galego-português, a língua da Galaecia que foi 

essencial na génese da língua portuguesa. 

Essas novas influências trazidas pelo árabe contribuíram para a renovação do 

léxico e para algumas pronúncias particulares. Encontram-se no português moderno em 

diversos campos semânticos (Teyssier, 1982:18/9): 

- agricultura, animais e plantas: arroz, azeite, açucena, javali;  

- objetos e instrumentos: alfinete, alicate, almofada;  

- profissões: alfaiate, almocreve, arrais;  

- organização administrativa e financeira: alcaide, alfândega;  

- culinária e alimentação: acepipe, açúcar; 

- guerra, armas e vida militar: alferes, refém; 

- habitação urbana e rural: arrabalde, aldeia; 

- toponímia portuguesa: Alcântara, Almada, Algarve. 

  

    A separação de Portugal relativamente à Galiza no séc. XII para se tornar um 

reino independente fez com que o português se distanciasse cada vez mais do galego 

criando o seu próprio percurso. Assim, em meados do século XII, a língua portuguesa 

mostra já a sua autonomia. 

 Da “produção primitiva portuguesa” (Castro, 2006:94), destacam-se os 

documentos mais antigos Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais (1173?), uma Notícia de 

Fiadores (1175), a Notícia do Torto (ca. 1214) e o Testamento de D. Afonso II (1214) 

(Castro, 2006:110/1). 

     Desde então, a língua portuguesa sofreu diversas alterações. Na sua evolução 

podem identificar-se sensivelmente quatro períodos segundo diversos autores: 

 - o português antigo – desde as primeiras manifestações escritas até ao séc. XV; 

 - o português médio – 2.ª metade do séc. XV até ao séc. XVI; 

  - o português clássico – até meados do séc. XVIII; 

 - o português moderno – a partir do século XVIII. 
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 Esta divisão não é consensual uma vez que os diversos autores têm vindo a 

apresentar diferentes propostas de periodização das quais se destacam as apresentadas no 

Quadro 1 
1
. 

 

                                Quadro 1: Propostas de periodização da língua portuguesa 

                            Fonte: Martins, 2002:267 

 

No que respeita à origem comum do galego e do português, os dialetos galegos 

continuam ainda hoje, em conjunto com o português, a distinguir-se das restantes línguas 

românicas peninsulares. 

     Quanto ao território nacional, Portugal tem duas línguas oficiais, o português e o 

mirandês que não é um dialeto do português e sim do asturo-leonês.  

O português é a língua maioritária mas claramente não é uniforme, uma vez que 

existem diversos dialetos, distribuídos como se pode observar na Figura 1 segundo a 

classificação de Cintra (1971) dos dialetos galego-portugueses.  

                                                        
1 cf. Castro, 2006:73; o autor alerta para o facto de não se poder confiar demasiado na 

periodização.       
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               Figura 1: Dialetos Portugueses  

         Fonte: Lindley Cintra (1971) 

  

Este trabalho centrar-se-á em ocorrências de todo o território nacional e, 

concretamente, no período contemporâneo da língua portuguesa. 

1.2 Variação e mudança     
 

As línguas não variam apenas ao longo de um eixo cronológico, como vimos na 

secção anterior, variam também no espaço. As línguas não estão isoladas umas das outras 

nem são estanques ao que as rodeia. De facto, o contacto com outras línguas e com outras 

realidades sociais e políticas conduz inevitavelmente à mudança e variação de uma língua. 

Concretamente, há quatro fatores importantes que contribuem para a mudança linguística: 

fatores psicológicos, fatores fisiológicos, fatores sistémicos e fatores sociais (Joseph, 

2001:118). 
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A mudança verifica-se a diversos níveis, nomeadamente, ao nível do significado 

das palavras, da construção frásica e também do próprio léxico e manifestam-se 

claramente no comportamento dos falantes. De acordo com Joseph (2001:114): 

 

“One way that language change is manifested, clearly, is through 

changes in the behaviour of speakers, in that a word comes to be 

pronounced in a diferente way, used in a novel construction, 

extended in meaning, and so on.” 

(Joseph, 2001:114) 

 

Embora em cada língua exista uma norma padrão que ajuda os falantes a conhecer 

intuitivamente a sua língua, essa norma nem sempre permite estabelecer uma distinção 

totalmente clara entre o que é adequado
2
 ou inadequado.  

No caso dos dialetos, por exemplo, são diferentes formas de falar uma 

determinada língua. Não se trata de usos incorretos, mas de formas avaliadas como sendo 

de maior ou menor prestígio, mais ou menos adequados às diferentes situações de 

comunicação (Mateus M. H., 2005:19). 

De igual modo, os socioletos, inicialmente considerados pertencentes a classes de 

menor prestígio social foram, na década de 60, considerados por linguistas como apenas 

uma variante falada por elementos que estão inseridos num determinado contexto 

sociocultural como, de resto, acontece com todos os falantes (Mateus M. H., 2005:22). 

  Estudos levados a cabo por Romaine (1985) citado por Coulmas (Coulmas, 

2001:577/8) conduziram a duas importantes conclusões. Em primeiro lugar, os estudos 

demonstraram que em sociedades industrializadas a aderência a uma determinada norma 

prestigiada aumenta com o estatuto do falante, como é possível ver na Figura 2. 

 

                                                        
2
 A noção de adequadação é muito diferente e muito mais relevante para os estudos 

linguísticos do que a noção de correção. Ver “A noção de correto” (Cunha e Cintra, 

1996:5) 
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Figura 2: Variação regional e social 

              Fonte: Coulmas (2001: 578) 

    

 De igual modo, concluiu-se que as mudanças surgem dos meios urbanos para os 

meios mais rurais, onde os falantes são mais conservadores.  

 

Figura 3: Velocidade da mudança linguística em áreas urbanas e rurais 

    Fonte: Coulmas (2001: 578) 

 

 No entanto, uma vez que vivemos numa era de rápidas transformações sociais que 

afetam, não só as condições económicas como também as relações sociais, tanto nas 

áreas urbanas como rurais, é necessário ter em conta todas as variáveis intervenientes. 
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1.3 Breve análise do percurso histórico da linguística 
 

 Ferdinand de Saussure, considerado o “pai” da linguística moderna, influenciado 

pelo pensamento social de Emil Durkheim (fundador da sociologia), foi o primeiro 

linguista a designar a linguagem como um facto social destacando a existência de uma 

“consciência coletiva” e a estabelecer a dicotomia entre língua (langue) e fala (parole).      

      O seu trabalho, Curso de Linguística Geral (1916), publicado após a sua morte 

em 1913, foi compilado pelos seus alunos do curso de linguística geral na Universidade 

de Genebra. Este livro mudou o rumo dos estudos linguísticos passando de uma 

orientação diacrónica (histórica) que tinha dominado a linguística do século XIX para 

uma orientação de estudo sincrónico (não histórica) da linguagem (Campbell, 2001:95). 

A sua teoria do signo integrando significante e significado foi muito importante para o 

avanço da corrente estruturalista.  

 Na visão de Saussure as entidades linguísticas eram vistas como membros de um 

sistema e definidas pelas relações que estabeleciam entre si. No dizer de Meillet citado 

por Campbell (2001:96), é um sistema “où tout se tient”, isto é, um sistema em que tudo 

está dependente entre si. 

 

 Mais tarde, Chomsky, na sua obra Aspetos da Teoria da Sintaxe, apresenta uma 

visão inteiramente focada na “competência”
3
 do falante que conhece a sua própria língua 

e tem a “criatividade”
4
 linguística para gerar um número infinito de frases, muitas vezes 

novas. Esta perspetiva gerativista valoriza a competência linguística de um falante-

ouvinte e põe de parte a tradição behaviorista do legado de Bloomfield que considerava a 

linguagem como um fenómeno comportamental (Joseph, 2002:62). Chomsky defende 

ainda que o objetivo da linguística deverá ser o de descrever e explicar o conhecimento 

da estrutura da língua que um falante nativo tem.  

      Esta forma de pensamento que considera a linguagem enquanto fenómeno 

universal e inato, redireciona o foco de atenção da linguística para o sistema de 

                                                        
3 Ver Chomsky (1975), p. 84 e ss. 
4
 Ver Chomsky (1975), p. 86 e ss., p. 130 
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conhecimento em que assenta a produção e compreensão da língua, e a teoria geral da 

linguagem humana que está por trás deste conhecimento
5
.  

 Alguns anos mais tarde, já na década de 70, o funcionalismo deu lugar a novas 

abordagens por parte de autores como Paul Hopper e Talmy Givón que passaram a 

analisar a linguística com base no uso, ou seja, partindo do ponto de vista do contexto 

linguístico e de fatores extralinguísticos. Importante referir, no entanto, que esta nova 

abordagem dita funcional, apesar de se basear no uso não representa um teoria baseada na 

parole/performance. Como bem esclarecem Foley e Van Valin (1984 citados por Van 

Valin, 2001:327):  

 

“It must be emphasized that functional theories are not 

performance theories. (…) They are theories of systems, not of 

actual behavior.” 

 

 Tendo em conta este paradigma de valorização dos falantes reais e o uso concreto 

da língua, Givón (2002), refere que a língua é o produto de adaptação biológica do 

conhecimento e a gramática é, simultaneamente, “resultado” e “processo”. É “resultado” 

uma vez que pode determinar-se uma gramática num determinado recorte temporal ou 

corpus. É “processo” porque a frequência do uso legitima a relevância de uma 

determinada relação comunicativa e, por isso, tende a ser gramaticalizada. 

 Segundo Freitag: 

 

“A gramaticalização é, ao mesmo tempo, processo e resultado, uma 

vez que a convencionalização e a adaptação fazem parte da 

dinâmica do processo. Assim, estendendo aos níveis gramaticais 

mais altos, a abordagem biolingüística da linha de Talmy Givón 

define a língua como um produto da adaptação biológica, no 

sentido proposto por Charles Darwin.” 

Freitag (2007:30) 

 

                                                        
5
 Ver Chomsky (1975:130-143) 
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 O desenvolvimento da sociolinguística permitiu que passassem a ser considerados 

fatores que condicionam o uso da língua como género, idade, classe social, nível de 

escolaridade e que justificam a existência de variedades da fala.  

 Poderá então dizer-se que o funcionalismo se distingue de outras correntes porque 

considera a língua como um instrumento de interação social. A língua não é uma 

estrutura estanque e invariável, é sim um objeto não autónomo sujeito às pressões das 

situações comunicativas, ou seja, às funcionalidades do uso.  

 

1.3.1 Funcionalismo – Princípios fundamentais 

 

Em termos gerais, o objetivo primordial da linguagem humana será a 

comunicação. Apesar de esta ser uma ideia comummente aceite, nem todos os linguistas 

estão de acordo com esta afirmação. Chomsky é um desses linguistas que discordam pois, 

segundo este autor, a linguagem não tem qualquer valor instrumental é apenas uma forma 

de expressão do pensamento e rejeita mesmo a ideia de que a funcionalidade seja uma 

função necessária da linguagem (Van Valin, 2001:319). 

Os funcionalistas defendem a funcionalidade da linguagem, não só como sendo 

necessária mas também essencial à linguagem. A linguagem é vista como um 

instrumento de comunicação e interação social. O objeto de estudo da língua baseia-se no 

seu uso real e a sua abordagem é designada de funcionalismo linguístico.  

Outros linguistas, como Folin e Van Valin (1984:8/9), defendem uma perspetiva 

mais formalista pois concordam, em certa medida, com a visão de Chomsky. Consideram 

que a linguagem tem, de facto, uma função de comunicação mas isso não implica que 

todos os usos da linguagem sejam necessariamente comunicativos.  

 

“There may well be instances of verbal behaviour which are non-

communicative, but this in no way undermines the fundamental 

functionalist tenet that an understanding of language structure 

requires an understanding of the functions language can serve…” 

(Folin e Van Valin, 1984:8/9) 
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    No âmbito do funcionalismo podemos identificar três tipos. De acordo com a 

proposta de  Nichols de 1984, são os seguintes: 

 - funcionalismo conservador (Functional Grammar) – reconhece a inadequação 

do formalismo ou estruturalismo, sem propor uma nova análise da estrutura. 

 - funcionalismo moderado (Systemic Functional Gramar) – não aponta apenas a 

inadequação de uma análise formalista ou estruturalista, mas vai mais além,  ao propor 

uma análise funcionalista da estrutura. 

 - funcionalismo extremo (Role and Reference Grammar) – recusa a realidade da 

estrutura como estrutura e considera que as regras se baseiam totalmente na função e, 

portanto, não existem restrições puramente sintáticas. 

    A designação de linguística funcional é um termo que abrange uma panóplia de 

ideias e metodologias que se encontram mais distantes entre si do que das ideias 

formalistas tornando-se até, por vezes, difícil de encontrar o denominador comum de tais 

conceitos e metodologias.  

     No que respeita aos funcionalistas, todos concordam que a linguagem é um 

sistema que para ser compreendido é necessário reconhecer a interação da estrutura, 

significado e função comunicativa (Van Valin, 2001:336). 

 É então chegado o momento de definir o termo “função” tendo em conta as 

abordagens de alguns autores. 

 

1.3.2 O termo função 

 

Com a corrente funcionalista, o uso da língua passa a ser valorizado pela sua 

finalidade, pelas relações comunicativas que estabelece entre falantes e ouvintes.  

Destaca-se o conceito de função, que apresenta uma variedade de definições muitas 

vezes diferentes da perspetiva adotada pelo funcionalismo. 

De acordo com Bühler (1934:28) existem três funções da linguagem e estão 

organizadas do seguinte modo: 
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 função de representação (Darstellungsfunktion) 

 função de exteriorização psíquica (Kundgabefunktion) 

 função de apelo (Appellfunktion) 

Segundo o autor, um evento de fala é constituído por um emissor que informa o 

recetor de algo e é nessa “atividade que se manifestam as três funções, as quais são 

mutuamente exclusivas, mas coexistem no mesmo evento.” (Neves, 1997:9). 

Roman Jakobson (1963:214) apoiando-se nas funções propostas por Bühler 

apresenta seis funções da linguagem representadas esquematicamente nos Quadros 2 e 3. 

 

  CONTEXTO 

   DESTINATÁRIO     MENSAGEM     DESTINATÁRIO 

   CONTACTO 

     CÓDIGO 

Quadro 2: Fatores de comunicação verbal 

 

REFERENCIAL 

EMOTIVA          POÉTICA          CONATIVA 

FÁTICA 

METALINGUÍSTICA 

Quadro 3: Funções da comunicação verbal 

 

 Martinet (1994:13) refere que o termo funcional apenas tem sentido “em 

referência ao papel que a língua desempenha para os homens, na comunicação de sua 

experiência uns aos outros”
6
. Neste sentido, procura definir o termo função atribuindo-lhe 

três valores distintos:  

                                                        
6  “L’échec des quelques glossématiciens à présenter unde description cohérent et 

acceptable d’une langue en faisant totalement abstraction des “substances de l’expression 

et du contenu” ne peut que nous confirmer dans notre assurance que “fonctionnel” n’a, 

pour les linguistes, de sens qu’en référence au rôle que joue la langue, pour les hommes, 

dans la communication de leur expérience des uns aux autres.” (Martinet, 1994: 12/13) 
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 valor de “papel”, ou de “utilidade de um objeto ou de um comportamento” 

(conceito adotado pela Sociedade Internacional de Linguística Funcional, a 

SILF); 

 valor de “papel de uma palavra em uma oração”, acrescentando ao sentido 

que a palavra tem num determinado contexto (que é o que está na tradição 

gramatical); 

 valor matemático de “grandeza dependente de uma ou de diversas variáveis” 

(valor cuja utilização em linguística é muito perigosa). 

 

No dizer de Nichols (1984:98) o termo função distingue-se em cinco sentidos, 

relacionados com um elemento estrutural a elementos de outra ordem e ao papel que cada 

elementos estruturar desempenha no processo comunicativo: 

 

“Function is a polysemous term, not a collection of homonyms. All 

its senses signify the dependency of some given structural element 

on linguistic elements of another order or domain (structural or 

nonstructural); and they all have to do with the role played by a 

given structural element in the larger whole of language and 

communication.” 

(Nichols, 1984:98) 

 

O autor distingue assim cinco diferentes componentes da gramática, a saber:  

 função/interdependência 

 função/propósito 

 função/contexto 

 função/relação 

 função significado 

 

De notar a observação que a autora faz a propósito das obras funcionalistas que 

usam o termo função apenas nos sentidos de propósito e de contexto, não fazendo 

distinção entre os dois.  
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Anscombre e Zaccaria (1990:11) afirmam que a noção do termo função está 

relacionada com o papel que a entidade linguística desempenha no processo 

comunicativo
7
. 

Halliday (1970), citado por Neves (1997:12/13), por sua vez, propõe três 

metafunções da linguagem: 

 

 função ideacional – “...a linguagem serve, em primeiro lugar, à expressão 

do conteúdo...”, isto é,  “É por meio dessa função que o falante e o ouvinte 

organizam e incorporam na língua sua experiência dos fenômenos do 

mundo real...” 

 

 função interpessoal – “o falante usa a linguagem como um meio de 

participar do evento de fala:  ele expressa seu julgamento pessoal e suas 

atitudes, assim como as relações que estabelece entre si próprio e o ouvinte, 

em particular, o papel comunicativo que assume.” 

 

 função textual – “...diz respeito à criação do texto...” e é nesta função que 

“...a linguagem contextualiza as unidades lingüísticas, fazendo-as operar no 

co-texto e na situação: o discurso se torna possível porque o emissor pode 

produzir um texto, e o ouvinte ou leitor pode reconhecê-lo.” 

 

Como é possível constatar, existe uma variedade de abordagens relativamente ao 

termo função. Neste trabalho, o termo função está relacionado com o papel que um 

determinado elemento estrutural desempenha num determinado processo comunicativo 

tendo em conta a evolução do seu sentido discursivo.  

 

A secção que se segue ocupar-se-á dessa evolução ao descrever o percurso 

relevante para este trabalho, ou seja, partindo da forma para a função. 

 

                                                        
7 “La fonction d’une entité linguistique est constituée par le rôle (la “nature”) qu’elle joue 
dans le processus comunicatif.” 
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1.4 Gramaticalização 

 

 A Linguística Histórica é a disciplina que estuda o desenvolvimento histórico de 

uma língua como, por exemplo, a sua origem, as influências, as mudanças. Ao aplicar-se 

uma perspetiva mais pragmática à Linguística Histórica, que visa os aspetos discursivos e 

pragmáticos, nomeadamente, a evolução das formas textuais e dos géneros discursivos, o 

foco passa a ser o uso linguístico. Esta vertente, a Pragmática Histórica, segue duas 

abordagens distintas: a Pragmafilologia e a Pragmática Diacrónica. De uma forma muito 

sucinta, a Pragmafilologia consiste no estudo e descrição dos aspetos textuais e 

contextuais de textos históricos, incluindo a relação entre Locutor e Alocutário. A 

Pragmática Diacrónica foca a evolução do inventário linguístico e o seu uso 

comunicativo nos diferentes estádios de uma língua. De referir, a existência de dois 

subtipos. Um subtipo faz o percurso partindo de uma forma linguística para a alteração 

do sentido discursivo, ou seja, de forma-a-função
8
. O outro faz o percurso inverso, isto é, 

de função-a-forma
9
, pois toma como ponto de partida as funções discursivas para 

investigar as formas (cf. Jucker, 1995:11). Para este estudo, interessa-nos a investigação 

que parte da forma para a função uma vez que o que se pretende é analisar o processo de 

evolução da forma além de contrastivo nos seus diferentes usos (cf. Barros 2010:20/21). 

Esse processo de evolução é designado por gramaticalização. 

A gramaticalização objeto de estudo da Pragmática Diacrónica, consiste num 

processo de mudança linguística tendo em conta a constante evolução das línguas em 

geral. O estudo da gramaticalização implica uma visão pancrónica da língua de modo a 

contornar a problemática entre sincronia e diacronia. Surgem novas formas e as formas 

antigas adquirem novas funções
10

 alterando assim de forma contínua a gramática de uma 

língua.  

                                                        
8
 Form-to-function mapping 

9
 Function-to-form mapping 

10  “The autonomy of grammaticizing phrases and their growing opacity of internal 

structure makes it possible for new pragmatic functions to be assigned to them.” (Bybee, 

2003:618) 
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Halliday considera a gramaticalização como uma “condição necessário da língua” 

pois uma língua em que apenas existissem formas lexicalizadas para a construção de 

todos os significados seria impossível de aprender enquanto sistema e impossível de 

processar enquanto texto (Halliday, 1991:46). Quanto ao termo gramaticalização, o autor 

refere que se trata de um processo de transformação de algo numa forma gramatical e que 

tem lugar em três dimensões temporais distintas: 

 Tempo ontogenético: quando observamos o desenvolvimento linguístico 

inicial de crianças, que é construído em torno da criação de sistemas 

protogramaticais e, em seguida, gramaticais; 

 Tempo filogenético: não podemos observar diretamente na evolução da 

língua humana, mas podemos rastrear exemplos na história de línguas 

particulares; 

 Tempo logogenético: quando uma passagem de alguma extensão é 

recapitulada numa única palavras ou grupo. 

 

Esta abordagem da gramaticalização como tendência inata do ser humano 

contrasta com as noções de Hopper de gramática emergente.  

No dizer de Hopper (1987:142), a gramática não é um conhecimento prévio por 

parte do ouvinte e do falante. Segundo o autor, não existe sequer uma gramática, o que 

existe na realidade é o processo que conduz à gramática, ou seja, a “gramaticalização”.   

 

“Because grammar is always emergent but never present, it could be 

said that it never exists as such, but is always coming into being.” 

Hopper (1987:144) 

 

 Os estudos da gramaticalização surgiram na década de 70 mas foi na década de 90 

que esta teoria recebeu mais atenção por parte dos estudiosos. Neste trabalho vamos 

adotar a perspetiva da gramaticalização enquanto processo histórico diacrónico 

unidirecional de acordo com a proposta inicial de Meillet (1912).  
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O autor distinguiu dois processos que seriam responsáveis pelo aparecimento de 

novas formas gramaticais, a saber, a analogia e a gramaticalização. A analogia é, segundo 

o autor, o processo de mudanças superficiais que ocorre nas formas originais. Ao 

segundo processo, Meillet chamou de gramaticalização. Meillet foi o primeiro autor a 

cunhar o termo Gramaticalização, em 1912, no seu trabalho denominado L’évolution des 

formes grammaticales em que definiu gramaticalização como a atribuição de caráter 

gramatical a uma palavra anteriormente autónoma 
11

. De acordo com o autor, o que 

distingue analogia de gramaticalização é o facto de a analogia apenas renovar formas não 

alterando o sistema da língua, e a gramaticalização criar novas formas que podem ou não 

substituir as que lhe deram origem. As formas perdem a capacidade de flexão e derivação 

da sua categoria morfossintática, o que leva à emergência de “híbridos linguísticos” que 

apresentam características de diversas classes de morfemas (Traugott e Heine, 1991:5).   

De acordo com Traugott e Heine (1991:1), a gramaticalização refere-se à parte da 

teoria da língua que foca a interdependência de langue e parole. É o processo linguístico 

diacrónico e sincrónico de organização de categorias e de coding.  

Por outro lado, Heine e Reh (1984:15) definem gramaticalização como uma 

evolução na qual as unidades linguísticas perdem em complexidade sem ntica, liberdade 

sintática e em subst ncia fonética. 

Além da falta de consenso relativamente ao foco da gramaticalização e até 

mesmo do termo gramaticalização, deparamo-nos com outra problemática que reside na 

forma como este fenómeno deve ser estudado. De um lado, os que defendem uma 

perspetiva de análise diacrónica em que o fenómeno deverá ser estudado tendo em conta 

um percurso histórico, e do lado oposto, os que defendem uma abordagem sincrónica 

analisando os padrões da língua usados em determinados períodos de tempo (Traugott & 

Heine, 1991:1). 

