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1. Tópicos sobre a história do português brasileiro
1.1 Deriva e contato
ATIVIDADE 1: Leia os excertos apresentados a seguir e caracterize-os quanto à apresentação de argumentos
favoráveis e/ou contrários à hipótese da deriva ou à hipótese do contato na formação do PB

(I)
“[...] no português do Brasil inexiste influência gramatical específica de qualquer língua africana, ou
de língua de qualquer outra proveniência não portuguesa, como também não existe nenhuma
forma ou estrutura inteiramente nova criada por um processo geral de simplificação durante a fase
de aquisição da língua [...] toda a gama de traços variáveis evidentes e/ou abstratos, embora com
porcentagens de uso talvez ínfimas, veio toda, em suas origens, com os portugueses” (Naro &
Scherre 2007: 82)
Naro, A. & Scherre, M. 2007. Origens do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial.

(II)
“São tantas as semelhanças compartilhadas pelas três variedades de português [brasileira,
angolana e moçambicana] nos três níveis de organização linguística selecionados (fonológico,
lexical e morfossintático) que fica difícil defender que tais fatos sejam casuais, [...] decorrentes da
manutenção de formas antigas do PE. Por que as mesmas áreas da gramática do português foram
“perturbadas”? A hipótese de que essas mudanças tenham sido introduzidas por falantes de línguas
africanas, tanto na África quanto no Brasil, impõe-se de forma contundente, mesmo que se
considere que no Brasil falantes de línguas indígenas e de outras línguas europeias tenham
participado da constituição do PB. É provável que o contato com as LB (línguas do grupo banto)
não seja a única explicação para as mudanças observadas no PB, mas esse contato é com certeza
bastante relevante.” (Petter 2009: 171-172)
Petter, M. T. 2009. O continuum afro-brasileiro do português. In: C. Galves, H. Garmes & F. R. Ribeiro (orgs.).
África-Brasil – caminhos da língua portuguesa. Campinas: Editora da Unicamp, 158-173.

(III)
“[...] o português popular brasileiro tem como seu antecedente histórico o que designei de português
geral brasileiro, constituído do encontro multilinguístico da população indígena autóctone, do
português europeu do colonizador, da população de origem africana que aqui começou a chegar na
década de 30 do século XVI e que, com seus descendentes cresce de 20% no século XVI para
60% nos séculos XVII e XVIII, alcançando 66% na primeira metade do século XIX. [...] o principal
elemento difusor do português no Brasil seria essa população de origem africana – segmento
demográfico dominante no Brasil colonial –, que teve de abdicar de suas línguas, pelas razões
históricas conhecidas, e que adquiriu a língua de dominação, reformatando-a profundamente”
(Mattos e Silva 2002: 456)
Mattos e Silva, R. V. 2002. Para a história do português culto e popular brasileiro.
In: T. Alkmim (org.). Para a história do português brasileiro, Vol. III. São Paulo: Humanitas, pp. 443-464.

(IV)
“Nos primeiros estudos sobre o português do Brasil, escritos em geral por amadores, exagerava-se,
sem nenhum método ou crítica, a influência indígena. Mais tarde passou-se a fazer o mesmo com a
influência dos negros.
A verdade, porém, é que a maior parte dos fatos alegados não passava de interpretações sem
base, fantasiosas ou precipitadas. Além da falta de conhecimentos de línguas americanas e
africanas, a muitas das pessoas que advogavam teses indiófilas e negrófilas faltava a indispensável
base da cultura linguística e românica.
De fato, não basta haver semelhanças entre fenômenos de linguagem brasileira e outros das
falas americanas ou africanas. É preciso demonstrar que não se trata de evoluções independentes,
mas que há filiação entre elas.
[…] No português brasileiro não há, positivamente, influência de línguas africanas ou
ameríndias. O que há são cicatrizes da tosca aprendizagem que da língua portuguesa, por causa
de sua mísera condição social, fizeram os negros e os índios.”
Silva Neto, S. (1977 [1950]). Introdução ao estudo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Presença.
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(V)
“[...] a contribuição dos segmentos indígenas e africanos para a formação da realidade linguística
brasileira tem sido menosprezada, ora por razões ideológicas, determinadas por uma visão de
“superioridade cultural” do colonizador europeu, ora por opções teóricas imanentistas, que
circunscrevem à lógica interna do sistema linguístico as motivações para as suas mudanças. [...]
subsiste a lacuna acerca do real papel dos segmentos indiodescendentes e afro-brasileiros na
histórica linguística do país.
Em seu passado de colônia agroexportadora, o Brasil guarda muitas semelhanças sóciohistóricas com outras regiões do continente americano, como o Caribe e o Sul dos EUA, onde
emergiram boa parte das línguas crioulas conhecidas atualmente no mundo. Essas línguas
resultaram do contato massivo, radical e abrupto desencadeado pelo sequestro e escravização de
cerca de dez milhões de africanos, trazidos para o continente americano pelos colonizadores
europeus, entre os séculos XVI e XIX. Só para o Brasil, vieram aproximadamente 40% desses
africanos escravizados, produzindo situações de contato linguístico muito semelhantes àquelas em
que, no Caribe e no Sul dos EUA, vicejaram as línguas crioulas. Entretanto, não há registros
conclusivos da existência de uma comunidade crioulófona no Brasil.” (Lucchesi, Baxter & Ribeiro
2009: 27-28)
Lucchesi, D; Baxter, A. & I. Ribeiro. 2009. O português afro-brasileiro. Salvador: EdUFBA.

(VI)
“[...] Primeiramente, refiram-se os índios, superiores em número [...], cuja influência, porém, atevese quase que somente ao léxico.
Após os primeiros contatos entre os índios e os portugueses, estes aprenderam a língua
àqueles (...), seguindo-se uma fase de bilinguismo, até que, finalmente, o português passou a
dominar, a partir do séc. XVIII.
Os africanos desde 1442 eram levados a Portugal, tendo havido, por essa razão, quem
supusesse a influência africana já no português de Portugal.
Trazidos para o Brasil em número de cinco milhões, num tráfico que se estendeu de 1538 a
1855, eram eles compreendidos em dois grandes grupos: os ladinos, que vinham falando o
português, língua geral na costa africana durante os séculos XV, XVI e XVII, e boçais, que só
conheciam a algaravia pátria (nagô ou ioruba, quimbundo).
Têm-se levado à conta de tupinismos e africanismos muitas peculiaridades fonéticas,
morfológicas e sintáticas do português do Brasil. São afirmações tanto mais perigosas quanto se
reconhece a escassez de nosso conhecimento das línguas americanas e africanas. Além do mais,
comparando-se as listas das influências tupis e africanas que se têm coligido, muitas coincidências
nos saltam à vista, o que evidencia tratar-se de fenômenos devidos à aprendizagem defeituosa do
português por parte daqueles aloglotas.” (Castilho 1962: 10-11)
Castilho, A. T. 1962. A língua portuguesa no Brasil. Alfa 1.

1.2 A(s) vitória(s) da língua portuguesa sobre a “língua geral”
“Na literatura tradicional, afirma-se que houve, no Brasil, uma vitória da língua portuguesa sobre
suas concorrentes indígenas e africanas. Segunda Silva Neto (1951: 78), a dominação da língua
lusa “explica-se pelo seu prestígio superior, que forçava os indivíduos ao uso da língua que
exprimia a melhor forma de civilização”. Descontado seu caráter discriminatório, essa afirmação
pode ser recolocada, com os instrumentos teóricos de que dispomos, da seguinte maneira: a
atitude linguística, isto é, a atribuição, por parte dos falantes, de um valor a uma língua, a um dialeto
ou a formas linguísticas específicas, foi o mecanismo social que nos permitiu falar, hoje no Brasil,
um conjunto de dialetos que podem ser considerados, levando em conta como critério suas
escolhas sintáticas e léxicas predominantes, como variantes da língua portuguesa. Dito de outra
maneira, não falamos no Brasil, majoritariamente, uma língua ou dialetos de base indígena ou
africana.
[...]
O auge do predomínio das línguas gerais ocorreu no século XVII. A partir do século XVIII, a
balança começa a pender para o lado da língua portuguesa. A pergunta que se pode colocar,
então, é: o que houve na passagem do seiscentos para o setecentos que determinou a vitória da
língua portuguesa no Brasil?
Dois acontecimentos da nossa história colonial são, normalmente, associados ao sucesso da
língua lusitana.
O primeiro foi gerado pela política de Marquês de Pombal, que incluiu um decreto, de 1758,
tornando obrigatório o uso da língua portuguesa na colônia. Além desse decreto, fez parte da
política pombalina a expulsão dos jesuítas do Brasil, cuja presença, nos dois primeiros séculos de
colonização, foi determinante para a primazia das línguas indígenas. Como se sabe, os
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missionários eram responsáveis pela “expansão da fé” e pela educação na colônia. Para
desempenhar essa função, eles não só aprendiam a língua do povo a ser convertido como
elaboravam material escrito e impresso nessas línguas [...].
O segundo acontecimento é a vinda de D. João VI e da corte portuguesa para a colônia. Os
cerca de quinze mil portugueses que se instalaram no Rio de Janeiro contribuem, segundo Teyssier
(1980: 98), para “relusitanizar” a então capital do Brasil”. (Vitral 2001: 303-305)
Vitral, L. 2001. Língua geral versus língua portuguesa: a influência do “processo civilizatório”.
In: Mattos e Silva, R. V. (org.). Para a história do português brasileiro. Vol. II, Tomo II – Primeiros Estudos. 303-315.

1.3 O papel dos africanos na emergência de propriedades gramaticais do PB
1.3.1 Estimativa sobre a população do Brasil por etnia entre 1583 e 1890 (Fonte: Mussa 1991: 163)

ETNIA
Africanos
Negros brasileiros
Mestiços
Brancos brasileiros
Europeus
Índios integrados

1583-1600
20%
30%
50%

1601-1700
30%
20%
10%
5%
25%
10%

1701-1800
20%
21%
19%
10%
22%
8%

1801-1850
12%
19%
34%
17%
14%
4%

1851-1890
2%
13%
42%
24%
17%
2%

Mussa, A. B. N. 1991. O papel das línguas africanas na história do português do Brasil. Mestrado em Linguística – FL/UFRJ.

“Ao longo de três séculos e meio de tráfico transatlântico de escravos, cerca de 12,5 milhões de
seres humanos foram trazidos à força para as Américas. Entre 1492 e 1820, africanos escravizados
constituíram mais de 80% das pessoas que desembarcaram nas Américas. Que nações
participaram neste crime sem precedentes contra a humanidade? Que nações lucraram com o
comércio?
Sabe-se que o Brasil recebeu cerca de 45% de todos os africanos trazidos como escravos para
as Américas – mais do que qualquer outra nação – e que navios portugueses (e brasileiros)
conduziram 47% de todos os africanos escravizados que cruzaram o Atlântico (37% deles foram
transportados pelo Atlântico em embarcações que saíram do Brasil – 5% de Pernambuco, 15% da
Bahia e 17% do Sudeste brasileiro, particularmente do Rio de Janeiro). E quanto às outras
nações?” (Price 2014: 23)
Price, R. 2014. Outras bandeiras de lucro infame. Revista de História da Biblioteca Nacional, 108. 23-25.

“Inicialmente, os europeus utilizaram mão de obra indígena para produzir açúcar, mas esbarraram
na alta taxa de mortalidade entre os nativos, decorrente de doenças trazidas pelos próprios
europeus. A solução foi recorrer ao trabalho escravo africano. A sociedade colonial passou a ver
aquela mão de obra como superior à indígena, pois os africanos vinham de sociedades agricultoras,
já estavam familiarizados com um modo de vida sedentário e tinham conhecimentos técnicos
facilmente adaptáveis à produção de açúcar. [...]
Registros do Engenho Sergipe, na Bahia, demonstram que a transição da mão de obra indígena
para a africana correu de modo relativamente rápido. Em 1572, cerca de 7% da população escrava
daquele engenho era africana; em 1591, a proporção aumentou para 37% e em 1638 toda a
população escrava do engenho provinha da África”. (Domingues da Silva 2014: 31)
Domingues da Silva, D. 2014. Cálculos de risco. Revista de História da Biblioteca Nacional, 108. 31-33.

1.3.2 Argumentos favoráveis à influência africana sobre a gramática do PB
è Paralelismos morfossintáticos com o português angolano e o português moçambicano (ver material do curso)
(1)

PORTUGUÊS ANGOLANO (Lipski 2008: 88)
a. “Os home já amarrou”
b. “Hoje os tempo tá mudado”
c. “As tropa vai no mato e negro fica sozinho”
d. “[eu] sabe não”
e. “sim, eu namorô, mas já dexô muito tempo”
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è Paralelismos gramaticais com línguas bantas
v Concordância com tópicos (ver material do curso)
1

(2)

a. “algumas concessionárias tão caindo o preço [do carro]”
b. O preço do carro está caindo em algumas concessionárias.

(4)

a. “No interior de SP e do Rio, algumas cidades nevam”
b. No interior de SP e do Rio, neva em algumas cidades.

(5)

a. “Meus seios estão saindo água, com veias roxas e grossas saltitantes”
b. Está saindo água dos meus seios, com veias roxas e grossas saltitantes.

(6)

a. Os carros acabaram a gasolina no meio da viagem.
b. A gasolina dos carros acabou no meio da viagem.

2

3

v A “inversão locativa” na gramática do quimbundo:
“quando, por inversão, o locativo acontece preceder o verbo, este concorda com ele, tomando-o como prefixo. Na
inversão, o sujeito lógico perde toda influência sobre o verbo, de modo que não importa a qual classe singular ou
a
plural o sujeito pertença, contanto que seja de 3 pessoa” (Chatelain 1888/89: 89)
Chatelain, H. 1888/89. Grammatica Elementar do Kimbundo ou Língua de Angola (fac-simile).
Genebra: Typ. De Charles Schuchardt.

(7)

QUIMBUNDO (http://www.linguakimbundu.com/index3.html)
Bu kibuna kiami buala o kamba rienu?
no meu banco
esta o teu amigo
“O teu amigo está no meu banco?”

(8)

OTJIHERERO (Marten 2006: p. 98)
mò-ngàndá mw-á-hìtí
òvá-ndú
18-9.house C18-PAST-enter 2-people
‘Into the house/home entered (the) gests’

(9)

LUBUKUSU (Diercks 2011: p. 703)
Mú-mú-siirú mw-á-kwá-mó
kú-mú-saala
18-3-forest 18s-PST-fall-18L
3-3-tree
‘In the forest fell a tree’

(10)

ZULU (Buell 2004: p. 3)
I-sikole
si-fund-el-a
a-bantwana
7-7.school
7.SBJ-study-APPL-FV 2-2.child
(Lit. ‘The school studies the children’)
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5
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1.4 Contatos interlinguísticos: fontes para o estudo histórico
è Fontes para o estudo histórico-linguístico das dinâmicas de contato entre falantes de línguas ibéricas e
línguas africanas na constituição do português brasileiro
•
•
•
•

Cartas escritas por escravos africanos ou brasileiros
Representações na literatura e na imprensa
Amostras representativas da fala de afro-comunidades brasileiras em (relativo) isolamento social
“Línguas” secretas

1

http://forum.carrosderua.com.br/index.php?showtopic=122656
http://www.youtube.com/all_comments?v=IlOPh-mITyc
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100719154841AAOC7HX
4
Marten, L. 2006. Locative inversion in Otjiherero: more on morphosyntactic variation in Bantu. ZAS Papers in Linguistics, pp. 97122.
5
Diercks, M. 2011. The morphosyntax of Lubukusu locative inversion and the parametrization of Agree. Lingua 121, pp. 702-720.
6
Buell, L. 2004. Bantu locative applicative high and low. Acessado em 01/10/2007 pelo seguinte endereço eletrônico:
http://www.FizzyLogic.com/users/bulbul/academic.html
2
3
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(1) Cartas escritas por afro-brasileiros descendentes diretos de africanos
Escrito por Antônio José Bracete em 10 de janeiro de 1864
Fonte: Oliveira, Klebson (2006) Negros e escrita no Brasil do século XIX: sóciohistória, edição filológica de documentos e estudo linguístico. Tese de
Doutorado, UFBA.

