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A Biblioteca Pública de Évora e o 

Projecto EDiHLP: historial 

 Fundada por Frei Manuel do 

Cenáculo Villas-Boas (1724-1814), 

bibliófilo “ilustrado”. 

 No dia 25 de Março de 1805, abre a 

Sala de Leitura Geral com 15.000 

livros. 

  A 20 de Dezembro de 1810, recebe 

Bula do Núncio Apostólico em 

representação de PIO VI.  

 À data da morte: 100.000 livros 

(boa parte na BPE) 



A Biblioteca Pública de Évora e o Projecto EDiHLP: 

historial 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara  

(1803-1879) 
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 RIQUEZA DOS ACERVOS 

 

 

  - 664 incunábulos (Cid 1988)  

 - 6.445 livros - século XVI (Monte 
1968; Anselmo 1997, 2002; Curto 
2003) 

  - vários núcleos de manuscritos 

- fundos da antiga Universidade de Évora 

 -  20.000 títulos de publicações 
periódicas 

 

 

 RIQUEZA DO PATRIMÓNIO TEXTUAL 
RELATIVO À MEMÓRIA 
(META)LINGUÍSTICA 

Memória metalinguística = textos 
pertencentes à tradição portuguesa 
(pedagógica, didáctica, histórica, 
cultural… escritos em português) 

i.e. textos relativos à(s) língua(s) 
prescrevendo regras para uso 

ou descrevendo (explicita ou 
implicitamente) o seu 

funcionamento 

 



A Biblioteca Pública de Évora e o 

Projecto EDiHLP: historial 

 MEMÓRIA METALINGUÍSTICA NA 
BPE 

 

Explica-se a partir do 

 Predomínio dos estudos 
humanísticos até ao século 
XIX, logo das matérias 
instituídas na escola 
(gramática da língua materna, 
retórica, gramática de língua 
estrangeira…) 

 

 

 Na chamada memória 
metalinguística, inclui-se a tríade 
clássica para a codificação da língua. 
Em conjunto, visavam prescrever o 
uso em todas da dimensões da 
língua: 

 Gramática (centrada na fonética, 
na morfologia e na sintaxe) 

 Ortografia (centrada na língua 
escrita e nas correspondências entre 
os planos fónico e gráfico) 

 Vocabulário / Dicionário 
(centrado no léxico e na sua rede de 
relações formais e semânticas). 



A Biblioteca Pública de Évora e o 

Projecto EDiHLP: historial 

Merecem destaque, entre outros, os seguintes projectos:  

- Corpus dialectal para o estudo da sintaxe (CORDIAL – SIN): 
http://www.clul.ul.pt/sectores/cordialsin/projecto. 

- Corpus do Português: http://corpusdoportugues.org. 

- Corpus Histórico do Português Tycho Brahe: 
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/catalogo.html 

- Corpus Informatizado do Português Medieval: http://cipm.fcsh.unl.pt 

- Corpus Lexicográfico do Português (CLP): http://clp.dlc.ua.pt 

- Fontes da Linguística Portuguesa “Memória – Língua: 
http://purl.pt/401/1/lingua/lingua.html 

- Projectos CARDS – Unknown letters e FLY – Forgotten letters: 
http://alfclul.clul.ul.pt/cards-fly 

- Projecto Post Scriptum: http://ps.clul.ul.pt/index.php?page=downloads 
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  DEFINIÇÃO DO ÂMBITO E OBJECTIVOS 

Projecto interdisciplinar: áreas da LINGUÍSTICA HISTÓRICA e HISTORIOGRAFIA 

LINGUÍSTICA  e da LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL 

Pressupostos:  

1. Análise e hipóteses de solução dos problemas inerentes à transferência de 

suporte, ao diferente tipo de leitura, à natureza da edição, ao tratamento 

automático do texto antigo... 

