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Abstract 

Following the restoration of the Portuguese monarchy in 1640, the Portuguese 

crown undertook an effort of strengthening the historical ties with Britain through the 

marriage of the Portuguese Princess Catherine of Braganza with the British monarch 

Charles II. In the aftermath of this 1662 marriage that was duly celebrated in both 

countries with all the usual pomp and circumstance, two metalinguistic works were 

published in London in which the Portuguese language plays a role sui generis, which 

is why both grammars may be regarded precursors of what later would become the 

tradition of manuals of Portuguese as a foreign language. 

Keywords: History, Historiography of Linguistics, Grammar, Portuguese as foreign 

language. 

 

Resumo 

Na sequência da restauração da monarquia portuguesa em 1640, a casa real 

portuguesa tencionou reforçar os históricos laços com a Grã-Bretanha através do 

casamento da infanta portuguesa D. Catarina de Bragança com o monarca britânico 

Carlos II. Como efeito deste casamento em 1662 que chegou a ser celebrado e festejado 

nos dois países com toda a pompa e circunstância, chegaram a ser publicadas em 

Londres duas obras metalinguísticas em que a língua portuguesa ocupa um papel sui 

generis, pelo que as duas gramáticas podem ser encaradas como obras precursoras 

daquilo que mais tarde viria a ser a tradição dos manuais do português como língua 

estrangeira.  

Palavras-chave: História, historiografia linguística, gramática, português como língua 

estrangeira. 

 

 

 

1. Introdução 

Na disciplina conhecida como historiografia linguística, cujo papel é o 

estabelecimento de uma história das ideias linguísticas, são de especial 

importância as ocasiões em que se evidencia que um evento histórico terá 

motivado a elaboração e publicação de obras metalinguísticas.  

Como bem demonstrou o anglista portuense Manuel Gomes da Torre 

(1998), um destes eventos é o casamento da infanta portuguesa D. Catarina de 

Bragança com o rei Charles II de Inglaterra. Foi precisamente por ocasião do 
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casamento, em 1662, que foram publicadas duas obras metalinguísticas com 

alguma importância para a historiografia linguística portuguesa. 

Entre os investigadores modernos (Duarte 2006, 2009; Pablo Segovia 2009; 

Sánchez Escribano 1979, 1982, 2006) foi sobretudo a obra intitulada A New 

English Grammar de Howell que mereceu alguma atenção ao longo dos últimos 

anos. Trata-se de uma gramática das línguas inglesa e espanhola, que no fim traz 

umas considerações sobre o português que vem apresentado como sendo um 

dialeto da língua vizinha. Na obra intitulada A Portuguez Grammar, escrita por 

um autor francês que se identifica como 'Mr. de la Mollière', o título leva a crer 

que o autor pretende fornecer uma gramática do ensino de português como 

língua estrangeira.  

Pretendemos, a seguir, esclarecer o ambiente histórico que levou ao 

surgimento das suas obras, bem como ao papel que a língua portuguesa ocupa 

nestas obras dos dois gramáticos seiscentistas. 

 

 

2. D. Catarina de Bragança, rainha de Grã-Bretanha 

Filha do Duque de Bragança e rei de Portugal, D. João IV (1604-1656, 

reinou desde 1640) e da sua consorte, a rainha D. Luísa Francisca de Gusmão 

(1613-1666), a infanta portuguesa D. Catarina Henriqueta de Bragança (1638-

1705) foi a quarta filha dos sete filhos do casal. 

Nascida no dia 25 de novembro de 1638 no paço ducal de Vila Viçosa, a 

infanta D. Catarina passou a ser rainha da Grã-Bretanha graças ao seu casamento 

com o rei Charles II de Inglaterra (1630-1685, reinou desde 1649).
1
 Num livro 

contemporâneo sobre a história de Portugal, publicado no ano anterior ao 

casamento (e por ocasião do evento, como testemunha a dedicatória a Edward 

Hyde, primeiro Earl of Clarendon, em Dauncey 1661: [VI]), a futura rainha da 

Grã-Bretanha é descrita pelo autor John Dauncey (fl. 1663; cf. Stephen 1888, 

XIV: 97) de uma maneira que até parece publicitária: 
 

[...] the Infanta Catharina, who was born the year before her father 

came to the Crown, a Princess in whom all vertues seem to flow, that can 

make her the worthy daughter of such renowned Parents: her beauteous 

body being amply repleate with her generous Mothers spirit, whose 

magnanimity and prudence, all the world have admired [...] (Dauncey 

1661: 180). 