Acta da Seicaõ do dia 10 de
Janeiro de 1864 Prizidencia do Senhor
Socio Manoel Leonardo Frenandes Abrio o dicto Senhor a Seicaõ as 11 horas e5

em ponto feita a chamada naforna do Costume a chavaon - se prezente, 14 Senhor Socios Lida acta antreou
foi a provada mandou o Senhor Piz
dente que o Senhor primeiro Secretario lece

10

as partes dos Socios e em seguida lece
hum requirimento do Senhor Socio Maximianno Bernardo do Esprito Santo.
o qual depois de lido o Senhor Prizidente
disse que ficava a diado para outra Sei-

15

Caõ, e tambem leuce duas Cartas huma
do Socio Martinianno da Silva Araújo
e outra do Senhor Salustianno Contendo
a resposta do vencimento de Suas iputecas, [e] depois deste trabalho mandou o

20

Senhor Prizidente ler os artigos 27 = 28 =
29, = 34, = 35, = 36,, = 37,, dos estatutos eo artigo 6,, e 7 = e 8 da dispuzicao geral do re
gimento, depois de lido os sitados artigos, numiou o Senhor Prizidente huma

25

Comicaõ Composta de 3 Senhor Socios
os quas Saõ Olavo Amanco da Silva e Joaõ
Jozé Franco e Francisco Ancelmo da Re
Cureicaõ, para reverem o livro dos pin
hores os vencimentos de yurios dos dictos

30

e naõ ficou dis Sidido por nao Se con
[p2]
Conqordar na o caziaõ o Senhor Socio
Militaõ de Jessus Pires que Sendo Cha-

7

mado, para contratar naõ quis esta por
por contrato dizendo que estava munto al35

cancado que emtraria Com Seus yurios, res
pondeo o Senhor Prizidente que naõ achava
bom que devera entra Com algum dinhei
ro, pedio palavra O Socio Amaro da Silva
Belrinq, e disse Senhor Prizidente porque Vossa Senhoria

40

naõ manda reformarse estas <letra> porque nas Caxa quando Se tira algum dinheiro, no dia
do vencimento naõ entrar reformase pois
elle tem pago os Seus yurios logo aSim lhe
pode reformar a letra; pedio palavra o Socio

45

Manoel Francisco do Santos e disse Senhor Przidente is to he meter abuzo na Sociedade
pois quando outro quizer fas o mesmo pede
palavra o Socio olavo, e dis Senhor Prizidente
pesso que Vossa Senhoria mande-me ler o Artigo 25// dos

50

Estatutos athe o § 8// depois de lido o Sitado
artigo disse elle7 Senhor Prizidente he melhor
reformar a letra porque naõ Se perde nada Com histo; porque elle reforma a letra e
fica pago do yurio; me parece que nao hé maú

55

pede palavra o Socio Geraldo e disse en quanto a letra do Socio Martinianno Vossa Senhoria
naõ tenha Susto e nem esta perdida pois
asterras esta, ahi para a Sociedade Cobraçe me
parese que esta legal, pedio palavra o Socio

60

Francisco Ancelmo e disse Senhor Prizidente
[p3]
isto naõ esta bom e presizo Se concurta
r Com hum a Devogado porque desta
forma e mau e presizo Sabesse a formalidade, respondeu O Senhor Prizidente

65

deixe esta que eu darei providencias a isto
i emtao feito este tarbralho preguntou o
Senhor Prizidente ao Senhor Socio Geraldo
o uzo que deveria dar aos outros pinhores que ezistia no Cofré respondeo o Socio na

70

forma dos Outros, preguntou-le O Senhor
Prizidente e O Senhor Socio entra Com

7

O segundo <e> foi escrito sobre outro grafema.

8

deis mil réis todos Os mezes, p respondeu
o Senhor Socio Geraldo Sim Senhor então
disse O Prizidente e Se O Senhor naõ der
75

respondeu O Socio Vossa Senhoria tem ahi a lei, e que
pede palavra o Socio Olavo, e diz Senhor Prizidente e presizo que me a prezente a
Contrata do Senhor Geraldo entao o Senhor
Prizidente mandando ler a dicta Contr

80

ata disse O Socio Olavo esta Conforme e
o que eu queria Saber, pedio palavra O
Socio Joaõ Perreira dos Santos Godinho acho bom
que Vossa Senhoria mande Chamar este Socio para vim
responder Sobre Suas iputecas he munto p-

85

recizo rever estas terras mandar huma
Comiçao ver que a quilo esta criando mato
empretirivel mente e a Sociedade préssizando de dinheiro queremos Saber disto
Como8 hé, preguntoule o Senhor Prizidente

90

Senhor Socio Vossa Senhoria veio na Ceicaõ passada
[p4]
respondeo o Socio Joaõ Godinho naõ Senhor
disse entaõ o Senhor Prizidente neste Cazo
foi o que Se passou e Se tratou na outra seicaõ e o que Se esta tratando hoje e como o Senhor

95

Socio veio tarde por esta hé arazaõ de naõ
esta em dias Com o negocio, em Seguida
Disse mas o Senhor Prizidente OSenhor que naõ
quizer a Signar no livro de porta eu mando marcar Como falta9 e por Conseguin

100

te quem quizer assigna a sine e quen naõ
quizer naõ se asine nunca Se fez isto
nesta Caza a gora e que aparece isto e eu
de a cordo com a lei saberei o que devo fazer
entretanto pede palavra O Socio Geraldo e

105

disse Senhor Prizidente eu naõ assino o livro dePorta em quanto naõ foice aprovada acta
porque naõ quero que a suceda Com já a conteceo
que a quilo que eu disse naõ estava na acta sinaõ

8
9

<Co> escrito sobre outros grafemas.
Grafou, primeiramente, <farta>.

9

munto o dispois porisso e que eu disse que naõ me
110

a Sinava, disse O Senhor Prizidente naõ hé posivel, pedio palavra o Socio Olavo e disse
Senhor Prizidente pesso que Vossa Senhoria mande ler, o
artigo 22 depois de lido o Sitado artigo disse
O dicto Socio agora Senhor Prizidente Vossa Senhoria a de

115

fazer o favor de mandar ler O apanhamento paro Os Sócios verem se esta Conforme porque a lei dis depois da aporvada
lancarace en hum livro logo assim
Vossa Senhoria mande ler mandou o Senhor Prizidente

120

ler pello O Senhor 2º Secretario a the Serta
[p5]
altura e por naõ a charem Conforme O
Senhor Prizidente disse ja viraõ meus Senhores
que naõ Se pode logo posse promta Sem Se aCertar pois que O Senhor Secretario nao esta bem, a

125

bilitado Os Senhores podem ficarem Certos que
Se Concrta acta e naõ Se acrecenta
nada e tambem naõ Se tira nada e justamente o que Se passou na Ceicaõ e por esta
Conforme mandou o Senhor Prizidente

130

feixar a Seicaõ e tamben lavra a Com
petente Acta he que vom todos a baxo a
sinados uzando o Senhor Prizidente da
Palavra esta feixada a Seicaõ
Manoel Leonardo Fernandez Prizidente
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Manoel Salustiano Severiano Gomes <1º> Secrtario
Manoel Anastacio 2º Dito
Honorato Felipe Mangabira Thezoreiro
Manoel Francisco dos Santos
Joaõ Theadorio da Solidade
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Maxinianno Bernardo
Panta leão Lopes Villas Boas
Francisco Ancelno
Militaõ de Jesus Pires
Amaro da Sillva Berlinq

145

Olavo Amaco da Silva
Joaõ Perreira dos Santos Godinho
Damiaõ Lisboa
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(2) Representações na literatura e na imprensa
CENA III: UMA PRETA, PRIMEIRO PRETO, depois ZÉ, depois SEGUNDO PRETO
PRIMEIRO PRETO - Entra, nhá Bituca! Aqui é que é casa que gente drume por quatro gintém.
A PRETA - Eu é capaz de jurá que gente aqui não drume tão bem como lá em casa de meu senhô.
PRIMEIRO PRETO - Que senhô! Gente não tem mais senhô!... Treze de Maio botou tudo tão bom,
como tão bom! Diabo é este brutina, que tá me pretando pé.
A PRETA - Eu também tá que não pode!
ZÉ (Entrando.) - Boa noite! Desejam dormir?
PRIMEIRO PRETO - Eu qué drume com minha praceira, sim senhô.
ZÉ - Nesta maison meublée não há aposentos separados! Não há quartos com menos de oito
camas.
PRIMEIRO PRETO - Ué! Então home drume com muié tudo junto?
ZÉ - E até crianças! Olha! (Entra uma turca maltrapilha, com duas crianças pela mão. Paga e sai.) As
crianças só pagam dois vinténs: metade do preço.
A PRETA - Eh, pai João, ante no cativero!...
ZÉ - Não seja mal agradecida! não diga mal da liberdade!
PRIMEIRO PRETO - Libredade é bom, mas barriga cheia é mió!
ZÉ - Pois você não está contente com o Treze de Maio?...
PRIMEIRO PRETO - É! Pru mode Treze de Maio preto já não vale nem dé tutão!
ZÉ - O que vocês precisam é dormir! Passem para cá a bela da meia pataca, e por ali é o caminho!
PRIMEIRO PRETO (Pagando.) - Tá'í!
ZÉ (Empurra-os para dentro. Saem os dois.) - Aí vem mais gente!
SEGUNDO PRETO (Entrando, com as botas na mão.) - Viva a lei Treze de Maio! Ave libertas!
ZÉ - Bom! bom! nada de barulho, que isto aqui é casa de sossego!
SEGUNDO PRETO - Ave libertas!
ZÉ - Que libertas, nem meio libertas! Que quer você?
SEGUNDO PRETO - Cama com travesseiro para um! Aqui tem nicolau, Diabo, tou rouco de dá
tanto viva!
ZÉ - Ainda bem que este está contente!
SEGUNDO PRETO - Pois não há de tá contente um home que levou toda a sua vida a trabaiá de
meia cara, e agora pode se empregá e ter seu dinheiro no borso?... Branco safado que deixou a
gente tanto tempo no cativero!
ZÉ - Bem, bem! Vá dormir, que seu mal é sono!
SEGUNDO PRETO - Ave libertas!
ZÉ - Mas que é isso de Ave libertas?
SEGUNDO PRETO - Sei lá! É francês! Isso anda em toda a boca! Ave é galinha e libertas é muié
que ficou livre! (Sai.)
ZÉ - Aí vem mais povo. Hoje isto está quente! Também não admira: dia de pagode!...
CENA IV: ZÉ, uma MULATA, depois um ITALIANO, depois TIRO-E-QUEDA
A MULATA (Entrando.) - Me dê uma cama, seu Zê do Beco! (Dando-lhe dinheiro.) Tem aí mais dois
vintém pro café de menhã.
ZÉ - Então tem festejado muito o Treze de Maio?
A MULATA - Eu? Ixe! (Traçando o chale sobre o ombro.) Pra cá, mais pra cá! Não sou muita de
Trezes de Maio, nem de livros de ouro. Esta que aqui está pra ser livre não precisou de leses. O pai
de meu filho pagou minha carta. Eu até acho que os branco faz mal em acabá cos escravo. Agora é
que vai se vê o que é vadiação! (Saindo.) Não se esqueça do café de menhã.
ZÉ (Só.) - É muito prosa esta mulata, mas é boa freguesa. (Entra um italiano, com um realejo e um
macaco no ombro.)
O ITALIANO - Signor, dateme una cama; ecco il denaro. (Senhor dá-me uma cama, eis o dinheiro)
ZÉ - Quatro vinténs só? E o macaco?
O ITALIANO - Il macaquito anche dove pagare?... (O macaco também deve pagar?)
ZÉ - Aqui os macacos pagam como crianças: metade do preço.
AZEVEDO, Artur (1888). Fritzmac.
biblio.com.br - http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/arturazevedo/fritzmac.htm (30/03/2011)
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“Mãe Maria – Eu no rizia, pae João! Risconfia ri mocamba que chama nosso preto pra comê no prato
zi zere! Tomara sintura ! Conta, pae João, que nosso morungo te contô.
Pae João – Zere morava co mocamba ri zere, ni Macahé. Zi encomendarô ri 25, fô ni esse lucá fosse
cuferença ri borencionista ri zere. Checo lá, co mãe ni braço vazio ri zere, tiro grumentação, e
chingamento contra mocamba senhô ri nosso.
Mãe Maria – Grumentação ri zere, mia fio, era mocuta ri nosso que zere queria gatanhá.
Pae João – Pae Mané sucutô zere e creditô ni zere. Sócio ri zere, moréque Adrôfo, tava pro fóra ri
cassa ri cuferença, furumundanro como revia gatanha macuta ri preto, pro reprati co zere dua. Chergô
pae Mané e rice pra zere: Mané ranja macuta que nosso ranja pro voçunce foraria.
Mãe Maria – E ri Esso manero, zere réu sua mocuta a encomendarõ ri 25
Pae João – Juro zi macuta que zere tinha ! Tratatava dô mi ré, pro fazê quato cendo mi ré macuta ri
prata que zere tinha juntaro.
Mãe Maria – Zambi, zambi, oiá só pro Esso, Zambi !
Pae João – Moreque Adrôfo, caregô cô pae Mané pro esse avore ri nosso. Maza ahi é que ta foco ri
ambora ri moreque fino ! Zere boto ôcro azú ni zoio ri pae Mané. Prezentô pae Mané pra podê
zembracá co zere no estrada ri vapô ri Macohé, cumo sua tio ri zere mocamba turo zi engorio pirura ri
zere mocamba turo zi engorio pirura que foi eiá gosso.
Mãe Maria – Ma zere gorio pirura ri quato cendo mi ré!
Pae João – Zere só no, mãe Maria ! Rivirio co sua sócio ri zere, Dói anno passó que necro Mané viro
canhambóra.
Mãe Maria – Ca dê foraria ri zere ?
Pae João – Eh ! eh ! eh ! Quá foraria, mãe Maria ! Voçumcê inda é ri esse tempo ? Macuta que cabe ni
mão ri gorencionista ri 25 é manteca qui zi gato rambe ni fucinho ri zere ? Eh ! eh ! eh ! Dá cá
cachimbada, mãe Maria, pro pae João lemburá resto ri restória ri Mané
(A Evolução, Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 1886, pp. 1)
Apresentado em: Gomes, F. (manuscrito). “Novidades de seu pequeno mundo são objetos de conversa”: línguas e
falares das nações africanas no Brasil escravista – um repertório. Texto submetido à coletânea “Dinâmicas Afro-Latinas:
Línguas e Histórias” (em preparação).
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(3) Amostras representativas da fala de afro-comunidades brasileiras em (relativo) isolamento social
INF: Ah! Eu tocava no oito baxo. Eu tive no São Matheu, é banda de trem de armoço, esses canto
tudo qu'eu trabaiava. Eu num ficava em casa não, sô ficava sô na… era fora de casa trabaiano.
Trabaiei no carro de… de ajudante, nove mês trabaiano no carro… de carretero. Trabaiei numa
oficina e trabaiô derrubano peroba aí no Nanuque, e trabaiô na… no carregamento. Guarda-freio,
eu trabaiô… três mês de guarda-frei, mai né esse estrada grande, aí, é uma estrada lado de lá do
rio que chamava Ponte Vei. Tá desmanchano uma serraria grande lá. Trabaiei três mês no fueê de
guarda-freio.
DOC: Trabalho… trabalho pesado guarda-freio, né não?
INF: Ah! De guarda-freio é, esse pesado e arriscado rapaz. Máquina descia ladera buli ININT nos
pulava embaxo, aí ba… parava a máquina, botava o… a lenha embaxo e subia no trio e descia, aí
já queria me levá po Rio de Janero, p'uma máquina Porto Alegre, eu vô lá com a máquina, ININT.
Minha mãe é… vivo ainda, eu num ia dexá minha mãe INTERRUP.
DOC: E porque que o senhô só trabalhô nove meses?
INF: Inhô?
DOC: Poque o senhô só trabalhô nove meses? [...]
INF: Poque tinha mamãe, eu tinha roça, tinha tudo. É… eu tinha roça, tinha mãe, tinha um… tinha
irmã, tinha tudo. Eu num queria que… dexá minha mãe perdido não, já trazi despesa pá ela né,
vinha oiá ela… num ficava nada.
DOC: Seu num… se o senhô num tivesse mãe o senhô tiria ido pu Rio de Janero?
INF: Ah eu tinha ido! Ave Maria, agora se eu num tinha morrido, eu era bom maquinista, mas
trabaiava de guarda-frei, né? Freitista, o cara já tá guiano caro já ININT, já tá guiano carro.
Projeto “Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia” – Comunidade de Helvécia - Informante 18, Homem, 77 anos