 Independentemente da abordagem adotada, diversos estudos têm sido levados a 

cabo para compreender a o fenómeno de gramaticalização. Para Lichtenberk a 

                                                        
11

 Ver Meillet (1912: 130-148) referindo-se ao processo de gramaticalização: “L’autre 

procédé consiste dans le passage d’un mot autonome au rôle d’élément grammatical” (p. 

131) 
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gramaticalização é um processo histórico com mudanças que têm consequências nas 

categorias morfossintáticas e na própria gramática. O autor (Lichtenberk, 1991:38) afirma 

a existência de três consequências prototípicas sofridas por um item gramaticalizado:  

(i) emergência de uma nova categoria gramatical;  

(ii) perda de uma categoria existente;  

(iii) mudança no conjunto de elementos que pertencem a uma categoria gramatical. 

 

  Acrescenta ainda que, embora a reanálise categorial seja abrupta, a sua entrada na 

língua e a sua atualização é gradual (Lichtenberk, 1991:39). Ou seja, apesar de uma 

forma poder substituir outra mais antiga passado o tempo necessário para essa 

substituição é, no entanto, muito comum que ambas as formas coexistam por um período 

de tempo considerável, isto é, estão em variação (Lichtenberk, 1991:38).  

 Este caráter gradual da mudança abre caminho à variação uma vez que a variação 

é uma consequência necessária do caráter gradual da mudança da língua (Lichtenberk, 

1991:38). No dizer de Lichtenberk (1991:28). 

 

“Sometimes the two are in free variation everywhere; sometimes 

they are in free variation in some environments but not in others.” 

(Lichtenberk, 1991:28) 

 

 Se considerarmos então este paradigma de características da mudança, podemos 

afirmar que a transição das formas de uma categoria para a outra não se faz de forma 

abrupta e sim gradualmente. A aquisição das novas funções é feita de forma gradual, ou 

seja, uma função menos diferente da função original será adquirida antes de uma função 

que apresente mais diferenças em relação à original. Assim sendo, Lichtenberk afirma: 

“Se um elemento com uma função A adquire uma nova função B e 

se, subsequentemente, o elemento que tem a função B (e 

possivelmente também a função A) adquire a função C, a mudança 

de A para B será menor que a mudança de A para C.”  

(tradução pela própria, Lichtenberk, 1991:39). 
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 Esta generalização foi designada por Lichtenberk (1991:39) como Princípio de 

Mudança Gradual da Função (Principle of Gradual Change in Function) que 

esquematicamente pode ser representado como se segue: 

A → B → C, não A → C → B 

 No esquema acima, A, B e C referem-se às funções, as setas significam mudanças 

em funções, e B difere ligeiramente de A e C (Lichtenberk, 1991:39).  

 De acordo com Labov (2001:85): 

 

“If variation is nothing but a transitional phenomenon, a way-

station between two invariant stages of the language, it… would 

then be only an accident of history, a product of the unsurprising 

finding that human beings cannot abandon one form and adopt 

another instantaneously.” 

(Labov, 2001:85) 

 

 Como já vimos anteriormente e de acordo com a afirmação de Labov acima, a 

transição é, então, realizada de forma gradual por etapas a que Hopper e Traugott dão o 

nome de cline
12

.  

Estes clines indicam um continuum de um percurso unidirecional em que A 

ocorre antes de B mas B não pode ocorrer antes do A, como, de resto, Lichtenberk já 

referiu na sua proposta do Princípio de Mudança Gradual da Função.  

 Bybee (1994:14) prefere o termo path enquanto que Bisang (1996 apud Bybee, 

1994:14) usa o termo pathway.  

                                                        
12 “For example, a lexical noun like back that expresses a body part comes to stand for a 

spatial relationship in in/at the back of and is susceptible to becoming an adverb, and 

perhaps eventually a preposition and even a case affix. The progression from lexical noun, 

to relational phrase, to adverb and preposition, and perhaps even to a case affix, is an 

example of what we mean by a cline.” (Hopper e Traugott 1993:6) 
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Heine, por sua vez, propõe o termo grammaticalization chain. O principal motivo 

para Heine preferir o termo chain em vez de cline reside no facto de a mudança 

gramatical apresentar uma estrutura sobreposta a que Heine (1993:48-53) designou de 

modelo da sobreposição e consiste nas três formas que se seguem:  

 

• uma expressão linguística que é recrutada para gramaticalização; 

• esta expressão adquire um segundo padrão de uso, B, sendo que existe 

ambiguidade entre A e B; 

• por último, A perde-se e passa a existir apenas a B. 

 

Assim, de acordo com este modelo as formas gramaticais não passam diretamente 

do sentido fonte A para o sentido alvo B, pelo contrário, coexistem lado a lado criando 

uma situação de ambiguidade (Heine, 2003:590). A mesma fonte pode mesmo dar origem 

a diferentes clines ou chains de gramaticalização. Heine (2003:592) apresenta três 

modelos para caracterizar o desenvolvimento semântico do processo de gramaticalização. 

 

ab>b   Bleaching model 

ab > bc Loss-and-gain model 

ab > bc > cd  

 

Os três modelos tendem a ser retratados como sendo mutuamente exclusivos, mas 

na verdade, não o são: 

“The three models tend to be portrayed as being mutually exclusive, 

but as a matter of fact they are not; rather, the bleaching model can 

be said to be contained in the loss-and-gain model, which again is 

contained in the implicature model.” 

(Heine, 2003:592) 
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Cada modelo aborda um aspeto do processo de transição de um conceito para 

outro, sendo que neste processo se verificam perdas ao nível do item lexical mas também 

ganhos pelo processo de transformação a item gramatical.  

Esta unidirecionalidade muito comum à gramaticalização parte do [- abstrato] 

para o [+ abstrato], isto é, dos conceitos lexicais/concretos para os conceitos 

gramaticais/abstratos, como é possível observar na esquematização do Quadro 4. 

 

CONCEITO LEXICAL CONCEITO GRAMATICAL 

Menos abstrato Mais abstrato 

Conteúdo referencial Conteúdo não referencial 

Autonomia semântica Sem autonomia semântica 

Forma lexical (verbo, nome, adjetivo, etc.) Forma gramatical (preposição, conjunção, 

auxiliares, etc.) 

Classe de palavras aberta Classe de palavras fechada 

Menor frequência Maior frequência 

Quadro 4: Conceito lexical e Conceito gramatical 

 Heine et al. apud Traugott e Heine (1991:4), a propósito da unidirecionalidade, 

apresentam a gramaticalização como uma evolução de categorias do mais concreto para o 

mais abstrato considerando o ser humano como a entidade mais concreta para as 

derivações de sentido: 

Pessoa > Objeto > Espaço > Tempo > Processo > Qualidade 

 

 Por exemplo, a referência do corpo humano permite definir novas funções a 

palavras que designam partes do corpo humano. No português podemos referir, por 

exemplo, a expressão braço direito que significa uma pessoa de confiança de alguém. Ou 

então cabeça, que sendo a parte do corpo que alberga o cérebro que comando o corpo, 

pode também referir-se, por exemplo, ao líder de uma equipa ou pessoa. 

 Traugott e König, citados por Traugott e Heine (1991:4), apresentam uma 

unidirecionalidade  
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Temporal > Causal > Concessiva 

 

 Embora esta unidirecionalidade seja considerada por muitos autores em termos de 

dessemantização, bleaching e perda de significado semântico ou pragmático, Traugott e 

Heine (1991:5) desafiam essa posição uma vez que a gramaticalização envolve, 

frequentemente, nos seus estádios iniciais, um aumento do significado pragmático. Os 

autores referem o exemplo da transição de temporal para concessiva
13

 de while que não 

envolve bleaching do significado semântico e sim um aumento do significado pragmático 

entendido pelo falante. No entanto, apesar de não se verificar bleaching esta transição é, 

contudo, unidirecional pois apenas é possível encontrar o sentido temporal > concessiva 

(semantic > pragmatic > less semantic-pragmatic) e não concessiva > temporal 

(pragmatic > semantic > less semantic-pragmatic) (Traugott e Heine, 1991:5). 

 Autores como Givón (Bleaching), Lehman (semantic depletion), Heine & Reh 

(desemanticization) assumem que na gramaticalização há um empobrecimento do 

conteúdo semântico das palavras, ou seja, os conteúdos lexicais tendem a ser reduzidos a 

funções mais gramaticais. Meillet já tinha anteriormente referido que as formas iam 

gradualmente perdendo expressividade na gramaticalização.  

 O seguinte esquema ilustra este processo de empobrecimento semântico: 

 

Figura 4: Processo de empobrecimento semântico 

 

                                                        
13 “Concessivas (iniciam uma oração subordinada em que se admite um facto contrário à 

ação principal, mas incapaz de impedi-la): embora, conquanto, ainda que, mesmo que, 

posto que, apesar de...” em Cunha e Cintra (1996:582) 
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 Apesar de, como vimos, ser geralmente aceite que a gramaticalização é um 

processo gradual, Givón apresenta uma perspetiva oposta, considerando a 

gramaticalização um processo instantâneo, em termos cognitivos. O autor afirma: 

 

“That cognitively, grammaticalization is not a gradual process, 

but rather an instantaneous one. It envolves the mental act of 

the mind recognizing a similarity relation and thereby 

exploiting it, putting an erstwhile lexical item into grammatical 

use in a novel context. The minute a lexical item is used in a 

frame that intends it as a grammatical marker, it is thereby 

grammaticalized.”  

(Givón, 1991:122) 

 

 O autor chega mesmo a sugerir que a natureza gradual da gramaticalização é, de 

facto, o resultado da natureza gradual dos ajustes estruturais formais que seguem (às 

vezes muito tempo depois) aos desenvolvimentos originais, instantâneos ao nível 

funcional (Givón, 1991:123). Com a sua célebre frase “Today’s morphology is 

yesterday’s syntax”, Givón, abriu portas para uma nova compreensão do processo de 

gramaticalização indicando um novo percurso a percorrer por um item em 

gramaticalização: 

 

Discurso > Sintaxe > Morfologia > Morfofonémica > Zero 

 

 Nesse processo, as expressões com uso concreto (=fonte) são usadas em contextos 

específicos para codificar significados gramaticais (=alvo). De acordo com Heine (Heine, 

2003:579), tecnicamente a gramaticalização de expressões linguísticas envolve quatro 

mecanismos: 

• Dessemantização (perda de significado) > semântica; 

• Extensão (uso em novos contextos) > pragmática; 

• Decategorização (perda de propriedades morfossintáticas) > morfossintaxe; 

• Erosão (perda em substância fonética) > fonética. 
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Se, por um lado, estes mecanismos implicam a perda de propriedades, por outro, 

também ganham em propriedades características dos seus usos em novos contextos 

(Heine B. , 2003:579).  

 

  Ainda sobre os quatro mecanismos apresentados por Heine, Lehman, citado por  

Hopper (1991:20), que retoma parcialmente a sua proposta, apresentou os seguintes 

princípios: 

• Paradigmatização,  

• Obrigatorização,  

• Condensação,  

• Coalescência, 

• Fixação. 

 

centrando-se nos estádios mais avançados do processo de gramaticalização. 

No que respeita aos efeitos da gramaticalização, Lehman (1991:493) refere três 

aspetos: 

 Passagem de um elemento menos gramatical para um elemento mais 

gramatical; 

 Perda de característica fonológica e semântica; 

 Diminuição da liberdade de manipulação do elemento tornando-se obrigatório 

em determinadas construções. 

 

Segundo Heine (2003:588) o efeito destes mecanismos verifica-se no facto de que 

itens pertencentes a paradigmas de classes abertas (nomes, verbos) passam a itens de 

classes fechadas (advérbios, conjunções, inflexões, etc.). 

Também Lichtenberk (1991:38) parece concordar com Heine (2003:588) ao 

afirmar que a gramaticalização implica consequências para as categorias morfossintáticas 

de uma língua e para a própria gramática dessa língua. Segundo o autor as consequências 

são as seguintes: 
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 Emergência de uma nova categoria gramatical; 

 Perda de uma categoria gramatical existente; 

 Mudança no conjunto de membros que pertencem a uma categoria 

gramatical. 

 

Alguns dos efeitos mais gerais com maior destaque foram descritos por Hopper 

ficando conhecidos como os Princípios de Hopper (Hopper, 1991:22).  

1.4.1 Os Princípios de Hopper 

 

A par de Lehmann, também Hopper sugeriu cinco princípios que procuram 

reconhecer os vários graus do processo de gramaticalização, permitindo assim classificar 

os elementos analisados com o grau de ‘mais’ ou ‘menos’ gramaticalizados. 

 

“They speak only to the question of ‘more’ ou ‘less’ 

grammaticized, not the question of ‘in’ or ‘out’ of grammar. 

Worse still, they do not discriminate between processes of 

change which result in grammaticization and processes of 

change which do not result in grammaticization.” 

(Hopper, 1991:32) 

 

Como podemos constatar pela afirmação acima, esses princípios não são 

exclusivos da gramaticalização mas são comuns à mudança em geral.  

Os princípios propostos por Hopper
14

 e que, de resto, serão os utilizados para 

sustentar a análise deste trabalho, procuram caracterizar o processo inicial de 

gramaticalização. São os seguintes (Hopper, 1991:22)  

 

a) Estratificação (Layering)  

Segundo este princípio, à medida que novas camadas emergem, as camadas novas 

não substituem necessariamente as antigas, pelo contrário, podem coexistir com as mais 

antigas. Importante reter que este princípio implica a gradualidade do processo e, 

                                                        
14

 Ver 4.3. sobre a aplicação dos Princípios de Hopper à forma além de 
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portanto, a polissemia das formas. Podem ter significados ligeiramente distintos ou ser 

considerados alternativas de “estilo”.  

Nem todas as camadas estão diferenciadas em termos históricos pois não são 

facilmente identificáveis nem há documentação nesse sentido. 

Para ilustrar este princípio o autor refere a coexistência de duas camadas no inglês 

para indicar o pretérito perfeito, sendo a mais antiga a alternância de vogais (take/took) e 

a mais recente o uso do sufixo [t] ou [d] (notice/noticed) (Hopper, 1991:22-24).  

 

b) Divergência (Divergence) 

Este princípio refere-se ao facto de que quando uma forma lexical sofre 

gramaticalização, a forma lexical original pode manter-se como elemento autónomo e 

sofrer as mesmas alterações.  

Hopper considera este princípio como um caso especial de Estratificação, no 

entanto, a Estratificação é algo diferente pois envolve diferentes graus de 

gramaticalização em domínios funcionais similares, frequentemente de formas lexicais 

muito diferentes. A Divergência aplica-se a casos em que um ou o mesmo item lexical se 

torna gramaticalizado num contexto e não se torna gramaticalizado noutro.  

A título de exemplo, o autor analisa o verbo habere do Latim que deu origem ao 

sufixo do Francês Moderno “je chanterai” e também ao verbo “avoir” que por sua vez, 

mais tarde, se tornou um verbo auxiliar do pretérito perfeito “j’ai chanté” (Hopper, 

1991:24/5). 

 

c) Especialização (Specialization)  

À medida que a gramaticalização ocorre verifica-se um estreitamente de escolhas que 

caracteriza uma construção gramatical emergente que se torna obrigatória em 

determinados contextos.  

Este princípio pode ser exemplificado pela partícula pas do francês que inicialmente 

fazia parte da negativa em que ne precedia o verbo e pas, substantivo passo, serviria 

como reforço da negação. Esse reforço era designado tendo em conta a natureza dos 

verbos. Com verbos de movimento a negação poderia ser reforçada com pas. Com o 

passar do tempo o contexto do uso de pas foi alargado a outros tipos de verbo e pas 
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passou a ser obrigatório para a negação juntamente com ne: ne V pas (Hopper, 1991:25, 

28).  

 

d) Persistência (Persistence) 

 Este princípio está relacionado com o significado e função de uma forma 

gramaticalizada. Como o próprio nome indica, quando ocorre uma gramaticalização de 

uma função lexical para uma função gramatical, alguns dos traços da forma original 

tendem a manter-se na forma gramaticalizada.  

A título de exemplo podemos referir a conjunção embora que ainda apresenta 

características típicas dos advérbios, classe de onde deriva. 

 

(1) Embora estivesse a chover eles deram o concerto 

(1’) Eles deram o concerto embora estivesse a chover. 

 

e) Descategorização (De-categorization) 

 As formas que sofrem gramaticalização tendem a perder ou neutralizar as 

propriedades morfossintáticas de palavra independente e passam a assumir atributos de 

categorias secundárias evoluindo sempre na direção: nome e verbo > outra categoria 

secundária (advérbios, conjunções, preposições, etc.), nunca o contrário. Os nomes 

deixam de identificar elementos participantes no discurso e os verbos deixam de referir 

eventos. 

Ambas as propostas apresentam lacunas de que os próprios autores têm 

consciência e por isso mesmo, Hopper (1991:21) alerta para o seguinte:  

 

“distinctive “principles of gramaticalization” can be formulated only 

to the extent that regularities in language can in principle be isolated 

which are unambiguously grammatical.” 

 

 Importante reter a distinção entre itens lexicais e itens gramaticais e os itens 

gramaticais que surgem dos itens lexicais.  
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1.4.2 Gramaticalização: mecanismos de mudança 

 

 Traugott e Heine (Traugott & Heine, 1991:7) ressaltam a existência de diversos 

mecanismos de mudança da língua relevantes para a gramaticalização, entre os quais, a 

metonímia (Traugott e König), a reanálise (Heine et al. e Lehmann) e a analogia 

(Greenberg, Lehmann, Matisoff). Estes processos tornam possível a gramaticalização, 

mas não estão restritos à mesma e são independentes da unidirecionalidade associada à 

gramaticalização. 

 Numa análise mais aprofundada Traugott e König (1991:189) questionando-se 

sobre o que pode motivar a gramaticalização, referem fatores extralinguísticos e até 

fatores baseados na atitude do falante
15

 que podem ser representativos de uma mudança 

semântica em geral.  

 

“How far is it induced by individuals, and to what extent does it 

form an act of human creativity, rather than being the result of 

language-internal drifts or forces?” 

(Traugott & Heine, 1991:10) 

  

  

Traugott (1982 apud Traugott e König, 1991:189) propõe o seguinte percurso de 

evolução: 

 

            PROPOSICIONAL     >     TEXTUAL     >     EXPRESSIVO 

       (advérbio)                                                  (conjunção concessiva)   

 

 

O percurso da mudança faz-se do [–proposicional] para o [+expressivo] uma vez 

que a forma ganha em termos de expressividade considerando a atitude do falante nos 

diferentes usos (Traugott e König, 1991:189).  

                                                        
15  Ver Traugott (1991:209): “Meanings tend to become increasingly situated in the 

speaker’s subjective belief-state/attitude towards the situation”. 
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A combinação do uso e do elevado poder criativo do ser humano proporcionam a 

criação de novas formas e que formas antigas adquiram novas funções, ou seja, promove 

a mudança semântica. No entanto, a mudança semântica não implica necessariamente 

uma gramaticalização pois para uma forma ser incorporada na gramática da língua tem, 

primeiramente, de ser legitimada pela frequência do uso na comunidade linguística dos 

falantes.  

   Os falantes nativos de uma língua conhecem a gramática da sua língua materna e 

sabem formar e interpretar palavras e frases de acordo com as respetivas normas. No 

entanto, este conhecimento gramatical encontra-se ao nível do subconsciente pois os 

humanos não reconhecem os processos psicológicos que a fala e a interpretação de uma 

língua envolvem. Chomksy designa este conhecimento de competence, ou seja, o 

conhecimento subconsciente que um indivíduo tem da sua língua materna e que lhe 

permite identificar erros de produção e de interpretação, ou seja, ao nível da performance, 

que podem ser provocados por fatores linguísticos ou por fatores extralinguísticos como, 

por exemplo, cansaço, alcóol, drogas, distrações diversas, entre outros.  

 Apesar de o falante não ter consciência da sua competência é possível afirmar que 

essa competência assenta na intuição de cada falante nativo acerca da gramaticalidade e 

interpretação de palavras e frases. Qualquer modificação arbitrária na pronúncia das 

palavras, na flexão verbal ou na ordem das palavras nas frases provocará uma reação do 

falante que irá considerar essas formas como inaceitáveis, pois apesar de esse 

conhecimento ser inconsciente o falante conhece os limites e normas a que está sujeito. 

 

“The variation you are permitted has limits and these limits can be 

described with considerable accuracy. Individuals know the 

various limits (or norms), and that knowledge is both very precise 

and at the same time almost entirely unconscious.” 

 

(Wardhaugh, 2006:5) 

 

 Assim, se apresentarmos as seguintes frases a um falante nativo do português 

europeu, o mesmo irá reconhecer claramente que a frase (2a) é gramatical enquanto que a 

frase (2b) é agramatical. 
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(2)  (a) Se queres lanchar vai comprar pão. 

       (b) *Se queres lanchar comprar vai pão. 

 

 Podemos então dizer que a intuição sobre a gramaticalidade faz parte da 

competência gramatical de um falante nativo permitindo-lhe fazer juízos de 

gramaticalidade (gramatical ou agramatical) acerca de palavras e frases na sua língua 

materna.  

 No entanto, a língua não se resume à gramaticalidade ou agramaticalidade de uma 

determinada forma ou frase. Uma língua viva está em constante mudança dando origem a 

novas formas e atribuindo novas funções a formas antigas. Não se trata de 

agramaticalidade, trata-se sim de mecanismos de mudança semântica como a  

metonimização ([-contexto] > [+ contexto]) e a metaforização ([-abstrato] > [+ abstrato]).  

 

 1.4.2.1 Analogia e reanálise 

 

 A analogia é a descrita por Joseph (2001:118) como sendo a influência de uma 

forma ou classe de formas em relação a outras. Isto é, uma forma já existente no sistema 

da língua adquire funções semelhantes a outra forma desse sistema. Pode dizer-se que a 

analogia é uma forma de gramaticalização por metonímia
16

. De referir, por exemplo a 

evolução da forma de tratamento Vossa Mercê para a forma atual Você. 

 Meillet (1912) tratou a analogia e a gramaticalização como sendo mutuamente 

exclusivos. Por outro lado Hopper e Traugott (1993:61/2) argumentam que a analogia é 

um elemento essencial para que a gramaticalização possa ocorrer.                                                                  

A reanálise, ao contrário da analogia, é uma mudança na estrutura de uma 

expressão ou classe de expressões que não envolve uma modificação intrínseca ou 

imediata ao nível da superfície e sim ao nível da reformulação semântica (Langacker 

1977:59). Este termo foi também usado por Heine e Reh (1984:110) a que chamou 

constituent-internal reanalysis. O processo de reanálise facultaria a passagem de uma 

estrutura (a) para outra (b):          

• (A, B) C 

                                                        
16

 Ver adiante 1.4.2.2 
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• A (B, C)       

Tipicamente a reanálise faz parte da gramaticalização, mas enquanto que a 

gramaticalização é um processo unidirecional, a reanálise não o é, como afirmam Heine e 

Reh (1984:95). 

De acordo com Traugott, (Traugott, 2003:633) a gramaticalização não implica um 

enfraquecimento, pelo contrário, envolve um fortalecimento semântico-pragmático. 

Assim, se observarmos o significado composicional 'para lá do limite esperado' da forma 

além de tradicional podemos concluir que a mesma foi semantica e pragmaticamente 

reanalisada como concessiva 'apesar de' pois verificou-se um enfraquecimento do 

significado 'limite' mas, ao mesmo tempo, verificou-se também um fortalecimento do 

ponto de vista do falante pois 'apesar de' enquanto introdutor de contraexpectativa 

depende dos modelos mentais que o falante
17

 assume (Traugott e König 1991:189). 