 

O casamento entre D. Catarina e o rei Charles II durou até à morte do 

monarca em 1685. Ao passo que este teve alguns filhos ilegítimos, frutos de 

ligações amorosas extramatrimoniais, as pretensões dinásticas da mãe da rainha 

consorte não tiverem fruto por falta de descendentes, pelo que regressou a 

Portugal em 1692, onde chegou em inícios do ano seguinte (cf. Bluteau 1693). 

                                                 
1 Para mais informações sobre a vida do monarca britânico, cf. o estudo de Abbott (1900). Sobre D. 

Catarina de Bragança, cf. Conceição (1819, V: 124-172), Davidson (1908) e Troni (2008). 
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3. A restauração de 1640 e o casamento real de 1662 

Tudo começou em 1 de dezembro de 1640 quando D. João IV, oitavo duque 

de Bragança e segundo com este nome, foi aclamado como vigésimo primeiro rei 

de Portugal. Seguiu-se logo a demorada guerra de restauração, que somente teve o 

seu fim com o Tratado de Pazes de Lisboa de 1668, em cuja negociação Charles 

II de Grã-Bretanha (já como cunhado do rei português) teria um papel decisivo 

como mediador (Tratado 1668).  

Anos antes do fim das atividades bélicas luso-espanholas relacionadas com a 

restauração, tudo leva a crer que a ligação matrimonial das casas reais portuguesa 

e inglesa através do casamento da infanta D. Catarina, seis anos após a morte do 

pai, possa ser encarada como uma medida estratégica para voltar a estabelecer a 

antiga aliança luso-britânica que vinha dos tempos do Mestre de Avis. 

Tendo sido negociado em Londres entre o embaixador português Francisco de 

Melo e Torres e a coroa britânica desde 1660, a conclusão das negociações e o 

resultante casamento foram anunciados por Charles II em 19 de maio de 1661. O 

resultante Tratado de Paz e Aliança, entre os serenissimos reis D. Afonso VI e 

Carlos II, e do casamento de El Rei da Grã-Bretanha com a serenissima Infanta 

de Portugal foi assinado em 23 de junho de 1661 (Brazão 1955: 120). 

Como resultado dos esforços dinásticos desenvolvidos pela rainha viúva D. 

Luísa de Gusmão, o tratado prevê o pagamento de um dote considerável. Este 

'valor económico' da infanta era enorme, pois constava de dois milhões de 

cruzados (ou seja 800 milhões ou contos de réis), como ainda das duas possessões 

ultramarinas de Tânger (em Marrocos)
2
 e Bombaim (na Índia). Para não falar no 

valor financeiro, é evidente que o valor estratégico destas duas praças era 

inestimável, uma vez que a possessão de Tânger garantia a dominação do estreito 

de Gibraltar pelos britânicos no tempo anterior à ocupação, em 1704, de Gibraltar, 

ao passo que a possessão de Bombaim fornecia aos britânicos o pleno acesso ao 

comércio naquela parte da Índia, levando eventualmente à conquista de todo o 

subcontinente.
3 
 

Sendo qualquer casamento um evento de grande importância no âmbito das 

famílias envolvidas, é evidente que desde sempre cabia um papel especial aos 

casamentos reais. No que respeita ao casamento real de 1662, observa-se uma 

realidade semelhante, uma vez que os rituais e hábitos no Antigo Regime queriam 

                                                 
2 O rei inglês aproveitou imediatamente a disponibilização do novo território para estabelecer um 

porto livre em Tânger a partir de 20 de setembro de 1662, como reza a proclamação intitulada A 

proclamation declaring His Majesties pleasure to settle and establish a free port at His city of 

Tanger in Africa (Proclamation 1662). 
3 O estudo da investigadora portuguesa Joana Troni (2008) documenta que a parte contratante 

portuguesa teve bastantes problemas em recolher o dinheiro, cujo pagamento fora prometido no 

contrato de casamento. Parece que o dote somente chegou a ser pago na sua totalidade em 1684... 
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ser respeitados.
4
 Em relação aos eventos festivos e outros momentos de 

importância relacionados com a deslocação da infanta a Inglaterra e ao seu 

casamento com o rei britânico, conserva-se uma série de sete gravuras que 

apresentam os títulos em inglês e português. Estas foram elaboradas pelo pintor 

neerlandês Dirk Stoop (ca 1610-1686) que na altura do casamento se encontrava 

em Lisboa e que acompanhou a comitiva matrimonial até Londres, onde 

permaneceu durante alguns anos. No entanto, deve observar-se que o artista 

retratou os eventos históricos como os seus patronos queriam que a história fosse 

vista, pelo que as gravuras não poderão oferecer nenhuma garantia de fidelidade 

histórica.  
 