DOC: A senhora teve quantos irmãos?
INF(13): Irmãos, ieu teve trêi. Três não, 'xo vê... Luceno, Rosendo, Normélio, Ozébio, Livrino. Esses
aí qu'eram meu irmão. Livrino tá lá banda de Governadô pra lá, ó, foi embora pequeno ININT nem
nós sabe, tá lá até hoje. Foi embora empregado negó' de emprego, emprego. Ficô pra lá no
Governadô. Ai Deus!
[...]
INF(13): Minha mãe que criô um mocado de mulé, um mocado de moça, rapaz, tudo em casa.
Finada minha mãe que criô. Ieu é novinha, que derradêra de tudo e é eu. Benvino morreu qu'é que
me companhô qu'é mais velho qu'eu. Derradêro fico eu, mas qu'era a caçula. Depois ela teve Alicia
que é o caçula... é... o caçula dela verdadêro ali é Aliça. Êta, Deu! Nós taí padecendo.
DOC: Os pais da senhora foram é... foram escravos?
INF(13): Não sei, meu fio, porque eu num... num sabia esse tempo, eu tava mamano, num sei de
nada, nada, num tô falano com você, nada.
Projeto “Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia” – Comunidade de Helvécia - Informante 13, Mulher, 85 anos

(4) Línguas “secretas”
CUPÓPIA (“Língua” do Cafundó)
B: ...curima caça... foi quendado tatinha nani lá na... nessa do orofim ou... orombongo tatinha
quendou?
J: Quendou vavuru.
B: Vavuru? Vavuru e da curimã o tatinha não curimou, ou curimou nani?
J: Nani
B: E ocê... tá coçumbá na panga do tatinha... querendo curimá. Vai curimá? Curimá... tatinha nani.
J: Nani, nani, do orombongui nani.
B: Do orombongui nani... vavuru, vavuru... oh! Tatinha é orombongui vavurinho hein! Falou... Depois
você coçumbou a cupópia pra depois... curima cuipá aí o tatinha... o quê... cupopiou.
Apresentado em: Álvarez-López, L. et al. 2014. O corpus afro-brasileiro do Cafundó: digitalização, organização e análise. Trabalho
apresentado no Workshop “Contact, Variation and Change: Corpora Development and Analysis of Ibero-Romance Language Varieties”,
realizado em abril de 2014, na Universidade de Estocolmo
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2. Português Brasileiro: convergências e contrastes com outras variedades de português
2.1 Português brasileiro e português europeu
ATIVIDADE 2: Os quadrinhos a seguir foram extraídos de uma coletânea intitulada Sopa de Pedra (Editora Bizâncio,
Lisboa: 2000), com historietas de Jan Eliot traduzidas do inglês para o português europeu. Em contraste com o
português brasileiro, caracterize os aspectos linguísticos em diferentes níveis de análise (lexicais, fonológicos,
morfológicos, sintáticos, semânticos etc.) quanto à (a)gramaticalidade e a (in)aceitabilidade.

I (p. 9)

II (p. 26)

III (p. 54)

IV (p. 83)

V (p. 76)
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VI (p. 105)

ATIVIDADE 3: Contraste os dois trechos a seguir (representativos, respectivamente, do português europeu e do
português brasileiro) quanto à ocorrência de sujeitos ocultos.
I
Oc-P-90-1m-005 / masculino, 25, por / 2001 (www.letras.ufrj.br/varport/)
[...] depois fomos à, lá mesmo ao centro de Viana, fomos mesmo ao centro de Viana, fomos lá a uma pastelaria central,
não me lembro qual é o nome [...] mas mesmo ao pé da, da antiga câmara municipal, uma pastelaria onde os gajos têm
lá aqueles doces regionais, mesmo deles, que são uns copinhos com coco e não sei quê, aquilo [...] é óptimo. fomos lá,
estivemos lá. pá, e depois foi só copos, saímos de lá, fomos para casa do, do Oliveira, às tantas da manhã, depois ti[?],
estivemos a beber cervejas, depois foi quando eu comecei a massacrar os gajos: "vamos a Espanha, vamos a
Espanha", e os gajos "eh pá, são quatro da manhã, não vamos nada". "sim, embora lá, meu, vamos a Tui, vamos a Tui".
e ele assim "eh, pá, Tui é muito giro, meu". assim, "vá, baza, vamos para Tui, vamos agora, e não sei quê, e não sei que
mais". "ah, não vamos", cortaram-se todos, pá, comecei a falar com o Oliveira, quando dei por mim os outros dois gajos
que iam comigo estavam completamente a bezerrar. estavam mesmo a bezerrar. não quiseram ir a Tui. e eu assim
"fogo, caretas do caneco". viemos para o Porto, pfu, cinco e tal, quase seis da manhã, meu, pfu, escuro, escuro, escuro,
escuro. eu bêbado, cheio de sono, o outro comigo, vinha a falar comigo [...], já ali a moer as palavras. os outros vinham
no porta-bagagens, a ressonar.
II
Inquérito 025 / feminino, 26 anos, bra / Dec. de 90 (www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)
olha eu::... eu moro aqui há:: vinte e seis anos né?... quer dizer... vinte e cinco um ano eu morei em Israel... éh::... eu...
ADORO o Rio/ o Rio de Janeiro tanto que eu morei lá foi uma experiência ótima mas eu s/a gente sente falta... né?...
até mesmo das coisas materiais daqui... da/da:: vida movimentada... éh::... que:: é aqui no Rio de Janeiro então é uma
coisa que eu/eu acho que... atualmente... mesmo eu tando... né?... éh:: eu /eu agora mais madura... eu acho que:: eu/eu
não tenho eu não moraria em nenhum lugar fora do Rio de Janeiro... porém... no mês passado aconteceu uma coisa
muito triste comigo...que me fez... éh:: até repensar nisso né porque... a gente não tem... éh:: segurança aqui... né não é
só no Rio de Janeiro até no país todo... então:: quer dizer... éh:: em copacabana onde eu moro há vinte e seis anos eu::
fui abordada por... dois assaltantes... que... invadiram né? totalmente a minha privacidade e... entraram no meu carro
e... rodaram comigo então a gente fica... sabe?... né? a gente fica naquela expectativa do que vai acontecer com a
gente... eh:::... sem saber né? se a gente vai viver vai morrer:: isso né? isso o/o que acontece comigo acontece com::...
milhares de pessoas todos os dias entendeu? então... e/e/essa insegurança essa violência que tá no Rio de Janeiro que
realmente... éh:: me agr/amedronta bastante né? depois desse episódio que acontec/que a gente pensa que nunca vai
acontecer com a gente... e aconteceu comigo... então::... eu acho que as/as leis pros... têm que mudar entendeu... éh::
vou falar que eu sou a favor... éh::... depois que eu passei - eu sou a favor... d’uma pena mais rígida... pros bandidos
né? (...) Brasil né... porque senão... a gente não vai parar:: agora em São Paulo também mataram gente (...)... num
restaurante quer dizer a pessoa tá se divertindo aí chega lá:: assaltam e matam por matar... entendeu? então isso tem
que acabar... então foi uma experiência que::...
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ATIVIDADE 4: Proponha uma hipótese para explicar por que o enunciador das construções no trecho de fala
reproduzido a seguir explicitou o sujeito pronominal “ela” (em referência ao termo “essa minha tia”) em quase todas as
orações nas quais esse sujeito poderia ser oculto.
Essa minha tia que mora aqui, ela é solteirona e eu acho que ela é super-feliz, sabe? Eu não acho que ela seria feliz
assim... Ela é uma pessoa que ajuda os outros pra caramba. Ela – isso é até um pouco de defeito – ela pensa muito
mais nos outros do que nela, né. Mas eu acho que ela é uma pessoa feliz e tal, que não tem nada... É que a vida não
ficou a dever, entendeu, nada. Foi uma opção dela ficar solteira. Ela não ficou solteira porque não apareceu
pretendente. Ela ficou solteira porque ela quis.
(Trecho de fala apresentado em DUARTE, E. 1995. A perda do Princípio “Evite Pronome” no português brasileiro. Tese de
Doutoramento, IEL/Unicamp)

ATIVIDADE 5: Analise sintaticamente as construções abaixo. Considerando os pressupostos da Gramática Tradicional,
qual é o estranhamento provocado por essas construções? Elas são produzidas em toda e qualquer variedade do
português?
(1)

As ruas do centro não tão passando ônibus.

(2)

Aqueles quartos só cabem uma pessoa.

(3)

“algumas concessionárias tão caindo o preço [do carro]”
http://forum.carrosderua.com.br/index.php?showtopic=122656

(4)

“Minhas amígdalas tavam saindo sangue”
http://www.fotolog.com.br/jees_siica/39442608f

(5)

“3 desses cinco monitores aparecem imagem, enquanto os outros dois ficam aparecendo a mensagem”
http://linuxeducacional.com/mod/forum/discuss.php?d=1587

(6)

“No interior de SP e do Rio, algumas cidades nevam”
http://www.youtube.com/all_comments?v=IlOPh-mITyc

(7)

“...em geral os capacetes mais baratos são barulhentos e entram vento”
http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=94106&grupo=178842&topico=2925900&pag=2&v=1

(8)

“Deve estar cansado de ir em eventos que entram qualquer um”
http://amxeventos.wordpress.com/2011/03/

(9)

“Meus seios estão saindo água, com veias roxas e grossas saltitantes”
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100719154841AAOC7HX

(10)

“os casos que aconteceram alguma coisa são raríssimos”
http://www.gamescentral.com.br/forum/archive/index.php/t-24524.html

(11)

“Quais são as cidades que mais chovem no mundo?”
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081116163106AAr5mM3

(12)

As crianças tão nascendo o dentinho.

(13)

O meu dedão tá caindo a unha.

(14)

Os carros acabaram a gasolina no meio da viagem.

(15)

Os meninos tão aparecendo muita espinha no rosto.

(16)

“conheço pessoas que fizeram isso e caíram o cabelo”
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081119080133AAFPQLS

(18)

“Tem vários turbos 2.5 da Forester, pelo menos uns 15, que pifaram o motor”
www.4x4brasil.com.br › ... › SUV's (Sport Utility Vehicles) - Em cache

(20)

“Sonhei que estava em minha casa e ela estava incendiando o telhado”
http://sonhos.clickgratis.com.br/sonhos-c/casa-33.html

(21)

“Não sou muito fã dessas camotas que ficam aparecendo a roda”
www.clubepeugeot.com › ... › Área Técnica › Styling & Visual - Em cache

(22)

“as paredes tão caindo o reboco e o dinheiro mau da para pagar a conta”
http://inforum.insite.com.br/68758/11157674.html
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(23)

“até hoje eu tou doendo o pescoço de dançar aquela dança miserável”
http://www.flogao.com.br/osgoroboys/33044167

(24)

“eu tô ardendo as pernas”
http://www.fotolog.com.br/melguermandi/45496553

(25)

“eu inflamei o músculo do dedo, na articulação”
http://www.fotolog.com.br/franciene_s2/45574000

ATIVIDADE 6: Como as construções abaixo seriam produzidas por um falante de português europeu?
(1)

“na minha escola aceita cartão de crédito”
twitter.com/giiovannaflores/status/18219596304

(2)

“no meu computador imprime a etiqueta corretamente”
http://www.suportegas.com.br/portal/topic.asp?

(3)

“nessa rádio toca as melhores músicas gospel da net”
http://www.hdfree.com.br/sites.php?id=10&page=24

(4)

“no curso ensina a fazer impressão de cartão de visita”
produto.mercadolivre.com.br/MLB-127398826-curso-de-serigrafia-silk-screen-em-2-dvds-_JM

(5)

“na propaganda falava que diminuía até 3 números do manequim”
www.reclameaqui.com.br/.../propaganda-enganosa-da-bermuda-shapewear-slim/

(6)

“na bula recomenda usar [o remédio] imediatamente após abrir”
http://www.npng.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72805

(7)

“Quero saber se no hospital atende paciente de Jataí para fazer cirurgia”
https://www.facebook.com/pages/Hospital-S%C3%A3o-Lucas-de-Mineiros-Ltda/167040896690477

(8)

“no ferro velho compra e vende ferro, não plástico”
http://www.g391.ru/video.php?yt=9QTc_Zy-KVo

(9)

“O boleto venceu dia 25/07, como faço para pagar [se] no banco não recebe mais[?]”
https://www.google.se/search?q=%22no+banco+recebe%22&rlz=1C1SFXN_enSE565SE565&oq=%22no+banco+recebe%22&
aqs=chrome..69i57j0.3488j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#q=%22no+banco+n%C3%A3o+recebe%22

ATIVIDADE 7: Observe o trecho de uma conversa reproduzido a seguir, extraído de uma amostra representativa do
falar carioca, e reconheça duas estratégias de indeterminação do sujeito que não são mencionadas nas gramáticas
normativo-tradicionais do português.
FALANTE A: Me diz passo a passo como é que faz um feijão.
FALANTE B: É... escolhe ele, lava, deixa de molho, deixa uma hora de molho, aí depois – de um dia pro outro né? – aí
de manhã VOCÊ pega uma panela de pressão, um pouquinho d’água, um dente de <alh...>, [uma]... um louro, cebola e
o feijão e água, carne seca... e deixa cozinhá.
(PEUL – Programa de Estudos do Uso da Língua (http://www.letras.ufrj.br/peul - Amostra CENSO/2000, Falante 17, Feminino, 27 anos,
Fundamental 1, Natural do Rio de Janeiro)

ATIVIDADE 8: Caracterize os dados a seguir quanto ao seu estatuto de (a)gramaticalidade no português europeu (PE)
e no português brasileiro (PB). Em termos comparativos, que generalização(ões) pode(m) ser feita(s) a respeito do
chamado “dativo de posse” nas duas variedades?
(01)

a. Cortaram as folhas às arvores.
b. Cortaram as folhas das árvores.

PE:
PE:

PB:
PB:

(02)

a. O Carlos conhece os defeitos ao Davi.
b. O Carlos conhece os defeitos do Davi.

PE:
PE:

PB:
PB:

(03)

a. O Manuel elogiou o bom gosto ao Carlos.
b. O Manuel elogiou o bom gosto do Carlos.

PE:
PE:

PB:
PB:

(04)

a. Cresceu o cabelo ao Manuel.
b. Cresceu o cabelo do Manuel.

PE:
PE:

PB:
PB:
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(05)

a. O Manuel folheava as páginas ao livro.
b. O Manuel folheava as páginas do livro.

PE:
PE:

PB:
PB:

(06)

a. A Maria teme as conseqüências à guerra.
b. A Maria teme as conseqüências da guerra.

PE:
PE:

PB:
PB:

(07)

a. As folhas às árvores são belas.
b. As folhas das árvores são belas.

PE:
PE:

PB:
PB:

(08)

a. Os defeitos ao Davi são irritantes.
b. Os defeitos do Davi são irritantes.

PE:
PE:

PB:
PB:

(09)

a. O bom gosto ao Carlos foi elogiado.
b. O bom gosto do Carlos foi elogiado.

PE:
PE:

PB:
PB:

(10)

a. O cabelo ao Manuel é bonito.
b. O cabelo do Manuel é bonito.

PE:
PE:

PB:
PB:

(11)

a. O sangue ao doente foi analisado.
b. O sangue do doente foi analisado.

PE:
PE:

PB:
PB:

ATIVIDADE 9: Analise descritivamente os textos I, II e III, considerando as seguintes observações a respeito do verbo
ter:
“Dos quatro verbos auxiliares, somente ter não pode ser impessoal; constitui erro grave, e todo o possível devemos
fazer para evitá-lo, empregar o verbo ter com a significação de existir. Não devemos permitir frases como estas: “Não
tem nada na mala” (em vez de: “Não há nada...”) – “Não tem de quê” (em vez de: “Não há de quê”) – “Não tem lugar” (
em vez de: “Não há lugar”).”
ALMEIDA, Napoleão M. 2005 (45ª ed.). Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva. p. 242.

