
A conservação do –d- intervocálico da 2ª pessoa do plural num apógrafo 

seiscentista da Vida de S. Senhorinha de Basto 

Marta Louro Cruz 
Universidade do Lisboa 

martalourocruz@gmail.com 

Resumo 

G1 é o testemunho mais antigo (seiscentista) da tradição manuscrita da Vida de S. Senhorinha de Basto em 

português e apresenta vários vestígios do português duocentista que corroboram a datação da sua legenda original 

no século XIII. Contudo, a utilização de formas com –d- intervocálico na flexão verbal da 2ª pessoa do plural – 

único traço duocentista que G1 conserva totalmente – levanta alguns problemas de interpretação de dados, uma 

vez que este –d- parece ter sobrevivido até mais tarde no Norte de Portugal e, consequentemente, a sua atestação 

não esclarece se o copista responsável por este apógrafo conservou essas formas porque ainda as empregava, ou 

porque respeitou a língua do modelo. 

O presente trabalho propõe examinar a expressão desta característica noutros textos da compilação a que pertence 

G1, averiguando se o copista deste códice adoptou a mesma postura quanto à conservação/modernização das 

formas da 2ª pessoa do plural nos diferentes textos que nele copiou, e discutindo se os resultados obtidos 

esclarecem o fenómeno registado nesse testemunho. Só essa colação pode autorizar a utilização deste aspecto 

morfológico na delimitação dos estratos linguísticos desse apógrafo da Vida de S. Senhorinha de Basto, ou 

demonstrar como é impossível comentar a intencionalidade do comportamento do seu copista. 
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1. Evolução morfológica da 2ª pessoa do plural no Português

O -t- intervocálico da terminação da 2ª pessoa do plural dos tempos verbais activos da língua 

latina sonorizou para -d- na passagem para o português antigo, em todos os tempos à excepção 

do pretérito imperfeito. Veja-se o exemplo na tabela que se segue: 

Evolução do morfema da 2ª pessoa do plural 

Latim Português Antigo 

AMATIS Amades 

Tabela 1 

Excepto no futuro do conjuntivo e no infinitivo pessoal em que este -d- do morfema pessoa- 

número sobreviveu até ao português moderno1, este –d- intervocálico viria a sincopar entre o 

português antigo e o português médio num fenómeno que Bechara (1991:70) caracteriza como 
“balizador por excelência”. Desta forma, é um aspecto característico do português antigo e, 

consequentemente, a sua expressão passa a ser útil para a datação dos textos em que se atesta, 
ou para a caracterização dos diversos estratos linguísticos presentes num determinado 

testemunho apógrafo. 

É através da união dos resultados obtidos por Williams (1986), Azevedo Ferreira (1987), Mattos 

e Silva (1989), Maia (1997), Carvalho (1996), entre outros trabalhos, que Esperança Cardeira 

(2005) conclui que a ocorrência de formas sincopadas na 2ª pessoa do plural demonstra, 

segundo estes autores, que o estudo da síncope deste -d- intervocálico deve ser concretizado em 

torno de um corpus alargado que permita apurar conclusões mais precisas e, se possível, 

abranger um período da evolução do português que vá desde o início do século XIV até ao 

início do século XVI (Cardeira 2005:179). Além disso, Cardeira (2005:179) realça que se as 

formas sincopadas ocorrem já no século XIV, ainda que esporadicamente, isso obriga-nos a não 

excluir imediatamente a hipótese do apagamento desta característica do português antigo ter 

ocorrido precisamente na viragem do século XIII para o XIV. Em todo o caso, a autora debruça- 

1 Nestes casos –d- sobrevive porque, graças à queda da vogal postónica da penúltima sílaba, deixa de ser 

intervocálico (v. Williams 1986:175 e Cardeira 2005:175). 
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se sobre a seguinte questão: “se as formas sincopadas existiam apenas como variantes 

esporádicas das formas plenas, em que momento começa essa variação a generalizar-se? E 

quando começa a inverter-se a frequência de utilização de cada uma das variantes?” (Cardeira 

2005:180). 