 
 

Na primeira gravura com o título «O Magnifique Entrada do Ambassador e 

Admiral Montagu em Lixboa» (Stoop 1662a) vê-se a entrada da comitiva do 

embaixador especial britânico em Lisboa no dia 28 de março de 1662. Trata-se do 

Almirante Edward Montagu, o primeiro Conde de Sandwich (1625-1672), que 

tinha sido enviado pelo seu rei como procurador, a fim de receber a infanta D. 

Catarina, devendo conduzi-la ao rei Charles II.  
 

 
 

A segunda gravura tem como tema as «Reais Festas e arcos triumfais em 

Lixboa que se Fizeraõ na Partida da Serenissima Donna Catarina Rainha da 

gram Bretanha» (Stoop 1662b). É retratado o cortejo festivo depois da missa na 

                                                 
4 É de observar, no entanto, que mesmo antes dos atos festivos imediatamente relacionados com o 

casamento houve eventos que tiveram a ver com o casamento real, como testemunha por exemplo 

o opúsculo de Cabral (1661) que comemora uma tourada no Terreiro do Paço em outubro de 1661. 
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capela real do dia 20 de abril de 1662. Entre as pessoas destacadas por números, 

temos a infanta D. Catarina (1), o irmão, o rei D. Afonso VI (2), o infante D. 

Pedro (3), ou seja, D. Pedro II de Portugal (1648-1706, reinou desde 1683), o 

embaixador Conde de Sandwich (4) e o 1.º Duque de Cadaval (5), D. Nuno 

Álvares Pereira de Melo (1648-1725), parente da casa real e conselheiro de estado. 

Para além disso, são retratados e indicados vários arcos de triunfo. 
 

 
 

Sem ser datada, a terceira gravura relata os eventos do domingo, 23 de abril 

de 1662, tendo por título «Vista de Lixboa e cum o rainha da gran Bretan. se 

Embarquo per Englaterra» (Stoop 1662c).
5
 Na imagem da embarcação que 

seguiu ao casamento realizado por procuração na Sé de Lisboa no mesmo dia, são 

destacadas, na gravura, a infanta D.Catarina (1), o irmão D. Afonso VI, bem como 

o infante D. Pedro (2), o embaixador Conde de Sandwich (3), assim como a 

nobreza inglesa e portuguesa reunida para assistir ao ato. Os números (5) até (8) 

retratam embarcações, de entre as quais é de destacar a nau do almirante britânico. 
 

 
 

Na quarta gravura que tem o título português algo esquisito «O cheqado 

duque de Jorck no Cannal entre o Frota d'Englaterra» (Stoop 1662d) retrata-se o 

                                                 
5 As festas e os detalhes da viagem encontram-se narrados ao longo de quarenta páginas não 

paginadas na Relaçam diaria, da jornada, qve a Serenissima Rainha da Gram Bretanha D. 

Catherina fez de Lisboa a Londres, indo já desposada com Carlos IJ Rey daqvelle Reyno: E das 

festas, qve nelle se fizeraõ até entrar em seu Palacio, Anno de 1662 de Henrique Valente de 

Oliveira (1662). No fim do opúsculo encontra-se a seguinte observação datada: «Taxão esta 

Rellação em vinte reis. Lisboa 16 de Dezembro de 1662». 
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encontro entre o então Duque de Yorque
6
 e a frota da Grã-Bretanha. O navio 

Breda em que se encontrava D. Catarina está marcado como o número (10). 
 

 
 

Com data de 25 de maio de 1662, a quinta gravura relata a desembarcação da 

rainha da Grã-Bretanha em Portsmouth (Stoop 1662e). No entanto, consta que a 

nova rainha chegou ao porto de Portsmouth em 13 de maio de 1662, tendo 

somente sido visitada pela primeira vez pelo rei no dia 20, antes da realização de 

duas cerimónias religiosas para o casamento no dia seguinte, uma segundo o rito 

anglicano, e outra segundo o rito católico. Seja como for, a gravura refere a 

chegada a Portsmouth sem a presença do rei, sendo de destacar as pessoas 

identificadas como a rainha D. Catarina e o Duque de Yorque (1), o Duque de 

Ormonde (3),
7
 o embaixador de Portugal, D. Francisco Manuel de Melo da 

Câmara (4),
8
 e o Almirante Conde Montagu (5). 