“Erro no emprego do verbo TER pelo HAVER: Constitui incorreção, na língua literária, o emprego do verbo ter em
lugar de haver em orações como: Tem livros na mesa por Há livros na mesa.
Este emprego corre vitorioso na conversação de todos os momentos, e já vai ganhando aceitação nos escritores
modernos brasileiros que procuram aproximar a língua literária da espontaneidade do falar coloquial: [...]”.
BECHARA, Evanildo. 1976 (10ª ed.). Lições de português pela análise sintática. Rio de Janeiro: Grifo. p. 33.

TEXTO I: Inquérito 140 / feminino, 74 anos, bra / Década de 90

(www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)

Eu acho que tinha esse armazém, porque não tinha mais nada, hoje em dia a coisa tá diferente, em todo lugar que você
vai tem um supermercado, tudo é fácil, lá, nada era, feijão preto era coisa que não havia, e nós gostávamos porque o
carioca sempre gosta. [...] a Tijuca se modificou completamente, né, muitos prédios foram construídos, o comércio, ficou
muito diferente, hoje em dia as coisas que tem aqui também tem na Tijuca, ruas foram abertas, mesmo a rua que eu
morava, que era, ficava, era paralela à Conde de Bonfim, mas não tinha saída, tinha um [ ? ], lá no fundo, e a minha
casa ficava exatamente nesse [ ? ], e, abriram, dando passagem pra, ficava ali perto do Tijuca Tênis Clube, é. [...] Eu
gosto que o comércio esteja perto, mas não gosto do comércio na rua em que eu moro, ah não, isso não, aqui, aqui
nessa rua, tem apenas, uma casa de, nesse trecho, né que lá pra baixo ainda tem, que é ali defronte, (que) é uma
mercearia, que é ótima, porque qualquer, falta, qualquer, precisão é pertinho, a gente vai ali e compra, não tem que ir ao
supermercado, essa coisa, já fica mais longe, são caríssimos, porque tudo aqui, eles vendem, é, tudo é muito caro.
TEXTO II: Inquérito 013 / masculino, 31 anos, bra / Década de 90

(www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)

eh... existem vários bares... Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca... eh... Universidade do Chopp aqui na Tijuca... Dom
Chopp no Méier...em Itaguai também tem uma casa chamada Beer Time...até essa semana eu fui num show lá ver o
show do Falcão... no Alto da Boa Vista também tem lá o ( ) Vale.. que é um lugar bonito de se ir porque você tem...
aberto... então você tem aquela floresta toda pra olhar... pra ver a praia da Barra toda...é um local muito bonito... [...] eu
já acampei em serra... já acampei em costa... e... normalmente eu dou preferência pelas praias... apesar de ser um
acampamento pouco mais desgastante... cansa mais... você não tem... acomodação boa... sal... você fica salgado...
você quer tomar banho e já é mais difícil pra tirar o sal... e... normalmente quando você está na montanha... você
sempre tem um rio... a água é limpa... [...]também acampei em Visconde de Mauá... que até hoje foi o melhor camping
que eu já fiz... o local é muito bom... as pessoas que freqüentam também... você lá tem uma infra-estrutura completa...
você tem alimentação... você tem área pra... lavar as...as suas coisas... seus...
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TEXTO III: Antigamente, quando eu era pequenino...
“Papai, antigamente não tinha vídeo?” Não. “Não tinha televisão?” Não; tinha só rádio. “Tinha He-Man?” Não; tinha
Super-Homem, mas só tinha no gibi. “O que que é gibi?”, ele pergunta. Revista de quadrinhos – respondo – mas tinha
Príncipe Submarino, que hoje não tem mais, um super-herói que lutava debaixo d’água contra os polvos malvados e as
lulas malditas e venenosas. “E ele não morria afogado?” Não, meu filho, porque ele era meio peixe também. “E
pescavam ele?” É... tinha uns homens malvados que queriam pescar ele, mas ele era craque. “Tinha você,
antigamente?” Eu? “É. Você, com seu papai e sua mamãe?” Tinha... tinha eu... mas eu era pequenininho também...
olha aqui no retrato.
JABOR, A. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 145-146.

ATIVIDADE 10: Analise sintaticamente as construções a seguir, que foram extraídas de blogues publicados no Brasil.
Que hipótese(s) pode(m) ser aventada(s) para explicar a agramaticalidade dessas construções no português europeu.
(1) “aqui na cidade tá com monte de mulher de cabelo laranja. Acho que as mulheres n entendem q ruivo só fica bonito
10
se for natural”
(2) “acho que no viveiro não posso nem sonhar em colocar [os periquitos] porque lá ta com minhas calopsitas!”
(3) “no avião tá com novas telas que tem acesso a wi-fi”

11

12

(4) “lá em casa tá com internet agora, de vez em quando de noite eu entro”

13

(5) “eu só vim pegar um balde emprestado, porque lá em casa tá com goteira nova”

14

(6) “comecei a filmar com meu cel, mas dentro do carro tava com pouca luz, o vídeo não tava mto bom, entao fomos
15
pra fora do carro”
(7) “lá na praia tá com Net e td, vou entrar por lá, mas n com tanta frequência”
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(8) “meu pai foi fritar o bife e na panela tava com açúcar e ele pensava que era gordura”
(9) “Jantei no shopping, tava com música ao vivo”
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(10) “aqui no Rio tá com uma chuvinha bem gostosa e o tempo tá bem fresquinho”
(11) “aqui no quintal tá com um enxame de abelhas”

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17

19

20

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130501161729AA4n3db, acesso em 11/07/2014.
http://forum.vidadeperiquito.com.br/t575-femea-arrumando-o-ninho, acesso em 11/07/2014.
http://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-idolos-shinee-its-you-475302/capitulo9, acesso em 11/07/2014
http://jornalmaisdom.blogspot.se/2011/07/especial-redes-sociais-nos-por-nos.html, acesso em 11/07/2014
http://anti-taxi.blogspot.se/2007/08/um-episdio-de-chaves-que-eu-gostaria-de.html, acesso em 11/07/2014
www.gpguia.net/viewtopic.php?f=141&t=14800&start=220, acesso em 11/07/2014
http://www.fotolog.com/otavio_mota/22479959/, acesso em 11/07/2014.
http://ask.fm/carolbfalcao/best, acesso em 11/07/2014
http://www.nicholasgimenes.com.br/2008/11/2008nov-curitiba-pr.html, acesso em 11/07/2014
http://minhacasaorganizada.wordpress.com/2013/10/31/creme-de-ervilha-maravilha/, acesso em 11/07/2014
https://twitter.com/Lays_Pontes, acesso em 11/07/2014
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2.2 Paralelos e contrastes com variedades africanas
ATIVIDADE 11: Acesse o endereço abaixo para assistir a uma entrevista com moradores de Luanda (Angola) sobre a
Gripe A. Atente para a fala das pessoas entrevistadas e identifique paralelismos e contrastes em relação ao português
brasileiro.
http://www.youtube.com/watch?v=8GdJ5FwGGAk

:: PARTE I ::
ENTREVISTADORA: sabe o que é gripe A?...
ENTREVISTADA: é tosse...
PAUSA - VOZES DE CRIANÇAS AO FUNDO
ENTREVISTADA: então gripe é que?... não é tosse?...
RISOS DE CRIANÇAS AO FUNDO
ENTREVISTADA: sai...
A ENTREVISTADA SE ABAIXA PARA APANHAR O QUE PARECE SER UMA
PEDRA.
ENTREVISTADA: tá falar com a pessoa... [como] é?...
VOZES AO FUNDO
ENTREVISTADA: gripe humana é que?... não é tosse?...
ENTREVISTADORA: onde é que ouviu?...
ENTREVISTADA: se onde é que ouvi?... a pessoa quando tosse... é que afinal?...
urrucurrucurru... depois última hora... de... quando [ trecho incompreensível ]
:: PARTE II ::
ENTREVISTADA: e vamos fazer como filha?... mesmo no táxi também tem gripe...
não tem?... então... tudo é mesma coisa... não vamos fugir doença...
ENTREVISTADORA: mas sabe como prevenir?...
ENTREVISTADA: epá!... vamos se provenir mesmo... que se provenir... se tem
mesmo... de gripe é gripe... mesmo em casa vai ter gripe...
:: PARTE III ::
ENTREVISTADORA: nunca ouviu falar da gripe A?...
ENTREVISTADA: hã?...
ENTREVISTADORA: nunca ouviu falar da gripe A?...
PASSAGEIRO NO ÔNIBUS: é a nova doença que tá... tá bater bué...
ENTREVISTADA: ah... [ hesitação ] eu ando a escutar nessa doença mas nunca...
nunca me pegou...
ATIVIDADE 12: Os dados abaixo foram extraídos de amostras de fala e escrita representativas de variedades do
português emergentes em Maputo, capital de Moçambique (Gonçalves, Perpétua. 2010. A génese do português de
Moçambique. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda). Para cada conjunto de dados, identifique paralelismos e
contrastes sintáticos com as variedades brasileira(s) e europeia(s) do português.
(1)

a. Ela nasceu dois filhos na Suazilândia.
b. Aquele rapaz evoluiu a sua aldeia.
c. Os olhos saíram lágrimas.
(Gonçalves 2010: 47)

(2)

a. Na minha casa não é longe.
b. Na nossa zona era fértil.
c. Em casa dele é aqui em frente.
(Gonçalves 2010: 143; 149)
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(3)

a. Chegaram num sítio, viram coelho mais um rato.
b. Levam pedras ali no buraco.
c. Minha mãe vai no serviço, volta do serviço vai no partido, do partido logo vai na cerimônia.
(Gonçalves 2010: 158;)

(4)

a. Voltou para no Maputo.
b. Escreveu uma carta para na PRM.
c. Eu vou para no rio pescar.
d. Leva uma pedra para na cova.
(Gonçalves 2010: 131; 158)

(5)

a. Nós corremos, fomos jardim.
b. Não tenho dinheiro para subir carro.
c. Não paro nenhum sítio.
(Gonçalves 2010: 159)

(6)