 

1.4.2.2 Metonímia e Metáfora 

 

 A metonímia é uma forma de “regular a comunicação e negociar a interação 

Locutor-Alocutário”
18

 (Barros, 2010:522).  

No dizer de Antilla (1972:142) a metonímia “is semantic transfer through 

contiguity and is therefore indexical”.  

 Stern (1968:353) fala em “permutação”
19

 e “adequação”
20

, salientando a 

importância de assegurar as funções simbólicas e comunicativas do discurso.   

Traugott e König (1991:193/4) referem a metonímia para explicar a evolução do 

que é dito para o significado que se pretende que tenha. Ou seja, o significado A passa a 

ser inferido como significado B, como uma implicatura conversacional que se torna 

convencional. Para isso têm de existir duas proposições a que passamos a designar p e q 

em que a implicação lógica é: 

 

                                                        
17 Ver 1.4.2 
18

 cf. Traugott e König (1991:212) 
19 O autor usa o termo “permutação” em vez de “metonímia” 
20 Ver 1.2 
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 'se p então q'  

ou 

p --> q  

 

 Com o tempo os utilizadores passam a utilizar de forma estratégica as 

implicaturas conversacionais para convidar ao aparecimento de significados 

conversacionais que podem resultar numa polissemia. Este processo é chamado de 

"inferência convidada", termo originalmente proposto por Geis e Zwicky (1971 apud 

Traugott, 2003:634). Trata-se de um tipo de metonímia concetual no âmbito da cadeia do 

discurso.  

 Para explicar este processo, Traugott e König (1991:193/4) recorrem à proposta 

de Grice (1975:58) sobre implicaturas conversacionais. 

 Grice foi o pioneiro da abordagem inferencial para a conversação (Kempson, 

2001:401/2). De acordo com o autor, a interpretação de formulações é orientada por um 

“princípio cooperativo” que, tanto o falante como o ouvinte, partilham para um objetivo 

comum. Essa colaboração é estruturada por máximas a que se presume que os falantes 

obedeçam, a saber: máxima de qualidade, da relevância, da quantidade, da maneira. A 

quebra de uma ou mais máximas resultará numa implicatura por parte do falante, a qual 

despoletará uma inferência por parte do ouvinte.   

  Kempson (2001:394) ilustra com o seguinte exemplo da conversação de Humpty-

Dumpty em “Alice through the Looking Glass”: 

 

 (3) A: Can you cook? 

        B: I know how to put a kettle on. 

 

A resposta manifestamente irrelevante por parte de B desencadeia a construção de 

premissas adicionais que indicam a A por implicação indireta que B pretendia comunicar 

algo que estaria em conformidade com as máximas conversacionais.  

Outra estratégia de extensão do significado é a metáfora que permite obter uma 

determinada leitura a partir de outra. A metáfora é essencialmente a projeção da estrutura 
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concetual de um campo conhecido para um campo diferente, menos conhecido e depende 

da semelhança entre ambos os campos para que a estrutura seja inteligível (Cruse, 

2001:258): 

“A methaphor arises where the logical form of an utterance must be 

rejected in favor of another proposition, derived by the use of 

bridging inferences which link the two propositions.” 

(Fabb, 2001:458) 

 

No dizer de Matisoff (1991:384), a gramaticalização é um subtipo de metáfora, isto 

é, é uma deriva metafórica
21

 em direção ao abstrato. 

A título de exemplo, Cruse (2001:258) refere o caso de expire que projeta a noção 

de “morrer”, por exemplo, para a noção de fim do ciclo de vida de um cartão de crédito 

estabelecendo um paralelo entre a morte e o fim do período de validade do mesmo. 

Claudi e  Heine apud Traugott e König (1991:207) referem que os processos 

metafóricos advêm do desenvolvimento de termos espaço-temporais e de termos de 

partes do corpo para locativos em termos de metáforas concetuais tais como:  

 

ESPAÇO É UM OBJETO, TEMPO É UM ESPAÇO 

 

Como exemplo de metáforas espaço-temporais Traugott e Konig (1991:207) 

referem as seguintes aplicações: 

- verbo go para futuro (I’m going to go); 

- verbo come para o perfeito (Fr. Je viens de le faire); 

- verbo be at / be in for progressive; 

- verbos de movimento para caso. 

 

                                                        
21 Ver Matisoff (1991:384): “glissement semantique” 
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Para ilustrar a tendência de derivação de uma situação concreta para a referência 

de uma situação cognitiva, percetual em que um termo espacial é derivado de uma parte 

do corpo Traugott e König (1991:208) apresentam o exemplo de behind
22

. Este sentido 

pode operar duas vezes:  

 

 (4) OBJETO>ESPAÇO – localização espacial 

     Your car is behind the truck. 

(5) ESPAÇO>TEMPO – localização temporal 

      You are behind in paying your rent. 

  

Quando uma palavra sofre uma extensão metafórica, esta adquire um novo 

referente que tem alguma característica em comum com o referente anterior. As palavras 

que denotam partes do corpo passam geralmente pela extensão metafórica.  

 

“Words denoting body parts commonly undergo metaphoric 

extension: the head of an animal is its frontmost part, so one can 

also speak of the head of a line; the head of a person is his or her 

highest part, so one can speak of the head of a community, the 

person having the highest standing.” 

(Fortson, 2003:648) 

 

 Tal como acontece em muitas outras línguas, algumas partes do corpo humano 

operam como um ponto de referência através do qual se desenvolvem conceitos locativos. 

Trata-se do localismo ou hipótese localista que se baseia na ideia de que as expressões 

espaciais são mais básicas que outros tipos de expressão e, portanto, servem como um 

modelo para outras (Anderson 1971, 1973 apud Heine, 2003:576). 

                                                        
22 cf. exemplo de after em Traugott e König (1991:208) 
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CAPÍTULO II 

CLASSIFICAÇÃO 
 
 

 A classificação das palavras tem sido um tema controverso que tem vindo a sofrer 

alterações desde a época clássica, altura em que Platão apresentou a sua proposta para 

agrupar as palavras.  

      Neste trabalho optou-se por considerar a definição da gramática tradicional tendo 

como referência a gramática de Cunha & Cintra (1996:77) que apresenta as classes de 

palavras que se seguem: 

• Substantivo 

• adjetivo 

• verbo 

• advérbio 

• artigo  

• pronomes 

• numerais 

• preposição 

• conjunção 

 

 

 O nosso foco de interesse incide na classe dos advérbios, concretamente das 

locuções adverbiais uma vez que o nosso objeto de estudo - além de - se enquadra nessa 

categoria. Passemos então à definição dos advérbios segundo alguns autores. De acordo 

com Cunha & Sintra:  

“O advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo. (…) 

Os advérbios recebem a denominação da circunstância ou de outra 

ideia acessória que expressam.”  

(Cunha & Cintra, 1996:537) 

 

 No dizer de Brito, um advérbio é  

“…uma classe ou categoria de palavras bastante heterogénea e 

complexa, cuja designação repousa na ideia, ilusória, de que 

modifica apenas verbos e de que vem geralmente junto deles; na 

verdade, os advérbios modificam vários tipos de constituintes e 

podem ocupar posições distintas.”  
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(Mateus et al., 2003:417) 

 

Concretamente no que respeita à forma além de, a gramática tradicional 

classifica-a como locução adverbial uma vez que o primeiro elemento além é um 

advérbio.  

 Já na Moderna Gramática Portuguesa, Evanildo Bechara (2002:301) considera 

além de como uma locução prepositiva uma vez que é constituída por um advérbio  

seguido da preposição de. 

 Se consultarmos o Dicionário terminológico para consulta em linha, podemos 

ainda constatar que, ao nível do discurso, além de se enquadra na categoria de conetor 

discursivo uma vez que liga “um enunciado a outro enunciado ou uma sequência de 

enunciados a outra sequência, estabelecendo uma relação semântica e pragmática entre os 

membros da cadeia discursiva, tanto na sua realização oral como na sua realização 

escrita”. 

Em termos práticos além de aparece em contextos muito diversos e com aceções 

algo diferentes. Vejamos alguns exemplos dessas aceções: 

 

(6) uso espacial: ultrapassar o limite 

      A escola fica além daquela casa. 

(7) uso temporal: ultrapassar o limite 

      Ele corre sempre além de uma hora. 

(8) qualidade: exclusão (similar a exceto) 

       Não deves comer muito além disso. 

(9) qualidade: concessiva (similar a apesar de) 

      Além da chuva foi um dia bonito. 
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Independentemente da aceção em que se aplica a forma além de, esta construção 

indica sempre a transposição de um limite. 

 

 2.1 Posição na frase 
 

  

O conetor além de tem vindo a ser usado na oralidade com o mesmo 

comportamento semântico-pragmático do conetor concessivo apesar de para introduzir 

orações concessivas factuais, sendo ambas as formas construídas com os verbos no modo 

indicativo, conjugados no infinito flexionado ou não flexionado conforme se trate de uma 

oração no passado ou no presente: 

 

 (10) Além de estar com febre, vou trabalhar. 

 (11) Além de ser teimoso, ele era bom rapaz. 

 

Em termos de mobilidade na frase apresentam também o mesmo comportamento 

podendo aparecer no primeiro ou no segundo segmento. 

    

       (12) a) Apesar de ser teimoso, ele era bom rapaz. 

               b) Ele era bom rapaz, apesar de ser teimoso. 

        c) Ele apesar de ser teimoso era bom rapaz. 

       (13) a) Além de ser teimoso, ele era bom rapaz. 

        b) Ele era bom rapaz, além de ser teimoso. 

        c) Ele além de ser teimoso era bom rapaz. 

  

  Com ambas as formas, o segmento que tem o Conetor Concessivo
23

 (CC) opera 

como Tópico sendo a informação que apresenta tida como conhecida e aceite pelos 

interlocutores e o segmento que não tem o CC opera como Foco, ou seja, a informação 

                                                        
23

 Barros (2010:410) refere uma Verdade Geral, conhecida e prevista, apresentada pelo 

Tópico e uma Verdade “Posta”, sob rutura ou excessão, apresentada pelo Foco 
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fornecida é nova e é esta nova informação que comanda a orientação posterior do 

discurso.  

  A direção argumentativa é, portanto, sempre a do segmento que não tem o CC. A 

informação no segmento com o CC, o tópico, parece indicar haver condições para uma 

determinada realização se concretizar mas este contrastivo concessivo interrompe o curso 

semântico da frase orientando-o no sentido oposto: 

 

“Os contrastivos conetam orações que contêm argumentos anti-

orientados: avançam uma nova direção argumentativa e 

simultaneamente fazem-se eco de uma outra voz individual ou 

plural, do senso comum, sendo portanto uma típica expressão de 

polifonia, e de polifonia discordante.” 

(Barros, 2002:74) 

 

  

  Vejamos agora o comportamento do além de em termos de distribuição na frase. 

Teoricamente os CC podem apresentar uma anteposição, inserção ou posposição mas 

nem todos permitem todas estas posições. Considerando que no esquema que se segue X 

corresponde ao primeiro segmento da frase, Y ao segundo segmento da frase e C ao 

conector concessivo, observemos as combinatórias possíveis para a forma além de.  

 

X:     

CX, Y - Além de ser cansativo, foi divertido. 

*XCX, Y - *Ele além de ser chato, é simpático. 

*XC, Y - *Estar a chover além de, está calor. 

 

Y:  

X, CY - Foi divertido, além de ser cansativo. 

*X, YCY - *É simpático, ele além de ser chato
24

. 

*X, YC - * Está calor, estar a chover além de. 
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Como é possível observar acima neste tipo de construção, o conetor concessivo não 

permite a sua aplicação na posição intermédia (XCX, Y; X, YCY) nem na posição final 

(XC, Y; X, YC) tanto no primeiro como no segundo segmento. Apenas permite a 

colocação inicial em ambos os segmentos (CX, Y e X,CY). 

 

Primeiro segmento Segundo Segmento 

Posição inicial Posição intermédia Posição final Posição inicial Posição intermédia Posição final 

      

Tabela 1: Posição na frase 

No entanto, é possível que um conector concessivo surja em posição intercalada 

em construções como (14), à semelhança de outros conetores concessivos, tais como 

embora, ainda que, apesar de. 

 

(14) O João, além de não ter estudado, tirou uma boa nota. 

 

Esta mobilidade do conetor concessivo contrasta, por exemplo, com a rigidez do 

conetor adversativo mas, cuja posição na frase é fixa. 

 

(15) a) O João não estudou, mas tirou uma boa nota. 

        b)  *Mas tirou uma boa nota o João não estudou. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 
 

  

Para esta pesquisa recorreu-se à análise de corpora, um inquérito e ao registo de 

ocorrências recolhidas aleatoriamente no dia a dia. 

 As amostras de escrita utilizadas neste trabalho foram retiradas do Cetem Publico 

e do Corpus Vercial, tendo sido analisadas 200 entradas aleatórias de cada um deles. 

 No que respeita aos dados de fala, a informação utilizada foi recolhida de três 

formas distintas: um corpus oral, um inquérito e a recolha aleatória de ocorrências 

decorridas num registo informal.  

O corpus utilizado foi o Corpus Oral de Português Falado Transcrito com 

entradas da década de 90. Este corpus é constituído por 20 gravações transcritas, de 

diferentes entrevistados e de diversas zonas do país, com a duração total de 2 horas e 6 

minutos, distribuídas como indicado no Quadro 5 e ilustradas no Gráfico 1.   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7:28 6:41 7:12 7:25 5:55 5:27 6:02 5:09 5:17 4:19 

          11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5:45 7:56 12:10 8:08 4:01 4:58 5:40 6:35 4:08 5:38 

        Quadro 5: Tempos de gravação 

 

 

   Gráfico 1: Duração das gravações 
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  Por se tratar de uma forma com uma taxa de ocorrência muito superior na 

oralidade do que na escrita, foi também criada uma base de dados com o registo de 

ocorrências recolhidas aleatoriamente no dia a dia, em contextos informais, diversos e 

por informantes distintos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS DADOS 
  

 4.1 Corpora  
 

 Nos dados analisados recolhidos de corpora informáticos foram encontradas 

apenas 2 ocorrências da forma gramaticalizada além de.  

 Outras ocorrências foram também registadas de acordo com três tipos de 

construções, a saber:  

 espaciais,  

 temporais,   

 nocionais. 

 

Observemos a Tabela 2 que apresenta o registo das ocorrências mencionadas 

acima. 

 

 Espacial Temporal Nocional Forma 

gramaticalizada 

TOTAL 

Cetem Público 2 2 195 0 200 

Vercial 62 3 133 2 200 

Corpus Oral de 

Português Falado 

Transcrito 

0 0 0 0 2h06m 

Tabela 2: Ocorrências em diversas construções 

 

a) Construções espaciais:  

a forma além de é utilizada com sentido espacial representando a transposição de um 

espaço físico para lá dos seus limites ou um ponto no espaço a uma distância 

considerável do falante. 
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“2º -- A desorganização foi total: para além das zonas de bancada onde 

só se ouvia o eco e dos lugares da plateia inexistentes ou invadidos por 

pessoas de outras áreas, os senhores que estavam nas entradas 

exteriores não sabiam de todo onde era a entrada para a plateia, tendo 

eu dado uma volta inteira à praça para entrar na porta do lado da 

primeira onde me dirigi.”   

Corpus Cetem Publico 

 

“Apesar de reconquistado todo o território além do Tejo, os sarracenos 

tinham-se contentado com fortificar e guarnecer o forte Al-Kassr Ibn 

Abu Danés, abandonando os desmantelados castelos ao norte e noroeste 

do Chetawir” 

Corpus Vercial  

  
 “Surge-me além um veado; Trás ele parto a correr; Mas nem sabujos o 

alcançam, Nem lança o pôde romper.” 

Corpus Vercial  

 

b) Construções temporais: 

neste tipo de construções além de é utilizado para expressar um ponto no tempo a partir 

do qual se desenrola o acontecimento descrito. 

 

“5. Portugal não pôde (ou não pôde até agora) preservar a proibição da 

pena de morte em Macau para além de 20 de Dezembro de 1999.” 

Corpus Cetem Publico 

 

 “Que a saudade, para além dos trinta anos, é uma enchente de lágrimas 

que desborda o peito daqueles mesmos que se não sentem viver no 

coração.” 

Corpus Vercial  

 

“Há nele alguma coisa que vai além do século em que foi ‘crito.” 

Corpus Vercial  

 

b) Construções nocionais: 
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são as construções que não se incluem no quadro espácio-temporal. Trata-se de 

construções de carácter adverbial em que a presença do além de se assemelha mais à 

noção de limite abstrato [+subjetivo]. 

 

 “Será cabeça de lista por Amarante, onde, para além de homem do 

futebol, terá a vantagem de ser reconhecido como um homem da terra.” 

Corpus Cetem Publico 

 

“Em Roma tudo se faz com uma prudente lentidão: e além disso o 

Sacro Colégio, a Congregação dos Ritos, o papa, todos tendiam a 

considerar a boa donzela mais como uma heroína, do que como uma 

santa.” 

Corpus Vercial  

 

“Nestas recusas sucessivas da Rússia a toda a conciliação, vê-se bem a 

intenção que a domina: é impedir a reunião do congresso, com receio de 

que, além das objecções ao tratado, apareça a terrível questão helénica, 

sob a protecção da Inglaterra.” 

Corpus Vercial  

 

 Como é possível concluir ao observar a Tabela 2 dos corpora de Português 

escrito analisados verificamos que as construções nocionais se encontram em número 

significativamente superior, seguindo-se as construções espaciais e, por último, as 

construções temporais, como ilustra o Gráfico 2.  

 

 

                              Gráfico 2: Percentagem de ocorrência 

Espacial

Temporal

Nocional
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 As ocorrências da forma gramaticalizada de além de são em número muito pouco 

significativo. Apenas 2 ocorrências num universo de 400 entradas correspondentes aos 

Corpora escritos e 2 horas e 6 minutos de conversações informais do Corpus Oral de 

Português Falado Transcrito.  

 

“Verdade é que Demétrio Falereo no seu Tratado De Elocut num. 36, 

o divide em quatro espécies, a que dá os nomes de magnífico, ornado, 

ténue, e grave; mas além de todos os Autores com Cícero no seu 

Livro Orator ad Marcum Brutum aprovarem a primeira divisão, 

todas as espécies, que aponta Demétrio, se reduzem às três acima 

assinadas.” 

 

“Verdade é que esta composição não é própria para mover as 

paixões violentas; mas além de isto ser mais uma virtude, que um 

vício, pois se a Tragédia as move, é só para purgar-nos delas, como 

nos ensina o mesmo Aristóteles nestas palavras: Per misericordiam, 

et metum inducens talium.” 

 

 Este reduzido número de ocorrências poderá ter duas interpretações distintas.  

No caso dos Corpora escritos, poderá indicar que se trata de uma forma ainda não 

convencionalizada na escrita, ou seja, apenas de uso oral em contexto informal e que 

ainda não foi consagrada pelo uso para que possa ser aceite em documentos escritos em 

conformidade com a norma-padrão. De realçar, no entanto, o facto de que as ocorrências 

encontradas, ainda que em número muito reduzido, permitem comprovar o uso de além 

de contrastivo em documentos que remontam ao período medieval. 

 Por outro lado, poderá ser indicador de uma baixa produtividade desta forma na 

realização da língua portuguesa, uma vez que se trata de uma forma utilizada em 

construções específicas por oposição a formas de uso mais frequente.  

 

 Igualmente importante para este estudo foi a base de dados que passo a analisar de  

seguida.  
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4.2 Base de dados 
 

 A par dos corpora mencionados neste trabalho, foi também criada uma base de 

dados orais com ocorrências do além de na sua forma gramaticalizada, apresentadas 

como exemplos ilustrativos ao longo deste trabalho.   

Estas recolhas foram realizadas de forma aleatória e sem qualquer intervenção ou 

influência sobre os informantes. Os informantes são falantes de português europeu, de 

ambos os sexos, de uma faixa etária que oscila entre os 18 e os 45 anos, de diferentes 

localizações geográficas, estratos sociais e nível escolar.  

De referir ainda, 4 exemplos recolhidos a partir do discurso de uma criança de 8 

anos, que parece mostrar preferência pela forma além de gramaticalizada em vez do 

conetor mais comum apesar de. São os seguintes: 

 

(16) Além de ser Burro (animal), é inteligente! 

(17) Aquela rua, além de ser sempre a subir, não cansa muito! 

(18) Ela, além de ser pesada, é magrinha! 

(19) Além de estar a chover, está calor! 

 

Se se tratasse de apenas uma ocorrência, poderia pôr-se em causa se não teria sido 

apenas um acaso ou uma mera confusão linguística tendo em conta a idade da criança; no 

entanto, uma vez que forneceu quatro exemplos em contexto informal e de forma 

totalmente espontânea, creio que, embora não se possa afirmar com toda a clareza, no 

mínimo, há razões para levantar a hipótese de que esta nova funcionalidade do além de já 

se encontra a circular correntemente nesta faixa etária. Para além dos usos que encontrei 

na base de dados construída para este trabalho, há usos de além de contrastivo que se 

detetam esporadicamente também na oralidade de falantes adultos e com formação 

superior, como se pode verificar no seguinte exemplo proferido por um docente 

universitário: 

 

(20) Além de eu ser membro da comissão, não sou eu que decido. 
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A hipótese de que esta nova funcionalidade do além de já se encontra em 

expansão, será de tratar num trabalho a realizar posteriormente, e poderemos opinar sobre 

o rumo que esta forma irá tomar em termos de gramaticalização. Por agora, apenas 

podemos afirmar que além de, na sua nova aceção, já está presente no discurso oral do 

nosso dia a dia. 

Estes dados permitem também verificar que, com todos os informantes, a 

ocorrência de além de na qualidade de conetor concessivo apenas surge num contexto 

oral informal. Restaria saber se os informantes manteriam esta forma num contexto oral 

formal e até mesmo na escrita.  

Independentemente da resposta a essa questão, é um facto que é no discurso oral 

informal que se promove a mudança das formas linguísticas: 

 

“...frequency effects in the spread of a sound change are better 

viewed as familiarity effects: their position is that it is not so 

much the frequency of a word but rather its use in casual or 

familiar social situations that allows it to reduce or undergo 

change at a faster rate. Since the changes in question occur more 

often in casual speech, words that are used more often in casual 

speech will be more often subjected to the change.” 

(D’Introno and Sosa 1986, citado por Bybee 2003) 

 

 Passemos então à análise dos exemplos fornecidos por esta base de dados, 

procurando enquadrar a forma além de nos Princípios de Hopper de modo a verificar se 

esta forma se encontra em fase de gramaticalização ou não, e se for o caso, em que fase 

de gramaticalização se encontra. 

  

4.3 Aplicação dos Princípios de Hopper
25

 
   

A língua portuguesa foi, ao longo da sua evolução, perdendo muitas das 

conjunções latinas e, a certa altura, foi necessário criar novas. Para isso a língua recorreu 

a processos de gramaticalização através dos quais palavras de outras categorias passaram 

                                                        
25 Ver 1.4.1 
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a assumir a funcionalidade de conjunções. A locução adverbial além de parece ter sido 

alvo dessas mudanças.  

 Vejamos então qual o grau de gramaticalização de além de. Para isso vamos 

recorrer aos cinco princípios propostos por Hopper, nomeadamente, estratificação, 

divergência, especialização, persistência e descategorização.  

Estes princípios são muito úteis para identificar a gradualidade da 

gramaticalização uma vez que nos permitem classificar o item analisado de acordo com 

uma gradualidade mais ou menos gramatical. 

 

Estratificação 

 

 A estratificação é o princípio que indica a possibilidade de coexistência de uma 

forma funcional velha e uma forma funcional nova. A forma linguística além de 

desempenha tradicionalmente a função de locução adverbial e na variante atual do 

português europeu (PE) encontra-se também em variação com a forma padrão apesar de.  