De forma a tentar responder a esta questão, Cardeira acrescenta os resultados que obtém da 

análise do seu corpus2 a todos os dados apresentados pelos autores acima mencionados. Assim, 
além de analisar diversas propostas para a evolução desta mudança morfológica, discutindo-as, 

comentando-as e registando as diferentes variantes gráficas atestadas durante todo o processo 

evolutivo, Cardeira conclui que, na documentação em causa, a aplicação da regra do 
apagamento de -d- intervocálico na 2ª pessoa do plural ainda se regista de forma esporádica na 

segunda metade do século XIV. Por último, a autora afirma que, embora se atestem 
esporadicamente algumas formas sincopadas no final do século XIII, parece ser entre 1410 e 

1430 que “a percentagem de formas sincopadas aumenta e passa a suplantar a de formas plenas” 

(Cardeira 2005:277)3. Analisem-se estas conclusões no gráfico que se segue: 

Gráfico 1. 

Formas plenas e sincopadas: percentagem (Cardeira 2005:277) 

2. Formas da 2ª pessoa do plural num apógrafo seiscentista

Mediante o contexto evolutivo apresentado para o aspecto linguístico em discussão, veja-se 

agora como ele pode ser utilizado ao serviço da Crítica Textual, permitindo discutir os estratos 

linguísticos de um apógrafo seiscentista de um texto datável do século XIII, analisando o 

comportamento do copista responsável pela sua produção. 

A tradição manuscrita da Vida de S. Senhorinha de Basto (VSSB) em português é composta por 

quatro testemunhos (ms. G1, E, P e G2)4 descendentes de uma legenda primitiva datável do 

século XIII (v. Sobral 2012)5. O testemunho mais antigo (ms. G1) pertence ao códice C-793 do 

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta (Guimarães)6, uma compilação copiada por Pedro de 
Mesquita entre 1620 e 1645, e intitulada Lembranças de muitas cousas Notaveis que há na 
muito devota Igreja da Colegiada de N. Sra da Oliveira feito no ano de 1620 pelo Licenciado 
Pedro de Mesquita, Cónego, há 25 anos na mesma Igreja. 

A análise dos estratos linguísticos deste testemunho permite identificar vestígios do português 

duocentista que corroboram a janela de datação da legenda original situada no século XIII e 

2 O corpus de Cardeira (2005) é composto pelos seguintes textos: Livro da Cartuxa, Vidas de Santos, Documentos 

Notariais: Noroeste e Lisboa, Livro Verde da Universidade de Coimbra, Documentos Históricos da Cidade de 

Évora, Actas das Vereações de Loulé e Capítulos de Cortes. 
3 Note-se como a proposta de Cardeira (2005) está relativamente próxima da proposta de Williams (1986:176) 

que, por sua vez, situa a queda deste –d- intervocálico, com a pouca precisão que o próprio autor reconhece, entre 

1418 e 1434. 
4 As designações G1, E, P e G2 fazem referência às cidades onde os testemunhos se conservam actualmente e, 

quando são numeradas, à antiguidade dos mesmos: Guimarães (G1 e G2), Évora e Porto. 
5 Através de uma cuidada análise retórica, linguística e histórica, Cristina Sobral (2012) demonstra que a legenda 

primitiva da VSSB em português parece ter sido escrita por um monge ligado ao santuário de S. Senhorinha, no 

reinado de Afonso III (depois de 1248) e antes da morte de Gonçalo Garcia de Sousa (1284), sob cujo patrocínio 

pode ter estado a promoção do culto desta figura e a escrita deste texto. 
6 V. Guimarães, Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, Colegiada, 793 (BITAGAP manid 1614). 
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proposta por Sobral (2012), mas também mostra como Pedro de Mesquita modernizou a maioria 