 

 
 

A sexta gravura com o título «Passage del Rey de gran Bretanha Carolo II e 

o Rainha Dona Catarina de Portsmuit per a Hamton=court» (Stoop 1662f) retrata 

o fim da deslocação da comitiva real na sua vinda de Portsmouth para o palácio 

real de Hampton Court. 
 

                                                 
6 James Stuart (1633-1701) foi o irmão do rei Charles II. Coroado como James II da Inglaterra e 

James VII de Escócia reinou desde 1685 até ser deposto em 1688. 
7 James FitzThomas Butler, 1.º duque de Ormonde (1610-1688), foi um estadista britânico-católico 

de origem irlandesa. 
8 Sendo primo do escritor D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666) e irmão da condessa de 

Penalva que fazia parte do séquito de D. Catarina, D. Francisco Manuel de Melo da Câmara (?-

1678) foi embaixador na Inglaterra e na Holanda. 
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A sétima e última gravura da série trata da «Entrada Publica que a 

Serenissima Rainha da Gram Bretanha fes na Cidade de Londres e como 

Magnificamente foi recibida da noboesa e Pouo della em 22 de Septembro 

1662» (Stoop 1662g). Na ocasião da vinda do casal real do palácio de Hampton 

Court para Whitehall através do rio Tâmisa vemos um cortejo de várias confrarias 

profissionais, como dos ourives, mercadores, peixeiros, etc. 

Coloca-se, então, a pergunta: o que é que isto tem a ver com as gramáticas? 

Na realidade, tem tudo a ver – vejamos nos seguintes capítulos! 

 

 

3. A língua portuguesa segundo James Howell 

Entre os investigadores modernos foi sobretudo a A New English Grammar 

do historiador e político James Howell (ca. 1594-1666) que mereceu alguma 

atenção ao longo dos últimos anos – entre os mais recentes vale destacar os 

trabalhos de Sónia Duarte de 2006 e 2009. Trata-se, essencialmente, de uma 

gramática das línguas inglesa e espanhola, que nos merece destaque por trazer 

umas breves considerações sobre o português, que vem apresentado como sendo 

um dialeto da língua do país vizinho.  

Para os estudos que visam narrar a história das obras metalinguísticas, e 

especialmente aqueles dedicados à história dos manuais de português como língua 

estrangeira, é de especial importância a dedicatória no anterrosto, em língua 

espanhola, a obra é dirigida pelo autor que se identifica como Don Diego Howell 

«A la Ecelsa, y serenissima magestad, de Doña Catarina de Bragança Infanta de 

Portugàl, y Reyna de Gran Bretaña, &c. que diós guarde» (Howell 1642: [I]). 

Semelhantemente, no rosto da gramática de Howell (1642: [III]) observamos a 

captatio benevolentiæ dirigida à jovem rainha: «For the service of Her MAJESTY, 

whom God preserve». Como nos informa a parte principal do título da obra do 

historiador galês, A New English Grammar Prescribing as Certain Rules as the 

Language will bear, for Forreners to learn English (1662) visa, com efeito, 

servir sobretudo como uma gramática da língua inglesa para estrangeiros, 

fornecendo, para além, disso, uma descrição bastante completa da língua 

espanhola. 
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(Howell 1642: [I]) (Howell 1642: [III]) 
 

Com efeito, estes textos dedicatórios vão ao encontro de um pedido que o 

próprio gramático tinha apresentado no ano anterior. Este pedido, no qual o autor 

fez questão de referir a sua experiência com línguas estrangeiras, foi apresentado 

pouco após a conclusão das negociações do contrato de casamento, em 11 de 

junho de 1661. Segundo um resumo oitocentista da correspondência da época, no 

seu ofício ao Lorde Clarendon, Howell terá afirmado o seguinte:  
 

52. James Howell to the Lord Chancellor. Requests his influence with 

the King to obtain him the place of Tutor in Foreign Languages to the 

Infanta who is coming to be Queen. Knows the Spanish tongue with the 

Portuguese dialect, also Italian and French, and has published a great 

dictionary with grammars to all three languages, dedicated to the King. 

Has a compendious, choice method of instruction (Green 1861, II: 37). 

 

Ao alegar de si próprio que 'Knows the Spanish tongue with the Portuguese 

dialect', Howell refere a sua experiência com línguas estrangeiras e solicita a 

nomeação como tutor da infanta em línguas estrangeiras (cf. Cole 1974: 22 e 

Woolf 2008). 

