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A minha proposta de participação no 16º WGT tem como objetivos comentar o 

conceito de 'gramática histórica' na obra de Manuel Said Ali ([1931] 1964

comentando igualmente a estrutura desta 

teóricos defendidos pelo autor. Nesta primeira parte, interessa

destacar as inovações a nível teórico, metodológico e terminológico desta 

gramática, muito diferente de outras do mesmo tipo publicadas no mesmo período. 

De seguida, darei especial ênfase à área da 

às descrições dos sufixos e da estrutura interna das palavras complexas sufixadas, 

procurando, de novo, evidenciar a modernidade e atualidade de uma gramática 

que ainda hoje serve de referência a vários trabalhos, sobr

uma perspetiva diacrónica.

 

Referência 
Said Ali, Manuel ([1931] 1964

Paulo: Edições Melhoramentos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WGT 16dezembro de 2016 
Comente o seguinte texto 

Comentários à Gramática Histórica da Língua Portuguesa de Manuel Said Ali

A minha proposta de participação no 16º WGT tem como objetivos comentar o 

conceito de 'gramática histórica' na obra de Manuel Said Ali ([1931] 1964

comentando igualmente a estrutura desta Gramática Histórica e os princípios 

o autor. Nesta primeira parte, interessa-

inovações a nível teórico, metodológico e terminológico desta 

gramática, muito diferente de outras do mesmo tipo publicadas no mesmo período. 

De seguida, darei especial ênfase à área da Formação de Palavras e, dentro desta, 

às descrições dos sufixos e da estrutura interna das palavras complexas sufixadas, 

procurando, de novo, evidenciar a modernidade e atualidade de uma gramática 

que ainda hoje serve de referência a vários trabalhos, sobretudo os que adotam 

uma perspetiva diacrónica. 

Said Ali, Manuel ([1931] 19643) Gramática Histórica da Língua Portuguesa

Paulo: Edições Melhoramentos 
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Comentários à Gramática Histórica da Língua Portuguesa de Manuel Said Ali 

A minha proposta de participação no 16º WGT tem como objetivos comentar o 

conceito de 'gramática histórica' na obra de Manuel Said Ali ([1931] 19643), 

e os princípios 

-me sobretudo 

inovações a nível teórico, metodológico e terminológico desta 

gramática, muito diferente de outras do mesmo tipo publicadas no mesmo período.  

Formação de Palavras e, dentro desta, 

às descrições dos sufixos e da estrutura interna das palavras complexas sufixadas, 

procurando, de novo, evidenciar a modernidade e atualidade de uma gramática 

etudo os que adotam 

Gramática Histórica da Língua Portuguesa. São 