 

No exemplo (21), além de está a desempenhar a sua função de conjunção 

adverbial. Neste caso, podemos observar que se trata de predicados com a mesma direção 

argumentativa, ou seja, estão na mesma linha orientadora em termos semântico-

pragmáticos. 

 

(21) Além de preguiçoso és teimoso.   

 

Preguiçoso 

 

(direção argumentativa) 

 

Teimoso 

 

(direção argumentativa) 
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 A nova função é-nos apresentada no exemplo (22) em que podemos observar uma 

orientação argumentativa diferente.  

  

(22) Além da chuva foi um dia que deu para acampar e andar de barco. (além de = 

apesar de)  

 

Contexto de chuva                          remete para um determinado desfecho  

   

Acampar/Andar de barco                                implica que se verifiquem   

     determinadas condições 

 

O primeiro segmento da frase aponta num determinado sentido semântico mas o 

segundo segmento apresenta um corte nessa orientação direcionando a mensagem no 

sentido contrário. Este contraste evidencia um claro sentido de contraexpectativa, uma 

contrariedade ao que seria esperado. Estamos, portanto, perante um valor concessivo pois 

como no dizer de Grevisse et Goose: 

 

"La proposition de concession indique qu'il n'y a pas eu la relation 

logique attendue entre le fait qu'elle exprime et celui qu'exprime le 

verbe principal. Elle énonce en particulier un cause n’ayant pas eu 

l’effet prévisible." 

(Grevisse et Goose, 1995:372): 

 

 A propósito dos conetores concessivos factuais pode então afirmar-se que estes 

podem exprimir um dos valores que se seguem:  

- a ocorrência ou existência de uma situação inesperada em relação a outra, tendo em 

conta o que se consideraria o rumo normal dos acontecimentos; 

- a ocorrência ou existência de uma situação que não está em conformidade com  

expectativas de um determinado indivíduo sobre o rumo normal dos acontecimentos 

(Mateus M. H., 2003:718). 
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Divergência 

 

 Os exemplos (21) e (22) atestam a existência de duas formas que embora se 

apresentem etimologicamente iguais são funcionalmente diferentes, nomeadamente, a 

locução adverbial e o conetor concessivo com comportamento semântico-pragmático 

igual à forma apesar de. Esta coexistência é possível e explicada pelo princípio da 

divergência. 

 

Especialização 

 

 A especialização postula que o uso de uma forma em fase final de 

gramaticalização deixa de ser uma opção e passa a ser uma forma obrigatória. No entanto, 

esta observação do desenvolvimento de uma forma em direção ao uso obrigatório não 

parece adequada visto que a especialização pode ser apenas outra forma de mudança que 

pode ou não conduzir à gramaticalização (Hopper, 1991:26).  

 O uso adverbial ocorre em contextos em que se destaca a transposição de um 

determinado limite, seja espacial, temporal ou nocional (23). 

  

 (23) Além dos trabalhos de casa, tens de ler um texto. 

 

 Por outro lado, o uso enquanto conjunção concessiva ocorre em contextos em que 

se observa uma concessão entre duas orações (24). 

 

 (24) Além de ser sempre a subir, aquela rua não cansa muito. 

 

De acordo com os dados analisados é possível concluir que o uso adverbial ocorre 

com maior frequência na escrita do que na oralidade. Pelo contrário, o uso conjuncional é 

ainda praticamente inexistente na escrita e ocorre na oralidade apenas em contextos 

informais e de forma ocasional.   
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No caso concreto da forma além de não se verifica ainda uma predominância da 

sua funcionalidade em fase de gramaticalização relativamente à forma conservadora de 

da locução prepositiva apesar de.  

 

Persistência 

 

 O princípio que se segue é o da persistência que refere a permanência de traços da 

forma original na forma gramaticalizada (ou em gramaticalização). Não há perda do 

significado original, pelo contrário, o significado gramaticalizado pode refletir o 

significado do primeiro.  

De considerar que a forma original além de remete sempre para a noção de limite. 

Um determinado limite que é transposto e que está presente na forma gramaticalizada 

além de com valor de apesar de, ou seja, independentemente de mais informação a ideia 

fulcral é sempre uma noção de para lá de um limite em ambas as funcionalidades.  

Podemos então afirmar que o traço [+ limite] se mantém em ambas as aplicações. 

Vejamos: 

 

(25) Além das bolachas, comi um gelado.  

ou seja, transpondo o facto (limite) de ter comido bolachas, temos o facto (novo 

limite) de ter comido um gelado.  

 

(26) Além da chuva, ontem fui à praia. 

ou seja, transpondo o facto de estar a chover, é um facto (contraexpectativa) que 

ontem fui à praia. 

 

Descategorização 

 

 Por último temos o princípio da descategorização que afirma a passagem do item 

lexical das categorias básicas para formas gramaticais. A descategorização implica, além 

da perda de propriedades morfossintáticas, a perda de autonomia da palavra.   
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Observemos o Quadro 6: 

 

Categorias básicas ou intermédias Categorias gramaticais 

Verbo (principal e auxiliar) 

Substantivo 

Advérbio 

Pronome 

Adjetivo 

Preposição 

Conjunção 

Conetores 

Artigo 

                 Quadro 6: Categorias básicas e gramaticais 

        

(27) Além de fome também tenho sede. / Além da chuva, está um belo dia. 

       Advérbio            Conetor 

 

 Como podemos observar no Quadro 6 a locução adverbial além de adquire uma 

nova funcionalidade passando a enquadrar a categoria gramatical de conetor concessivo 

factual. 

 Para avaliar a aceitabilidade desta passagem por parte dos falantes de português 

europeu foi realizado um pequeno inquérito através de uma rede social e que consistia na 

resposta de apenas uma questão:  

 

"Indique qual a frase correta ou se ambas as frases estão corretas: 

 Opção 1. Além de simpático, é teimoso. 

 Opção 2. Apesar de simpático, é teimoso. 

 Opção 3. ambas" 

 

Os dados recolhidos foram os indicados na Tabela 3. 

 N.º de informantes 

Opção 1 0 

Opção 2 46 

Opção 3 12 

                                          Tabela 3: A escolha dos informantes 
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                          Gráfico 3: Resultados da recolha dos informantes 

                              

Os dados ilustrados pela Tabela 3 permitem concluir que o além de enquanto 

conetor concessivo começa já a ter alguma aceitabilidade na comunidade linguística de 

português europeu.  

O resultado dos informantes que optaram pela Opção 2 rejeitando assim a Opção 

1 levanta, contudo, algumas dúvidas uma vez que a sua resposta poderá ter sido 

influenciada pela tomada de consciência das normas. Isto é, quando confrontados com a 

questão em causa, os informantes são levados a analisar as opções apresentadas tendo em 

conta o seu conhecimento formal da língua e, tratando-se de uma forma nova, esta poderá 

não sobreviver ao escrutínio do falante conhecedor das regras da sua língua. Ainda assim, 

isso não impede, e é esta a questão que se levanta, que o informante a dada altura do seu 

discurso oral informal tenha proferido o além de com esta nova aceção sem ter disso 

tomado consciência.  

 

Traugott e Heine (1991:199/200) referem o facto de alguns conetores concessivos 

ainda manterem o seu significado original e, por esse motivo, a sua aceitabilidade ainda é 

posta em causa por alguns falantes, em determinados contextos. Os autores referem os 

conetores while
26

 e although em que se verifica a estranheza de alguns falantes ao usar 

while num contexto concessivo enquanto que a forma although é aceite por todos os 

                                                        
26

 Ver página 24 
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falantes. O mesmo se passa com além de, que ainda está a conquistar a sua posição 

enquanto conetor concessivo e a forma apesar de, aceite por todos os falantes. 

 

Analisados os cinco Princípios propostos por Hopper, vamos então esquematizar 

toda a informação. 

 

Princípios de Hopper Gramaticalização 

Inicial Avançada 

Estratificação   

Divergência   

Especialização   

Persistência   

Descategorização   

                            Tabela 4: Fase de Gramaticalização de Além de 

 

4.4 Além de e alguns os mecanismos de mudança propostos por Bybee 

  
Haiman (Haiman, 1994 apud Bybee, 2003:603) assemelha o processo de 

gramaticalização a uma ritualização, sendo esse processo constituído por quatro fases:  

 

 Habituação: resulta da repetição 

 Automatização: uma sequência de unidades passa a ser reanalisada como 

um bloco 

 Redução: conduz ao enfraquecimento e perda de material sonoro 

 Emancipação: ocorre quando a função mais instrumental e original da 

prática dá caminho a uma função mais simbólica inferida do contexto no qual 

ocorre 
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Tendo em conta estes aspetos de ritualização, Bybee (2003:604) afirma a 

importância da repetição
27

 nas mudanças que ocorrem na gramaticalização. No dizer da 

autora (Bybee 2003:602), diversos mecanismos atuam na mudança de uma determinada 

forma. Esses mecanismos estão diretamente ligados com o aumento da frequência e são 

os seguintes: frequência do uso
28

, mudanças fonológicas, perda de transparência 

semântica e autonomia.   

 Estudos recentes comprovaram que o uso frequente de palavras provoca uma 

aceleração nas mudanças fonológicas, tais como o enfraquecimento, alteração ou 

eliminação de determinadas vogais em diferentes línguas (Bybee, 2003:615).   

No referente à perda de transparência semântica destaca-se a perda de 

determinadas características de significado, ou seja, o enfraquecimento semântico de uma 

forma originado pela repetição (Habituação).   

  

“Grammaticizing expressions have inherent meaning derivable from the 

meanings of their component parts. It is this inherent meaning that is 

said to be bleached as grammaticization proceeds.” 

(Bybee, 2003:605/606) 

Concretamente, no caso de além de o significado inerente aos seus componentes é a 

noção de limite que pela frequência de utilização acaba por se generalizar tornando o seu 

significado [+ abstrato], como se verifica com a forma além de enquanto conetor 

concessivo. 

A propósito da autonomia, Bybee (2003:618) refere a perda de associação de um 

determinado conjunto de palavras relativamente às quais deriva, devido à elevada 

frequência em que este conjunto de palavras ocorre num determinado contexto. 

 

“Due to its growing autonomy, it is capable of taking on new discourse 

functions that arise from the contexts in which it is commonly used.” 

                                                        
27

 Ver Bybee (2003) páginas 603, 604 
28

 Ver 1.3 e 1.4.2. 
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 Como vimos nos dados recolhidos através dos Corpus, além de enquanto conetor 

concessivo não é ainda muito frequente; no entanto, se considerarmos os exemplos da 

Base de Dados podemos já afirmar que existem ocorrências em número significativo na 

oralidade. Esta tendência poderá conduzir ao afastamento da forma adverbial original 

proporcionando assim mais autonomia a esta nova forma funcional. 

 

Frequência do uso Mudanças 

fonológicas 

Perda de transparência 

semântica 

Autonomia 

?    

Tabela 5: Critérios de mudança propostos por Bybee  

 

 Apesar das semelhanças fonológicas, que ainda não sofreram alterações, estas 

formas ocorrem em diferentes construções e os seus significados não estão relacionados. 

A autonomia
29

 e crescente opacidade das estruturas internas tornam possível a atribuição 

de novas funções pragmáticas, as quais surgem em contextos onde as expressões são 

frequentemente usadas (Bybee, 2003:618).   

                                                        
29 “Due to its growing autonomy, it is capable of taking on new discourse functions that 

arise from the contexts in which it is commonly used.” (Bybee, 2003:618). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

  

 Este trabalho de investigação realizado no âmbito do Mestrado de Linguística, 

teve por objetivo analisar a forma além de na variedade do Português Europeu com uma 

nova aceção do termo, ou seja, com a função de conetor concessivo.  

No início deste estudo foi apresentada uma hipótese que serviu de linha 

orientadora deste trabalho e que consistia em verificar se esta forma está ou não em 

processo de gramaticalização. 

O material analisado neste trabalho foi recolhido a partir de quatro fontes distintas, 

a saber, um corpus escrito (Cetem Publico, Corpus Vercial), um corpus oral (Corpus Oral 

de Português Falado Transcrito), um inquérito e uma recolha aleatória de ocorrências. A 

escassez dos dados disponíveis, tendo em conta que se trata de uma forma que ainda 

apenas se observa na oralidade e em registos de caráter mais informal, apresentou alguns 

desafios. Ainda assim, os dados recolhidos são elucidativos, o que permite retirar 

algumas conclusões significativas sobre o processo de gramaticalização de além de. 

Para ilustrar os diferentes usos de além de mostramos ocorrências com função 

adverbial em três tipos de construções, a saber, espaciais, temporais e nocionais e 

apresentamos também exemplos em que é visível o comportamento desta forma enquanto 

conector concessivo.     

Com vista a fundamentar o nosso estudo foram descritos os princípios 

fundamentais do funcionalismo linguístico bem como as diretrizes propostas por Hopper 

(1991) para identificar o nível de gramaticalização de uma determinada categoria lexical 

que se está a deslocar para uma categoria mais gramatical.   

 A análise levada a cabo tendo em conta os Princípios de Hopper (1991) permitiu 

concluir que além de está, efetivamente, em processo de gramaticalização. Confirma-se a 

coexistência de uma forma funcional velha com uma nova, sendo este facto explicado 

pelo princípio da estratificação. A diferença em termos de comportamento semântico-

pragmático da locução adverbial e do conetor concessivo também se verifica e está de 

acordo com a divergência. A especialização, por outro lado, é confirmada uma vez que 

no seu uso adverbial, além de, apenas ocorre em contextos em que se verifica a 
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transposição de um limite e surge no seu uso de conjunção concessiva apenas em 

contextos onde existe uma concessão entre duas orações. Confirma-se também o 

princípio da persistência, que se refere à permanência de traços da forma original na 

forma gramaticalizada e que, no caso desta, forma está relacionada com a ideia de limite.   

Por fim, verifica-se a perda de propriedades morfossintáticas e a consequente perda da 

autonomia da palavra, que se explica pelo princípio de descatogorização. 

No caso dos critério de mudança propostos por Bybee, apenas se verificam dois 

dos critérios: perda de transparência semântica e autonomia. No caso da perda de 

transparência semântica é possível observar uma generalização do termo tornando o seu 

significado mais abstrato e não tão preso ao seu significado original. Em termos de 

autonomia, além de passa a funcionar como um bloco perdendo a associação às palavras 

de que deriva. Os outros dois critérios ainda não se verificam, no entanto, esta situação 

pode vir a alterar-se. No caso da frequência do uso poderá vir a verificar-se um aumento 

nas ocorrências e no caso das mudanças fonológicas, que ainda não são visíveis, poderão 

com o tempo vir a revelar-se.   

Constatou-se, portanto, que esta nova forma adquiriu novas propriedades que lhe 

permitiram passar a fazer parte de outra categoria (Lichtenberk, 1991:38). O seu novo 

uso relacionado com a contraexpectativa
30

 do falante e a sua avaliação qualitativa remete 

para uma noção de “limite”
31

 mais abstrata, permitindo o afastamento da sua aceção 

original de valor adverbial, ganhando em expressividade e expandindo-se em termos 

semântico-pragmáticos à semelhança do que aconteceu com os morfemas contrastivos 

“por ende” (Barros, 2010:524), “toda-via” (Barros, 2010:530), “com todo esso” (Barros, 

2010:530). 

No que se refere à unidirecionalidade
32

, este trabalho permitiu verificar que os 

diversos mecanismos de mudança por que a forma além de passou ao longo do processo 

de gramaticalização, ainda em curso, ocorreram de forma unidirecional.    

 

 

                                                        
30

 Ver ponto 4.3 onde se refere a mudança na direção argumentativa 
31 A noção de “limite” que se observa no além de concessivo já foi referenciada por 

Barros (2010:542) 
32 A questão da unidirecionalidade foi abordada em pormenor na página 22 e seguintes. 
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 Estamos certos de que este estudo não é exaustivo, ainda assim, foram já 

analisadas algumas questões pertinentes que permitiram alertar para o uso concreto da 

forma além de com a sua nova aceção.  

 Como proposta de trabalho futuro, seria interessante levar a cabo um trabalho de 

campo mais intensivo e a longo prazo que permitisse reunir mais ocorrências da forma 

gramaticalizada em uso. Seria igualmente interessante aprofundar o estudo deste novo 

valor de além de em todas as faixas etárias, dedicando especial interesse às camadas mais 

jovens de modo a verificar se as ocorrências encontradas no âmbito deste estudo são já 

representativas do seu desenvolvimento nesta faixa etária. 
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ANEXO I 
 
CORPUS VERCIAL, v. 6.4, 26 de junho de 2014 

 

1 É sempre a mesma; entendo, que procura, Se acaso além da morte um peito sente, Descer 

também comigo à sepultura. 

2 Se é certo, que além dela um desgraçado Pode ir viver onde a ventura mora, A quisera ir lograr; 

mas até ' gora Me dilata esse bem o duro fado. 

3 
Tu guardarás no seio os meus queixumes, Tu contarás às porvindouras eras Os segredos de 

amor que me escutaste, E tu dirás a ingratos Portugueses Se português eu fui, se amei a pátria, 

Se, além dela e de amor, por outro objecto Meu coração bateu, lutou meu braço, Ou modulou 

meu verso eternos carmes. 

4 Vela o esposo do Céu, ao Céu pertence, Admire-o a Terra; mas além é crime Passar da 

admiração. 

5 

Mas se há pais, se há clima onde pareçam As ilusões de nossa prisca idade Reais nascer da 

própria Natureza, E co' a verdade unir-se tão estreitas, Que as não distinguirás -- teus verdes 

bosques, Teus palmares, teus áridos desertos, Tuas rocas ermas, mas sós areias, Aquém, além 

de várgeas que vicejam, De cristalinas águas marchetadas, Ardente Algarve, são: tu não cantado 

Tequi de nossos vates, em meus versos Não insensíveis às belezas tuas, Verás por ti um brado 

erguer-se à fama, 

6 
Duzentos e trinta e cinco réis em metro, além da comissão, é quanto hei-de receber. 

7 Antes eu não tivesse algum talento E fosse o parvo alegre que além vem. 

8 Era além disso Fr. 

9 

Dizei-me cá: se nos terão posto um jantar que se coma, a boa gente da banda de além, ou se 

teremos de ir escorregando por esse Codeçal abaixo, passar o rio, visitar o bom S. Marcos em 

jejum, cantar-lhe o Boa gente, e se ainda em cima nos darão jantar de azevias e caramujos os 

mestres barqueiros de Gaia, que hão-de guardar para si o sável, o capatão-Y Capazes são eles 

disso e de mais. 

10 
E além disso, Paio Guterres lá sabe onde o embrechou nos esconderijos da Sé. 

11 Correm de além os criados E puseram-se a gritar: 

12 
Houve aqui há anos um profundo e cavo filósofo de além Reno, que escreveu uma obra sobre a 

marcha da civilização, do intelecto -- o que diríamos, para nos entenderem todos melhor, o 

Progresso. 

13 Mais membrudo e robusto que ele e, além disso, ainda não ferido, a vantagem era toda sua; mas 

o esforço de Teodemiro supria essa inferioridade. 

14 

Eis o temeroso espectáculo que têm diante de si: Grossos e altos cancelos de roble separam do 

resto do templo um extenso recinto sem sepulcros, imediato ao altar principal: ergue-se no topo 

cruz agigantada: por um e outro lado daquele espaço além das grades negrejam duas fileiras de 

monjas: muitas estão de joelhos e debruçadas sobre o primeiro degrau do altar: em pé, entre as 

duas fileiras, uma delas, cujos olhos desvairados reluzem à claridade das tochas e cujo aspecto 

severo infunde uma espécie de terror, tem na mão um punhal, cujo ferro sem brilho parece tinto 

em sangue. 
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15 

As condições principais eram: que se tomasse por norma a Inquisição de Castela, dando-se aos 

inquisidores portugueses as mesmas atribuições que haviam sido concedidas aos do resto da 

Espanha ou mais, se mais se pudessem dar, e que fosse perpétua a concessão do novo tribunal; 

que o rei ficasse revestido dos necessários poderes para nomear os inquisidores e outros 

ministros e oficiais do mesmo tribunal, quer tirados do clero secular, quer do regular, incluindo 

as ordens mendicantes, e ainda para escolher, em caso de necessidade, alguns ministros leigos e 

casados, uma vez que tivessem ordens menores, sendo, além disso, autorizado para os substituir 

definitiva ou temporariamente e para nomear um inquisidor-geral, também amovível, que 

presidisse aos outros e os dirigisse; que os novos inquisidores fossem revestidos de amplíssimas 

faculdades para processarem, condenarem, imporem quaisquer peitas, exercendo em toda a 

plenitude o seu ministério, privando quem entendessem, quer fossem seculares, quer 

eclesiásticos, de quaisquer dignidades, sem a mínima dependência dos prelados diocesanos e 

sem, sequer, darem disso parte a estes; que, desde o momento em que os inquisidores tomassem 

conhecimento de uma causa, ficassem os bispos inibidos de se intrometer na questão, podendo, 

pelo contrário, aqueles intervir nos processos começados por eles; que os bispos obedecessem 

aos inquisidores, logo que estes chamassem algum deles para degradar das ordens os 

eclesiásticos condenados, sem que importasse a diocese a que pertencia o prelado ou se o réu 

era seu súbdito; que a Inquisição não conhecesse tão-somente dos crimes de heresia, mas 

também dos de sortilégio, feitiçaria, adivinhação, encantamento e blasfémia; que a ela 

pertencesse, em todos os precedentes delitos sujeitos à sua jurisdição, levantar excomunhões, 

minorar penas, reconciliar e absolver os réus; que o inquisidor-geral ficasse autorizado para 

nomear inquisidores subalternos nas cidades, vilas, lugares e bispados que lhe parecesse 

conveniente, demiti-los e, bem assim, dar-lhes e tirar-lhes oficiais e ministros, vigiar estes, puni-

los e absolvê-los; finalmente, que a Inquisição pudesse evocar a si quaisquer causas de heresia, 

estivessem em que juízo e estado estivessem, sem exceptuar desta regra as que pendessem dos 

auditores, juízes e delegados apostólicos. 

16 
Observava-se que, pelo que tocava aos suspeitos, a minuta ia muitíssimo além das concessões 

de Clemente VII, e que, quanto aos reconciliados, substituía as penitências, que se lhes deviam 

impor, por uma comutação em obras pias secretas. 

17 

Acresciam as recomendações do papa e de Santiquatro sobre a necessidade da moderação, e o 

considerar-se que um proceder demasiado violento daria força às representações dos agentes 

dos cristãos-novos em Roma contra uma instituição que não podiam tolerar, que era guerreada 

pelos poderosos protectores dos mesmos cristãos-novos, e que o papa só concedera 

constrangido pela necessidade de condescender com as repetidas instâncias de Carlos V. Mas, 

além destas razões, que persuadem não terem sido os primeiros actos do novo tribunal 

assinalados por excessos de perseguição, havia outras que mais directamente para isso deviam 

contribuir. 

18 
Eram os primeiros, além da bula de perdão, um breve eximindo do confisco por dez anos os 

criminosos sentenciados; outro suspendendo por um ano a entrega ao braço secular dos réus de 

crime capital; outro, enfim, dirigido a el-rei para interpor a sua paternal solicitude, a fim de que 

a Inquisição procedesse com brandura. 

19 
Havia, além destas, as raríssimas povoações que parece terem sido habitadas exclusivamente 

por indígenas, às quais, talvez só porque sem combate haviam aceitado o jugo romano, se 

concedera o título vão de confederadas. 

20 
O príncipe toledano, além de outros estados que conquistara, reduzira os do amir de Valência, 

ao passo que o de Sevilha submetia os dos sucessores de Jauhar, isto é, a província de Córdova. 
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21 Lançar assim a luva a um homem do carácter de Sancho, além de ser o chefe do Estado, parecia 

demasiada e perigosa audácia. 