No fim da obra, encontramos o breve capítulo em que o autor se dedica à 

língua portuguesa, considerando-a, conforme ficara anunciado no rosto da obra, 

como subdialeto do castelhano: 
 

OF THE 

Portugues Language, 

OR 

SUB-DIALECT, &c. 

AS Scotland is to England, so Portugall may be sayed to be in relation 

to Spain, in point of Speech; The Scott speaks somwhat broader, and more 

gaping; so doth the Portugues compared to the Castilian, and shorter farr: 
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for wheras the Castilian out of an innated humor of gravity is addicted to 

long-traind words, the Portuguès doth use to curtayl divers of them, some 

in the middle, some in the end; But to know the main difference betwixt 

them, take these Instances. 

The Portugues is not much affected to l or n; touching the first, hee 

turns her to r, the snarling letter, as the Philosopher calls her: For example, 

wheras the Castilian sayes Inglatierra England, hee sayes Ingraterra; 

Noble Inglès, a Noble Englishman, Nobre Ingrès; Flamenco a Flemin, 

Framengo in Portuguès; Blando soft brando; Blanco white branco; 

Hermoso fair fermoso; Complido finishd, comprido; Emplear to employ, 

Empregar; Flaco weak, fraco; Diablo the Devil, Diabro o Diabo, &c.  

Besides, when ll begins a word in Spanish the Portuguès turns them to 

ch; As, Llamar to call chamar; Llama a flame, chama; Llaga a wound, 

chaga; Lleno full, Cheo wherby the n. allso is lost; Luna the Moon, lua; 

Llegar allegar to com or approach, chegar achegar; Llave a key, chiave; 

Lloro weeping, choro; Luvia Rain, chuva. 

Yet the Portuguès is not so well affected to ch, when hee finds it in a 

Spanish word, for then he turns it to yt commonly, as noche night, noyte; 

Ocho eight, oyto; Pecho the brest, peyto; Provecho profit, proveyto, &c. 

In divers words hee leaves l quite out, when hee finds it about the 

middle, as Delante before, diante; Cielo Heaven, ceo; Candela a Candle, 

candea; Mala ill, maa; As Maa noyte y faz Filinha, An ill night and make a 

girl. 

The Portugues likes not allso the aspiration h in the beginning of a 

word but turns it to f, whereby his language comes neerer (in many words) 

to the Latin, which is the Mother of both; as, wheras the Spaniard sayeth 

Hazer to do, the Portuguès sayeth Fazer; Hado Fate, Fado; Horca the 

Gallows, Forca; Hazaña an exploit, Fazanha; Hacha a Torch, facha; 

Hablar to speak, falar; Horno an Oven, forno; Hormiga an Ant, formiga; 

Holgar gaudeo folgar; Hidalgo a Gentleman, fidalgo, &c. 

Note allso that where the Portugues finds the throaty j, or ishota in a 

word, he turns it to lh, As, Abeja a Bee, abelha; Oveja a sheep, ovelha; Ojo 

the Ey, olho; Aparejàr to prepare, aparelhar; Trabajo toyl, travalho; &c. 

But it is observed, that those words in Portugues must be pronouncd as if 

an i followd; As, Abelha a Bee, abelhia; Travalho toyl, travalho, &c. 

Nor is the Portuguès, much affected to the letter n, for where hee finds 

her in the middle of a Spanish word, hee quite cutts her off; As, for Cadena 

a chain, he sayeth cadea; Amonestar to warn, amoestar; Cenar to supp, 

cear; Corona a Crown, coroa; Freno a bridle, freo; Buena good, boa; 

Mano a hand, mao, &c.  

Moreover the Portugues turns Spanish Dissyllables into 

Monosyllables; As, Tener to hold, ter; Venir to com, vir; Poner to putt, 

por; Color colour, cor; Dolor greif, dor; Mayor a Maior, mor, &c. 

The Portugues also turns oftentimes Spanish Trissyllables into 

Dissillables; As, Menester need, mister; Ganado a flock, gado; Generar to 

engender, gerar; General General, geral: Obispo a Bishop, Bispo, &c. 

Furthermore where the Spanish words end in bre, the Portugues turns 

it to me, or mem; As, Costumbre custom, costume; Hombre a man, homem; 

Nombre a name, nomem; Cumbre the top, cume, &c. 