a. Então o pai e a mãe perguntaram os mais velhos “onde é que está a criança?”.
b. Ordenou os seus soldados para que fossem lá.
c. Era o comandante a explicar [algo] o tal major.
d. Chegou na sala, entregou o emissário a carta.
e. O salão Mendes comunica os seus estimados clientes que reabriu as portas.
(Gonçalves 2010: 48; 126; 127)
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Anexo 1:
Fonte para o estudo do português em Angola
(entrevistas com falantes de português em redes de TV angolana)
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Endereço de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=P7WIkUtnHCQ
Assunto: Adolescente de 15 anos deu á luz a trigêmeo
Tamanho do vídeo (em minutos e segundos): 2:43
Número de pessoas que falam no vídeo
- Entrevistador(es): 1
- Entrevistado(s): 3
Gênero das pessoas que falam no vídeo:
ENTR1 - Mulher
PART1 - Mulher
PART2 - Mulher
PART3 - Homem
Localidade: Bairro Capelanga
Fonte: TV Zimbo
ENTR1 - É adolescente que aos quinze anos de idade deu a luz a trigêmeos numa das ruas do bairro
Capelanga, Guilhermina [Gueve] conta que não sabe o paradeiro do pai das crianças e que a família
não tem condições para cuidar dos recém-nascidos, por isso pediu ajuda de um programa da rádio
[Cazenga].
PART1 - Os primeiros dia até nove meses não fiz consulta, nenhuma consulta, que eu querer que
meus filhos cresça em paz, com fé de Deus.
ENTR1 - Foi a tia de [an Gueve] que fez o parto dos trigêmeos quando iam a caminho do hospital já
que os pais da jovem não se encontram a viver na cidade capital.
PART2 - Neste momento não conhecemo o paradeiro da mãe, assim que o pai ele levo no Congo,
quando chegou lá começou [pocalisare] a miúda, queria lhe lhe tirar gravidez, a menina no aceito e
começou maltratare a menina com oito mese, a madrasta tirou passagem entregou na menina, volto
de novo aqui donde que ela estava, então é assim que chegou já os dia de dere parto, nos no tinhamo
forma, tentamo de leva no hospitale [no deu meio], chegou pelo caminho na estrada [pubrico], e
assim que a menina deu a luz.
ENTR1 - Foram estas condições que encontramos na casa onde vivem os trigêmeos, as imagens
falam por si. Solidário, o ministro do interior levou bens de primeira linha para os bebês e
[acrescente] que a família precisa de mais ajuda, por falta de condições, já que neste momento são
mais três crianças em casa.
PART3 - É uma ação que tenho desenvolvido com o grupo de jovens do Cazenga, ligados também a
a rádio Cazenga e temos recebido muitas solicitações de apoio, diferentes natureza, [...] tomamos
conhecimento acerca de duas semanas uma semana e meia [sensivelmente], surpreendemos o caso
de uma jovem de quinze anos an ter tido condições é surpreendente um parto de trigêmeos, de fato
situação interessante do ponto de vista an do que aconteceu, mas é também um dos bons momentos
para nós e manifestarmos nossa solidariedade em caso dessa natureza, e também aproveitar é
mensagem no sentido de outras pessoas de boa vontade poderem ajudar porque é uma família que
tem muitas necessidades, é a jovem portanto praticamente não estuda e ela tem [a quarta classe] só
não ta completa.
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ENTR1 - Eva, Adão e Evita, são os três bebês que nasceram numa das ruas do bairro do Capalanga
e são filhos de uma adolescente de quinze anos de idade, os trigêmeos encontram-se em bons
estados de saúde, e a família pede ajuda a sociedade civil.
________________________________________________________________________________
Endereço de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=J4oU7hs0COA
Assunto: Discussão entre vizinhas acaba em morte
Tamanho do vídeo (em minutos e segundos): 1:37
Número de pessoas que falam no vídeo
- Entrevistador(es): 1
- Entrevistado(s): 3
Gênero das pessoas que falam no vídeo:
ENTR1 – Homem
PART1 - Mulher
PART2 – Homem
PART3 - Homem
Localidade: Viana
Fonte: Jornal da Zimbo
ENTR1 - O incidente ocorreu no bairro Zona Verde, quarteirão quatro em Viana. Segundo
testemunhas a discussão aconteceu porque um dos clientes que consumia bebida em casa da vítima,
urinou junto a residência da suposta agressora, apesar dos pedidos de desculpas, a mesma não
aceitou e partiu para o ato.
PART1 - Ela me [engravata] pega uma das garrafas que o moço tava a beber [pra me dar com ela],
minha mãe não permite, minha mãe de me acudir, ela agarrou no cabelo da minha mãe começar a
puxar, elas eram quatro e só era com a minha mãe, depois os d os moços tavam a beber acudira,
depois de separar a luta, só levamo minha mãe no quintal, minha mãe morreu, não falou mais nada.
PART2 - Essa senhora que matou a minha esposa, [sendo] não gostava da minha mulher, o maior
problema é me é esse vende de cerveja. Várias briga, só que minha esposa sempre evitava, que ela
falava memo é que que aqui que no pleno público um dia vou te matare.
ENTR1 - Segundo os soldados da autópsia a morte foi provocada pelo uso de objetos contundentes,
esse tio da vítima diz que a família da acusada recusa-se a assumir as despesas.
PART3 - O esposo ainda está emitente, e está aqui a faltar respeito de um quão todos estão
assentados, ele não não quer se assentare, diz que não mandei ninguém matar ninguém. Tamos a
informação de estar na [esquadra], não tamos certos tai na na na Viana.
ENTR1 - Nessa altura a residência da pessoa implicada no crime está abandonada, de acordo com o
comando de divisão da polícia de Viana, a instrução do processo está a ser acompanhado pela
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direção policial de investigação criminal que nos próximos dias fará um pronunciamento sobre o
caso.
________________________________________________________________________________
Endereço de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=VeV4zqYUQ5I
Assunto: Mulher... Pode trabalhar de noite?
Tamanho do vídeo (em minutos e segundos): 3:04
Número de pessoas que falam no vídeo
- Entrevistador(es): 1
- Entrevistado(s): 6
Gênero das pessoas que falam no vídeo:
ENTR1 - Mulher
PART1 - Homem
PART2 - Mulher
PART3 - Mulher
PART4 - Homem
PART5 - Homem
PART6 - Mulher
Localidade:
Fonte: TV Zimbo
ENTR1 - Quando pensamos na noite associamos muitas vezes a nossa caminha e ao nosso sonho
descansado, ou a diversão em festas ou lugares de lazer. Esquecemos muitas vezes que nesse
momento estão várias pessoas nos seus postos de trabalho, mas com certeza os filhos, maridos e
outros familiares de mulheres nessa situação não esquecem. Vamos ouvir as opiniões de nossos
interlocutores relativamente as implicações destes estilo de vida noturno de trabalhadoras na relação
com seus familiares. É, na sua opinião acha que o horário noturno pra mulheres pode ter alguma
influencia negativa é na relação com com os maridos e filhos?
PART1 - Bem se houver se houver alguma influencia negativa tão nos hospitais não haveria
funcionárias a a trabalhar durante vinte quatro [são] vinte e quatro. As mulheres devem contribuir
para a nação e para o para a a sociedade, país precisa das mulheres.
PART2 - Acho que uma coisa muito difícil, é melhor as mulheres trabalharem só noturno de dia e
de noite ficar com su com seus filhos em casa e seu esposo.
PART3 - Prejudica o seu familiare, assim tipo os nossos filhos, as vezes precisam das mães né? E
também é de se entender que existe o horário noturno, por exemplo os há mulheres que trabalham a
noite ou que estudam de noite e se [calhar] não tem outra alternativa né?
PART2 - Há [precações] que acontece a noite e preferencia a mãe estar ao lado do que o pai. Ou as
vezes o pai também trabalha de noite e impossibilita os filhos ficarem em casa sozinhos, isso fica
muito mal.
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PART4 - Penso que não, mas isso depende muito da forma como cada casal enfrenta esse tipo de
situação né? Mas eu creio que se houver uma conversa entre os dois isso não influencia de modo
algum.
PART5 - Acho que no no no no interfere muito porque depende muito a aquelas mulheres que é...
tem duplo papel na na na na na família que são são mãe, são são pa pai de is is e são mãe e imagina
ela na numa numa numa relação em que o marido não trabalha a mulher tem que trabalhar pa, o
homem nesse caso tem que sujeitar né opa, a família tem que entender que a mulher tem que
trabalhar de noite pra dar comida na casa.
ENTR1 - E concorda que uma mulher tenha um horário noturno?
PART6 - Não, não concordo. Porque há muitas senhoras que trabalham esse horário tem muitos
problemas nas suas relações, alguns tem bebê, deixam os bebês com os maridos, chega em casa o
marido não fica feliz com esse tipo de situação, porque pa uma mulher tem que ter um horário
próprio, das nove as dezesseis ou dezessete, agora trabalho noturno eu acho que num é certo, uns
acaba a ceder porque está a precisar, proque que se fossem pra isso elas não aceitariam.
ENTR1 - Além de poder ter fortes implicações na vida familiares dessas mulheres, as vantagens tal
como benefícios financeiros, jornadas mais curtas e melhores folgas semanais, podem não superar
as desvantagens das atividades elaborais noturnas.
_______________________________________________________________________________
Endereço de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=a1z2tKkk_iA
Assunto: Série de reportagem sobre estradas de Luanda
Tamanho do vídeo (em minutos e segundos): 4:07
Número de pessoas que falam no vídeo
- Entrevistador(es): 1
- Entrevistado(s): 4
Gênero das pessoas que falam no vídeo:
ENTR1 - Homem
PART1 - Homem
PART2 - Homem
PART3 - Homem
PART4 - Homem
Localidade: Luanda
Fonte: TV Zimbo
ENTR1 - Água, capim, algas, lixo, pontes adaptadas e...
PART1 - Peixinhos aqui que até as crianças vem praqui, [distraem-se esta], ficam aqui distraídas,
apanham aqui [braguese que ele se braguese] que que que aqui [...] sapos.
ENTR1 - É assim na rua Senado da Câmara, na separação entre o bairro [Marçal] no Distrito do
Rangel e o dos Combatentes no Distrito do Sambizanga. Uma imagem nada agradável de se ver,
preocupantes e com evidências claras do perigo que pode causar a saúde dos municípis desta zona
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de Luanda. As reclamações são constantes e alguns moradores chegam mesmo a questionar se elas
são ouvidas. O certo mesmo é que as intervenções tardam.
PART2 - Se vere por exemplo naquela via dali de São Paulo, eles meteram [da lá maquina], a
máquina fica ai de durante das sete até doze hora, eles faze só faze uma e umas escavação ali depois
param vão se embora, até agora tamos assim, é um monte de mosquito, e há muita patologia que ta
acontecer aqui do por causa do [...]
ENTR1 - Já se faz alguns anos que a via deixou de ser a a alternativa para os automobilistas que
saem da avenida [Ogiarrenda] para Angola [Quiluans]. Muitas viaturas até chegaram a entrar no
troço mas de lá nunca mais saíram. Aqui os moradores fazem de tudo para tentar inverter o quadro,
campanhas de limpeza são promovidas e pontes são adaptadas para garantir a circulação. Mas
parece que o esforço tem sido em vão.
PART3 - Todos os dias já é minha travessia, eu moro aqui nos Combatentes e pra ir visitar a minha
família tem que atravessar aqui pra ir pra lá. Sinceramente não compreendo como é que o estado
não estar ver isso, esse estado lastimável que aqui está. É péssimo!
ENTR1 - [Tchico] vive no {Marçal] há alguns anos e recorda que a Senado da Câmara já foi das
mais lindas ruas de Luanda. O veterano até teve saudades de [juntas de estradas]e nao ts seu
trabalho feito pelas antigas empreiteiras de estradas como a [pá vitera].
PART3 - Quando o governo manda fazer uma coisa, ele tem que ta no terreno pra poder fiscalizar,
[ajunto to] uma das estrada, ou seja, pá [vitéra] fazia as estradas normais, normalmente, agora até os
até os chineses também que chegaram há pouco tempo, também já estar imitar o a Odebrecht de
cavar as estradas, conforme no Brasil a estrada deste ta cheio de água, é conforme também querer
profundar aqui nossa cidade.
ENTR1 - Em rua Senado da Câmara e a doze de Julho no Sambizanga, sempre tiveram algo em
comum, sucessivas reabilitações ao que se sucedem [ain] sucessivas degradações. Esta situação
acontece com muitos automobilistas que sem hipóteses, por que esta é a alternativa são obrigados a
colocarem as suas viaturas em vias como esta, onde as águas e os buracos dão-lhe as boas-vindas. O
pior é que a fatura muitas vezes é alta.
PART4 - Ta muito péssimo, todo mundo aqui até foge, num chega bem em casa, tem escu deixar o
carro do outro lado pa poder chegar em casa.
ENTR1 - Por pouco o pior não aconteceu a Evaristo Francisco, mas está claro, transitar pela Doze
de Julho e outras vias alternativas do Sambizanga, há que se ter muito cuidado e algum dinheiro no
bolso.
________________________________________________________________________________
Endereço de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=yd9h0tbfQ30
Assunto: Assalto
Tamanho do vídeo (em minutos e segundos): 1:53
Número de pessoas que falam no vídeo
- Entrevistador(es): 1
- Entrevistado(s): 2
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Gênero das pessoas que falam no vídeo:
PART1 - Mulher
ENTR1- Homem
PART2 - Homem
Localidade: Bairro da Fubu
Fonte: Jornal da manha TVZimbo.flv
{ Aparece uma mulher em prantos, falando coisas incompreensíveis }
{ A entrevista é dada com muitas vozes ao fundo }
ENTR1 - Tudo começou quando Suzana, amiga de Joana, tia da vítima, chamou a sua companheira
de negócios para mais uma jornada de trabalho. A amiga respondeu e quando abriu a porta deparouse com três indivíduos armados.
PART1 - [assim] eu sai pra ir chamar outro, ele [bandido] já encontrei aqui. [Assim ele] gritar,
gritar tia Suzana socorro. Eu cheguei aqui moço ta tira tiro não estouro já o fuzil. Ele tá com o
calção dele, um um um um um que cam/ casaco preto, e chapéu hã. Assim que fugiu eu foi
perguntar [mágina] caçula: Caçula ei que? Ele me encontrei [fora], eu sai fora, foi despeja [que o
Cicinho] na casa de banho, pra me tirar [fest] fora, moç[a/o] encontrei fora. Ele então foi lá [di]
olha: tia não se mexa e que isso é [azare] tia Suzana [...]. Moço ta tira tira, não estores um fuzil pra
ir vender. Porque esse negócio tem que ser da manhã.
ENTR1 - Não roubaram nada?
PART1 - Levou umas botija, matou Quiamaceda, e levou minhas botija.
ENTR1 - O marido de Suzana, companheiro de negócios de Joana ainda tentou socorrer a vizinha,
mas um disparo em direção a sua porta fez recuar.
PART2 - Eu quando escutei desses tiros, o coração não não ficou mais no no lugar. Sei que não, a
mulher assim já lhe mataram, tentei de abrir porta pra ver, me deram também um tiro. Fechei mais a
porta, quando vi o vizinho que tava a buzinar ai eu dei conta, não, aquele mais velho é tropa. Criei a
coragem, sa/ abri a porta, sai fora, [...] cesto, já apanhei aquele cesto da minha mulher, vê também
aqui, controlei a área, [...] só entrei dentro e a menina estendida.
ENTR1 - O pai da Luiza, a falecida, acabara de chegar a Luanda para visitar a filha que vivia com
sua irmã e foi surpreendido com a notícia. Luiza José tinha acabado de completar dezoito anos e
vivia com a sua tia pelo menos sete anos. A tia de Luiza que também foi atingida numa das pernas
recebe assistência médica no hospital geral de Luanda.
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Anexo 2:
Anúncios de jornais do século XIX
1875-1877 (Campinas/SP, Brasil)
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LOTERIA DA CORTE
Escriptorio á rua Direita N.1 B
Acham-se á venda os bilhetes da 591 loteria.
A roda deve andar a 4 de Novembro.
Chegou a lista da 227 loteria. 27
Todos os bilhetes que forem vendidos nesta casa ga- | rantidos [garantidos], se sahir o mesmo dinheiro
tem direito á garan- | tia [garantia] grátis, quando o comprador queira trocar por outro | da loteria
seguinte.
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THEATRO S. CARLOS
SOCIEDADE EMPRESARIA DE ZARZUELAS
Recita extraordinaria
HOJE
Domingo, 31 de Outubro de 1875
Subirá á scena a linda e applaudida zarzuela em tres actos, letra de | Camprodon e musica de Barbieri,
intitulada:
EL RELAMPAGO
Personagens Actores
Henriqueta ...... D. Purificação.
Clara ....... D. Aguilar.
Leon ....... Sr. Aragon.
Jorge ....... Sr. Diez.
31

Coro geral de negros.
A scena passa-se na ilha de Cuba na cidade de Matanzas (actualidade)
O resumo da opera vende-se no bilheteiro do theatro, a 1$000
Principiará ás 8 1/2 horas.
Segunda-feira, 1º de Novembro
Recita extraordinaria
BENEFICIO DA SOCIEDADE
Artistica Beneficente
Subirá á scena pela ultima vez a muito applaudida opera em tres actos, | poema de d. Emilio Alvares, e
musica do immortal maestro Donizetti, intitu- | lada [intitulada]:
A FILHA DO REGIMENTO
Personagens Actores
Maria, cantineira .... D. Purificação Avila
Marqueza de Verkenfiel ... D. Christina Aguilar.
Sulpicio, sargento .... Sr. Ortiz.
Antonio, aldeão .... Sr. Aragon.
Ortensio, mordomo ... Sr. Diaz
Cabo Frantz .... Sr. Subias.
Aldeãs, aldeões, militares, damas, etc.
Principiará ás 8 1/2 horas.

32

Diário de Campinas – 3 de novembro de 1875 – p. 4

THEATRO S. CARLOS
A distincta companhia lyrica italiana, que teve | tanta aceitação no imperial theatro de D. Pedro II, no | Rio
de Janeiro, chegará a esta cidade em fins do mez de | Novembro.
PESSOAL DA COMPANHIA:
Primeira dama absoluta .... Sra. Augusta Cortesi.
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Primeiro tenor absoluto .... Sr. Leopoldo Signoretti.
Primeiro barytono absoluto ... Sr. Girolamo Spalazzi.
Primeiro baixo absoluto ... Sr. Giogio Mirandola.
Primeiro baixo generico .... Sr. Trivero
Dama comprimaria .... Sra. Marrelli.
Tenor comprimario .... Sr. F.A. da Silva.
Segunda dama ..... Sra. Luiza Canepa.
Segundo baixo ..... Sr. Pizzi.
CORPO DE CORISTAS:
Primeiro tenor ..... Sr. Conde.
" " ..... Sr. Garcia.
" " ..... Sr. Carlo Marzocchi.
" " ..... Sr. E. Duarte Rego.
Primeiro baixo ..... Sr. Henrique Canepa.
" " .... Sr. Carlo Batat.
" " ..... Sr. Pedro R. Prevot.
Ponto da musica, sr. Augustin Lombardo.
Mrª. al piano sra. Mariana P. de Mirandola.
Primeiro violino concertista, sr. Marrelli.
Scenographo, sr. P. P. Prevot.
O conhecido baixo, sr. G. Mirandola, director da dita companhia, offerece a | este respeitavel publico 12
representações de assignatura, nas quaes dará dous | espectaculos de cada opera, que serão as seguintes:
A sublime opera em 4 actos do celebre maestro C. Gaetano Donizetti:
Lucia de Lammermoor
A sempre tão applaudida opera buffa em 4 actos, do immortal maestro | Giaechino Rossini, intitulada:
O BARBEIRO DE SEVILHA
A grandiosa e sentimental opera em 4 actos, de Donizetti:
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A FAVORITA
A tão afamada opera em 4 actos, do celebre maestro Verdi:
ERNANI
A grandiosa e guerreira opera em 4 actos do immortal maestro Vincenzo | Bellini:
OS PURITANOS
Bem como o RIGOLETTO, do maestro Verdi, o POLIUTO, | do maestro Donizetti.
As pessoas que quizerem assignar, podem dirigir-se ao sr. José de Souza Tei- | xeira [Teixeira], no hotel do
Commercio.
Preço da assignatura para as doze funcções:
Camarotes de 1ª ordem, com seis entradas. 160$000
Camarotes de 2ª ordem, idem ... 160$000
Cadeiras ....... 30$000
Preço de cada funcção:
Camarotes de primeira e segunda ordem . 15$000
Cadeiras ...... 3$000
Entrada geral ...... 1$000
Galerias ....... 1$000
A assignatura será paga adiantada, metade à chegada da companhia e outra | depois dos seis primeiros
espectaculos.
No bilheteiro vender-se-ha os libretos das operas, em portuguez e italiano.
Chovendo meia hora antes de principiar o espectaculo, ficará transferido | para o dia seguinte.
O director, GIORGIO MIRANDOLA.
Typ. do DIARIO DE CAMPINAS, rua do Commercio n. 41.
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José Maria da Costa Wilck, residente | neste municipio, declara nada dever | a pessoa alguma tanto nessa
como em | outro qualquer lugar, porém se alguém | se considerar credor queira apresentar | suas contas
no prazo de trinta dias que | sendo legaes serão pagas pontualmente.
Campinas, 2 de Novembro de 1875. – | José Maria da Costa Wilck. 3 - 1
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A Gl .·. do Sup.·. Arch.·. | do Un.·.
Aug .·. e Resp .·. Loj .·. Cap.·. Inde- | pendencia [Independencia] ao Or.·. de Campinas.
Hoje 3 do corrente haverá sess.·. | magn.·. para iil.·. e in.·., às horas e lu- | gar [lugar] de costume.
Pede-se o comparecimento de todos (ilegível) .·.
Sob.·. Prine .·. R. Vergniand
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Na rua da Constituição, entre os ns.| 48 e 50, dá-se comida, café e dor- | midas [dormidas] por preços
commodos, tanto para | passageiros como para outras pessoas | que queiram.
3- 1
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ESCRAVOS FUGIDOS
Fugio, no dia 31 de Outubro, o es- | cravo [escravo] João, alto, de 20 annos, boa den- | tadura [dentadura],
com pouca barba e boas feições, | pertencente a João Mac Intyre (ameri- | cano) [americano], morador na
Rocinha; foi com- | prado [comprado] no Rio, levando tambem uma | trouxa, chapéo preto, calça de
casimira | e camisa de baeta.
Geraldo, de 22 annos, pouca barba, | boa dentadura, estatura baixa, bem feito | e retinto, levou chapéo de
palha, calças | de algodãosinho e camisa do mesmo; foi | comprado no Rio e fugio da Rocinha de | João
Mac Intyre (americano) no dia 31 | de Outubro. 3 – 1
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Muita Attenção
AOS
SRS. FAZENDEIROS
Na fazendá do Sr. Julio Cosar de Cer- | queira [Cerqueira] Leite, estão para vender-se 11 | escravos proprios
para o serviço de la- | voura [lavoura], sendo 2 escravos com aptidão | para o serviços domestico, e mesmo
com | prestimo para lavar, emgomar, e 9 ne- | gros [negros] sem defeito, e de idade de 9 á 28 | annos,
quem quizer compral-os entenda- | se [entenda-se] com o mesmo que tem autorisação | para vendel-os;
por isso quem quizer | póde dirigir-se á sua casa para vêr e | tratar. 10-6
Campinas, 20 de Outubro de 1875.
Joaquim Galvão de Campos.
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Chegados ultimamente
Gorgorões de seda branca, preta ; se- | tins [setins] macáo de todas as côres, rendas de | seda e de lã com
vidrilhos, franjas com | vidrilhos, paletots de casimira preta, | velludo de seda preta em peça, chapéus | de
sol com cabo de metal, muito moder- | nos [modernos], chapéus de sol, pretos, com cabo | de bengala,
para senhoras. 5 - 3
Casa da Lua
36- RUA LUZITANA - 36
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MEDICAMENTOS HOMŒOPATHICOS
Unico deposito nesta cidade
45 A RUA DO COMMERCIO