22 
As coisas tinham chegado a tal ponto que os delegados régios mandaram saquear as casas de 

alguns cónegos partidários do bispo e derribar-lhas, privando-os, além disso, das prebendas. 

23 
Apesar de reconquistado todo o território além do Tejo, os sarracenos tinham-se contentado 

com fortificar e guarnecer o forte Al-Kassr Ibn Abu Danés, abandonando os desmantelados 

castelos ao norte e noroeste do Chetawir. 

24 

Os agravos do clero do Porto, vindos de uma corte onde influi Estêvão Soares, oferecem, além 

disso, mais um facto para comprovar o que antes dissemos sobre a espécie de anarquia 

produzida e alimentada pelos três anos da menoridade de Sancho, anarquia que não se limita à 

nobreza, mas invade o corpo eclesiástico, e que acende o facho da discórdia entre o solar e o 

solar, entre o prelado e o prelado, entre a catedral e o mosteiro e, enfim, entre a ordem militar e 

a ordem militar. 

25 
Devia, além disso, remir vinte cativos, não ter alianças com sarracenos, nem viver no meio 

deles ou ajudá-los contra cristãos, mas combatê-los sem descanso durante três anos, 

principalmente nas fronteiras de Portugal. 

26 
Cederam por fim, com a condição de lhes ser permitida a reedificação de uma igreja que jazia 

em ruínas fora dos muros da cidade, recebendo além disso as quantias oferecidas pelo amir, as 

quais alguns historiadores levam à soma de cem mil dinares. 

27 

Transportemo-nos pela imaginação aos séculos XII e XIII, quando, assegurada a independência 

da coroa de Afonso I, recuadas as fronteiras sarracenas para além do Tejo e do Guadiana e 

determinadas proximamente para o lado de Leão, pelo norte e oriente, as suas estremas actuais, 

Portugal constitui enfim um dos remos em que se acha desmembrada, depois da restauração, a 

antiga monarquia dos godos. 

28 Por esta mudança os vilãos obtiveram o privilégio de não entrar no distrito o mordomo ou 

exactor do fisco, ficando, além disso, o rico-homem obrigado, quando aí fosse, a pagar tudo a 

dinheiro, ou, aliás, devendo descontar-se-lhe na renda anual o valor dos objectos que gastasse. 

29 Quando o «senhor» estiver na vila, vá o «juiz» comer no paço; e seja além disso exempto de 

pagar (tributos) enquanto for juiz. 

30 

O diverso número de privilégios atribuídos a um ou a outro desses concelhos rudimentais e 

imperfeitos, e portanto o diverso grau de liberdade que existia entre eles, obriga-nos a buscar 

um carácter concreto e de aplicação pratica pelo qual se determine se em qualquer Povoação 

havia no século XII ou XIII um concelho, ou se ela constituía apenas um grupo acidental de 

habitações ou casais sem nenhum laço comum além do sistema administrativo e fiscal exposto 

em resumo no livro antecedente. 

31 Os terrenos contidos nos limites do concelho dividem-se em oito courelas com foros singulares 

e foragens, além de outros direitos e serviços pessoais, e isenção de alguns. 

32 
Sem averiguar o que realmente eles eram além dos Pirenéus, é certo que na Península essa 

designação não parece empregar-se em tal sentido: pelo menos em Portugal é indubitável que 

não tinha. 
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33 
Resolvemos ainda, além do mais, que no decurso dos próximos dez anos o mestre do Templo 

não proveja a comenda da Covilhã, salvo se for em indivíduo daquela vila que entre na ordem 

depois deste acordo. 

34 
Temos a vingar agora, além das nossas injúrias, a morte da desgraçada. 

35 Passei além da meta... 

36 Nos teus olhos de além vejo olhares de gazela, há círios de pureza, uma estelar meiguice: quem 

é essa que vem, quem mora em ti, Beatrice?... 

37 
Até que te perdeste p ’ ra te salvares enfim, até que te esqueceste, foste o corpo e a dor, foste o 

soluço e o beijo, foste a Miséria enfim -- para além do desejo -- e tanto em sangue e em lama e 

em choro de fundiste, que naufragaste em ti, -- e enfim te redimiste. 

38 E uma janela que dá para além do tempo. 

39 Surge-me além um veado; Trás ele parto a correr; Mas nem sabujos o alcançam, Nem lança o 

pôde romper. 

40 
Floreceram no mesmo povo, além de outros igualmente verdadeiros, dezasseis profetas 

canónicos, quatro maiores e doze menores; mas em espaço de três séculos os maiores e 

menores, desde Osias a Malaquias, todos passaram. 

41 A multidão parou, avistando gente armada que descia a calçada de além, ao nível da quinta do 

Mosteiro de S. Bento. 

42 O barão, além da experiência interna, recebia do exterior, pelos jornais, notícias, 

esclarecimentos a respeito da mulher. 

43 
Seduziu, além disso, várias meninas solteiras e houve de uma ou de duas dois filhos que muito 

amava, mas que o não demoveram de requestar, com muita infelicidade, a filha de Garcia de Sá, 

como logo veremos. 

44 
Outros diziam que tinham, além dos filhos, esposas amadas e amantíssimas; e, sendo assim, 

nem por amor delas aceitavam o estigma de indiferentes à tirania de algozes e ao suplício dos 

primeiros mártires da liberdade, queimados nas fogueiras do Campo de Sant'Ana. 

45 
O que ele tinha, além da ciência, era uma melancolia simpática, contemplativa e romanesca. 

46 
Para militar não sirvo, porque sou muito doente do peito e além disso muito curto de vista. 

47 Não me concede cinco réis além da mesada que me arbitraram... 

48 
Se o homem, que a menina ama, até lhe dar e aceitar por ele tamanhos suplícios, tiver morrido, 

peço-lhe me diga se algumas alegrias pelo futuro além a podem compensar dos desgostos que 

sofre e do pesar, senão remorso, de lhe ter feito a ele tão pesada a cruz? -- E a minha? -- atalhou 

Albertina. 

49 

Ora, ontem, como eu soubesse que vossas mercês se decidiram a amar dois sevandijas, um que 

vivia do convento onde o pai frade lhe arrebanhava o bocado, e outro que vivia de ensinar o 

minuete e de flautear nas igrejas, tomei a meu encargo paternal livrar a vossas mercês destes 

canalhas, mediante a quantia de quatro mil cruzados, com que eles se acomodaram e desistiram 

das suas pessoas de vossas mercês, indo-se em boa paz e muito contentes da veniaga por esse 

mundo além. 

50 
Figurou-se-lhe que a tragédia daquela família iria além do patíbulo de seu amo. 
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51 Assim que soube línguas, dedicou-se às artes, e ali mesmo a espantosa facilidade e faculdade de 

compreensão a dotaram muito além das esperanças de sua família. 

52 Ressurgiram naquela alma esperanças, que não deviam durar além do tempo necessário para 

que a desilusão lhe acrisolasse o infortúnio. 

53 Voltámos à estalagem, tomámos chá e uns pastelinhos que hão-de ir futuro além relembrando o 

mavioso nome da Srª Joaninha. 

54 

«As razões que ao Mestre moviam a apressar sua ida para fora de Portugal era conhecer a 

condição da Rainha, que além do natural das mulheres, que é serem vingativas, ela o era mais 

que todas; mas, como mulher de grandes espíritos, e astuta que era, onde maior ódio tinha, ali 

mostrava mais benevolência, o que o Mestre tinha por mui suspeita a mostra de amizade que lhe 

fazia, e se temia mais dela, e tanto cria que lhe tinha maior ódio, quanto mais afeiçoada era ela 

ao conde João Fernandes, de quem ele a apartou. 

55 

Deixo à minha criada Carlota dos Reis a quantia de dez mil cruzados que ficam na mão do sr. 

conde de S. Tomé do Castelo; a qual quantia lhe deixo pela boa companhia que me fez no 

espaço de seis anos, que foi minha criada, e porque além disso lhe devo reparar de algum modo 

os danos que causei à sua honestidade; com a condição, porém, de que, se os meus dois amigos, 

já nomeados meus testamenteiros, entenderem ser vantajoso à educação de meu filho o 

conservar-se ele na companhia da dita Carlota dos Reis, com alimentos arbitrados pelo conselho 

de família, ela continuará a ser, como sempre foi, e espero que seja, uma segunda mãe de meu 

filho Augusto. 

56 Que a saudade, para além dos trinta anos, é uma enchente de lágrimas que desborda o peito 

daqueles mesmos que se não sentem viver no coração. 

57 «Na gente delas das embarcações cativas de Coje-Atar exerceu Afonso de Albuquerque uma 

barbaridade indigna de seus preclaros feitos, mandando cortar mãos, orelhas e narizes a quantos 

marinheiros e besteiros nelas vinham, e aos outros meio pé ainda além das orelhas e narizes. " 

58 

Armavam um lugar a que chamavam teatro, além dos três famosos que houve nesta cidade de 

Lisboa, o da Mouraria, o do Bairro Alto e o da Rua dos Condes (em que brilharam o célebre 

António Antunes e o Tortinho da Sé, cantando) , além dos muitos volantes que giravam todo o 

reino, alegravam e instruíam os povos; e por um tostão ou seis vinténs, ou por metade destas 

parcelas em Lisboa (segundo a distinção dos lugares) , se ia passar um par de horas de noite 

divertidas, aprender costumes e ouvir descrições. 

59 
Sem impedimento do saber supercilioso, a Recreação Filosófica espertou desejos de conhecer 

os progressos da ciência naqueles que a leram rudimentarmente nesses estimáveis livros; e, se 

não passaram além, já ganharam muito sabendo pela rama a explicação dos fenómenos mais 

ocorrentes nas ciências naturais. 

60 
Será, disse eu então, seguindo sempre esta ave Que existe além da vaga onde se morre o mar, O 

porto, onde feliz aferre a minha nave, E os puros ideais do meu vago cismar? 

61 
Apesar disso, o Eco Popular, o Nacional e o P. dos Pobres do dia 14 disseram que fomos 

completamente derrotados, perdendo, além de cento e tantos mortos, grande número de 

prisioneiros... 

62 Sou o primeiro a maravilhar-me da grandeza da alma com que vem de além dos túmulos pedir 

saldo de contas ao assassino do seu amigo. 



 

 72 

63 
As serras de além toucavam-se de escarlate, com os clarões moribundos do Sol. 

64 
À porta do moinho apareceu a moleira a perguntar-lhe se queria passar para além. 

65 
Impressionado pela coincidência da meditação com o encontro de Augusta, Amaral, 

supersticioso como aqueles que vêem além o que é palpável, atribuiu a influxo providencial o 

mero acaso dessa costureira, que chorava, abraçada ao cadáver de sua mãe. 

66 Ficaram-lhe enxutos os olhos porque as lágrimas são o limbo: além destas está Céu, consolação, 

desafogo. 

67 Alexandre tinha no seu colaborador um auxílio inteligentíssimo e, além de tanto, ainda um 

simpático amigo. 

68 
E quando o visconde de Ouguela nas cartas com que me paga, além do que ela vale, a amizade 

que lhe tenho, me diz que ama Teixeira de Queirós com estremecido amor de filho, eu, de 

experiência própria, sei como é que assim pode ser venerado e amado tão honrador amigo. 

69 Para os sócios velhos a antropologia apenas tem a característica académica de ser palavra grega, 

e como tal a reverenciam; mas há deles que professam, muito pela rama, o quantum satis dumas 

ciências abstrusas que assentam os seus laboratórios para além das fronteiras da história. 

70 O certo é que desses poucos compradores do meu romance conheço dois que me fizeram o 

favor de o ler até ao fim, com a louvável intenção de me dizer que o romance não acaba bem, 

porque, além de... tendo em vista... sendo certo que... atendendo a... o romance não acaba bem. 

71 Amaral fitava além os olhos, e o poeta, compenetrado da mesma sensação do seu amigo, 

seguia-o, voando talvez mais alto, para descer sobre a mesma pousada. 

72 Sê tu minha; que eu, sozinho, como a ave, que além canta, dou-te um altar no coração; cantarei 

na harpa santa, ao Senhor votada, o hino, que me influis, ó solidão ! 

73 

Um rico industrial portuense que tinha terras em Fermedo lançara inculcas em cata de uma ama 

de leite, nas mais excelentes condições, e de preferência a desejava nascida e criada naquelas 

montanhas salubérrimas, geradora de possantes moças de sangue rubro, não infeccionadas das 

doenças com que a exuberante lascívia do Porto contamina muito além das barreiras, as venais 

maiatas e as disfarçadas rameiras de Gondomar. 

74 Quisemos antes que fosse Creonte Actor nesta representação, do que Anfitrião, e isto, além de 

outras, pelas seguintes razões. 

75 

Meirinho tinha mudado de lugar, para se não sentar junto dele, decerto: quis, por vingança, 

reclamar-lhe as dez libras, mas não se atreveu; além disso conservava a ideia de que Meirinho 

lhe seria ainda necessário, mais tarde, para se relacionar com a Srª Baronesa de Paradas: por 

isso fazia-lhe sempre o mesmo sorriso muito amigo, a que Meirinho respondia apenas com um 

movimento seco de cabeça. 

76 
Mas que nos importava que aquele astro além se chamasse Sírio e aquele outro Aldebarã? 

77 E o pequeno campo, que se avistava para além, rebrilhava com uma doçura, toda amarelo e 

branco, dos malmequeres e botões-de-Ouro. 
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78 
Para além reluziam todas as belas realidades, que desde Coimbra apetecera! 

79 E, além dos dentes, o irmão, o Evaristo, com aquela cara mais chata que a alma, e a caspa, e a 

porcaria, e o jacobinismo... 

80 
O Bastardo, antes de nós, galgou de escapada essa campina além, e meteu a Vale Murtinho para 

pernoitar na Honra de Agredel, que é bem afortalezada e parenta de Baião-Y E nós, pois, D. 

Garcia? -- Nós, senhores e amigos, só nos resta também pernoitar. 

81 Pois a eleição é além de amanhã, menino! 

82 
Mas ainda mais perto, para além do deserto de Gaza, no verde Egipto, a minha Maricoquinhas 

nesse instante estava enchendo o vaso do balcão com magnólias e rosas; o seu gato dormia no 

veludo da cadeira; ela suspirava pelo «seu portuguesinho valente... " 

83 
Vivemos além, por cima das nuvens, numa daquelas estrelas que vós vedes de noite brilhar. 

84 
-- E há quanto tempo vivem aqui os Cacuanas, Infandós? -- A nossa gente, meu senhor, veio 

para aqui de grandes terras que estão para além (indicava o Norte) há mais de dez mil milhares 

de luas. 

85 -- Mas se a terra está murada de montanhas e se não tendes vizinhos, para que são tantos 

soldados? -- A terra está aberta para além (e indicava o Norte). 

86 
Nestas recusas sucessivas da Rússia a toda a conciliação, vê-se bem a intenção que a domina: é 

impedir a reunião do congresso, com receio de que, além das objecções ao tratado, apareça a 

terrível questão helénica, sob a protecção da Inglaterra. 

87 
Em Roma tudo se faz com uma prudente lentidão: e além disso o Sacro Colégio, a Congregação 

dos Ritos, o papa, todos tendiam a considerar a boa donzela mais como uma heroína, do que 

como uma santa. 

88 

Para se ver este espécime venerável dos velhos senhores do solo é necessário empreender uma 

viagem, passar para além de Omaha, para além do território do Nebrasca, para além do país dos 

búfalos; e aí será possível, em torno a alguma estação do caminho de ferro do Pacífico, avistar 

um americano, cor de cobre, de longas guedelhas corredias, mirrado e embrutecido, que pede 

esmola e se coça por entre os farrapos da camisa e das pantalonas recebidas, pelo Natal, na 

grande distribuição, como esmola do alto pai, do grande chefe branco que está em Washington. 

89 Nestas condições, o amor que voltou a ser, como na Grécia, um Cupido pequenino e brincalhão, 

que esvoaça, surripiando aqui e além um prazer fugitivo -- é removido para entre os cuidados 

subalternos do homem, muito para baixo do dinheiro, muito para baixo da política... 

90 
O Brasil, além disso, não está forçado a conservar-se unido pelo receio dos ataques ou 

represálias de uma metrópole forte, de quem acabasse de se emancipar, nem tem possibilidades 

algumas de aspirar, como os Estados Unidos, a uma supremacia política ou económica de que a 

unidade seria a inevitável condição. 

91 

id=«Colaboração no Distrito de Évora Prosa EQ»: A liberdade, o sufrágio, a imprensa, o livre 

exame, a igualdade, as regalias, os direitos humanos, tudo isso foi conquistado passo a passo, 

com derramamento de sangue, com lutas insofridas, caindo aqui um monumento como a 

Bastilha, além uma cabeça, como Luís XVI ou Carlos I. E no entanto, daquela destruição de 

monumentos e de cabeças saiu formosa a liberdade. 
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92 

Só no temperamento português é que estava o espírito marítimo; o que a Espanha tem das 

conquistas do mar veio-lhe de fora: Colombo era italiano, foi na Itália que concebeu o projecto 

da descoberta; foi pelas tradições, pelas ideias que corriam na Itália, que ele adivinhou um 

mundo novo além do Atlântico; foi o génio unificador da Itália, as tendências que ali havia para 

universalizar o mundo, para trazer todos os que vivessem no planeta à mesma comunhão cristã e 

social, que, influenciando no espírito imenso de Colombo, o fez persistir na viagem pelos mares 

desconhecidos do Oeste. 

93 Arqueja: as suas longas orelhas remexem, escutando, para além das dunas, um vasto rumor que 

rola e desaba e retumba... 

94 
Mas esses achados de abundância eram raros -- e o triste casal humano, nas suas marchas 

famintas pela borda das águas, só conquistava, aqui e além, na rocha ou na areia revolta, algum 

feio caranguejo pré-histórico em que os seus beiços se esgaçavam. 

95 
E além, ao fundo da galeria, avistou homens, um clarão de lanternas, brilhos de armas... 

96 
e, em frente, para além do adro, onde cantavam as três bicas de um chafariz antigo, era o escuro 

e gradeado palácio de D. Alonso de Lara, fidalgo de grande riqueza e maneiras sombrias, que já 

na madureza da sua idade, todo grisalho, desposara uma menina falada em Castela pela sua 

alvura, cabelos cor de sol-claro, e colo de garça real. 

97 
O Essénio murmurou que o rabi atravessara o oásis de Engaddi, depois se adiantara para além-Y 

Mas onde, além? -- Movendo um ramo de flores roxas que colhera, o Essénio mostrou as terras 

de além-Jordão, a planície de Moab. 

98 
-- nos carvalhos ao redor do eremitério aonde vivia Santa Tecla de Moriana, aninhavam tantos 

pardais que os seus chilros incessantes perturbavam a Santa em suas orações; além de que 

voavam em bandos em torno dela, pousando sobre a sua cabeça e ombros quando se achava em 

joelhos, espreitando, pipitando, saltitando, e distraindo-a das suas devoções. 

99 
Guilherme II não o duvida -- pois tem por aliado, além de alguns reis menores, o Rei Supremo 

do Céu e da Terra, combatendo entre a Landwehr alemã, como outrora a Minerva Ateneia, 

armada da sua lança, combatia contra os bárbaros em meio da falange grega. 

100 O sol do Senegal ou de Paris, em Julho, só pede a própria pele -- sem mais nada, além de uma 

folha de vinha. 

101 A de Napoleão I quase a arruinou, além de a anarquizar. 

102 Acresce que o Salão, no dia cerimonioso da sua abertura, oferece dois grandes atractivos além 

dos quadros e das estátuas. 

103 

Mas além disso Fradique Mendes trabalhava um outro filão poético que me seduzia -- o da 

Modernidade, a notação fina e sóbria das graças e dos horrores da Vida, da Vida ambiente e 

costumada, tal como a podemos testemunhar ou pressentir nas ruas que todos trilhamos, nas 

moradas vizinhas das nossas, nos humildes destinos deslizando em torno de nós por penumbras 

humildes. 

104 
Para apreciar em literatura o livro mais profundo, atulhado de ideias novas, que o amor de 

extensos anos fortemente encadeou -- apenas nos basta folhear aqui e além uma página, através 

do fumo escurecedor do charuto. 
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105 
«Eu sou filho de Deus, e insto com cada um de vós, homens mortais, em que pratiqueis o bem 

durante os poucos anos que passais na Terra, para que eu depois, em prémio, vos dê a cada um, 

individualmente, uma existência superior, infinita em anos e infinita em delícias, num palácio 

que está para além das nuvens e que é de meu Pai! " 

106 

id=«Notas Contemporâneas Prosa EQ»: Apenas aos vinte anos, ao entrar para uma 

universidade, no começo de uma carreira de letras, se abre aqui e além esses que chamamos «os 

clássicos», e se percorre distraidamente algum episódio mais famoso -- como o de «Francesca 

de Rimini» ou uma arenga do «Cid». 

107 E como, além disso, foi um justo (alguns dizem um santo), largamente merece a sua 

canonização. 

108 Com efeito, para saborear sem desilusão esta tão interessante Europa, é necessário estar longe, 

no Texas -- ou algures, além dos mares. 

109 

Nunca, através da vida, tomou um caminho escuro ou oblíquo: com a face levantada, como um 

sol, rompia a passos direitos e sonoros: -- e, se topava com um desses muros que 

constantemente se erguem nas estradas humanas, ou o demolia ou retrocedia, mas nunca 

condescendeu em o ladear com astúcia, mesmo quando para além reluzisse o tesouro que a sua 

ideia ou o seu sentimento apeteciam. 

110 
No fundo aquele encargo desagradava-lhe: era uma perturbação nos seus hábitos, toda uma 

manhã desarranjada; ia decerto fatigar-se, tendo de exercitar a sua sagacidade; além disso 

odiava o espectáculo de doenças e de todas as circunstâncias humanas relacionadas com a 

morte. 

111 

Outra circunstância viera alegrá-lo: a Totó adoecera de repente: o dia seguinte ao da visita do 

cónego, passara-o soltando golfadas de sangue: o doutor Cardoso, chamado à pressa, falara de 

tísica galopante, questão de semanas, caso decidido-Y É destas, meu amigo, tinha ele dito, que é 

trás... trás-Y era a sua maneira de pintar a morte, que, quando tem pressa, conclui o seu trabalho 

com uma fouçada aqui, outra além. 

112 

E então, durante semanas, na tranquila casa do cónego, foi um alvoroço de dedicações aflitas: as 

amigas, quando se não espalhavam pelas igrejas a fazer promessas e a implorar os seus santos 

devotos, estavam lá em permanência, saindo e entrando no quarto da doente com passos de 

fantasmas, acendendo aqui e além lamparinas às imagens, torturando o doutor Gouveia com 

perguntas piegas. 

113 Junto ao Nilo, o alimento; para além, o fulvo deserto. 

114 Tem, além disso, uma idade impressionante; foi edificada em 968. 

115 
Para além da parede fica uma acumulação confusa de destroços e de ruínas; ali, a população 

edificou casebres confusos e oscilantes, com os despojos dos túmulos e das mesquitas, com as 

velhas pedras cinzeladas pelos artistas de Damasco. 

116 
É admirável correr sobre um nobre animal, cheio de fogo e de brio, por aquelas planícies 

sagradas, entre o cortejo vivo da Bíblia, avistando os pobres camponeses que voltam a Belém, e 

os santos ulemás que passam nas suas muares, vendo a cada momento aparecer para além do 

Hinon as muralhas escuras de Jerusalém. 

117 Para além do vale do Cédron a planície ondula infinitamente até ao Mar Morto. 

118 Ora todas estas coisas, Teodoro, estão para além, infinitamente para além dos seus vinte mil 

réis por mês... 