The Portugues allso turns the Spanish ble into vel; As, Possible 

possible, possivel; Insufrible unsufferable, insufrivel; Mudable changeable, 

mudavel; Durable durable, duravel, &c. 
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The Portugues makes allso Trissyllables of Spanish Quatrosyllables 

often; As, Solamente only, somente; Malamente ill, mamente; Enemigo an 

Enemy, imigo, &c. Yet sometimes the Portugues adds a syllable more; As, 

Duvida to the Spanish duda, a doubt; Duvidosamente for dudosamente, 

doubtfully; Duos for dos, two, &c. 

The Portugues allso adds e to Spanish words ending in d; As, 

Mocidade for mocedàd, youth; Amistàd friendship, amizade; Libertad 

liberty, libertade; Liberalidàd liberality, liberalidade; Piedad piety, 

piedade, &c. 

Now, Though the Castilian, and the Lusitanian language bee both 

derivd from the Latin, the first immediately, the other mediatly by means of 

the Castilian, wheof shee is a Dialect, and therby a subdialect to the Latin; 

yet shee hath divers words for which shee is beholden to neither, nor to the 

Morisco also, wherof I thought it worth the while to give a particular 

Catalog (Howell 1642: 83[=82]-84). 

 

Estas considerações comparativas do autor servem para 'comprovar' a noção 

de dependência do português como dialeto do castelhano que Howell pretende 

estabelecer. A seguir a estas páginas, Howell (1642: 85-93) oferece um pequeno 

capítulo lexicográfico intitulado «A Short DICTIONARY OR, CATALOG Of 

such Portuges Words That have no Affinity with the SPANISH», em que 

apresenta 195 termos portugueses em confronto com os termos espanhóis e 

ingleses. A esta listagem segue-se o seguinte texto: 
 

The Portugès in nombring five dayes of the week differs from the 

Castilian, and all other, but it agrees with the Roman, Missal, As Munday, 

Twesday, Wenesday, Thursday, Friday are calld Segunda, Terca, Quarta, 

Quinta, Sexta, Feyra; But Saterday and Sunday are calld Sabado y 

Domingo. 

Thus have I given a short Essay of the Lusitanian Toung, which, by 

observing the differential precepts pointed at before, may be attained with 

much case by any who hath but an indifferent knowledg of the Spanish 

from whom she is derivd but become somewhat more rugged; so that it 

may be sayed, as a Castilian was making of a Toledo blade, a Portugès 

came, and taking up the silings he made a Toung of them; Indeed, it must 

be granted that the Castilian is in more esteem, yea, in Portugal it self, 

where the best sort of the Gentry and Merchants speak it, with Church and 

cloysterd men; most of their Sermons, their musical sonets, and madrigals, 

with their stage plays being in Spanish. Insomuch that as it is a saying in 

Italy, Lingua Toscana, in Lingua Romana; So there is one among them 

Lingoa Castelhana em boca Portugueza; The Spaniard hath so little 

esteem of it, That he sayes there is but one good word in all the Portuguès 

Tongue, and that is Saudades which is a large word, and a kind of 

Amphibolon, for it signifies many things, as Tenho mil saudades de vm. I 

have a thousands desires of you; Muero de saudades, I die for sorrows, &c. 

(Howell 1642: 93-94). 

 

No que respeita à língua portuguesa, uma leitura destes trechos leva à 

conclusão de que não estamos, de forma alguma, perante uma descrição 

metagramatical completa (nem muito menos adequada) da língua portuguesa, 
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mas sim perante a tentativa de estabelecer o português como (sub)dialeto do 

espanhol.
9
 Encontramos uma série de observações de natureza fonética e 

morfológica, bem como outras de natureza lexicográfica. Se bem que Howell 

seja um dos primeiros gramáticos a incluir o português de forma explícita na sua 

gramática, parece-nos mais adequado encará-lo como um precursor para obras 

posteriores, podendo a sua obra dificilmente ser considerada um 'tratado 

metalinguístico' de português como língua estrangeira. 

 

 

4. A Portuguez Grammar de Stéphane Damar de la Moliére 

A obra intitulada A Portuguez Grammar (1662), publicada por um autor 

francês que se chama «Mr. de la Molliere», tem a sua génese na já referida 

restauração do dia 1 de dezembro de 1640 e na subsequente guerra com a 

Espanha.  

Durante a guerra da restauração, o exército português chegou a ser reforçado 

com tropas vindas do estrangeiro, sendo, neste âmbito, de destacar a vinda do 

exército do jovem Jean Armand de Maillé, Marquês de Brézé (1619-1646), que, 

aliás, era sobrinho do famoso Cardeal de Richelieu quem, como ministro do rei 

Luís XIII de França, tinha negociado o envio das tropas francesas a Portugal. 