dos traços distintivos do português antigo presentes neste texto. Quanto à primeira situação, 

note-se que Mesquita parece ter conservado a maioria dos traços característicos da língua do 

seu modelo em casos como a expressão da próclise/ênclise em contextos de variação, a 

interpolação de constituintes ≠ não entre o clítico e o verbo, a concordância negativa, a 

convergência das terminações nasais em [-ɐ̃w], a utilização de ter/haver como verbos de posse, 
os particípios passados da 2ª conjugação em –udo e, por último, a utilização de -d- intervocálico 
nas formas da 2ª pessoa do plural, a cuja análise aqui me dedico. Por outro lado, quanto às 
formas fracas femininas do sistema de possessivos do português, a utilização dos pronomes 
relativos locativos u/onde, a frequência e contextos de ocorrência da conjunção ca, a utilização 

das formas reforçadas dos pronomes  demonstrativos e até quanto  a alguns traços  lexicais7, o 

copista responsável por este apógrafo da VSSB parece ter modernizado quase totalmente a 

língua do original duocentista8. 

Desta forma, e embora o comportamento de Mesquita em G1 não seja totalmente sistemático, 

o certo é que é possível concluir que moderniza alguns aspectos característicos da língua

duocentista, ao mesmo tempo que conserva outros. Assim, é possível considerar a possibilidade 

de Mesquita ter interferido na língua do seu modelo de acordo com o quão arcaicos considerou 

alguns dos seus traços. Nesse caso, terá conservado algumas características do português antigo 

talvez com o objectivo de conferir uma maior veracidade ao conteúdo do texto que 

evidentemente inclui nesta compilação graças ao seu valor historiográfico e, por outro lado, terá 

modernizado outras características da língua duocentista que julgou que prejudicariam a leitura 

do texto por um leitor do século XVII. Em todo o caso, o certo é que Mesquita tomou decisões, 

independentemente de nem sempre as ter conseguido cumprir de forma metódica. 

Utilizando os pressupostos mencionados acima e os dados de referência apresentados por 

Cardeira (2005), classificou-se o nível de conservadorismo da morfologia da 2ª pessoa do plural 

em G1, comparando a percentagem de utilização de formas com -d- intervocálico com a de 

formas sincopadas. 

Morfema da 2ª pessoa do plural 

Formas plenas9 Formas sincopadas 

Número de 

Ocorrências 

21 0 

Percentagem 100% 0% 

Tabela 2 

Como se vê pelos resultados apresentados na Tabela 2, todas as formas da 2ª pessoa do plural 

da flexão verbal de G1 são formas com -d- intervocálico. Contudo, recuperando a informação 

apresentada no Gráfico 1, note-se que Cardeira (2005) situa o momento de inversão da 

tendência entre as formas plenas e sincopadas da 2ª pessoa do plural na viragem do primeiro 

para o segundo quartel do século XV. Consequentemente, no século XVII de que data o 

7 G1 apresenta muitos vocábulos típicos do português duocentista que foram necessariamente conservados pelo 

copista (por ex.: assuou, nembrou, astença, talante, sanhudo, a carom). Por outro lado, Mesquita revela-se 

modernizador quanto à variação entre mais/mas e a distinção de género em senhor e senhora, entre outros 

exemplos. 
8 Contudo, note-se que alguns dos parâmetros analisados se revelaram inconclusivos. Foi o caso da interpolação 

de não, da ocorrência de pronomes pessoais fortes no lugar de pronomes clíticos, da utilização dos pronomes 

oblíquos i e en(de), da repartição dos papéis entre ser/estar, da variação entre as terminações paroxítonas -vil/-vel 

e ainda o caso de algum léxico incaracterístico do século XVII que, embora seja um provável resíduo da língua 

duocentista, não nos permite comentar a forma como o copista adulterou (ou não) a camada lexical do texto. 
9 Lembre-se que as formas com –d- intervocálico que ocorrem em expressões estereotipadas como comprades e 

façades comprir, sabede ou e hũs e outros al nõ façades se atestam ainda com alguma frequência até ao final do 

século XV, isto é até mais tarde do que a substituição das restantes formas plenas por formas sincopadas (Williams 