 

 76 

119 
Deitei-me: -- e sonhei que estava longe, para além de Pequim, nas fronteiras da Tartária, no 

quiosque de um convento de lamas, ouvindo máximas prudentes e suaves que escorriam, com 

um aroma fino de chá, dos lábios de um Buda vivo. 

120 -- E qual é o outro presente, então, além do rosário? -- Ah! 

121 
A partida de Basílio, além disso, fazia daquele erro um facto passado, quase antigo... 

122 
-- Joana, não procure casa, venha por aqui além de amanhã -- disse-lhe baixo. 

123 -- Então vai por aí além, por aí além...? -- Vou por aí além, minha senhora! 

124 

Devia a todo o mundo, desde o estofador até ao padeiro; tinha três letras a vencer; aquelas 

dívidas, se as deixasse, soltas e ladrando, juntar-se-iam, na tagarelice pública, ao caso dos 

Cohens -- e ele seria, além do amante ameaçado de pontapés, o pelintra perseguido pelos 

credores ! 

125 
Para além, dos dois lados da tribuna real forrada de um baetão vermelho de mesa de repartição, 

erguiam-se as duas tribunas públicas, com o feitio de traves mal pregadas, como palanques de 

arraial. 

126 
Isso não o negava, nem o podia negar: as provas estavam ali, abertas sobre a mesa: eles tinham 

além disso a declaração do Palma-Y Esse desavergonhado! -- gritou o Dâmaso, levado noutra 

rajada de indignação que o fez redemoinhar, estonteado, tropeçando nos móveis. 

127 Mas escrevera desta obra, além do que se publicou -- uns capítulos que ele me leu, e depois sem 

dúvida destruiu ou se perderam. 

128 
A esperança fugiu para além das estrelas, das nuvens e dos caminhos lácteos. 

129 Aqui e além um braço erguia-se, sacudindo furiosamente uma tocha. 

130 -- Além, para além, muito longe... 

131 

Era sempre de noite no cubículo em que ele dormia, sob o alpendre dos dromedários, que o bom 

Amés, agachado numa esteira, com os olhos a reluzir como estrelas, lhe desenrolava esta 

história maravilhosa -- a daquele grande Reino celeste, além das nuvens, para onde todos 

aqueles que amassem Jesus e cumprissem a sua doce lei, iriam, logo depois da morte, sem 

demora, começar uma vida incomparável, toda feita de delícias, entre vergéis de cristal e ouro. 

132 
Para além alvejavam os propileus, cobertos de relevos, do templo de Serápis. 

133 Este estremecimento de simpatia ondulou até para além da fronteira: os jornais espanhóis 

falaram do Comendador, chamando-lhe um nobre fidalgo e tratando-o de Mecenas... 

134 Costumados a ver descer dos ares Granizo, raios, secas, e dilúvios, A um morador d ’ além dos 

ares deram 
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135 

Longe do Pólo, onde as tormentas bramam, E além do Sol, além do Firmamento, Sobre o 

Abismo tragador dos séculos Se ergue, e sustenta um temeroso Alcáçar Chapeado de triple 

bronze em torno: Quando as portas nos buídos eixos rugem Rebrama o interior; e os alicerces 

Mandam ouco rimbombo às furnas do Orco. Incenso humedecido em nosso pranto, Íntimas 

preces, votos, mágoas, queixas, Vapores são que estão subindo sempre Aos cercos desse 

inexorado Alcáçar, E que em roda, arquejando, se esvaecem. Surdo à dor, ao pesar, esse 

contorno Veda entrada ao clamor, inda avultado Com ecos repetidos. Nunca o Nume Ouviu um 

só: que no ar, que os muros corre Do brônzeo Templo, embaçam, frios gelam. Num quadro lhe 

reluz de aço brunido, Em longo tracto a face do Futuro. Move com+o ’ a esquerda firme o 

instável eixo Das Estações, com+o ’ a dextra desentranha Da Urna que volve, as sortes dos 

sucessos. Jaz retirado o trono do Destino Em recôncava abóbada faiscante; Com raias, com 

balizas inacessas A todo o ímpeto e posses dos humanos. Grave, imóvel, em si reconcentrada, 

Sempre severa, sempre obedecida, Fatal Necessidade; sobre os homens Traz sempre alçado o 

sanguinoso ceptro, Com que abre o abismo, em que se afunda a vida; Com féerreo braço aos 

Reis a fronte encurva, E com os pés a Terra submetendo, Diz ao Tempo: -- Executa as minhas 

ordens. 

136 
Armindo, além de abastadas prendas, que com o ensino adquirira, e com as quais de só a só se 

divertia, e outras vezes ensaiando em fingidos combates com os outros fidalgos moços, os 

verdadeiros, em que esperava empregar 

137 

Aquele publicou com os preceitos, e este com o exemplo, que se não deve entremeter o sábio 

(1) nos públicos negócios; e ambos lhe aconselham que aborreça as torpezas dos Cínicos, (2) 

que ponha o peito a esquivar de si a pobreza, (3) e que memória deixe com alguma Obra de 

ingenho, (4) nem alardeie aqui e além o que disse ou fez; (5) e que seja amador dos Campos, 

(6 ) 

138 
A serem boas as feiras, bem assentado está, que não sairei delas, sem lhe trazer alguma prenda; 

que ela é gentil, e as mulheres, bem o sei, gostam de se enfeitar; além de que as mercês de 

Madama a têm acostumado; e isso é natural. 

139 

Como não poude o ardente amor da PátriaTolher nas mãos dessa Átropos, o duro, O despiedado 

ferro? Ouviu a Elísia, ouviu a Gália o golpe, Que os votos, corta as esperanças, Que Astros 

bafejariam. E as lágrimas dos Lusos, e os gemidos Dos que, com mão benéfica alentava, Dos 

Sábios que influía, Que amparava com+o ’ a sombra do Monarca, Não tiveram poder c ’ o sumo 

Jove De obter-lhe além dum século Vida, a quem, só o seu Rei, só tinha a Pátria Por alvo, na 

alta mente, a altos disvelos? Desconsolada sorte Dos míseros mortais! Tão curto fio Dobam as 

Parcas, em cansada lida Aos Benfeitores do Orbe! Quando a inúteis Filautas, e a Tiranos 

Prolixo estame tiram remansadas, Para opróbrio, e ruínas. Estas letras insculpe saudoso Filinto, 

no marmóreo monumento, Por gratidão, e afecto. 

140 Encarrego, que além dos mares levem Tristezas mal fundadas. 

141 Toda a manhã, que martírio! Tem andado além defronte Um melro a ensinar a um lírio Os 

versos de Anacreonte. 

142 
Ainda não concluí o exame perfeito de todos os meus papéis, mas além da dúzia e meia de 

cartas do Libório a que atrás me refiro, e que demonstram que os objectos que eu lhe mandei 

para casa, à comissão, em diversas épocas, foram escriturados em meu nome, encontrei um 

documento capital, relativo ao.. 
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143 

Precocemente chegado, pelo sofrimento, ao ocaso da vida, atravessei há anos um período 

agudo, bem doloroso e triste, mas ao mesmo tempo salutar. Ante a morte próxima, numa 

ansiedade inenarrável, senti-me electrizado, como por encanto, de energias súbitas. O problema 

do além (como agora se diz) impunha-se, dilacerante e devorador, à minha natureza inquieta de 

religioso e de metafísico. Mas o problema da morte é, no fundo, o problema da vida. Estudei, 

pensei, meditei. Li com sofreguidão milhares de páginas. Dias, noites, semanas, meses, revolvi 

no cérebro escandecido todos os enigmas torturantes. Pedi à história natural (única história 

verdadeira) o segredo Intimo das coisas. Questionei a razão, ouvi a consciência. Dei balanço a 

mim próprio. E., consegui, ao cabo, o que desejava: ter da vida, ter do universo uma ideia 

metódica e definitiva. Qual? Não é este o momento de dizê-lo nem isso interessa seguramente. 

144 Que mundos novos De estranhas plantas e animais, de estranhos povos, Ilhas verdes além... 

para além dessa bruma, Diademadas de aurora, embaladas de espuma!... 

145 
-- Não vê V. Sª além, aqueles pinheirais mansos? -- Vejo, sim. 

146 
Crescia a um canto do muro, além, à beira do poço, uma pequena faia que ali não poderia durar 

muito tempo; meu pai todos os dias a ameaçava com a enxada e a custo a tínhamos defendido. 

147 

Ali um grupo de mulheres, de joelhos, 'cutavam a leitura de pias orações, que uma fazia em tom 

lutuoso, e respondiam em coro com Padre-Nossos e Ave-Marias; além via-se outras com as 

faces rojadas no chão, batendo no peito e desentranhando exclamações para comoverem a 

divindade; outras em êxtase, como Santas Teresas, de braços abertos diante da imagem da 

Virgem; outras amortalhadas, em cumprimento de promessa feita a algum santo. 

148 E assim temos por nós a autoridade, além dos padres. 

149 D. Quitéria desta vez foi mais além que sua trina. 

150 
Era uma maneira de me tornar menos custoso o exílio, variando as impressões recebidas durante 

os meses de Inverno; mas não confio demasiado nas comodidades, que podem encontrar-se nas 

nossas cidades do Algarve; além de que, presentemente, a epidemia anda por aquelas paragens 

e eu respeito muito a ilustre viajante. 

151 
Decididamente o mar não e o meu elemento; perdoem-me os navegadores, nossos avós, O 

surpreendente e tão gabado 'pectáculo, que se goza do convés de um navio, quando nada mais se 

avista além do céu e mar, achei-o monótono. 

152 
Repara como é bem talhado aquele corte além, no monte; parece feito de propósito para deixar 

ver no plano posterior aquela povoação distante, que não sei que nome tem. 

153 
Dentro deste pátio pouco 'paço havia desobstruído; aqui um monte de rama de pinheiro, além 

duas ou três rimas de achas, acolá um tronco de laranjeira partido, uma mó de moinho, dois 

carros desaparelhados, dornas, arados, pipas, canastras, 'cadas de mão e vários outros utensílios 

de lavoura e de uso doméstico. 

154 
A vista seguia nos seus sucessivos meandros o pequeno rio que se 'tirava em chão de areia, por 

entre moitas de azevinhos, de laurentins e de salgueiros, cujos ramos aqui e além se abraçavam 

de margem para margem. 
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155 
-- «Querida, não sabes um sonho que eu tive? Mil vezes a morte, que sonho assim! Sonhei que 

te via de um bosque no abrigo.. -- «Contigo? " -- «Com outro, sentados além, no jardim. 

156 A senhora de Entre Arroios mostrou porém desta vez uma firmeza nela pouco vulgar e que 

'pantou os eloquentes oradores além de toda a medida. 

157 Só eu, que vos sigo com vistas saudosas Ao vosso desterro, dos mares além, Já quando no 

prado brotarem as rosas, Talvez não reviva co' as rosas também. 

158 E além disso 'tá na família do conde, isso basta para assegurar receios. 

159 Há nele alguma coisa que vai além do século em que foi 'crito. 

160 
Não; nem Carlos nem Cecília entrariam n'sa indigna combinação! -- Eu não digo que fosse 

combinação de ambos; tanto não digo eu; mas, enfim... além de mim, houve quem pensasse-Y 

Isso sei eu; e cá recebi o golpe. 

161 42., «Mas já o Príncipe Afonso aparelhava O Lusitano exército ditoso, Contra o Mouro que as 

terras habitava De além do claro Tejo deleitoso; Já no campo de Ourique se assentava O arraial 

soberbo e belicoso, Defronte do inimigo Sarraceno, Posto que em força e gente tão pequeno ; 

162 
Tive asas de águia, com ânsia de ar, de espaço, de voar, e de ir além da distância 

163 
Mas a ambição insofrida de ir mais além -- me perdeu: pela ambição impelida, 

164 Como uma sombra ansiosa atrás da mesma ilusão, pus-me a caminho também, e fui na caravana 

lastimosa por essa vida além. 

165 

De saloios vinténs larápio sujo, A glória de teu ódio restitui A quem no teu louvor desacreditas. 

Se honrada peles sábios de Ulisseia (De Ulisseia não só, de Lisia toda) Galgando a Musa minha 

aos Céus não fosse. E se a nojenta epístola brotasse De entre e lameiro das ideias tuas, Em 

regras, que são mais, eu que são menos do que exigem de metro as leis de Apelo (Em regrinhas 

aquém e além de melro, Que verses hão-de ser, nu verses foram, Quando e que a Musa quer é 

só que e sejam) Dissera a gente, gritaria o mundo: «Louvado e louvador são dois patetas! " 

166 Um a língua ensinou dos palradores, Outro o moto contínuo achou na sua: Outro, além de 

encovar toda uma rua, Açaimou numa junta a cem doutores: 

167 Eu tive um amigo que se suicidou por lhe ser impossível conhecer outras cores, outras 

paisagens, além das que 

168 Assim, além de todos, um pavor me alucina: se depois de viver o Instante eu vir que ele é ainda 

mais áureo do que posso ultrapassar?... 

169 Brilhantíssima aliás a conversa do artista, além de insinuante, e pela vez primeira eu vi 

Gervásio calar-se -- ouvir, ele que em todos os grupos era o dominador. 

170 
José de Seabra da Silva fora procurado por Junot; Lucas de Seabra da Silva, todo de Lagarde, 

rasga pasquins 69, proíbe o jogo, transmite ao general os rumores da cidade além de o ir 

pessoalmente informar todos os dias como se vê dos livros da Intendência: 

171 A 12 de Julho sai Wellesley de Cork com este destino, a Galiza, e além de Spencer, 8800 

homens ao seu dispor. 

172 E além disso outra coisa imensa -- que não existe. 
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173 
A monarquia tinha para a realização desse programa, além desses homens, a voz mais eloquente 

dos nossos dias, a de António Cândido, sucessor de José Estêvão, que teria sabido conquistar as 

massas populares, e para captar as simpatias internacionais um diplomata, o marquês de 

Soveral, que, pelas suas maneiras e espírito, é da raça dos Palmelas. 

174 
No primeiro plano ecoa o desabar ininterrupto, depois, lá ao fundo distingo outra voz mais 

rouca e para além um lamento que não cessa, donde irrompe de quando em quando um grito. 

175 Para lá, para além, árvores acenando-me com os braços, vozes de águas fartando as terras 

embebidas? 

176 
A absoluta ausência de asseio nos respectivos lares produz em muitos que aparecem, 

esqueléticos e pustulosos, além de uma quantidade medonha de parasitas da pele, variadas 

formas de doenças cutâneas -- o impetigo, a salsugem, o usagre, a tinha. 

177 A morte! oh! se além dela o porto amigo Nos surgisse afinal ledo e formoso! Se nesses mundos 

da esperança abrigo Despontasse outro sol mais bonançoso! 

178 
Apresentaremos um facto além de muitos já observados no domínio dos costumes e 

superstições populares; Gregorovius, no seu livro sobre a Córsega, cita um canto popular no 

gosto dos romances peninsulares, que nós encontramos na tradição oral do Minho em forma de 

conto em prosa, adaptado aos interesses da vida moderna. 

179 Antes da civilização ariana existiu na Ásia a civilização turaniana, que lhe serviu de base de 

desenvolvimento; nos costumes do México conservam-se também muitas formas comuns às 

raças tártaras e basca, que são de origem mongolóide; além disso na Europa, os elementos 

basco, turco, magiar e finlandês são os restos da primitiva civilização proto-histórica turaniana. 

180 

Um velho rico tinha dois filhos, e porque o maior que tinha cárrego da administração da fazenda 

se casou sem licença, o lançou fora de casa, tirando-lhe a posse e mando que nela tinha, e além 

disto lhe cobrou ódio mortal com desejo de o empecer; e para o poder fazer ao menos na 

fazenda, imaginava sempre como per sua morte o deixasse deserdado e desse tudo ao outro filho 

menor. 

181 o que há por esses céus além. 

182 

Este facto capital das Beetrias ou Cidades confederadas sob a forma monárquica, com as suas 

garantias reconhecidas em Cartas de Foral, além do génio da raça e da persistência da tradição, 

explica o vigor desse fundo popular, que tanto caracteriza o Lirismo português, mau grado a 

influência que tinham de exercer os Trovadores occitânicos que frequentaram as Cortes de 

Leão, de Aragão e de Castela, intimamente relacionadas com a de Portugal pelos enlaces 

matrimoniais e parentescos. 

183 Tristan ferido igualmente de uma seta envenenada, leva consigo além da arma com que ferira o 

Morhout, a harpa e rota... 

184 

O centro da actividade de Castela foi a corte de D. João II (1407 a 1454) não só pelas altas 

individualidades que floresceram nela, mas pela própria personalidade do rei, que recebera uma 

excelente cultura literária dirigida pelo chanceler Pablo de Santa Maria, e além da Moral 

filosófica, língua latina, e arte oratória e poética, segundo o testemunho de Mossen Diego de 

Valera, sabia música, cantava e tocava, ouvia com 
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185 

166 A Crónica dos Vicentes, além de ser um valioso documento do estado da língua portuguesa 

no século XV é inapreciável para o estudo histórico dos primeiros anos da nação portuguesa; ali 

se encontram tradições poéticas ligadas à memória dos franceses que ajudaram à conquista de 

Lisboa, como a sentidíssima lenda do cavaleiro Henrique e da fidelidade do seu pajem, que com 

tanta arte idealizou Camões nos Lusíadas aludindo à palma que nascera sobre a sepultura do 

Cavaleiro. 

186 
-- Na Égloga ribeiresca não ha lugar para mais nada além da expressão do amor desventurado 

do zagal; é um monocórdio, -- em Crisfal a narração é mais extensa, sendo ainda encaminhada 

por uma forma original e completamente fora dos moldes do cantor de Joana: um grande sonho, 

que vai da estrofe 28 à 98. " 

187 
Pelo alistamento de Camões na Casa da índia para ir como soldado na Armada que partia em 

1550, conseguiu-se além dos nomes e morada de seus progenitores, a idade que ele então 

contava: 

188 
Foi preciso o decurso de um século para que em Portugal se fundasse uma Academia de 

Ciências; as Academias seiscentistas, além de corromperem a literatura portuguesa, foram 

deploráveis instrumentos de apatia mental. 

189 

Dominava o uso das Investidas aos Novatos no começo dos seus cursos, por uma forma tão 

bestial, que o Reitor Figueiroa pediu a intervenção do poder real em carta de 4 de Fevereiro de 

1726; na provisão de 7 de Fevereiro de 1727 se refere, que «em razão de serem muito antigas na 

Universidade as chamadas Investidas de Novatos, e de alguns anos a esta parte se faziam com 

tal excesso que padeciam barbaridades, de que resultava residirem pouco os Estudantes no seu 

primeiro ano da Universidade, ou porque temem estas investidas ou porque buscaram este 

pretexto para não residirem; e ainda alguns faltam no segundo ano, porque nele os perseguem 

de não terem sido investidos no primeiro, e além do dito mês de fevereiro na Igreja do Colégio 

dos Padres da Companhia mataram um estudante, do qual se dizia fora origem uma investida 

que na mesma igreja se fizera a um novato. " 

190 
Por esta lei se descobre um tópico para conhecer os objectos da ourivesaria portuguesa, pela 

analogia com os quilates da moeda; além disso, a escola portuguesa era tão distinta na sua 

feição, que para distinguir os objectos estrangeiros, se apelava para o confronto da sua 

notoriedade. 

191 
A época de D. Manuel foi enormemente agitada, não só pela perseguição contra os judeus, 

como pela corrupção da fidalguia; nas Trovas que se fizeram nas terças em tempo de el-rei D. 

Manuel, acha-se esboçado esse quadro de dissolução, que além dos desastres naturais, veio 

revolver e avigorar as superstições latentes no povo. 

192 
Em Ourilhe diz-se, além de uma variante desta fórmula, a seguinte: 

193 Era desta elevação de povoações inferiores, e além disso pela decadência das igrejas paroquiais, 

pela absorção das abadias, em que os monges tomavam a si a influência dos padres seculares, 

que as tradições que vieram fundar as literaturas modernas se conservaram nos pagi. 
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194 

Os rapazes cantavam a seco, dirigido por ele, canções populares lindíssimas do Minho, do 

Douro, do Alentejo e da Beira -- Ó Ana só Tu És Ana; Toma Limão Verde; Canção da Lousa; 

outras canções e outras coisas -- e o Arroio, além disso, regia maravilhosamente, com mestria 

de fazer inveja a grandes maestros, o seu grupo de executantes: uma orquestra de duzentas e 

cinquenta figuras -- nada menos! 

195 Vá você para além! 

196 pareceu enorme, e além de enorme -- gelada ! 

197 Aqui, um pinhal, uma ermida além, para toda a banda casais, surgiam de repente, nítidos nos 

seus contornos, definidos maravilhosamente nas suas atitudes. 

198 Ora vês além aquele sujeito? 

199 

Verdade é que Demétrio Falereo no seu Tratado De Elocut num. 36, o divide em quatro 

espécies, a que dá os nomes de magnífico, ornado, ténue, e grave; mas além de todos os 

Autores com Cícero no seu Livro Orator ad Marcum Brutum aprovarem a primeira divisão, 

todas as espécies, que aponta Demétrio, se reduzem às três acima assinadas. 

200 

Verdade é que esta composição não é própria para mover as paixões violentas; mas além de isto 

ser mais uma virtude, que um vício, pois se a Tragédia as move, é só para purgar-nos delas, 

como nos ensina o mesmo Aristóteles nestas palavras: Per misericordiam, et metum inducens 

talium  
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ANEXO II 
 

 
CORPUS CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 19 de junho de 2014 

 

1 No final do primeiro semestre do ano passado, a empresa previa obter um volume de vendas de 24 

milhões de contos, mas acabou por não ir além dos 21 milhões. 

2 

Para além de «dar vida» ao espaço e, com isso, afastar a marginalidade -- sobretudo os 

toxicodependentes que ali se refugiavam -- os «amigos» do parque ainda servem de «guias» aos 

excursionistas que por ali passam. 

3  No caso do Centro Coordenador de Transportes Rodoviários, do heliporto ou da zona de lazer, para 

além das passagens desniveladas, paradas há anos. 

4 
Como conceito, portanto, embora não faça uma falta por aí além, aceita-se esta noção de 

retrospectiva, de qualquer coisa do que o grupo de Strummer e Jones foi como banda de singles, 

diferente da que assinou álbuns conceptuais, inclusive um triplo («Sandinista»). 

5 A holandesa MDC, além do Arquiparque, tem uma vasta experiência internacional, naturalmente 

mais forte no seu país de origem, e traz em carteira projectos para a Expo ' 98. 

6 

 Lopes, outro ex-militante da JOC, justifica que a unidade surge porque «quem fazia formação 

operária era o PCP clandestino, a JOC e a LOC», além da experiência adquirida por alguns 

dirigentes sindicais do sector dos serviços que tinham frequentado universidades e participado nas 

lutas associativas universitárias. 

7 O primeiro, além da frequência do T-Club, tem no currículo a amizade de Santana Lopes. 

8 
Num artigo datado de Junho último, a revista «Proteste» apontava uma série de deficiências a este 

parque, nomeadamente a inexistência de pessoal médico e de uma lista de normas, para além do 

facto de «os vigilantes abandonarem os seus lugares e, quando lá estão, permitirem escorregar de 

cabeça, em cadeias e com crianças». 

9 
Um comunicado da autarquia frisa que, além da devida homenagem pela atribuição do Nobel, «o 

Alentejo deve a José Saramago a gratidão que se deve àqueles que melhor o entenderam e contaram», 

referindo especificamente o romance «Levantado do Chão», cuja acção decorre próximo de Évora. 