Entre os vários regimentos do exército francês, um deles era comandado pelo 

coronel de infantaria chamado Eustache Pierre Viole d’Athis (?-1643). Desde o 

início, o regimento de Athis contava com três capitães de infantaria, dos quais um 

era conhecido em Portugal como  

«Estevão Damar, Senhor de La-molière» 

ou ainda 

«Estevão de Amar Molière (Senhor de la)» 

o que corresponderia em francês a 

«Stéphane d'Amar, Sieur de la Molière» (cf. Freitas 2009). 

No que respeita à autoria, a presença, em Portugal, de um nobre francês que 

no exército português era conhecido como 'Estêvão Damar de la Molière' ou 

'Stéphane Damar de la Molière' parece oferecer-se como resposta à pergunta 

sobre a identidade do autor francês. É, no entanto, de constatar que as fontes 

consultadas até ao momento não permitem constatar com certeza absoluta que 

Stéphane Damar de la Molière tivesse continuado a estar em Portugal ainda 

depois da guerra da libertação ou que o mesmo tenha acompanhado a infanta D. 

Catarina a Londres. No entanto, é na dedicatória do autor ao rei Charles II de 

Grã-Bretanha que Molière nos fornece mais elementos biográficos: 

                                                 
9 Esta noção também se encontra na coleção de cartas intitulada Epistolae Ho-elianae: The Familiar 

Letters of James Howell, Historiographer Royal to Charles II (Howell / Jacobs 1892, II: 473). 
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Ao muito Alto, e muito Poderoso Principe, 

CARLOS SEGUNDO 

Rey da Graõ Bretanha, França, e Hibernia, Defensor da Fei. 

 

Senhor, 

 

TOdos os que me conhecem se admiraraõ de duas cousas, a primeira, ver 

que eu me haja occupado á compor huma obra desta calidade; naõ avendo 

eu nunca outra professaõ, mais que a Arte de Milicia: A segunda, ver que 

eu seia taõ atreuido de a offereçer a Vossa Majestade, sendo que naõ se 

devia aprezentar senaõ Livros excelentes, e doctissimos, toda via Vossa 

Majestade sabe muito bem que naõ he a primeira vez que se ha visto 

muitos valerosos Capitaẽs, os quoais naõ somente saõ illustrados nas 

Armas, mas tambem com apena, he bem verdade, que podera ser que eu 

serei o primeiro que compus huma Gramatica, certo he que se ouvesse 

algum coriozo, que quizesse tomar este trabalho me averia escusado 

ocuidado, que hei tomado em compor esta e sahir com ella a publico, 

demodo, que parecendome quam necessaria e util era paraque a naçaõ 

Ingleza tivesse noticia da Lengoa Portugueza ejuntamente peloque tenho 

de obrigaçaõ aos Portuguezes me resolui à sahir com esta obra alus, à 

huma pela recreaçaõ que cuido tera esta Naçaõ Ingleza, porque acho que 

ella he necessaria à dous generos de pessoas. Primeiramente, para todos os 

Senhores da Corte de Vossa Majestade, epara os que Corteiarem à 

Serenissima Rainha. E tambem para a Gente do trato, pois El Rey de 

Portugal tem concedido este Privilegio a Naçaõ Ingleza, para poder 

Livrement comtratar em todos os seos Estados: E tenho para mim que a 

Serenissima Rainha folgara muito mais de ouvir falar a sua natural Lengoa, 

que a Castelhana taõ sua Enemiga. E eu confio tanto da Fidalguia e 

Cortezia Ingleza, que eles farõ opossivel para comprazer em tudo a esta 

Graõ Princeza, que Vossa Majestade tem com tanta Prudencia por sua 

digna Espoza. Princeza taõ Illustre por sangue, perfeita em formosura, 

bondade, e de taõ raro entendimente, que se pode afirmar que em todo o 

Mundo naõ se acha Princeza com quem se possa igoalar, e por isso naõ 

pretendo alargarme muito em suas alabanças, porque para as relatar seria 

hum processo infinito, e demais averia mister huma pena Divina, enaõ 

humana para escrever tantas, e tantas enumerozas perfeições que 

acompanhaõ a esta Illustre Princeza, e posso affirmar a Vossa Magestade. 

