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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

* relativo ao uso de empréstimos (6.1.), pág. 21
** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 31

Expresso, edição de 20 de abril de 2013 

Exemplo (2)*

Exemplo (14)**
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 20 de abril de 2013 

Exemplo (1)*

* relativo ao uso de empréstimos (6.1.), pág. 21
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

                                     

                                      

Expresso, edição de
 20 de abril de 2013 

Exemplo (32)*

* relativo à concordância com sujeitos compostos (6.4.1.1.), pág. 44
** relativo à concordância com sujeitos compostos (6.4.1.1.), pág. 42
*** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 29

Exemplo (30)**

Exemplo (9)***
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 20 de abril de 2013

Exemplo (33)*

* relativo à concordância com sujeitos de estrutura de quantificação complexa (6.4.1.2.), pág. 45
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 27 de abril de 2013 

Exemplo (36)*

* relativo ao queísmo (6.4.2.), pág. 48
** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 29

Exemplo (10)**
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 27 de abril de 2013 

Exemplo (5)*

* relativo ao uso de locuções não vernáculas (6.1.1), pág. 25
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo (21)*

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 32
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo (18)*

Exemplo (6)**

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 32
** relativo ao uso de locuções não vernáculas (6.1.1.), pág. 25
*** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 31

Exemplo (16)***
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo (15)*

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 31
** relativo ao uso de estrangerismos (6.2.), pág. 32

Exemplo (20)**
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo (24)**

Exemplo (7)*

* relativo ao uso de locuções não vernáculas (6.1.1.), pág. 25
** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 33
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Revista, edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo 
(38)*

Exem
plo (8)**

* relativo a caso de dequeísmo (6.4.3.), pág. 49
** relativo ao uso de empréstimos (6.1.2. Outros casos), pág. 27
*** relativo ao uso de empréstimos (6.1.), pág. 22
**** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 32
***** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 33

Exemplo 
(4)***

Exemplo 
(19)****

Exemplo 
(25)*****
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Revista edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo (17)*

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 32
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo (39)*

* relativo ao caso da locução para além de (6.4.4.1.), pág. 51
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 04 de maio de 2013

Exemplo (28)*

* relativo a alguns casos de pontuação com relativas (6.3.1.2.), pág. 37
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

<USTXT_OPI>[ARRANQUE]1.<TB>ESTIVE A VER UMAS REPORTAGENS [/AR-
RANQUE]televi<USTXT_OPI>[TEXTO]sivas sobre a <CW-32>nova lei que impede os 
menores de emborcar <CF749>shots </CF>à bruta ou lá o que é. Salto civilizacional: clap! 
clap! A PSP em versão-mamã entra porta dentro dos estabelecimentos com jornalistas à 
perna e declara que se quisesse podia passar aos donos dos estabelecimento multas que po-
diam - se quisessem - chegar até aos 3 mil euros. Mainada! Cá fora, miúdos emborcados e 
pupilas dilatadas dizem o óbvio: basta pedir a um mais velho e contorna-se o esquema da lei 
anti-<CF749>shot</CF>. O texto da reportagem é moralista q.b.. Adolescentes a beber, que 
novidade... Mas faz-me lembrar aquelas reportagens com a GNR quando um condutor "crimi-
noso" é apanhado a 150 km/h numa auto-estrada! Repito: 150 km/h! Como se nenhum sen-
hor repórter tivesse pisado a tábua a essa velocidade (nuuunca!): "Então não tem vergonha de 
andar a essa velocidade?" - atacam os jornalistas de micro acusatório. Mas voltemos à coparia. 
Fico então muito satisfeito de saber que agora os gaiatos de 16 vão deixar de se emborrachar 
e que a polícia vai pôr cobro a isso e que a geração que tem 20 e tais está muito satisfeita com 
o fim dessa pouca-vergonhice. "Eles agora bebem muito mais cedo!" ouvi uma gaiata de 19 a 
perorar já meio tocadita. Tudo normal. (E como dou graças a Deus que na minha juventude 
não ainda havia YouTube ou não podia escrever este texto tanta a asneira que fiz...).
< /CW>Até concordo com a tal tentativa de limitar o tal <CF749>binge drinking </CF>(beber 
rapidamente até cair) porque sei o que dá, sendo que quero declarar que há 30 anos não era 
nada assim. Nada mesmo! Apenas porque ser adolescente e estar bêbado de noite e de tarde era 
socialmente aceitável. Até engraçado mesmo. Tinha-se 16 anos e fumava-se nos corredores das 
escolas secundárias. Podia-se ter 15 anos e entrar num café e sentar e pedir umas macieiras até 
ficar de borco. Na Universidade Nova fumava-se nas aulas. Mas hoje quando vemos um garoto 
de 16 anos a fumar na rua dá vontade de lhe dar um par de estalos. Certo?
2.<TB>Qual é o meu ponto? Há um detalhe que me deixa confuso. E aquela coisa… a sida? 
Sim o HIV? É que se foi tudo mentira, e se nunca existiu, fico mesmo irritado. Até porque tive 
uns amigos que alegadamente morreram disso. E passei mais de 30 anos de terror e testes anu-
ais com medo que uma noite de bebedeira e uma "<CF749>one night stand"</CF> tivesse sido 
"uma sentença de morte" - era o que diziam. Estava em todo lado: sexo = morte. É que um tipo 
bebia uns copos metia conversa “olá, tudo bem? queres vir a minha casa ver a minha colecção 

Expresso, edição de 04 de maio de 2013

Exemplo (3)*

* relativo ao uso de empréstimos (6.1.), pág. 22
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 4 de maio de 2013 

Exemplo (12)*

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 29
** relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 29

Exemplo (11)**
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 11 de maio de 2013 

Exemplo (13)*

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 29



77

Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 18 de maio de 2013

* relativo a concordância com sujeitos de estrutura de quantificação complexa (6.4.1.2.), pág. 46
** relativo a concordância com sujeitos de estrutura de quantificação complexa (6.4.1.2.), pág. 47
*** relativo a concordância com sujeitos compostos (6.4.1.1.), pág. 43

Exemplo (34)*

Exemplo 
(31)***

Exemplo (35)**
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 15 de junho de 2013 

Exemplo 
(22)*

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 32
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

* relativo ao uso da vírgula em orações finais (6.3.1.1), pág. 36

Expresso, edição de 15 de junho de 2013

Exemplo (26)*
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 22 de junho de 2013 

Exemplo (40)*

* relativo ao caso da locução para além de (6.4.4.1),  pág. 51
** relativo ao queísmo (6.4.2.), pág. 48

Exemplo (37)**
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 22 de junho de 2013 

Exemplo (29)*

*relativo a alguns casos de pontuação com relativas, pág. 38
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 22 de junho de 2013 

Exemplo (23)*

* relativo ao uso de estrangeirismos (6.2.), pág. 32
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Anexo. Exemplos dos casos tratados na secção 6.  

Expresso, edição de 22 de junho de 2013
Exemplo (27)*

* relativo ao uso da vírgula em orações finais (6.3.1.1.), pág. 36 