10 

É certo que, mesmo quando consideram que os seus interesses estão directamente em jogo, como no 

caso do Iraque, os Estados Unidos procuraram (e conseguiram) o apoio de uma coligação tão ampla 

quanto possível, que, para além de suportar a sua quota-parte dos custos gigantescos que tais 

operações envolvem, revestisse a intervenção do manto de legitimidade que só a comunidade 

internacional pode conferir. 

11 Mas os especialistas políticos dizem que a crítica interna vai muito para além de Sharon e Levy. 

12 

Muitos dos jovens do Cumieira, para além dos empregos e do futebol, repartem ainda os seus dias 

por uma outra actividade: são músicos na banda da aldeia, fundada em 1830 e a única que ainda se 

encontra em actividade em todo o concelho de Santa Marta de Penaguião, e que é a actual menina 

bonita da população. 

13 
De qualquer forma Isaltino não joga para perder, já que, para além de Vieira de Carvalho, continuará 

a contar com Torres Pereira, um histórico muito influente no seio dos autarcas laranjas e com Artur 

Trindade, secretário-geral da ANMP. 
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14 

Artur Victória, presidente da Fundação Luso-Internacional e vice-presidente do Conselho de 

Administração (Ca) do Icodepo, disse ao Público que o novo instituto nasceu para preencher um 

vazio no diálogo com países do Oriente onde a cultura portuguesa se faz sentir de alguma maneira 

(nomeadamente, a República Popular da China, a Malásia, o Japão e a Índia, além de Macau) , mas 

recusou a ideia de estar a invadir territórios de cooperação já ocupados pela Fundação Oriente de 

Carlos Monjardino e Alçada Baptista. 

15 

Para além do aliciante que esta observação poderá constituir nos próximos meses, vem a propósito 

recordar que a distância que separa os dois planetas -- Marte e Terra -- vai em breve alcançar os 

menores valores possíveis, facto que lembrará aos possuidores de telescópios a oportunidade das 

melhores condições de observação, as quais podem chegar mesmo à identificação de regiões com 

diferentes colorações, dependendo isso da potência dos telescópios e, em particular, das condições 

atmosféricas no momento da observação. 

16 Comparação excessiva, porque há prodígios que não se repetem, e além disso Bau parecia mais 

entusiasmado com a euforia do cavaquinho do que com o choro do violino. 

17 Não foi possível ir além do Secretariado de Relações Públicas, que nada sabia nem sabia para onde 

encaminhar as solicitações da imprensa. 

18 
A comparação com a inexistência de impactes sobre o vinho do Porto após a construção das 

barragens existentes no rio Douro, como foi argumentado por Nuno Portal, da Hidrorumo (a empresa 

do Grupo EDP que elaborou o estudo) , esbarrou num facto aludido pelo edil: o vinho do Porto, além 

das uvas, necessita de aguardente vínica «da boa» e o alvarinho «é só feito de uvas». 

19 Para além de alguns erros nos fora-de-jogo, esteve desastrado na capítulo disciplinar. 

20 Vai ser lançado um novo cartaz, para além de ser a altura em que o candidato abandonará as suas 

funções à frente da Câmara de Lisboa. 

21  Se alguns dos «stands» não vão além de algumas fotografias coloridas, outros há que dispõem de 

meios audiovisuais e até informáticos para o efeito. 

22 O ex-presidente da Quercus tem sido frequentemente atacado por ser consultor da Scoreco e, além 

disso, por defender a co-incinera ção. 

23 
2º -- A desorganização foi total: para além das zonas de bancada onde só se ouvia o eco e dos 

lugares da plateia inexistentes ou invadidos por pessoas de outras áreas, os senhores que estavam nas 

entradas exteriores não sabiam de todo onde era a entrada para a plateia, tendo eu dado uma volta 

inteira à praça para entrar na porta do lado da primeira onde me dirigi. 

24 

Para além de prosseguir a política de preços baixos para o consumidor final, a empresa está 

praticamente a vender nos Estados Unidos, aos programadores de aplicações, por um preço simbólico 

(menos de três contos) , um CD-ROM contendo o sistema de desenvolvimento completo, que inclui o 

Os / 2 2.0, um compilador de C e toda a respectiva documentação, para além das extensões 

«multimedia». 

25 
Para além disto, Joaquim Teixeira, em defesa de outra localização para a ponte, considera ainda que, 

do lado de Gaia, é indiferente onde ficará a amarração da ponte, já que a cota entre o quartel e o 

observatório «é conciliável» com a do Viaduto do Duque de Loulé. 

26 

Para além dos casos verdadeiramente dramáticos que colegas seus já viveram -- a morte «em 

directo» de alguém que se intoxicou irremediavelmente e que «quer passar os últimos momentos com 

uma companhia» --, o papel de uma atendedora como esta é o de perceber ao máximo os problemas 

alheios, adiantar soluções. 

27 
Para além da criação de novos impostos que inibam os consumidores e os produtores de libertar para 

a atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, a Comissão Europeia propõe ainda algumas 

medidas no mesmo sentido mas sem qualquer carga fiscal suplementar. 
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28 

Para o líder do Monamo, a «influência do binómio guerra e paz» terá sido um dos factores 

determinantes do resultado, para além da deficiente implantação partidária e da «inexperiência 

eleitoral». 

29 

Ainda há pormenores a definir, até porque, além dos «leões», há um clube inglês e um espanhol 

interessados no jogador, mas uma fonte de Alvalade assegurou que o negócio podia ser concluído 

antes do fim-de-semana. 

30 

Falámos com outras pessoas amigas e fomos avançando com a ideia de criar uma cooperativa 

agrícola capaz de trabalhar uma cultura tradicional como a do linho, desde a sementeira à 

transformação e à comercialização», diz ao Público a presidente da direcção da Artelinho, Clemência 

Maria, observando que a cooperativa só se poderia tornar viável se, além do cultivo do linho, as 

cooperadoras lhe pudessem assegurar as fases seguintes do processo de produção do artesanato e 

comercialização, acrescentando-lhe as respectivas mais-valias. 

31 

Com efeito, para além do árduo trabalho de dois mil homens, entre bombeiros e voluntários, mais de 

200 veículos no terreno e a utilização de 27 aparelhos de diverso tipo, entre helicópteros, avionetas e 

hidroaviões, foi a bonança climatérica que permitiu, ao fim da manhã de ontem, circunscrever o 

sinistro: a mudança do vento, que encaminhou as chamas para zonas já queimadas, foi o principal 

aliado no combate ao incêndio, a que se somaram, ainda, uma forte diminuição da temperatura e um 

aumento da humidade do ar. 

32 Será cabeça de lista por Amarante, onde, para além de homem do futebol, terá a vantagem de ser 

reconhecido como um homem da terra. 

33 Para além do aprofundamento da democracia, a regionalização visa o aumento da eficácia da 

administração pública ao nível da coordenação das diferentes políticas sectoriais. 

34 
Para além de proporcionar serviços de tipo consular -- conceder vistos, por exemplo -- a secção de 

interesses assegura uma presença política tanto mais importante quanto está por natureza instalada 

num ambiente «hostil». 

35 Com ela irá contracenar uma impressionante plêiade de artistas caboverdianos de créditos 

estabelecidos nas ilhas e para além delas. 

36 Campanha de sensibilização para ir um pouco mais além 

37 
João Fernandes, cooperante da Voz do Mar e seu tesoureiro na altura do negócio e neste momento 

membro de uma comissão de análise à viabilidade da rádio, afirmou à «Gazeta de Lagoa» que «se 

achava para além de tudo aquilo que aconteceu» e que «o assunto é mais complexo do que parece... 

a acreditar naquilo que José Vitorino afirma». 

38 

Isto é, se ambos os computadores tiverem esta versão do Windows e se, além disso, os respectivos 

fax-modems obedecerem a determinadas condições (ver ponto seguinte) , o que é transmitido entre 

os computadores não é apenas a imagem do fax mas o ficheiro original, que poderá depois ser lido na 

aplicação que o criou (por exemplo, se o fax contém uma folha de cálculo no Excel, o destinatário 

poderá trabalhá-la depois neste programa). 

39 Aliás, para além do Open da Austrália, Estados Unidos, Wimbledon e Roland Garros, esta é a única 

competição que apresenta um quadro de jogadores superior a 64. 

40 Reúne três poemas, ditos por quatro intérpretes: a bailarina Patrícia da Cruz, as actrizes Maria d'Aires 

e Paula Boavista, além do próprio poeta. 

41 
Para além da curiosidade de ver impressos os trabalhos oriundos de um país sem qualquer peso na 

BD europeia, os desenhos de Sarkas constituem um bom exemplo de revitalização deste género, ao 

qual o autor dá um bom contributo. 

42 Com o tempo perdido na «box», Rainey não foi além do 9.º lugar, deixando Doohan ganhar uma 

perigosa vantagem no «Mundial». 
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43 
A discoteca «Plateau» foi assaltada no domingo passado, durante o dia, por um grupo de 

desconhecidos que destruiram parcialmente as instalações do estabelecimento e roubaram cerca de 

2400 contos em dinheiro, para além de dois cheques cujo valor não foi possível apurar. 

44 
Yokochi terminou em terceiro da sua série, a apenas dois centésimos de segundo do recorde nacional, 

enquanto Ana Alegria não foi além do sétimo lugar da eliminatória, a mais de um segundo do seu 

recorde de Portugal. 

45 
Para além disso, está ainda programada uma intervenção num cruzamento considerado perigoso na 

Lixa. 

46 
«O nosso objectivo é uma UE baseada nos princípios do federalismo e da subsidariedade», anuncia o 

documento-base do congresso do PPE, que para além de democratas-crist ãos reúne, ainda que a 

título individual, representantes conservadores europeus. 

47 26 -- Acusação pede prisão perpétua, justificando que «Xanana, além de conduzir ataques contra 

soldados indonésios, matou e roubou a população local e cometeu crimes, usando armas ilegais». 

48 
Para além de a Polónia aproveitar a oportunidade para assinar tratados de cooperação bilateral tanto 

com a Checoslováquia como com a Hungria, os três países deverão reafirmar as suas intenções 

políticas, nomeadamente no que diz respeito ao ingresso na Comunidade. 

49 Fernando Martins estranha também que as buscas da Polícia Judiciária se tenham resumido, para 

além das instalações do Benfica, aos domicílios de Manuel Alves e Gaspar Ramos : 

50 
Na maior parte dos casos, há uma zona central lesionada que não é possível salvar (a que se chama 

«zona de sombra») , mas há também uma região muito mais vasta (a «zona de penumbra») onde as 

células recebem algum sangue, porque são irrigadas por outros vasos além do afectado. 

51 Para além destes estudos parciais, haverá pelo menos duas vezes por ano um inquérito-padrão, em 

que são colocadas questões de âmbito geral. 

52 

Defende que o Ministério deverá fazer o possível para que os salários a fixar em dólares americanos 

nunca sejam inferiores aos recebidos durante 1996 e que os aumentos salariais, para além de 

deverem ser calculados a partir dos salários do ano passado, nunca deverão ser inferiores a 20 por 

cento. 

53 Ligada a esta actividade artesanal, para além dos fornos, foi ainda encontrada uma entulheira, para 

onde eram deitados os recipientes defeituosos ou partidos. 

54 
No plano disciplinar, para além de deixar que De Wolf, Zé Carlos e Fernando Couto trocassem 

«carícias» nas suas barbas, cometeu também o grave erro técnico de recomeçar a partida com o 

expulso Bosz ainda dentro das quatro linhas. 

55 
Esta «cedência» continua todavia a ser considerada insuficiente pelos potenciais beneficiários que, 

além de pretenderem alargar as zonas abrangidas, exigem um co-financiamento comunitário até 50 

por cento do montante global. 

56 Para além das evidentes distâncias formais e de universo, porém, «O Sangue» filma a família e o 

mundo infantil e adolescente como doença que se contamina, como estigma. 

57 Para além disso, quatro milhões de pessoas tornaram-se refugiados, expulsos das suas casas pelas 

rondas de «limpeza étnica». 

58 O «hóspede tratado em família... por dinheiro» é, além disso, um contra-senso e um absurdo. 

59 A tentativa de alterar o sistema de créditos levou-os a descobrir a «primeira falha do sistema», além 

de lhes possibilitar passar a vida no centro de cálculo. 

60 Neste momento, além do grau de consciência, deverão também ter sido registados numa papeleta o 

pulso, tensão arterial, temperatura, respiração, cor da pele. 
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61 A retaliação não se fez esperar: além de expulsos do internato «fomos ainda agredidos», acusa um 

dos ex-alunos. 

62 Houve muitos teólogos que pensavam que o judaísmo existia no limiar da eternidade, que a sua 

missão era ser testemunho de um momento situado para além do fluxo do tempo. 

63 

O novo «chip» da Intel -- o Pentium -- ainda praticamente não contou para as suas vendas em 1993, 

mas a empresa norte-americano espera que ele venha a ter um peso decisivo nas deste ano, para 

além de uma nova e diversificada gama de 486 (na qual se incluirá o 486DX3, a 100 MHz, que 

surgirá em Março). 

64 

Para além de uma questão de equidade política, é uma forma de incentivar a intervenção de muitos 

cidadãos até agora afastados da vida pública, contribuindo do mesmo passo para estimular, por uma 

emulação eleitoral mais aberta, a maior qualificação dos candidatos dos partidos, sem pôr de modo 

nenhum em causa, mas antes reforçando o papel destes na vida democrática, superando a sua 

tendência para a estagnação e a mediocridade, através do clientelismo, a que despudoradamente 

assistimos nos últimos anos, com efeitos deletérios e perversos. 

65 

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Associação Portuguesa de Jovens Jornalistas (APJJ) , 

Ana Rodrigues, disse que o projecto se destina a levar para aquele país africano, com todas as 

despesas pagas pelo Instituto português da Juventude, jornalistas em inicio de carreira para 

adquirirem experiência profissional e reforçar as redacções de Bissau, onde existem, actualmente, 

apenas dois jornais semanários -- «Nô Pintcha» e «Correio de Bissau» --, além da televisão 

experimental (TVE-GB) e da Rádio Difusão Nacional (RDN) , e de outras publicações cuja 

periodicidade é indefinida. 

66 
Operadores do mercado dizem que além do acompanhamento das outras bolsas mundiais, o mercado 

de Frankfurt foi penalizado pela tomada de algumas mais-valias por parte de investidores, 

nomeadamente institucionais. 

67 

Esta implacável resposta policial prolongou-se durante quase duas semanas e o seu balanço foi 

elevado: cerca de 80 mortos e 20 mil refugiados, segundo fontes albanesas, enquanto os responsáveis 

policiais sérvios em Pristina reclamavam a «destruição do núcleo do terrorismo no Kosovo» e 

falavam de «60 terroristas abatidos», para além da apreensão de grandes quantidades de armas e 

munições. 

68 

Para além do mais, o ex-director geral da BCI Valores, em proveito próprio e / ou da Sofin, deu, 

novamente em nome de Ester Azevedo Ribeiro, uma ordem de venda de 100 mil FIP / 89 

concretizada na Bolsa de Lisboa, em 19 de Fevereiro, sem que ordens de venda anteriormente 

efectuadas tivessem sido, de facto, pagas. 

69 
Um despacho normativo emitido pela Sec, em Setembro, cria a Comissão para o Inventário do 

Património Móvel, chefiada por Maria José Moura, do IPLL, e integrando além de Fernando 

Baptista Pereira, encarregado das colecções museológicas, José Mariz, para os fundos arquivísticos, e 

Teresa Calçada, para os fundos bibliográficos. 

70 
No mercado secundário, para além da compra e venda de cheques de privatização, realizam-se ainda 

operações de troca de cheques de privatização por acções dos fundos de investimento, criação de 

«trust companies» e troca de cheques pelo preço nominal em depósitos bancários com 100 por cento 

de juros anuais. 

71 

Já noite cerrada os concorrentes continuavam a chegar ao parque fechado, numa corrida em que, 

além da discussão pelo melhor resultado possível, surge em evidência uma verdadeira luta pessoal, 

particularmente notória entre os «motards», para quem a «Sagres 500» constitui a grande festa anual 

de todo-t-terreno. 

72 Para além disso, o partido do primeiro-ministro teve três «trânsfugas» no mesmo período. 
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73 
É esta característica que impressionou Mariano Gago que pretende fazer viver o projecto para além 

dos dois dias de presença do seu Ministério no Pavilhão do Território em Setembro, nomeadamente 

através da sua apresentação a alguns centros de investigação. 

74 

Milhares de pessoas continuam sem ter ou sem conhecer o seu médico de família e sem saber que, 

além dos hospitais, existem outros locais onde podem dirigir-se no caso de uma má disposição 

súbita. 

75 O sal, para além de acelerar a corrosão da barragem, provoca importantes alterações no sensível 

ecossistema do rio. 

76 
À base de «slides», vídeos e maquetes -- são poucas as explicações escritas para além do catálogo --, 

a exposição foi produzida por assistentes e alunos de mestrado do Centro de Estudos da Faculdade de 

Arquitectura do Porto, no meio de algumas vicissitudes que, apesar de tudo, não chegaram para 

invalidar o resultado final. 

77 Para além dos compromissos relativos aos credores, a Carvest pretende realizar uma injecção inicial 

de capital de 200 mil contos. 

78 

Os poluidores clandestinos do concelho de Cascais têm, a partir deste mês, 120 dias para se 

apresentar à Câmara sob pena de pagar uma multa de 400 mil contos, além das obras de legalização 

do seu esgoto. 

79 
Para além disso, a Comissão Europeia e o Conselho têm vindo a ganhar consciência de que não 

basta liberalizar o serviço de voz, dadas as ineficiências que no futuro podem ser geradas pelo facto 

de a infra-estrutura ficar em mãos únicas. 

80 «Não quero pôr em causa a seriedade da senhora, nem as suas boas intenções, mas a verdade é que o 

Movimento tem demonstrado que não é capaz de ir além do falar com os sem-abrigo. " 

81 

Michel Salomon, o seu principal autor, é além de médico, um conhecido jornalista e actual director 

da revista «Projections» -- além de autor de um interessante livro de entrevistas publicado há anos em 

Portugal : 

82 Uma prova do valor e autonomia artística de Courtney, da sua capacidade de viver e fazer rock ` n ' 

roll para além da condição da viúva mais célebre dos anos 90. 

83 Para além do conhecimento científico da situação do país, são diversas as medidas susceptíveis de 

serem tomadas no campo da gestão racional da água. 

84 

Foi a segunda prova do ano disputada em terra batida e a única realizada esta semana para além do 

torneio de Key Biscayne (4,1 milhões de dólares) , em que Andre Agassi e Steffi Graf foram os 

vencedores. 

85 O Salamanca recebeu o Santander e não foi além de 0-0. 

86 Para além do mais, o líder da distrital do Porto tem já em carteira um sem número de grandes 

resultados eleitorais. 

87 
Nos anos 70 foi instalada uma primeira rede de controlo da qualidade de ar na central e, mais 

recentemente, um conjunto de seis estações automáticas de medida, distribuídas pelos arredores da 

produtora, além de uma torre meteorológica, que interpreta os dados fornecidos pelas estações e 

identifica o efeito do funcionamento da central na sua zona de influência. 

88 
A 4 de Abril do 1949 (acordos de Washington) , já se tinha constituído a organização de cooperação 

militar Nato, à qual irão aderir os países da Aliança de Bruxelas mais os Estados Unidos, Canadá, 

além da Noruega, Dinamarca, Islândia, Portugal e Itália. 

89 
A presidente foi deslizando para uma posição dificilmente sustentável: este ano, em eleições em 

cinco estados, o PRI só ganhou duas, que além disso estão impugnadas; o partido continua em crise 

interna; e ela não conseguiu pôr em diálogo as várias correntes. 
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90 As equipas lusas não causam surpresas por aí além, já que se sabia que tanto Fernanda Ribeiro como 

António Pinto estariam ausentes. 

91 
Pôs-se a falar por enigmas, disse que via o nome dele escrito nas estrelas e brilhando para além da 

morte. 

92 Desta vez, apresentou uma colecção em que o número restrito de peças ainda não permite mais 

reconhecimentos além da confirmação do talento de um dos mais novos criadores. 

93 
No terreno, para além da manifestação de ontem de manhã («uma provocação policial», acusa 

Ramos-Horta, nestas páginas) , o Público apurou que Djaelani voltou a encontrar-se com o 

governador, que lhe apresentará um relatório escrito na próxima segunda-feira, tendo sido decidido 

igualmente o visionamento conjunto do vídeo sobre os massacres, logo que chegue a Díli. 

94 
Para além desta questão delicada, Gore levantará em Pequim outros temas quentes, como sejam o 

sempre eterno problema dos direitos humanos (a que os chineses fazem orelhas moucas) , do 

desrespeito pelos direitos de propriedade industrial e intelectual, bem como do imparável défice 

comercial americano (que os chineses dizem dever ser «compreendido», pois são um país pobre). 

95 

O ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território e a secretária de Estado da 

Habitação e Comunicações queriam que os operadores de telefones celulares fossem imediatamente 

obrigados a editar listas telefónicas integradas (com assinantes dos serviços fixos e móveis) , para 

além de outros pontos constantes na proposta de directiva no que toca a contratos e publicação de 

tarifas. 

96 Na lata, além do nome da marca lançada pela família Costa Dias, aparece a cara de uma criança. 

97 

Para além dos despedimentos em massa, vai ser transferida a propriedade de oito navios para uma 

empresa sediada no estrangeiro, que será constituida em breve com o objectivo de garantir a sua 

gestão. 

98 É que, para todos os efeitos, e para além da evidência de que alguma coisa correu mal, é mais difícil 

acertar nos seis números quando existem 50 bolas, do que com as supostas 49. 

99 

Com uma plateia constituída, na sua maioria, por ilustres desconhecidos, Walesa não se sentiu na 

obrigação de prolongar a sua presença na AIP além do que o protocolo e a boa educação o 

obrigavam. 

100 
À chegada ao Cevalor, Jorge Sampaio teve ainda outra surpresa, pois a esperá-lo, para além dos 

industriais do sector, estava Manuel Rui Azinhais Nabeiro, empresário alentejano de sucesso, um dos 

poucos grandes empregadores da zona, a apostar agora na internacionalização da empresa. 

101 
«Não é bem assim porque, para além de o PDM proibir de facto a plantação em determinadas zonas, 

permite-a noutras, contrapõe Mattamouros Resende, vice-presidente do Instituto de Estruturas 

Agrárias e Desenvolvimento Rural, responsável pelas agro-ambientais. 

102 
O que é mau e provoca confusões, e sobretudo revela um preocupante oportunismo, é transformar 

esse imaginário e as tais referências célticas para a feitura de produtos onde a essência é substituída 

pelo enfeite e a profundidade não vai além da de um frasco de perfume. 

103 
Para além de Manuel Freire, que, muito aplaudido, interpretou a «Pedra Filosofal», e da Tuna 

Feminina da Universidade do Minho, passaram pelo palco várias bandas de rock locais, numa 

sequência entrelaçada com a mensagem essencial : 

104 Suspeita que tal não constitua um cartaz turístico por aí além... 

105 

A ICAO tem por objectivo aperfeiçoar os princípios e a técnica da navegação aérea internacional e 

estimular o estabelecimento e desenvolvimento dos transportes aéreos internacionais no sentido de, 

entre outros fins, «assegurar o progresso seguro e metódico da aviação civil internacional em todo o 

mundo» e «promover a segurança do voo na navegação aérea internacional», além de «evitar 

qualquer discriminação entre os Estados contratantes». 
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106 

Entretanto ver-se-ão muito bons trabalhos de grupos universitários vindos de Coimbra, Aveiro e 

Lisboa (CITAC, Gretua e Cénico de Direito) , além de produções teatrais de escolas secundárias e 

universitárias algarvias. 

107 
Para além disso, Leonor Ribeiro da Silva tinha a vantagem, de que muitos assessores não se podem 

gabar, de ser capaz de digerir a imprensa de língua alemã, essencial sobretudo para o 

acompanhamento dos assuntos europeus. 