45 A

José de Araujo Roso
Tem sempre grande sortimento de medicamentos em | tinturas e globulos, em vidros avulsos, em caixas de
| 12, 18, 24, 30, 36 e 40 vidros, assim como opodeldoe | de arnica, bryonia e rhus.
Esses medicamentos são do antigo e conhecido labo- | ratorio [laboratório] dos drs. Cochrano & Pinho, do
Rio de Janeiro.
Medicina domestica homœopathica pelo dr. Laurie, | 2 vol. em 8º.
CAMPINAS
100 – 11
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TINTA PRETA E VIOLETA
PARA ESCRIPTURAÇÃO
Garante-se a qualidade
A melhor tinta que até hoje se tem | fabricada, composta por R. L do Canto, | é de uma côr inalteravel e
fixa, não | contendo mineraes que com o correr do | tempo a prejudiquem.
Esta excellente tinta que tanto con- | ceito tem merecido do publico, tanto | aqui como em Portugal, achase á venda | nesta cidade nas seguintes casas:
Deposito geral, rua da Constituição | n. 62
Rua da Constituição ns. 12, 14 A e 28.
Rua de S. José ns. 30 e 16.
Rua do General Osorio ns. 19, 96, 78 | e 82.
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Rua da Cadêa ns. 44 e% 41.
Rua do Regente Feijó ns. 25, 33, 59, | 106 e 124.
Rua da Flôres ns. 7 e 15.
Rua Formosa n. 48.
Rua do Portico ns. 19, 56 e 62.
Rua da Ponte n.22
Largo da Matriz Velha n. 37.
Rua do Commercio ns. 42, 76, 65 e 57.
Rua Direita ns. 55, 119 e 64.
Rua de S.Jõao (atraz do theatro) | ns. 18 e 26.
Rua do Barreto Leme n. 33.
Rua Luzitana ns. 59 e 83.
Largo do Rosario n. 74 A.
Vende-se por litro e em garrafas, | sendo para negocio no deposito geral | faz-se abatimento no preço 103
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Seguros para isenção do serviço militar
Annexos á caixa geral | de economia da
MUTUALIDADE
Na agencia desta associação, á rua | do Goés n. 18, estão á disposição dos in- | teressados [interessados]
os prospectos explicativos | dessa operação, que serão distribuidos | gratuitamente, bem como ahi dar-se| hão [dar-se-hão] as informações precisas.
30-5 O agente, Alberto Müller.
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Padaria
Vende-se a padaria da rua do Rosario | n. 30 com todos os utensilios o alguns | generos. O motivo da venda
é por seu | dono não poder estar presente. Vende- | se [vende-se] por menos do custo, negocio decidido ;
| o aluguel da casa é muito em conta e a | casa está segura pelo tempo que quizer ; | tem boa agua e està
collocada em uma | das ruas melhores desta cidade. Quem | pretender dirija-se ao Sr. Manoel dos |
Santos, rua do Regente Feijó n. 42, para | tratar. 5-2
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FUMO
Flore & Irmãos vendem hoje na pra- | ça [praça] do mercado uma partida de excellen- | te [excellente]
fumo para cigarros, por preços muito | rasoáveis.
E convidam aos srs. Negociantes, a ve- | rificarem [verificarem] isto. 3-2
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ESCRAVOS FUGIDOS
Maximo, 42 annos mais ou menos, | pardo, estatura regular, cheio de corpo, | falla grossa, mal encarado,
tem um pe- | queno [pequeno] golpe na testa e outro abaixo dos | olhos à maneira de um verruga, já |
está principiando a branquear, tem falta | de um ou dous dentes na frente, andar | socegado, pisa para
dentro, é lavrador | de madeira.
Libania, 26 annos, preta, estatura | menos que regular, face delicada, ca- | bello [cabello] côr de fumaça,
pescoço fino e | comprido, boa dentadura, bem feita de | corpo, olhar visageiro. Quem os pren- | der
[prender] e trouxer a esta fazenda será grati- | ficado [gratificado] com 150$000.
Fazenda da Boa-Vista em Mogy-mi- | rim [Mogy-mirim], 26 de Outubro de 1875. 10-2
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Casa do Sol
Villares & Queiroz, acabam de rece- | ber [receber] um lindo sortimento de chapeus de | tourquoise pretos
para senhora de gos- | tos [gostos] modernissimos, a 24$000. 6
38 Rua Luzitana 38
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Diogo Amaral & C., chegados ultima- | mente do Rio de Janeiro com um grande | sortimento de fazendas
de apurado gosto, | compradas nas mais importantes casas, | a dinheiro, offerecem-o á concurrencia | da
sua numerosa freguezia ; e, tendo de | receber, mensalmente, todos os artigos que alli apparecerem de
novidade, tanto | em fazendas como armarinho, pedem a | todas as pessoas que os costumam hon- | rar
[honrar] com a sua frequencia o favor de vi- | sitar [visitar] o seu estabelecimento, onde en- | contrarão
[encontrarão] innumeraveis artigos por
Preços baratissimos
CASA DA LUA
(Antiga Ao Bravo de Veneza)
26 RUA LUZITANA 26
5- 3
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Fogões economicos
Os mais modernos e de todos os ta- | manhos [tamanhos], vende-se no primeiro deposito | de fogos
economicos e generos ameri- | canos [americanos] na rua do Commercio n. 47
12- 9
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Já chegou
Quasi todo o sortimento comprador ul- | timamente [ultimamente] no Rio de Janeiro para a
36 – RUA LUZITANA – 36
Casa da Lua
5-3
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Francisco Perpetuo Saraiva recebe | encommendas de madeiras e manda tirar | á vontade do comprador,
por preços | commodos. 10-6
42 A Rua Luzitana 42 A
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Piano à venda
Vende-se um piano de Herz em muito | bom estado e por commodo preço, na | rua do Commercio n. 23
(ilegível)
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Grande reducção de preços !
PANNOS DE ALGODÃO
DA
FABRICA DE TECIDOS
DO
MAJOR DIOGO ANTONIO DE BARROS
EM
S. PAULO
Vendem-se em casa de
WHITAKER & C.
RUA ONZE DE AGOSTO
55

Unico deposito dos pannos desta | fabrica, nesta cidade
Vende-se só a dinheiro, mas pelo | mesmo preço que se vendem na fabrica, | a saber:
Em peças De 6 até 8 | fardos Mais de 8 | fardos
1ª qualidade a

$470

$450

$440

3ª qualidade a

$130

$410

$100

9
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Chapéos e toucadinhos
Pretos e de côres, acaba de chegar | um grande sortimento em casa de 6—2
LEON HERTZ
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Queijos de Caldas
Chegaram de excellente | qualidade á casa de Motta & | Mello, rua Direita esquina | da Formosa. 3-1

58

Diário de Campinas – 3 de novembro de 1875 – p. 2

MORAES & C.
55 Rua de Santo Antonio 55
Recebem á commissão, café, algodão e | outros quaesquer generos da provincia.
Tambem se encarregam de despachar | mercadorias vindas do Rio de Janeiro | para fazer seguir a seu
destino.
SANTOS
20-1
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Joaquim Pacheco Bonilha manda ce- | lebrar [celebrar] uma missa pelo repouso eterno de | sua fallecida
esposa Olegaria Pacheco | Bonilha, quinta-feira 4 do corrente, ás | 8 horas da manhã, na igreja do Rosario,
| setimo dia do seu passamento, e convida | a assistir a este acto de religião a todos | os seus amigos,
conhecidos e pessoas | caridosas.
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MAGNETISMO
Acaba de chegar a esta cidade a som- | nambula [somnambula] extra-lucida, que tão grande | reputação
adquirio na Europa e na ca- | pital [capital] deste imperio, em companhia do | seu esposo, professor de
magnetismo.
Trata especialmente a lepra, as di- | versas [diversas] molestias da pelle e as do utero ; | e igualmente
qualquer outra molestia.
Garante-se a cura da lepra, sarna, | impigem, etc., e faz-se trato para o | curativo.
Trata-se tambem por correspondencia | e transporta-se ao domicilio.
Dá-se igualmente lições de magne- | tismo [magnetismo]. 15-1
CONSULTORIO
NO
HOTEL ORIENTAL
RUA DO COMMERCIO
(ENTRADA INDEPENDENTE)
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DAS 10 HORAS DA MANHÃ A´S 4 HORAS DA TARDE
Falla-se portuguez, francez, allemão, | hespanhol e italiano.
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Pechincha
Quem quizer comprar dous animaes, | de sella, bons e bem baratos; dirijam-se | à casa dos srs. Samuel A.
&. A. G. Julio, | largo do Rosario.
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LOTERIAS DA CORTE
ESCRIPTORIO – RUA DIREITA N. 1 B
Vendem-se bilhetes de todas as 6 loterias mensaes
EXTRACÇÂO DE 5 EM 5 DIAS
Acham-se à venda os bilhetes da 639 loteria.
A roda deve andar a 10 de Novembro.
Chegou a lista da 637 loteria. 167
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Couto e Cª. abriram uma | casa de com- | mercial [commercial] á rua do Commercio n. 54 pla- | ca [placa];
teem sempre para vender assucar | de todas as qualidades e outros ge- | neros [generos] do poiz,
molhados etc.
3-2
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LIVROS
Historia de Gil Braz de | Santilhana, por Lesage, traduc- | ção [traducção] portugueza, 4 volumes encader- |
nados [encadernados] e com gravuras, -10$000.
Apontamentos biogra- | phicos [biographicos], para a historia das cam- | panhas [campanhas] do Uruguay
o Paraguay, 1 | volume encadernado, com os retratos | dos individuos que mais se distingui- | ram
[distinguiram] na guerra, - 6$000.
Novo secretario portu- | guez [portuguez], com modelos de cartas sobre | todos os assumptos, de
Roquete, 1 vo- | lume [volume] encadernado, -3$500.
Codigo do bom tom, ou | regras de civilidade, de Roquete, 1 | volume encadernado e com estampas |
coloridas,-3$500.
Armazem de conheci- | mentos [conhecimentos] uteis, ou colleção de | tratados, receitas e invenções de
uti- | lidade [utilidade] geral, por F. S. Constancio, 1 | volume encadernado , - 3$000
Historia da civilisação | na Europa, por mr. Guizot, ver- | são [versão] do marquez de Souza Holstein, 1 |
volume encadernado, - 6$000.
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Os mysterios do Palais- | royal [Palais-royal], romance por X. de Monte- | pin [Montepin], 1 volume
encadernado, - 6$500.
Corina ou A Italia, por | Mm. de Stae`l-Holstein, 4 volumes | encadernados, -8$000.
Os guerrilheiros da | morte, romance por Pinheiro Cha- | gas [Chagas], 1 volume encadernado, -3$000.
Margarida Pasterla, ro- | mance [romance] por Cezar Cantu, 1 volume | encadernado, - 3$500.
Livraria Internacional
Rua do Commercio
CAMPINAS
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PANNO DE ALGODÃO DA FABRICA
DO
MAJOR DIOGO DE BARROS
EM
S. PAULO
Vende-se no deposito n’esta cidade em casa de Amaral Souza & Comp. | rua Direita n. 1
1ª qualidade 410 o metro.
2ª qualidade 370 o metro.
De dous fardos para mais fazer-se a batimento. 30-5
VENDAS A´ DINHEIRO
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REMEDIOS
HOMOEOPATHICOS
VINDOS DE PARIZ
PARA O CONSUTORIO
DO
DOUTOR CARLOS MARQUOIS
REDUCÇÃ DE PREÇOS
Caixa com 60 medicamentos em tintura ... 60$000
“ com 36 “ “ ... 42$000
“ com 24 “ “ ... 33$000
“ com 60 “ em globulos .... 60$000
69

“ com 30 “ “ .... 33$000

“ com 36 tubos “ ... 22$000
“ com 24 “ “ .... 18$000
“ com 12 “ “ ... 8$000
Vidros com 1/2 onça de legitima arnica ... 1$500
Vidros com 1/2 onça do carobinha ... 2$000
Os vidros das caixas de tinturas são grandes.
Todos estes remedios, vindos directamente do laboratorio de um dos mais | distinctos medicos de Paris,
não se podem confundir com outros adulterados | que vulgarmente se vendem. Aos snrs. Fazendeiros é
indispensavel uma caixa
A` VENDA NA LIVRARIA INTERNACIONAL
RUA DO COMMERCIO – ESQUINA DA DO CARACOL
10-3
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O VERDADEIRO
FABRICANTE, CONCERTADOR E AFINADOR
DE
PIANOS
J. F. Hosmann, de volta do interior, continúa a of- | ferecer [offerecer] seus serviços ao respeitável publico
de Campi- | nas [Campinas], do qual é muito conhecido.
Já ha muitos annos conhecido em todo o imperio do | Brasil e muito acreditado pela perfeição do seu
traba- | lho [trabalho], tendo trabalhado em 1859 em serviço da familia | imperial, espera merecer das
respeitaveis familias | campineiras o mesmo credito que tem gosado até hoje.
Os concertos por mim feitos ou afinações são ga- | rantidos [garantidos].
Os preços são os mais convenientes possivel, segun- | do [segundo] o estado do piano.
12-10
RESIDENCIA
41- RUA DO REGENTE FEIJO` - 41
CAMPINAS
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OCULISTA
O DR` MOUEA BRASIL
Ex-chefe de clinica ophtalmologica | do professor L. do Wecker em Paris | devendo demorar-se por espaço
de um | mez nesta cidade pode ser procurado | no Aotel Oriental, do meio dia ás tres | horas da tarde. 102

72

Diário de Campinas – 4 de novembro de 1876 – p.4

ATTENÇÃO
Mestre alfaiate
27 – RUA DIREITA – 27
CASA DO GAUCHO
O proprietario deste estabeleci- | mento [estabelecimento], depois de longa pratica e es- | tudo [estudo]
na arte de córte, nas principaes | cidades da Italia, assim como na | côrte deste imperio, acha-se á dispo- |
sição [disposição] do povo campineiro, garantin- | do [garantindo] perfeição e pontualidade em seus |
trabalhos.
Para mais informações podem di- | rigir-se [dirigir-se] á casa dos srs. Bellinfanti & | Silva no largo da Cadêa.
27- RUA DIREITA -27
esquina da do Góes
AO GAUCHO
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A’ gl.·. do Sup.·. Arch.·. | do Un.·.
De ordem do Resp.·. Ven.·. da off.·. | Regeneração, faço sciente a todos os | obrel.·. da mesma off.·. que as
ses- | sões [sessões] econ.·. terão lugar ás terças fei- | ras [feiras], pelas 7 horas da noite.
O secretario.
Odorico Mendes, gr.·. 18.·.
3-2
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Brins de linho
Superiores brancos e de côres tran- | çados [trançados] modernos proprios para o calor, | chegaram à loja
do Pinto.
E` quem vende mais barato.
91- Rua Luzitana - 91