2. Articulação da tradição filológica com a nova filologia (digital). 

3. Agregação de competências várias numa equipa multidisciplinar. 

 

 



EDiHLP – Edições Digitais para a 

História da Língua Portuguesa 

OBJECTIVOS 
1. Inventariar fontes metalinguísticas 

na BPE - representativas do 
português clássico ao português 
moderno (sécs. XVI-XIX) e dos 

vários géneros textuais 
codificadores ou descritivos 

(gramática, ortografia, dicionário, 
diálogo, etc.)  

 

2. Produzir um catálogo descritivo i.e. 
uma base de dados on-line 

 

 

 

3. Publicação de um Catálogo 
convencional (livro) de uma 
amostra representativa das obras 
recenseadas. 

4. Criar / adaptar ferramentas de 
tratamento e pesquisa automática 
nos textos do corpus possibilitando a 
investigação linguística da memória 
metalinguística do português. 

5. Na fase inicial, prevê-se o tratamento 
de 10 textos (não existentes em 
qualquer corpus on-line do 
português) 



EDiHLP – Edições Digitais para a 

História da Língua Portuguesa 

O caso dos manuscritos: a 

transcrição  

 

 Preparo filológico dos textos: 

leitura e transcrição – 

diplomática ou paleográfica – 

para preservar todos os traços 

relevantes: erros, omissões, 

grafia, fronteiras de palavra, 

abreviaturas, etc. 

 



 

Funcionalidades on-line: etapas do processo 

 A digitalização de cada imagem 

 Conversão das imagem ► Optical 
Character Recognition (OCR). 

 Optimização dos resultados pela 
combinação de várias ferramentas 
OCR (OCRopus, tesseract, Abbyy 
FineReader) 

 Correcção manual de erros de 
leitura ► má qualidade da imagem, 
não reconhecimento de caracteres, 
não inclusão no dicionário… 

 Validação de novas “palavras” no 
dicionário de cada “período/obra”. 

 

 

 EXEMPLO ► Reflexões sobre a Lingua 
Portugueza (1842/1768), De Francisco 
José Freire 

 

 

 

 

 

A idade quinhentista , ou Clássica é a mais conhecida \ 

sobre cila so teem ocoupado todos os criticos da lingua f 

e a cila *e reffsretn as Reflcxõcs conteúdos no presente 

volume. 

 

O  dicionário deverá incluir: “ella”, “occupado” , 

“conteúdas”.. 



Funcionalidades on-line: etapas do 

processo 

Processamento dos textos 

 Uso e criação de recursos e ferramentas de PLN (Processamento de 
Linguagem Natural) para obter: 

 Texto em formato ASCCI que permite análise de conteúdos; 

 Dicionários electrónicos  contendo o vocabulário específico dos textos 

 Documentos “ascci” etiquetados  com marcadores das partes do discurso 
(permitir aos linguistas busca automática de categoria de palavras) 

 Textos “ascci” etiquetados para localizar as entidades nomeada nos 
textos; 

 Textos “ascci” etiquetados com “sentence polarity”: técnicas de análise 
de “sentimento” - as sentenças são marcadas para permitir pesquisar a 
opinião negativa ou positiva em relação um assunto particular. 
 

 



Alguns dados sobre a inventariação  

Dados recolhidos pelos estagiários: 

Sandra  Cristóvão e Ricardo Veigas 

 

- Catálogo de Manuscritos, Cunha 

Rivara: 36 textos 

 

- Catálogo de Manizola: 7 textos 

 

- Catálogo do século XVI: 77 impressos 

 

 

 

 

- Catálogo de Novos Reservados: 34 

textos 

 

- Catálogo da Sala de Leitura: 313 

textos (34 em português) 

 

Total: 467 (sem incluir incunábulos)  

 

 



Exemplificação do 

corpus 



Corpus metalinguístico:  
manuscritos 

 

 P. João Baptista de 

Castro (1700-1775), 

Aparato para a 

Rhetorica, ou Homem 

Rhetorico. 