1986:176). Ainda assim, esses casos foram contabilizados na presente análise porque o códice C-793 (manid 1614) 

onde foi copiado o testemunho G1 da VSSB (e os restantes testemunhos analisados adiante) é datável de 1620- 

1645, período em que o –d- intervocálico também já teria sincopado nesses contextos. 
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apógrafo em causa, esperar-se-ia que as formas sincopadas já dominassem sobre as formas 

plenas (que as suplantam a partir de 1430), ou que já nem se atestasse nenhuma forma com -d- 

intervocálico. Assim sendo, 100% de formas plenas não é uma percentagem representativa da 

língua do copista do século XVII, na qual seria de esperar que registássemos pelo menos alguma 

variação entre a utilização de formas plenas e sincopadas. 

Numa primeira instância seria fácil assumir que esta percentagem pode ter resultado da 

conservação total desta característica da língua do século XIII, de que é datável a redacção da 

legenda original da VSSB, e na qual seria de esperar que se utilizassem apenas formas plenas, 

tal como acontece até à primeira metade do século XIV. Contudo, uma análise deste cariz 

comparativo pode levantar um problema de interpretação de dados que merece cuidada atenção. 

Na verdade, a exclusiva ocorrência de formas verbais da 2ª pessoa do plural com –d- 

intervocálico é a única característica do português duocentista que este apógrafo conserva na 

totalidade. No entanto, e como salienta Maia (1986:736), note-se que embora o processo de 

substituição das formas plenas por sincopadas estivesse já praticamente estabilizado nos finais 

do século XV (v. Gráfico 1), a verdade é que isso não significa necessariamente que as formas 

plenas não tivessem continuado a ser utilizadas em certos dialectos regionais mais 

conservadores (nomeadamente os setentrionais), e em camadas sociolinguísticas específicas 

(nomeadamente as populares)10. Assim, se este –d- intervocálico pode de facto ter sobrevivido 

até mais tarde no português do Norte de Portugal, convém questionar se Mesquita terá 

conservado estas formas porque ainda as empregava (e, portanto, conservando-as 

involuntariamente), ou porque respeitou meticulosamente a língua do seu modelo 

(conservando-as de forma deliberada). 

Para tentar responder a esta questão propôs-se examinar a expressão desta característica noutros 

textos desta compilação seiscentista, tentando assim esclarecer o comportamento do copista 

quanto à evolução deste traço morfológico. Em primeiro lugar, procurou-se identificar alguns 

textos do século XVII, preferencialmente datados de 1620-1645 (período em que Mesquita 

compôs a compilação). A sua análise permitiria perceber se nesses textos seiscentistas ainda só 

ocorreriam formas plenas da 2ª pessoa do plural, confirmando que a conservação deste traço no 

apógrafo da VSSB resultara apenas da interferência da língua de Pedro de Mesquita durante a 

cópia do texto; ou se já se registaria alguma alternância entre as formas plenas e sincopadas (ou 

apenas a atestação de formas sincopadas), provando que a utilização exclusiva de formas plenas 

no apógrafo da VSSB certamente ilustra uma conservação deliberada dessa característica 

linguística por parte do copista. 