75

Diário de Campinas – 4 de novembro de 1876 – p.4

COSINHEIRO
Aluga-se um escravo, excellente | cosinheiro.
Quem precizar dirija-se á rua Di- | reita [Direita] n.4.
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ESCHOLA NOCTURNA
40- Rua da Cadêa – 40
Funcciona todos os dias uteis das 6 | horas ás 8 e meia da noite.
A entrada é franca á todos os cida- | dãos [cidadãos] que a quizerem freqüentar.
Os alumnos recebem gratuitamente | papel, livros, tinta, etc., etc., etc.
Antonio Martins
10-7
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VESTIDOS
O Pinto recebeu por conta de uma | casa importadora, um variado sorti- | mento [sortimento] de cortes de
vestidos já promp- | tos [promptos] de linho de duas côres, fazenda | de moda. Para todos unicos contra o
| calor.
Serão vendidos com grande abati- | mento [abatimento] na loja do Pinto.
E` quem vende mais barato.
91 – RUA LUZITANA-91
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Ao Publico
A` bem conhecida casa de Viuva | Couto e Filho acaba de chegar um | grande e escolhido sortimento de
fer- | ragens [ferragens], tintas, drogas e miudezas | d`armarinho, tudo de primeira quali- | dade
[qualidade], que se venderá por preços os | mais commodos possiveis.
Tendo nos feito este bonito sorti- | mento [sortimento] com o maior cuidado relativa- | mente
[relativamente] á qualidade dos generos e | quanto á sua variedade, podemos affir- | mar [affirmar] aos
nossos amigos e freguezes | que temos em nossa casa tudo que é | possivel desejar-se em estabelecimen| tos [estabelecimentos] d’esta ordem.
Viuva Coouto & Filho.
LARGO DO ROSARIO || 10-2

79

Diário de Campinas – 4 de novembro de 1876 – p.4

BONS LIVROS
Portugal e o socialismo, por Oliveira Martins, 1 volume, 4$000
Hygiene da alma, pelo barão de Feuchtersleben, traducção de | Ramalho Ortigão, um volume
encadernado, 2$800.
As raças historicas da peninsula iberica, pelo dr. Julio | de Vilhena, 1 volume encadernado 3$000.
Obras completas, de Nicolau Tolentino, 1 volume encadernado il- | lustrado [illustrado] por Nogueira da
Silva 7$000.
Recordações de Paris e Londres, por Julio Cezar Machado, | um volume encadernado, 3$000.
O seminarista, romance por B. Guimarães, 3$500
Em Paris, de Ramalho Ortigão, 1 volume encadernado, 3$00
Cantos nocturnos, por J. Barboza Rodriguez, impressão de luxo, | 1 volume, 3$500.
Canções da tarde, pelo conhecido poeta do Cancioneira João de | Lemos, 1 volume encadernado 3$000.
A Conspiração de Pernambuco, chronica brazileira por | Pinheiro Chagas, 1 volume encadernado, 3$000.
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Os nocturnos, por Guimarães Junior, com uma introdução do consº. | Alencar, I volume encadernado,
3$000
A instruccao nos Estados- Unidos, um grosso volume enca- | dernado [encadernado], 4$500.
O Brazil mystificado na questão religiosa, 1 volume | encadernado, 3$500.
Historia e tradicções da provincia de Minas, por | Bernardo Guimarães, 1 volume encadernado, 3$500.
O Garimpeiro, romance por Bernardo Guimarães , 1 volume encader- | nado [encadernado], 3$500.
O livro dos estudantes da lingua franceza, colligido por | Burgain, 1 volume encadernado, 3$000.
Alvorada, versos por Lucio de Mendonça, 1 volume encadernado, | 3$000.
Codigo civil portuguez, I volume encadernado, 8$000.
Os Trabalhadores do mar, romance por Victor Hugo, 6$000.
Historia do Paraguay, 3$000.
Na Livraria Internacional
Rua do Commercio
CAMPINAS
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ULTIMA NOVIDADE LITTERARIA
ANTES DE SOPRAR A` LUZ
(MOSAICO)
POR
Caspar da Silva
COM UM PROLOGO DO DISTINCTO POETA BRAZILEIRO
EZEQUIEL FREIRE
Um elegante volume, luxuosamente impresso
A` VENDA NA
Livraria Internacional
Rua do Commercio
CAMPINAS
Enviam-se exemplares pelo correio, registrados, por 2400
20-1
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COUTO & C.
abriram uma casa de | commisões à rua do Com- | mercio [Commercio] n. 52 placa; têm | sempre para
vender assu- | car [assucar] de todas as qualidades | e outros generos do paiz, | molhados, etc., etc.
3-1
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MEDICO OPERADOR
O dr. Antonio Spino- | la [Spinola] de Athaide pode ser | procurado para o exer- | cicio [exercicio] de sua
profissão | na casa de sua residen- | cia [residencia] á rua do Commer- | cio [Commercio] n. 40. 10—3
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Milho a 2$000
O alqueire, rua do Commercio | n. 137
4-3
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LOTERIAS DA CORTE
ESCRIPTORIO – RUA DIREITA N.1 B
Vendem-se bilhetes de todas as 6 loterias mensaes
EXTRACÇAO DE 5 EM 5 DIAS
Acham-se á venda os bilhetes da 639 loteria.
A roda deve andar a 10 de Novembro.
Chegou a lista da 673 loteria. :07
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Feijão a 2$500 | o alqueire, rua do Commercio n. | 137.
4-3
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AO BULE MONSTRO
Neste estabelecimento encontra- | se [encontra-se] sempre o mais complexo sorti- | mento [sortimento]
de molhados, louça, porcel- | lana [porcellana], criastaes, bandeijas, chá, con- | servas [conservas] inglezas
e francezas, e mui- | tas [muitas] miudezas que seria longo men- | cionar [mencionar], tudo por preços
muito com- | modos [commodos]. 3-3
48-Rua Direita – 48
CAMPINAS
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CASA
Vende-se uma na rua de S. Car- | los [Carlos] n.15 Campinas-Velhas, por | preço rasoavel, Para tratar na
mes- | ma [mesma] casa.
62-18
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Sociedade
ATHENEU LITTERARIO CAMPINENSE
PRESIDENTE INTERINO SR. S. PHILIDORY
Convido aos srs. socios para a ses- | são [sessão] ordinaria hoje ás 7 horas da nou- | te [noute] no Club
Semanal.
ORDEM DO DIA
1ª parte – Leitura de trabalhos, re- | cebimento [recebimento] de offertas e proposições de | socios.
2ª parte – These – As Irmãs de Ca- | ridade [Caridade] são uteis ou nocivas ao paiz?
O 1º secretario interino – J. Góes.
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ROUBO
Por este previne ao publico que | hontem, ás 2 horas mais ou menos | roubaram no abaixo assignado um |
collete com um relogio de ouro, cor- | rente [corrente] e medalha tambem de ouro; o | relogio é suisso,
meio chronometro, | trabalha em 15 pedras e dà corda | para esquerda. Roubaram mais | 200$000 em
moedas de 20$000 em | ouro, uma cinta vermelha de retroz.
Quem aprehender estes objectos ou | dér noticias certas será bem gratifi- | cado [gratificado].
Campinas, 2 de Novembro de 1876.
Antonio Francisco L. Martins.
2-1
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Toucinho mineiro
a 600 réis o kilo, rua do Com- | mercio [Commercio] n. 187.
4-3
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A` gl.·. do Sup.·. Arch.·. | do Un.·.
No dia 4 do corren- | te [corrente], haverá na offic.·. | Rg.·. Ses.·. Mag.·. de inic.·., | pelo presente são
avisados | os llr.·. da offi.·. para | comparecerem no dito dia | ás 7 ½ horas da noite, e | convidados os Ir
Ir.·. extra- | Log.·. para abrilhantarem | o acto.
Campinas, 1º de Outu- | bro [Outubro] de 1876.
O secretario, /Odorico Mendes, gr.·. 18.·.
3-2
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Bichas hamburguezas
muito superiores, chega- | ram [chegaram] ao salão dos DOSILU- | SOS [DOSILUSOS] 2-4
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GARTEN CONZERT
Sontag 5 October
Gartenrwsishaft Von J. Bomer in | S. Cruz
in der
Birebraurei
2-1
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Professor
Um moço allemão offerece-se para | leccionar em casas particulares, ou | em alguma fazenda as linguas
allemã, | franceza e ingleza.
Quem quizer utilizar-se de seus | prestimos deixe carta na typographia | desta folha com as iniciaes L.M.
3-1
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A` VENDA
Acham-se à venda na estrada que | vae desta cidade para Mogy-mirim, | vaccas de leite, bois mansos
proprios | para carros e um carro ainda em bom | uzo.
Quem pretender póde entender-se | com José Callisto de Almeida, no lu- | gar [lugar] acima indicado.
2-1
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CAPIM CATINGUEIRO ROXO
Nas ruas do Commercio, n. 1, Re- | gente [Regente] Feijó n.38 e Mercado 32, ven- | de-se [vende-se]
semente de capim catin- | gueiro [catingueiro] rôxo muito novo e de superior | qualidade.
12-1
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Casa á venda
Vende-se uma boa casa com | grande quintal perto da estação, | para informaçoes dirijam-se ao dono | da
casa n. 94, rua do Portico.
Campinas, 30 de Outubro.
Jade Sohmitz.
3-3
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CONCERTO
Haverá no domingo à tarde, 5 do | corrente, no conhecido Recreio Fa- | miliar [Familiar]
NA
Fabrica de Cerveja
DE
S. CRUZ
Continuando todos os domingos | em que o tempo permitir.
2-1
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S.P. de Beneficencia
Não se tendo organizado a Assem- | bléia [Assembléia] Geral no dia 20 do mez p. passa- | do [passado] por
falta de numero convido nova- | mente [novamente] todos os srs. socios a reunirem- | se [reunirem-se] na
segunda feira, 6 do corrente, em | casa do sr. presidente Francisco Gon- | çalves [Gonçalves] Ferreira Novo
ás 5 horas da | tarde.
O Secretario.
G. A. Villares.
2=1
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Candido Braga
COMPRA CAFE
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LEIAM! LEIAM!
Satisfaz-se promptamente quaes- | quer [quaesquer] encommendas de livros, qaer | para virem da Corte,
quer da Eu- | ropa [Europa], 2-2
RUA DO COMMERCIO
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CHARUTOS
Havanos legitimos Ham- | burguezes [Hamburguezes] e Nacionaes.
Qualidades superiores.
A` VENDA NA
Livraria Internacional
RUA DO COMMERCIO
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Cal de Sorocaba
Antonio Pitada, vende a 2$000 a | sacca de dois alqueiros, superior me- | dida [medida], dinheiro á vista.
5- Rua do Commerci. = 5
10-1
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Aluga-se
uma boa escrava, que lava, engomma | e cosinha, na rua Lusitana 48.
2-1
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Vende-se uma rapariga sadia e | prendada, muito propria para ama de| leite; na rua do Rosario n. 40 3-2
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Armazem do Veadinho
Queijos frescos de Caldas, che- | garam [chegaram] muito frescos a este estabele- | cimento
[estabelecimento], e se vendem muito baratos
34- Rua Lusitana – 34
(1.163) 4-3
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TRIBUNA AMPARENSE
No escriptorio do <<Diario de Campinas>> recebem- | se [recebem-se] assignaturas, annuncios e outras
quaesquer publi- | cações [publicações] para a <<Tribuna Amparense>>.
Tambem recebem-se as importancias de assignaturas, | etc.
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CONCASSOR DE CAFE
O abaixo assignado convida aos srs. fazendeiros | e a todas as pessoas que quiserem honrar com a sua |
presença, a assistirem a experiencia publica de sua | machina, domingo 4 de Novembro, ao meio dia, na |
officina do sr. Francisco Krug, rua de S. Carlos.
Campinas, 15 de Outubro de 1877.
M. CORREA DA ROCHA.
0 6-2

110

Diário de Campinas – 4 de novembro de 1877 – p. (ilegível)

AO NOVO GANGANELLI
SALAO DE BARBEIRO E CABELLEIREIRO
62- RUA DIREITA – 62
Francisco Donici, acaba de estabe- | lecer-se [estabelecer-se] na rua acima com loja de | barbeiro e
cabelleireiro. Trabalha em | cabellos e pentes em casas particula- | res [particulares], pelos ultimos
figurinos.
Na mesma casa ha um completo | sortimento de finissimas perfumarias, | escovas para dentes, unhas e
ca- | bellos [cabellos].
(1.165) 3-2
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CHACARA
Vende-se uma bem plantada e com | alguns arvoredos. O tamanho da cha- | cara [chacara] é de 370
palmos de fundo e 500 | de comprimento mais ou menos.
Vende-se ou troca-se por qualquer | sitio pequeno.
Quem desejar dirija-se a esta typo- | graphia [typographia] para tratar, ou com seu pro- | prietario
[proprietario] na rua da Ponte n. 64.
(0) 3-2
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FABRICANTE CONCERTADOR E AFINADOR
DE
PIANOS
J. F. Hosmann, de volta do interior, continúa a offerecer seus serviços ao respeitavel publico de Campinas,
do qual é muito conhecido.
Já ha muitos annos conhecido em todo o imperio do Brasil e muito | acreditado pela perfeição do seu
trabalho, espera merecer dias respeitaveis | familias campineiras o mesmo credito que tem gosado até
hoje.
Os concertos por mim feitos os afinações são garantidos.
Os preços são os mais convenientes possivel, segundo o estado do | piano.
Na mesma casa chegou uma machina nova da Europa para fazer to- | das [todas] as qualidades de Bordões
para piano não só para casas particulares, | como para concertadores e afinadores assim mais um lindo
sortimento de | tecidos de arame para encosto de piano
RESIDENCIA
Rua do Theatro em casa do sr. Christiano Tank
Campinas
1,128 12-7
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MARIA SPELTIRINI
Maria Speltirini, a celebre funambula que desper- | tou [despertou] a admiração geral de todas as cidades
que tem | visitado na sua peregrinação artistica, não quiz deixar | a illustrada provincia de S. Paulo, sem
apresentar os | seus assombrosos trabalhos ao intelligente publico da | nobre cidade de Campinas, na qual
dará somente
114

Uma unica funcção
não podendo demorar mais tempo pelos compromissos | que tem contrahido de visitar as differentes
provin- | cias [provincias] do norte do imperio.
A FUNCÇÃO TERA' LUGAR NO
Domingo, 4 de Novembro
No grande quintal da exm. sra. d. Maria Brandina | de Souza Aranha, na
RUA DIREITA
Esquina da rua Formosa
As cinco horas da tarde.
A HEROINA DO NIAGARA
A mulher maravilha do seculo
QUE NÃO TEM RIVAES
Apresentarà ao distincto publico campineiro os | mais difficeis trabalhos nunca vistos nesta cidade, fa- |
zendo [fazendo] sorprehendentes e arriscados exercicios, que | não ha no mundo homem nem mulher que
possa exe- | cutal-os [executal-os], que valeu à sra. Speltrini os elogios e ad- | mirações [admirações] do
publico e da imprensa de todas as cidades | que tem visitado e que a eminente funambula
Executarà pela primeira vez em Campinas
A RAINHA DO AR
Apresentará nesta funcção os seus melhores e | mais notaveis trabalhos que dezenas de milhares de |
espectadores admiraram e applaudiram quando ella | crusou a cachoeira do grande e ssombroso precipicio
| denominado
NIAGARA RAPIDS
Uma escolhida banda de musica abrilhantará o espetaculo, acompanhando a eminente funambula | com as
melhores peças do seu repertorio.
A grande area do quintal serà com esmero prepa- | rada [preparada], apresentando todo o aceio e as
precisas commo- | didades [commodidades] para receber as exmas. familias do illustrado | publico
campineiro.
Preços
Entrada com assento ... 2$000
Entrada geral .... 1$000
ADVERTENCIAS IMPORTAMTES
115