BPE: COD CXII/1-5 d. 

 



Corpus metalinguístico:  
manuscritos 

 

 

 

 

 Vocabulario da Letra A  

BPE: – COD CXIII/1-28 

 



Obras (meta)linguísticas:  

“literacia e gramática / ortografia” 

 (1655) - Pereira, Bento (1655): Florilegio dos modos de fallar e 

adagios da lingoa portuguesa (…), Lisboa, Por Paulo Craesbeeck. 

 (1710) - Macedo, José de (pseud. de António de Melo da Fonseca), 

Antidoto da Lingua Portugueza, offerecido ao mui poderoso rei D. 

João V, Nosso senhor, Amsterdam, em Casa de Miguel Dias (s.d., 

dedicatória de 1710). 

 (1770) - Cunha, João Pinheiro Freire da (1770), Breve tratado da 

orthographia para os que não os estudos ou diálogos... Lisboa. 

 (1861) - Espada, João Chrysostomo Vallejo Grammatica 

portugueza, Lisboa. 

 

 
 

 



 
Obras (meta)linguísticas: “gramática e literacia”  

 (1865), Pereira, Pe. José Filipe Compendio da Grammatica 

Elementar da Lingua Portuguesa por Systema Philosophico, para 

uso dos Alumnos das Escholas de Ensino Primario, Orlim, Na Typ. 

da Ind. Portugueza. 

 (1867) – Gouveia, J. F. De Noções Geraes e Elementares de 

Grammatica Portugueza, Adaptada na Escola Portugueza de 

Barettos em Cavel, Bombaim, Impressa na Typ. de Viegas & Son. 

 (1870) - Caldas Aulete, Francisco Júlio, Grammatica Nacional 

Elementar, adoptada pelo Conselho Geral de Instrucção Publica, 

Additada com os elementos da língua Concani por J. M. Dias, 

conforme 3ª ed., Orlim, Na Typographia da India Portugueza. 

 



 
Obras metalinguísticas: “literacia e competências 

comunicativas “ 

Bento Pereira (1605-1681), um dos 

autores da escola pedagógica e 

linguística eborense. 

 

 

Autor da 2ª compilação sistemática 

do património fraseológico e 

paremiológico do português 



Corpus metalinguístico:  
o português na Índia 

 1865 – Pe. José Filipe 
Pereira, Compendio da 
Grammatica Elementar 
da Lingua Portuguesa 
por Systema 
Philosophico, para uso 
dos Alumnos das 
Escholas de Ensino 
Primario, Orlim, Na Typ. 
da Ind. Portugueza. 

 BPE: SN E 32 C4 

 



Corpus metalinguístico:  
o português na Índia 

1870 – Francisco Júlio Caldas 
Aulete, Grammatica 
Nacional Elementar, 
adoptada pelo Conselho 
Geral de Instrucção 
Publica, Additada com os 
elementos da língua 
Concani por J. M. Dias, 
conforme 3ª ed., Orlim, Na 
Typographia da India 
Portugueza. 

BPE: SN E32 C4. 

 



Corpus metalinguístico:  
o português na Índia 

 

 1870 – Aniceto Maria de 

Sousa, Um Novo 

Vocabulario em Inglez, 

Portuguez, e Concanim 

vulgar em Bardez, Nova 

Goa, Imprensa Nacional. 

BPE: SN E32 C4. 

 



Projecto EDiHLP: fontes 

metalinguísticas na BPE 

 

  O Projecto EDiHLP visa disponibilizar e tratar fontes para o conhecimento da 

língua portuguesa e da sua historiografia entre os séculos XVI e XIX. 

 Assenta na aliança entre os antigos e os novos problemas da manipulação de 

textos. 

 Contribui para a preservação do património textual em meio digital. 

 Contribui para os estudos da literacia em língua materna. 

 Possibilita e promove a investigação linguística da língua (formal ou culto). 