No entanto, note-se que além de um conjunto de vários treslados, privilégios e sentenças com 

datas compreendidas entre 1526-1600 (ff. 34v-40v), nesta compilação identificaram-se apenas 

quatro treslados datados do século XVII, os primeiros três datados de 1603, 1616, 1642, 

respectivamente, e o mais recente, intitulado Treslado de hum Aluara Del Rei Dom Joam 4º em 

que toma debaixo de sua profeiçam esta igreia de nossa sra doliura. E manda que se guarde o 

breue do Papa, da pureza do sangue . e que pera isso, se lhe de todo o fauor, e aiuda neçessaria, 

datado de 1645. Contudo, nenhum destes textos (na verdade bastante curtos) apresenta formas 

da 2ª pessoa do plural, o que impede a análise da expressão desse traço no português seiscentista 

de Mesquita. 

Assim, em segundo lugar recorreu-se à informação apresentada na base de dados BITAGAP 

(Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses) de forma a melhor identificar que 

testemunhos do códice G1 reproduziam textos com redacção anterior a 1501 e, 

consequentemente, nos quais também se esperaria atestar sobretudo formas de 2ª pessoa do 

plural com -d- intervocálico. Vejam-se os testemunhos considerados na tabela que se segue. 

10 Remetendo para o trabalho de Moura Santos (1967:230), esta autora acrescenta uma prova incontornável da 

resistência deste traço no português do Norte de Portugal, lembrando a conservação (embora vestigial) de formas 

plenas da 2ª pessoa do plural em alguns falares actuais da população mais idosa da região da fronteira transmontada 

(Maia 1986:736, nota 3). 

240



Testemunhos de textos com redacção anterior a 1501 

Nº BITAGAP 

textid/cnum 

Título Autor Data de 

Redacção 

Fólios 

(manid 

1614) 

1 18056/cnum 
37814 

Sentença régia sobre os agravos dos 

caseiros e lavradores da Igreja de Santa 

Maria da Oliveira de Guimarães 

D. João II, Rei 
de Portugal 

1483/08/21 ff.23v-25r 

2 8930/cnum 
29038 

Treslado dos Estatutos da Collegiada 

igreia de nossa srã   da Oliueira da Villa 

de Guimaraes, feitos por Dom Dioguo 

Aluares Prior na era de 1443 años, 

Diogo Álvares 1405/01/3011
 ff.67r-90r 

3 13297/cnum 
31207 

Milagres reais de Nossa Senhora da 
Oliveira 

Desconhecido < 150112
 ff.96r-105r 

4 1453/cnum 
2220 

Treslado do livro dos Millagres que nossa 

sra da oliveira tem feitos na sua devota 

igreja de Guimaraes 

Afonso Peres, 

Tabelião de 

Guimarães 

1292/10/08 
a quo 

ff.106r- 
122v 

5 13998/cnum 
29039 

Privilégios de Guimarães D. João I, Rei 
de Portugal 

1385/06/07 ff.137v- 
138r 

Tabela 313
 

Em todos estes testemunhos de textos com redacção anterior a 1501 seria expectável que as 

formas plenas da 2ª pessoa do plural dominassem sobre as sincopadas. No entanto, recolhidas 

as atestações, é necessário começar por notar que o texto mais antigo deste conjunto não 

apresenta formas da 2ª pessoa do plural, não podendo ser utilizado como indicador do estado 

da evolução morfológica deste aspecto (v. testemunho 3, Tabela 4). 

Morfema da 2ª pessoa do plural 

Formas plenas Formas sincopadas 

Nº Número de 

Ocorrências 

Percentagem Número de 

Ocorrências 

Percentagem 

1 1 10% 9 90% 

2 13 92,85% 1 7,15% 

3 1 3,7% 26 96,3% 

4 0 0% 0 0% 

5 4 80% 1 20% 

Tabela 4 

Em segundo lugar, note-se que só nos testemunhos 2 e 5 é que as formas plenas da 2ª pessoa 

do plural realmente dominam em relação às sincopadas. Assim, os resultados obtidos nestes 

testemunhos estão de acordo com as características do português do período em que os seus 

textos terão sido redigidos, isto é entre o final do século XIV e o início do século XV, quando 

as formas com -d- intervocálico dominavam, e as formas sincopadas ocorriam apenas 

esporadicamente. Nos testemunhos 1 e 3 deste conjunto, cujas redacções originais também são 

anteriores ao início do século XVI, há uma evidente predominância das formas sincopadas da 

2ª pessoa do plural sobre as formas plenas, o que também está de acordo com os dados obtidos 

por Cardeira (2005), em cujo corpus as formas sincopadas suplantam as plenas já a partir da 

segunda metade do século XV. 