O espectaculo principia absolutamente à hora indicada.
As portas do quintal abrem-se ás 4 horas em ponto.
Duas bombas reaes annunciam o principio e o fim da funcção.
Os bilhetes acham-se á venda ao Monde Elegante, rua Direita, esqui- | na [esquina] da rua Formosa, nos
dias de sexta-feira e sabbado, e no domingo na | bilheteria do lugar do espectaculo.
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THEATRO S. CARLOS
COMPANHIA LYRICA ITALIANA
HOJE, HOJE
Quinta-feira, 1 de Novembro
Ultima récita
Da sempre applaudida opera
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UN BALLO IN MASCHERA
A orchestra será regida pelo maestro
Sr. Commendador João Canepa
As encommendas para os camarotes e cadeiras na casa dos srs. Costa | Lopes & Faria, rua Direita n. 60.
As encommendas de camarotes serão respeitadas só até o meio dia | do dia do espectaculo.
Para as récitas de assignaturas as operas serão escolhidas d`entre as seguintes:
Lucrecia, Favorita, Traviata, Luiza Miller, Rigoletto, | Julieta e Romeo, I Masnadieri
Nos dias de sabbado e Domingo, nunca se dará espectaculos estra- | ordinarios [estraordinarios].
Estando já assignados todos os camarotes de 1ª ordem, previne-se ao | respeitavel publico que as
assignaturas para os de 2ª ordem recebem-se | na casa dos srs. Costa Lopes & Faria, rua Direita n.60, das
10 ás 4 ho- | ras [horas] da tarde.
PREÇOS
Camarotes de 1.ª e 2.ª ordem .....15$000
Cadeiras .... 3$000
Galerias e entradas avulsas .... 1$000
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LIMEIRA
Desappareceram da Fazenda Ita- | pema [Itapema], de Sebastião de Barros, dois | cãos veadeiros, novos.
Seus sig- | naes [signaes] são os seguintes: Um tem a | côr azulada, com uma das orelhas | em pé e outra
cahida e partida a | ponta; um pequeno risco branco | pelo focinho e parece ter os quatro | pés brancos e
bem assim a ponta | da cauda.
O segundo é amarello, orelhas | cahidas, focinho um tanto preto e | tem a cauda curta. Desconfia-se | que
foram roubados. Rogamos à | pessoa que os encontrar com os sig- | naes [signaes] mencionados, ter a
bondade de | avisar ao sr. Sebastião de Barros ou | mandal-os por um portador á sua | fazenda que serà
gratificado e pa- | gar-se-ha [pagar-se-ha] a viagem. Dessappare- | ceram [Dessappareceram] em dias do
corrente mez.
Limeira, 25 de Outubro de 1877
1,190) 6-3
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VINHO DE S. RAPHAEL
Na Pharmacia do Rosario
encontra-se o verdadeiro vinho toni- | co [tonico] e reconstituinte do S. Ra- | phael [Raphael]
(1,153)
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Attenção
Chegou uma partida do toucinho | mineiro; batatas; queijos; fumo do | descalvado, os quaes se vendem a
| preços baratissimos. Casa do Joaquim | José de Couto Torres.
Rua Lusitana n. 71
1,151 10-4
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NOVIDADE
Brevemente vender-se-ha as flores | Barumetricas em casa do Gram- | Turco [Gram-Turco].
(1,158)
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JOSE` RAMOS CORDEIRO
Cirurgião Dentista
Mudou-se da rua Lusita- | na [Lusitana] para à rua Formasa n.26.
Continùa a exercer os | misteres de sua profissão
(1,210) 25-1
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CAMARA MUNICIPAL
Tendo-se findado hoje o prazo de | 60dias para as reclamações sobre a | medição de muros do 3º quadro,
que | ficaram tributadas na razão de 25$000 | por metro, não podendo exceder de | 30$000 de cada
predio, na forma dos | arts. 34 e 35 da tabella de impostos, | convido aos srs. tributarios a que sa- |
tisfaçam [satisfaçam] a importancia de seus debi- | tos [debitos] a boca do cofre n`esta procurado- | ria
[procuradoria], dentro do praso de 30 dias, na | forma do art. 60 da referida tabella; | e findo este praso
ficarão obrigados a | pagar mais a metade do imposto, | alêm deste, de cada metro.
Campinas, 30 de Outubro de 1877.
O procurador da camara
Francisco Alves de Almeida Salles
(1,209) 3-1
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COMPANHIA PAULISTA
DAS
ESTRADAS DE FERRO DE OESTE
Horario dos trens entre Juniahy, Rio-Claro e Lene. do dia 11 em diante
PASSAGEIROS
MIXTO
ESTAÇÕES

DIAS |
UTEIS

DOMINGOS |
E DIAS |
SANTOS

DIAS |
CHEGADA
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UTEIS |
PARTIDA

MIXTO
DOMINGOS|
E DIAS |
SANTOS

Jundiahy
Louveira
Rocinha
Vallinhos
Campinas
Campinas.
Boa-Vista
Rebouças
S. Barbara
Tatü
Limeira
Cordeiro
Rio Claro.
Cordeiro
Araras
Guabiroba
Leme

1-25
1-51
2- 4
2-17
2-10
T
2-55
3-11
3-40
4-,1,
4-22
4-43
5- 2
5-35
T
5-10
5-40
6-,6,
6-45

4-55
5-21
5-34
5-47
6-10
T
2-25
2-41
3-10
3-31
3-52
4-13
4-32
5-5
T
4-10
5-16
5-36
6-15

(cont. da tabela)
PASSAGEIROS
ESTAÇÕES

Leme.....
Guabiroba
Araras
Cordeiro.
Rio Claro
Cordeiro
Limeira
Tatú
S. Barbara.
Rebouças
Boa Vista
Campinas
Campinas
Vallinhos
Rocinha
Louveira
Jundiahy

DIAS
UTEIS
M
5-15
5-54
6-44
6-50
M
6-30
7-3
7-22
7-43
8- 4
8-25
8-54
9-10
M
9-20
9-43
9-56
10-9
10-35

DOMINGOS E
DIAS SANTOS
M
5-15
5-54
6-14
6-50
M
6-30
7-03
7-22
7-43
8-4
8-25
8-54
9-10
M
9-20
9-43
9-56
10-9
10-35

M
9-10
10-9
10-30
10-52
...
M
6-0
6-25
7-10
8-4
8-37
9-25
10-5
....
M
7-15
8-0
8-25
...

...
9-54
...
...
11-39
...
...
...
7-47
...
9-10
9-55
10-52
...
...
...
9-10

T
12-20
12-58
1-17
1-37
1-48

MIXTO
DIAS |
CHEGADA

DIAS |
PARTIDA

...
...
...
11-55

10-0
10-45
14-10
...
T
12-70
12-47
1-35
2-8
2-51
3-40
4-25
....
T
1-1\5
2-17
2-39
3-0
....

...
...
1-47
...
2-41
8-25
...
4-50
...
1-53
...
...
3-41

ESTAÇÕES
O trem mixto de Campinas a Rio-Claro e vice-versa corre nas terças-sfeiras, quintas-feiras e sabbados, bem
as- | sim [assim] o de Cordeiro a Leme e vice-versa. Os passageiros do trem mixto de Jundiahy a Campinas,
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nos domingos e dias | santos, poderão seguir para diante pelo trem que parte naquelles dias de Campinas
as 2,25 da tarde. Campinas, 2 de | Novembro de 1877.- O inspector geral-Walter Hammond. 5-1
(12/15)
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! Grande sucesso !
As flores hygrometicas | que marcam as diferente atmosphe | ca [atmospheca] pola côr ( Côr de rosa quan| do [quando] chove; Lilaz tempo va- | rio [vario] ; Azul bom tempo; acabam de | chegar à Livraria Interna| cional [Internacional] de Gaspar da Silva.
MORTE AOS RATOS
O Raticida destroe completa- | mente [completamente] os ratos e baratas.
ELETRICIDAEE
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Canetas eletricas para | quem padeça de tremor de mãos ; es- | covas [escovas] electricas, collares | e
anneis electricos.
Tinturas para cabello
As melhores e mais afamadas e que | fazem tornar os cabellos á sua côr | primitiva. Garantem-se os
effeitos.
Pesa licores
para verificar a qualidade dos liquidos | alcoolicos Thermometros, etc.
DESENHO
lindos estojos para desenho desde 6$ | até 15$000.
Livros em Branco
grande variedade.
LIVRARIA INTERNACIONAL
DE
Gaspar da Silva
(0) 3-1
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festa da caridade
S. PORTUGUEZA DE BENEFICENCIA
Hoje, 4 do corrente, nos sallões do | Club semanal, às 7 horas da tarde, | continúa o leilão de prendas;
pede- | se [pede-se] a coadjuvação de todas as exmas. | familias mandando prendas, bem como | suas
presenças para mais ser abri- | lhantada [abrilhantada] a festa de caridade.
(1,220)

130

Diário de Campinas – 4 de novembro de 1877 – p. (ilegível)

Cosinheiro
Precisa-se de um cosinheiro na rua | de S. José n. 8.
(0) 3-1
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Attenção
Antonio Ribeiro da Sil- | va [Silva] faz sciente a seus amigos o fre- | guezes [freguezes] que faz toda e
qualquer obra | de ferreiro e Serralheiro, com perfei- | ção [perfeição] e baratosa, tambem concerta ma- |
chinas [machinas] de costura de todos os auctores | garanto os concertos pelo preço mais | barato
possivel.
5- RUA DA CADEA – 5
(0) 3-1
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COSINHEIRO
Precisa-se de uma no largo de San- | ta [Santa] Cruz n. 33.
(0) 3-1
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DECLARAÇÃO
O abaixo assignado estabelecido | com negocio de seccos e molhados, | na rua de S. José esquina da de | S.
João. declara ao commercio e | ao publico em geral, que nada deve a | pessoa alguma tanto nesta praça
como | fóra della, mas no entretanto se al- | guem [alguem] se julgar seu credor queira lhe | apresentar
suas contas no praso de | trinta dias a contar da dacta presen- | te [presente], as quaes sendo legaes serão
pagas. | Faço a presente declaração para co- | nhecimento [conhecimento] de todos, afim do que nin- |
guem [ninguem] supponha que me acho em de- | bito [debito] com alguem pois felizmente | sou bem
conhecido nesta praça.
Campinas, 4 do Novembro de 1877.
Domingos da C. Ferreira.
0 3-1
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A` colônia Portugueza de Campinas
Os abaixo assignados, cidadãos portuguezes, residentes em Campinas, con- | vidam [convidam] a todos os
seus compatriotas a reunirem-se hoje, domingo, 4 do | corrente, ás 7 horas da tarde, na rua das Flores, em
casa do sr. | Christiano Tanck – afim de tomarem conhecimento e deliberarem sob uma | representação
que se pretende dirigir ao consul geral de Portugal no Rio de | Janeiro, a bem de seus interesse, nesta
localidade.
Campinas, 1 de Novembro de 1877.
Francisco Antonio da Costa Braga – Guilherme de Andrade Villares - | Candido Augusto da Costa Braga José Julio de Barros – Albino de | Oliveira – José Maria da Costa Braga – José Rodrigues dos Santos |
Calhelha-Pedro José Gomes-Mathias A. de Castro Leite-M. J. | Lopes Santarem-A. J. Figueiredo Lameira.Luiz Soares d'Araujo | - Feliciano Augusto Teixeira.- João F. F. Jorge. - João Diogo da | Fonseca Amaral. Gaspar da Silva.- Joaquim Teixeira de Queiroz. | - José Gonçalves Pinheiro.- Daniel Maria Teixeira de
Queiroz.
( 1,211 )
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NOVIDADE
Bierrenbach & Irmão, acabam de | receber de Paris para o seu deposito, | à rua Direita n. 21, um
explendido | sortimento de chapéos de phantasia | para senhoras, meninas e meninos de | todas as
idades. As fôrmas e enfeites | são dos mais modernos, e ainda não | vistos nesta cidade.
Vendem-se por preços muito rasoa- | veis [rasoaveis].
21 – Rua Direita – 21
(1.141)
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ALEXANDRE PER- | RET [PERRET] relojoeiro rua Direita | n. 56 agente da Pendula Flu- | minense
[Fluminense] para os legitimos relo- | gios [relogios] inglezes. I. Poole.
(1,023) 30-16
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A LOJA DO CARNEIRO
Chegarão os artigos | seguintes
Luvas de pelica muito frescas.
Lindo sortimento de vestimentas de | fustão para crianças.
Ricos cortes de vestido de fustão e | mól mól bordados para senhoras.
Linho de uma só côr muito largo | para vestidos.
Fustões brancos bordados e de cor- | dão [cordão].
Grande varieadade em (ilegível) e chal- | les [challes] de malha, mandriões e camizas | para senhora
Ricos paletots de manzuk finos bor- | dados [bordados], para senhoras.
Lindas caixas com lenço bor- | dado [bordado], um par de ligas de seda, uma | gravata e uma linda
almofada de se- | tim [setim] para alfinetes, tudo por 7$000.
30 Rua Lusitana 30
1,216) 1-2
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LOTERIAS DA CORTE
ESCRIPTORIO – RUA DIREITA N. 1 B
Vendem-se bilhetes de todas as 6 loterias mensaes
EXTRACÇÃO DE 5 EM 5 DIAS
Acham-se à venda os bilhetes da 250 loteria
A roda deve andar a 5 de Novembro.
Chegou a lista da 684 loteria
Recebe-se bilhetes da loteria provincial, que es- | tejam [estejam] premiados, em troca dos da côrte.
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GERIM OURIVES
Largo da MatrizVelha 39
Acaba de receber um bonito sorti- | mento [sortimento] de BRINCOS, MEDA- | LHAS [MEDALHAS],
PULSEIRAS e CA- | NETAS [CANETAS], que vende por | preços baratissimos
(1,159) 10-4
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Os Mappas da provincia | de S. Paulo por D. C Rath, | editores – A. L. Garraux & C., en- | contram-se
[encontram-se] na relojoaria de Ale- | xandro [Alexandro] Perret.
RUA DIREITA 36
(1,156)
15-5
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Tinturaria franceza
Rua do Góes ns. 9 e 11
Lava-se roupa em 24 horas.
Tinge-se fazendas e roupas de todas | as qualidades e de todas as côres em | 2 dias.
O dono só responsabilisa-se pelas | fazendas por elle mesmo recebidas, | pois não tem agente algum.
Hypolito Dath.
0 40-36
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NOVIDADE !
Sahio à luz o 1.º n.º da
REPUBLICA DAS LETTRAS
com artigos de Affonso Celso Junior, | dr. Baltazar Carneiro, Gaspar da | Silva, etc. Este n. contém o celebre
| poema de Guilherme Braga – O | Bispo. Cada n. de 8 pags. 300 rs
A` venda na Livraria In- | ternacional [Internacional].
(1,202) 2-2
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VANTAGENS
AOS
SENHORES FAZENDEIROS
Um homem, que póde offerecer não | pequenas vantagens aos senhores fa- | zendeiros [fazendeiros], tem
resolvido retirar-se | d`esta cidade para alguma fazenda, | tanto neste municipio como n`outro: e | em
taos circunstancias está de accordo | a fazer qualquer contracto, com os | senhores fasendeiros o fim de
conse- | guir [conseguir] o sou desejo. || Os seus prestimos são os seguintes: || Leciona primeiras letras,
abrangen- | do [abrangendo] caligraphia, grammatica, Arithme- | tica [Arithmetica], systema metrico, tanto
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para | sexo masculino, como feminino, presta | serviços medicos (na falta de forma- | dos [formados]) pois
que, ha mais de 15 annos que | tem praticado e é sua profissão, tanto | Homoepatha como alopatha; póde
en- | carregar-se [encarregar-se] de determinar os serviços | externos da fazenda por alguns dias | em
auzencia do patrão, pois que, para | isso tem sua mulher muita suficiencia; | encarrega-se de algumas
escriptura- | ções [escripturações] da fazenda; se na fazenda hou- | ver [houver] negocio encarrega-se de
tomar | conta garantindo fidelidade: faz con- | tracto [contracto] com um ou mais fazendeiros | visinhos
prestando serviço a todos, a | fim de tornar menor dispendio, para | os mesmos; tambem sujeita-se à ir |
para alguma colonia como escrivão: | almocharife, medico e professor: não | exige dinheiro adiantado.
Quem precisar de taes prestimos | póde dirigir-se á rua do Theatro nas | casas do sr. Fernando; no sahir do
| largo do Brejo procurar pelo mestre | de meninos e achará com quem tratar.
(1,218) 5-1
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Anexo 3:
Vestígios do vernáculo em fontes escritas
atuais do português brasileiro
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