108 Para além daquelas duas empresas, estão em causa a Agroquisa, a Anilina de Portugal, a ATM, a 

Aquatro, a Atlanport, A Cuftrans, a Tanquipor, a ECE e, quem sabe, a Fisipe. 

109 
A primeira grande marca foi obra do ex-campeão do mundo de contra-relógio, o britânico Chris 

Boardman -- superou por larga margem o melhor tempo existente, mas ainda assim isso apenas lhe 

deu o 6º lugar final, ao ser batido, para além dos já referidos, pelo suíço Laurent Dufaux, que, com 

uma excepcional etapa, mostrou por que está entre os cinco melhores da prova. 

110 
Os Projectos Culturais -- promovidos pelos pelouros da Cultura e da Acção Social -- integraram, ao 

longo de 1992, os Encontros Didácticos de música, dança e teatro; as Terças Musicais, com os 

maestros José Atalaya e António Vitorino de Almeida; Convívio Musical, com Carlos do Carmo, 

além de outros programas de teatro e bailado. 

111 
Mas quem percorre esta praia tem o desgosto de constatar que, se as águas são limpas, não é o caso 

do areal, no qual se vêem inúmeros detritos, tais como latas de bebidas, sacos ou frascos de plástico, 

além de outros lixos. 

112 
Contrariamente ao que se tem dito, o ministro dos Negócios Estrangeiros em funções, dadas as suas 

responsabilidades, que derivam nomeadamente da intensidade da actividade comunitária, não pode 

assumir responsabilidades que exigem a sua permanência constante durante três meses em Nova 

Iorque e no resto do mandato com muita assiduidade, além de viagens fora da sede da organização. 

113 
Entretanto, soube-se que a Motorola obteve já um licenciamento do MacOS e que, além de poder vir 

sublicenciá-lo a fabricantes como a Compaq, a Hp ou outros, o fará a um seu parceiro no Extremo 

Oriente, a Nanjing Power Computing -- o qual, por sua vez, em conjunto com o grupo chinês Panda 

Electronics, teria acesso ao mercado da República Popular da China. 

114 
Por outro lado, além da aprovação camarária do respectivo Plano Estratégico da cidade -- como era 

exigido anteriormente --, passou a ser necessário apresentar os pareceres da Assembleia Municipal e 

o relatório final do Gabinete da Cidade sobre o mesmo documento. 

115 

Para além da questão geral do desrespeito pelos direitos humanos pelo regime comunista chinês e 

das exportações clandestinas de mísseis sofisticados para o Paquistão e o Irão (desmentidas por 

Pequim) , os dois incidentes que levaram ao esfriamento dramático das relações foram a concessão 

por Washington de um visto ao Presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, que efectuou em Junho uma 

visita «privada» aos Estados Unidos, e a detenção no mês passado de um cidadão americano de 

origem chinesa, Harry Wu, acusado de espionagem, e que tem denunciado, com missões in loco, a 

realidade dos campos de presos políticos na China, os «laogai». 

116 

E nem o «zapping» ajudava: todas as estações, à compita, se esforçavam por mostrar o melhor de 

Marcelo, o sorriso de Santana, o perfil de Durão e os «intermezzos» de Jardim, que, além de vice-

presidente dos sociais-democratas, é presidente do Governo Regional da Madeira e rei do Carnaval 

do Funchal. 

117 E, além do mais, não tinha interesse porque raramente nos lembramos das incarnações passadas. " 

118 Os vinhos eram 19 verdes brancos e apenas 12 maduros brancos e 21 tintos, além de 3 rosés. 
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119 
Os factores ambientais e energéticos também pesaram na decisão, já que esta será a rede de eléctricos 

mais ecológica da Europa: além de não poluir a atmosfera, circulará sobre uma via revestida com um 

elemento composto de betão e cortiça que elimina as vibrações e o ruído. 

120 
Como contrapartida pelo empréstimo, a Rússia terá que manter uma inflação mensal de um por cento 

até ao final do ano, devendo este indicador manter-se em queda nos dois anos seguintes; o défice 

orçamental deverá cair para quatro por cento este ano, três por cento em 1997 e dois por cento em 

1998, além de outras medidas. 

121 
Nos corredores e elevadores do Santa Maria existem mais carteiristas que em toda a rede do 

Metropolitano», afirma Antero Pereira, que, para além de considerar que são poucos os seguranças 

para uma área tão vasta, reconhece também que a preparação do pessoal «não é a mais adequada». 

122 Para além desta verba, a Câmara de Gondomar gastou nesta instalação mais onze mil contos. 

123 

O meio-irmão de Suharto, Sudwikatmono tem negócios com a banca, monopoliza a importação de 

filmes e controla todas as salas de teatro, além de possuir uma variedade de restaurantes, 

supermercados e hotéis. 

124 Para além do incomensurável sofrimento, ela legou ao nosso século, e a toda a humanidade, um 

novo modelo, a «guerra global», que o conflito seguinte iria plenamente desenvolver. 

125 
No sector náutico, há desde lanchas de luxo a pequenos barcos de pesca e transporte, incluindo 

pneumáticos, «jet skis», equipamentos de mergulho, instrumentos electrónicos de navegação e 

veleiros, além de equipamentos de «surf» e «windsurf» expostos no pavilhão ribeirinho. 

126 
Para além de se terem movimentado quantidades acima do habitual, o grupo de Luís Silva registou 

uma valorização interessante, motivada, segundo alguns operadores, por bons fundamentais e pelo 

anúncio, para breve, de uma recomendação de compra de um «broker» inglês. 

127 
A condição dos músicos estrangeiros é especialmente delicada, pois, além das maiores despesas com 

que são necessariamente confrontados, muitos assumiram já compromissos (tais como rendas de 

casa) que vão bem para além dos próximos três meses. 

128 Pouco temos ido além do lirismo metafórico. 

129 Para além do cargo ministerial, Emannueli já foi número um do Partido Socialista, e presidente da 

Assembleia Nacional. 

130 
Entre essas revelações, além de terem sido eles os «justiceiros» dos pais, está a de que durante toda a 

infância, designadamente até ao fim do «ciclo do ténis», haviam sido objecto de sevícias sexuais por 

parte do pai, perante a passividade da mãe. 

131 
A «marginalização» a que o sector tem sido votado, não só em Portugal como nos restantes países da 

CEE, foi outro dos pontos dominantes deste encontro de jornalistas da especialidade, que, para além 

dos profissionais portugueses, contou também com participantes da França, Inglaterra, Alemanha, 

Espanha e Brasil, e ainda com iniciativas oficiais e privadas ligadas ao sector. 

132 Para além desta quota do Japão, a Islândia matou 68 baleias-finas e dez baleias-sardinheiras, em 

1988, e a Noruega 30 baleias-anãs, no mesmo período. 

133 
Para além do Banco Espírito Santo, nenhum outro título ultrapassou a barreira das cem mil 

transacções. 

134 
A grande novidade é que separa nitidamente os parques «públicos» dos «privativos e desportivos», 

não havendo disposições restritivas para estes últimos, para além do cumprimento de «regras 

mínimas» de higiene e segurança. 
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135 

Agora, os Pós GNR, que reúnem a colaboração de diversos músicos, dos quais se destacam, além do 

próprio Vítor Rua, Miguel Megre, também ele recuperado dos primeiros tempos do grupo, e Rui 

Azul, um saxofonista de jazz do Porto, para além da colaboração da Associação Objectos Perdidos, 

agremiação com fins culturais diversos, mas cuja maior força de expressão tem sido os espectáculos 

multimédia, lançaram, pela multinacional Polygram, o álbum «Mimi Tão Pequena E Tão Suja». 

136 Neste aumento, além dos accionistas existentes, o único novo accionista que participou no capital 

votante foi o Swiss Bank Corporation que adquiriu 11 por cento. 

137 

E abre com um quádruplo espectáculo: além dos «Distúrbios», fazem parte do programa da 

inauguração as peças «Encruzilhada», «O Rei Yo Despede-se da sua Concubina» e «A Montanha 

Yandang». 

138 
Para além de pensar que o problema da situação dos animais do nosso país merece uma discussão 

séria e aprofundada de todos os responsáveis individual e institucionalmente -- Governo, Poder 

Local, Partidos, Assembleia da República... 

139 
A estes números, podem-se ainda acrescentar outros, também eles gigantescos, como, por exemplo, 

os 7500 empregos temporários gerados pelo time-share na época alta, para além dos 22500 

permanentes, na indústria, e 35 mil, em prestação de serviços. 

140 
As reservas do número 10 de Downing Street estancaram a fúria redentora que assaltou monárquicos 

e republicanos e os directores de jornais, habituados ao vale tudo, sentaram-se à mesma mesa para 

discutir o que fazer para além do muito oportuno «mea culpa» a que uma boa parte se entregou em 

longos e carpideiros editoriais. 

141 Nela, para além da continuidade do partido, defende-se a sua colocação «claramente» entre o PSD e 

o PS, adoptando como ideologia a social-democracia. 

142 Para além destes e de outros serviços, a Telesat poderá, ainda, explorar via satélite serviços de 

«paging», «trunking» e serviços de valor acrescentado. 

143 
Para formalizar a inscrição, deverá a escola remeter a um dos três co-organizadores uma informação 

que, para além da confirmação do interesse em entrar no concurso, indique o título do jornal e 

identifique o seu responsável ou responsáveis. 

144 

Para além das terríveis estatísticas que se vão acumulando, o que revelam os raros testemunhos que 

se manifestam é precisamente a extensão do exílio interior, o desmoronar dos valores que 

alicerçavam a vida portuguesa, a violência com que a guerra estilhaçou o mundo estável que os 

soldados levavam na cabeça, projectando-os, muitas vezes definitivamente, para fora deles mesmos, 

para regiões de que se desconhece o sentido. 

145 Para além disso, lançar acções em diferentes regiões de Timor-Leste para atrair a atenção do mundo. 

146 

Segundo António Peixoto, «o tráfico de droga ainda não desapareceu» (apesar de ter aumentado a 

vigilância da GNR) , além de que os animais propriedade dos ciganos (burros e cavalos) «andam à 

solta e continuam a provocar acidentes e a destruir as culturas», perante a insatisfação das 

populações. 

147 
Para além de ter sido um importante marco na luta contra as heranças positivista e historicista no 

domínio historiográfico, a revista assentava nessa fraternidade intelectual que Fink soube 

desmistificar com perspicácia. 

148 Para além desta falta foram detectados outros erros que levaram à saída do segundo director-geral 

espanhol da história do BFE em Madrid : 
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149 
O que de facto defendi e defendo é que, na perspectiva da opção pelo cabo -- independentemente de 

outras --, dada a multiplicidade de serviços que a fibra óptica disponibiliza, tal poderá ser utilizado 

para além dos projectos jornalísticos e de animação cultural com qualidade, quer pelas as autarquias, 

as universidades, o meio empresarial ou pelo movimento associativo em geral. 

150 Quanto à possibilidade de vida em planetas para além do Sistema Solar Moore mostrou-se confiante 

na sua existência. 

151 
Nesta área deparamo-nos com um problema inesperado: no distrito mais jovem do país Braga, há 

uma falta enorme desse tipo de locais que dão apoio pedagógico, além de não ser esse o modelo 

social ideal, por não ser simultaneamente um espaço de lazer para os nossos filhos enquanto 

completamos os nossos horários de trabalho. 

152 É que este indicador, além de estar 6,34 por cento abaixo do primeiro valor do ano, está também a 

dois por cento do mínimo anual registado em Janeiro. 

153 

Uma ração completa por pessoa, tal como foi determinado no programa da ONU, inclui nove quilos 

de farinha, 2,5 quilos de arroz, dois quilos de açúcar, 150 gramas de chá, um quilo de legumes secos, 

2,7 quilos de leite em pó, 150 gramas de sal e um litro de óleo, além de 250 gramas de sabão e 350 

gramas de detergente. 

154 

A notícia foi publicada na última edição de «O Independente» e aponta como faltosos, além de Elisa, 

os deputados Alberto Martins (presidente da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias) , 

Medeiros Ferreira (presidente da Comissão de Assuntos Europeus) e Jorge Strecht Ribeiro 

(recentemente indicado pelo PS para relator da Comissão de Inquérito ao Acordo Estado / 

Champalimaud). 

155 
Depois, a lógica de produção de tantos dos manuais que temos, incluindo alguns dos melhores, 

submete-se em demasia às normas da aparência gráfica, de modo que os conteúdos científicos e 

pedagógicos funcionam quase como um apêndice a grafismos que, em lugar de ser instrumentais, 

hegemonizam, provocando, além do mais, acréscimos escusados de custo. 

156 A equipa terminou no primeiro lugar do grupo, mas nos três jogos não foi além de uma vitória (3-1, 

contra os Eua) e de dois empates (1-1, com Portugal e Tunísia). 

157 
Para além da simpatia que Carlos Salinas, César Gaviria e Andres Perez nutrem pelo dirigente 

cubano -- no primeiro jantar da cimeira de Madrid os filhos de Salinas desesperaram o protocolo para 

serem fotografados com Fidel Castro --, o facto de o comandante ter estado exilado em terras 

mexicanas nos tempos de Fulgencio Batista favoreceria a solução. 

158 
Para além disso, um eclipse do Sol pode ser visto com aspectos diferentes, segundo o local de 

observação. 

159 
 Entretanto, outras novas nações, que vieram engrossar a grande família europeia, apresentam-se pela 

primeira vez neste acontecimento, casos da Bielorrússia, Geórgia, Estónia, Letónia, Lituânia, 

Eslováquia, Eslovénia, Moldávia, Azerbaijão, para além da já referida Arménia. 

160 

Para além de tudo o que dele se possa esperar, o disco está semeado de surpresas, como a introdução 

afro-contagiosa de «Nefretite», o arranque fadista de «O país vai de carrinho», o ritmo esfuziante de 

«Chamaram-me cigano», o arranjo inexcedível de vozes em «Maio maduro maio»; ou ainda os 

notáveis originais «Entre sodoma e gomorra» (musicado por João Afonso) e " Nem sempre os dias 

são dias passados " (com música de Amélia Muge) , a provar que o espólio poético de José Afonso 

ainda pode dar, com arte e gosto, origem a grandes canções. 

161 
Há uma terminologia que é utilizada nas casas de telecomunicações: para além das aplicações 

convencionais em termos de serviços de apoio vários, a informática aparece associada às 

telecomunicações na criação de duas plataformas de desenvolvimento. 
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162 

NORTON UTILITIES For WINDOWS 95 -- A Symantec era, em Redmond, no dia 24 de Agosto 

(para além da Microsoft) , o editor de «software» com a mais completa gama de produtos já 

reescritos para o Windows 95. 

163 

Para além disto, o executivo concordou ainda com a execução de um processo de expropriação 

litigiosa de um prédio da Rua da Bainharia, integrada no projecto de reabilitação urbana na zona 

histórica da cidade. 

164 

Ficava-se assim em 28 mil contos a atribuir pela câmara à ainda não completamente legalizada 

Associação para as Festas da Cidade e da Raínha Santa Isabel, gestora das verbas, da qual fazem 

parte, para além da autarquia, a Associação Comercial e Industrial de Coimbra, o Grupo de 

Arqueologia e Arte do Centro, a Associação de Folclore e Etnografia da Região do Mondego e a 

Junta de Freguesia de Santa Clara. 

165 
O presidente da secção de Cedofeita. , Moreira da Silva, António Tavares, próximo do grupo da Via 

Norte onde pontua Vieira de Carvalho, Paulo Morais, da secção de Santo Ildefonso, para além de 

Milton Reis, um empresário e autarca de Gaia, são alguns do nomes que aderiram. 

166 O «escândalo Kajima», diz a imprensa japonesa, ameaça tomar uma dimensão que faça ainda muitas 

mais vítimas para além de Nakamura, que é acusado de receber perto de 17 mil contos em luvas. 

167 É que, além de serem «crianças que estavam fora da escolaridade obrigatória», o grande significado 

deste regresso à escola será um «grande passo para quebrar o ciclo da exclusão». 

168 Os Estúdios Novaga, com cerca de dez anos de vida, têm uma tradutora permanente, além de dois 

directores a tempo inteiro. 

169 
Esta proposta começou a ser discutida no princípio deste mês no âmbito de um grupo de trabalho que 

inclui, além de Portugal (representado pela Direcção Geral de Veterinária, DGV) , a Áustria, a 

Bélgica, a Finlândia e o Reino Unido. 

170 
Segundo o executivo almadense, a opção Sacavém-Montijo «é um erro porque não resolve os 

problemas de tráfego na ponte 25 de Abril», além de «uma injustiça» pois serão os utentes daquela 

ponte «a pagar grande parte do investimento privado na nova ponte». 

171 

A criação das bases de uma indústria cultural capaz de perdurar para além do evento seria, para os 

sociais-democratas, uma das prioridades desse órgão, a par do fomento de novos hábitos culturais, da 

reafirmação da centralidade do Porto no contexto do Noroeste Peninsular e da requalificação da área 

urbana. 

172 
Estarão presentes representações de 18 países ibero-americano, para além de Portugal, Espanha e 

Brasil. 

173 Para além da deslocação do FC Porto à Amadora (sexta-feira à noite) , a próxima jornada tem outro 

jogo muito interessante, com a ida do Benfica a Chaves, no sábado à noite. 

174 

Não é difícil imaginar que (ao menos) um alargamento daqueles troços (3ª via) permitiria 

ultrapassagens em segurança, além de contribuir para uma maior fluidez do tráfego -- o que nem 

seria dispendioso (...) Acresce que nestes troços, as bermas e valetas se encontram pejadas de 

arbustos (secos) , alguns de elevada altura, prejudicando até eventuais «desvios» de emergência, o 

que é incompreensível ! 

175 Na altura, as companhias discográficas não se excitaram por aí além. 

176 Formada por duas gerações distintas, a equipa lusa tem, no entanto, uma margem de progressão que 

se projecta para além destes Jogos. 

177 Para além da proeza de ter feito o «cut» lhe dar confiança para o futuro, veio confirmar que ele é, 

actualmente, o melhor amador português da actualidade. 

178 

Esta unanimidade ministerial estribou-se, para além dos factores fiscais, no facto de se saber que o 

bingo do Belenenses é o mais rendível do país: em 1995 os lucros líquidos ultrapassaram os 550 mil 

contos. 

179 Para além da mudança de estatuto de Ed McCracken, verificar-se-á ainda o abandono de? ?? ?? ? ? 
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180 Hoje, a CGD, para além da sua rede, dispõe do BNU, de três bancos em Espanha, um em França 

(Banque Franco-Portugaise) , para além da sua sucursal parisiense. 

181 
A dramaturgia de Castro Guedes socorreu-se ainda de alguns excertos da " História do Imperador 

Carlos Magno e dos Doze Pares de França " (uma das fontes do auto representado nas Neves, além 

da tradição oral em verso) para a peça que decorre em acto único. 

182 
Para atingir aquilo a que gosta de chamar de «público ` target ' ", Abrunhosa foi buscar, para além 

da mensagem, uma música extremamente apelativa e dançável, uma roupa extravagante e colorida, 

um «marketing» mais agressivo do que o habitual em cantores portugueses e, por fim, uma gestão 

eficaz da sua própria imagem. 

183 Mas, para além das preocupações inflacionistas, a própria disciplina monetária europeia vai impor 

uma maior disciplina orçamental. 

184 
Para além destes filmes, os participantes no Fórum Cartoon puderam ver, em antestreia mundial, a 

longa-metragem «The Real Shlemiel», que adapta quatro histórias para crianças do Nobel da 

Literatura Isaac B. Singer. 

185 
Para além disso, é também possível a efectivação de responsabilidade civil do Estado por danos 

decorrentes de omissão legislativa, uma vez que a Lei do Orçamento do Estado para 1987 obrigava 

também à publicação de um diploma legal regulamentando o regime de atribuição de indemnizações 

compensatórias nos anos subsequentes a 1987. 

186 5. Portugal não pôde (ou não pôde até agora) preservar a proibição da pena de morte em Macau para 

além de 20 de Dezembro de 1999. 

187 
Para os jovens agricultores, a seca é o problema imediato, porque têm de cumprir os contratos de 

instalação, sob o risco de verem o seu processo anulado e terem que devolver todos os subsídios 

recebidos, além das obrigações bancárias. 

188 Na altura da detenção foram apreendidas 313 doses de heroína e147 doses de cocaína, para além de 

substâncias utilizadas para fazer o «corte» da droga. 

189 

Para além destes elementos, que o comando metropolitano fez deslocar de Lisboa, a PSP colocou 

ainda nas ruas alguns dos agentes que durante o ano se encontram nos serviços logístico e 

administrativo. 

190 
Depois, de uma apresentação heterogénea («Prata Negra», 1992) e desta mostra temática, mas ainda 

desenvolvida individualmente, os fotógrafos do Grupo Íris, além de um projecto esboçado para o 

próximo ano (cobrindo o tema de Lisboa Capital Cultural da Europa) , vão durante um mês de 

trabalho enfrentar um mundo de imagens nada comuns, os Eua. 

191 
Os participantes que mais decepcionaram, para além de Leonard, foram o espanhol Jose Maria 

Olazabal, o escocês Colin Montgomerie, o espanhol Seve Ballesteros e o norte-americano Tom 

Watson (pentacampeão) , todos com voltas de 73 pancadas. 

192 
Na espécie humana, por exemplo, conhecem-se diversas variantes da doença de Creutzfeldt-Jakob -- 

sendo uma delas muito provavelmente derivada da doença das vacas loucas --, para além de outras 

doenças do mesmo tipo tais como o kuru. 

193 Para além da ainda presente retrospectiva francesa de Leonel Moura (v. 

194  -- Quem não se deslocou à Amadora durante o festival de BD perdeu a oportunidade de ver boa 

banda desenhada e, além disso, de obter um óptimo catálogo sobre Luís Louro. 
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195 

Para além da experiência de direito comparado que urge relativizar sempre nestas situações, para 

além da maior ou menor afinidade que as futuras sociedades desportivas possam ter com um certo 

tipo de sociedade comercial, excluídos os pressupostos básicos desta, como vimos, a sociedade 

desportiva a criar não pode nunca deixar de corresponder a todo um quadro da sociologia das 

organizações que a nós, portugueses, diz respeito, e de onde se destaca o significado cultural 

pragmático do clube que -- como o afirmou o prof. Teixeira de Sousa, da Faculdade de Motricidade 

Humana, num seu trabalho notável sobre o associativismo desportivo nacional -- sempre andou 

paredes meias com o conceito de colectividade e de agremiação, o que levou muitos dos analistas da 

matéria a não excluírem os sócios do modelo de «aggiornamento» a que se chegar. 

196 
Para além da sua contribuição para articular o desenvolvimento regional com a correcção das 

assimetrias, deveria ser um balão de ensaio para esse conjunto de reformas, a começar por um novo 

regime eleitoral na linha do que foi proposto pelo Governo. 

197 «Se quiséssemos melhorar, não só teríamos guardado o Naybet como, além dele, compraríamos 

outro jogador do mesmo valor», lamentou-se Suaudeau no início da época. 

198 Críticas severas são feitas, além disso, pela Unita à actuação do embaixador português no Conselho 

de Segurança, reavivando as nunca esquecidas saudades de Pedro Catarino. 

199 

A frota comportará cerca de 14 veleiros das categorias IMS e CHS -- embarcações de cruzeiro com o 

mínimo de 9 metros de comprimento --, além do navio de instrução da Marinha Portuguesa, o 

«sloop» de 20 metros Vega, cujo «skipper» é o comandante Jorge Novo Palma, do Instituto 

Hidrográfico da Marinha. 

200 Para além disso, custa caro organizar uma corrida e manter uma equipa, mesmo de miúdos. 