11 Pela informação disponível na BITAGAP, entende-se que este testemunho reproduz uma cópia destes estatutos 

datada de 1443. 
12 Pela informação disponível na BITAGAP, entende-se que este testemunho reproduz uma cópia destes Milagres 

datada de 24 de Março de 1572. 
13 A itálico apresentam-se os títulos dos textos que de facto se lêm nos respectivos testemunhos, enquanto a 

redondo se apresentam títulos meramente normalizados. Os testemunhos manuscritos da presente tabela estão 

numerados de acordo com a ordem pela qual ocorrem no manid 1614, sendo que o ms. G1 da VSSB de que me 

ocupo surge na 6ª posição. Na 7ª posição, entre os ff. 236v-238r, surge um testemunho da Vida e milagres do santo 

frei Guálter (BITAGAP textid 13329) que não considerei neste trabalho, uma vez que o texto tem uma datação 

problemática: é dos finais do século XVI ou inícios do XVII, mas pode ter sido elaborado em parte sobre fontes 

medievais ou apenas sobre fontes do século XVI. 
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3. Discussão dos resultados

Parece evidente que estes quatro textos copiados por Pedro de Mesquita na mesma compilação 

seiscentista onde copia G1 apresentam uma frequência de utilização destas variantes 

morfológicas concorrentes distribuída de acordo com uma percentagem aparentemente 

característica de cada um dos períodos em que foram originalmente redigidos. 

Consequentemente é possível tender para a hipótese de o copista ter conservado todas as formas 

com -d- intervocálico no testemunho G1 da VSSB precisamente porque elas se encontravam no 

modelo de que copiava. Na realidade, se pudéssemos considerar que Mesquita as conservara 

em G1 apenas devido à sua resistência no português do Norte de Portugal, então seria necessário 

perguntar porque é que isso não se reflectiu também na reprodução dos textos dos testemunhos 

1 e 3, com 90% e 96,3% de formas sincopadas, respectivamente. 

Há, portanto, duas hipóteses a considerar. Se Mesquita é um copista seiscentista que ainda 

aceita a utilização de formas plenas da 2ª pessoa do plural graças à sobrevivência mais 

prolongada dessa característica nos dialectos do Norte do país, isso certamente não implica que 

as tenha reintroduzido no apógrafo da VSSB, no testemunho 2 e no testemunho 5. Na verdade, 

esse seria um comportamento inverso à evolução da língua e, consequentemente, pouco 

plausível. Além disso, preste-se particular atenção ao facto de o copista não ter qualquer 

dificuldade em copiar 37 formas sincopadas da 2ª pessoa do plural neste conjunto de textos 

anteriores a 1501, o que pode apontar para a sua familiaridade com as formas mais modernas, 

tornando particularmente difícil aceitar que elas ainda não integrassem a sua gramática. Por 

outro lado, se Mesquita é um copista seiscentista para quem a morfologia deste traço evolui 

como no português padrão do centro do país, isto é em cuja língua já não seriam utilizadas 

formas plenas da 2ª pessoa do plural, então é possível que ele próprio tenha sido responsável 

pela introdução de algumas dessas 37 formas sincopadas que se atestam nos quatro testemunhos 

manuscritos analisados, e é provável que tenha copiado dos seus respectivos modelos as 20 

formas plenas registadas. 

Desta forma, embora nesta compilação não se tenham encontrado textos datados do século XVII 

com formas da 2ª pessoa do plural que pudessem ilustrar com maior segurança a expressão 

dessa característica na língua de Mesquita, a verdade é que os dados recolhidos dos quatro 

textos com redacção anterior a 1501 identificados pela equipa BITAGAP estão todos de acordo 

com a evolução morfológica do traço apurada por Cardeira (2005). Assim, é provável que 

Mesquita tenha conservado a expressão desta característica na cópia de todos esses textos e, da 

mesma forma, na cópia do ms. G1 da VSSB. Além disso, tendo em conta que a análise dos 

estratos linguísticos desse testemunho também dá destaque à conservação de muitos outros 

vestígios da língua duocentista, nos quais se incluem sobretudo aspectos sintácticos, mas 

também muitas formas do particípio passado da 2ª conjugação com terminação em –udo, então 

a presente análise permite concluir que as 21 formas plenas da 2ª pessoa do plural deste 

apógrafo da VSSB foram provavelmente conservadas pelo copista de forma intencional. 

Nesse sentido, é possível afirmar com maior certeza que na língua deste copista do século XVII 

provavelmente já não ocorreriam formas com -d- intervocálico e, consequentemente, que o 

testemunho G1 conserva totalmente este traço do estrato linguístico do arquétipo duocentista 

da tradição. Deste modo, G1 parece um testemunho útil para o estudo do português do século 

XIII, muito embora 21 casos de 2ª pessoa do plural não seja uma amostra muito significativa 

para que possamos considerar inequivocamente os resultados obtidos para o aspecto em análise. 

Em todo o caso, e lembrando que não é possível esclarecer totalmente o fenómeno dado que 

nenhum dos textos da compilação trazidos à colação são da autoria de Mesquita (o que torna 

evidente a relatividade dos resultados discutidos), o certo é que os 19 exemplos com -d- 

intervocálico atestados nos quatro testemunhos acima apresentados são vestígios do português 

antigo, e que os 21 casos atestados em G1 são vestígios da língua duocentista que, como tantos 

outros, argumentam a favor da janela de datação do arquétipo da tradição da VSSB proposta por 

Sobral (2012). 
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Em suma, a análise da expressão do -d- intervocálico no testemunho G1 da VSSB permite 

concluir que um apógrafo pode oferecer dados proveitosos para o exame do estado da língua 

da redacção de um texto que lhe tenha servido de modelo (e, consequentemente, do arquétipo 

de uma tradição), mas as conclusões obtidas devem ser apresentadas com as devidas reservas e 

de forma adequada a cada aspecto linguístico específico. A colação dos resultados obtidos em 

G1 com os dados recolhidos de outros textos do mesmo códice (BITAGAP manid 1614) 

permite diminuir a incerteza a respeito da conservação deliberada das formas plenas da 2ª 

pessoa do plural, mostrando que Pedro de Mesquita parece ter adoptado o mesmo 

comportamento de conservação deste traço na cópia de outros textos anteriores ao século XVI 

que copiou nesta compilação. Só este confronto pode autorizar a utilização desta característica 

na delimitação dos estratos linguísticos do apógrafo seiscentista da VSSB e, simultaneamente, 

demonstrar como nem todos os traços linguísticos de uma cópia podem ser seguramente 

atribuídos à língua em que o texto foi redigido ou à língua do seu copista, sem que se concretize 

um exame adequado da expressão dessa característica num maior conjunto de apógrafos 

atribuídos a essa mesma mão. 

Em última análise, conclui-se que a disponibilização de testemunhos apógrafos em diversos 

corpora de trabalho deve depender de uma análise linguística detalhada que permita classificá- 

los previamente como espécies representativas da língua do texto no ponto de partida ou no 

ponto de chegada, ao mesmo tempo que autoriza (ou não) diversas propostas de datação da sua 

produção ou da redacção primitiva do texto que reproduzem. 
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