E me posso gloriar, que no tempo que servi a seu Paii o Senhor Rey Dom 

Joaõ o 4º. que Deos tem da felicissima memoria, em postos muitos 

honrados por espaço de 8. annos, de que me alabo muito, muito; nasceo à 

Serenissima Rainha Dona Catherina, a qual de Deos muitos larges Annos 

de vida e a Vossa Magestade, e me perdoe de offerecer huma obra taõ 

limitada e taõ indigna de se aprezentar a hum taõ Grande Monarcha. A 

quem offereço humildemente o braço espada, com a qual poderei melhor 

servir a Vossa Majestade que com a pena Cuja Real pessoa guarde Deos, 

 De Vossa Real Majestade, 

o major Servidor    

DE LA MOLLIERE (Molière 1662: [III-VI]). 
 

Nesta dedicatória a Charles II, o autor chega efetivamente a identificar-se 

como antigo militar ('naõ avendo eu nunca outra professaõ, mais que a Arte de 

Milicia'), afirmando que esteve nos serviços de D. João IV durante o período de 
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oito anos, o que nos parece efetivamente permitir a identificação do autor da 

obra metalinguística com a figura histórica que era o militar francês Stéphane 

Damar de la Molière.  

Como diz o título, o autor pretende fornecer com a sua obra uma gramática 

do ensino de português como língua estrangeira. No entanto, observa-se que esta 

obra metalinguística (que recentemente foi estudada num artigo de Rogelio 

Ponce de León Romeo 2012) é marcadamente trilingue, uma vez que a essência 

da obra é constituída por tabelas em que se confrontam as línguas portuguesa, 

inglesa e francesa. 

No entanto, baseado em Schäfer-Prieß (2000: 1) e Kemmler (2007: 378), 

Rogelio Ponce de León Romeo (2012: 59) constata acertadamente que «[...] 

podemos concluir que A portuguez grammar não constitui, em rigor, uma 

gramática do português – ainda que assim seja denominada pelos estudiosos da 

obra de La Molliére [...]». Mesmo que o colega não proponha nenhuma 

classificação da obra segundo o esquema proposto, parece que se possa tratar de 

uma gramática híbrida de PLE, já que o autor seiscentista não procede a 

fornecer nenhuma descrição completa e exaustiva das partes da oração. 

A constatação feita por Molière no texto de que a rainha deve preferir a sua 

língua materna à 'Castelhana taõ sua Enemiga' até parece, a nosso ver, ser um 

reflexo da obra de Howell e das constantes insinuações do historiador real 

britânico de que o português não passaria de um mero (sub)dialeto do espanhol. 

Dado, enfim, que, na sua dedicatória, Molière acaba de oferecer 

'humildemente o braço espada' ao rei britânico, julgamos que se confirma que 

também esta gramática terá sido elaborada para fins ulteriores, nomeadamente 

com o fim de também este autor tentar conseguir algum emprego (no caso dele 

aparentemente um emprego militar) junto da casa real inglesa. 

Vejamos, para terminar, dois trechos exemplares da gramática: 
 

A lettra ( e ) sona e se prononsia 
alguma ves como hum ( e ) 

Masculino Frances; bem que 

elle seia no principio, no meyo, 

ou no cabo de huma palaura; e 

alguma ves como hum ( e ) 

Femenino Frances, sem que se 
possa dar resaõ nẽnhuma disto, 

a pratiqua a ensinarâ a UM: e 

UM naõ se deue meravilhar 
disto, porque eu hei observado 

que mesmamente a lengoa 

Italina, Hespanhola, Franceza, 
Ingreza, e cassi todas as 

lenguas han este deffeito, 

porem huma mais que a outra. 

The letter ( e ) sounds and is 
pronounced as an ( e ) 

Masculine in French, though 

it be in the beginning, in the 

middle, or in the end of a 

word; and sometimes as an  

( e ) Feminine in French, 
without any reason might be 

given for it, you shall learn it 

by the use; and you ought not 
to marvel of it, because I have 

observed, that also the 

Italian, the Spanish, the 
French, the English, and 

almost all the Tongues have 

that default, nevertheless one 
more then another. 

La lettre ( e ) sonne & se prononce 
quelque fois comme un ( e ) 

Masculin François, encore bien 

qu'il soit au commencement, au 

millieu, ou a la fin d'un mot, & 

quelque fois comme un ( e ) 

Feminin François, sans que l'on 
puisse donner aulcune raison, la 

pratique vous l'enseignera; & 

vous ne vous devez pas 
esmerveiller de cela, parceque 

j'ay observé, que mesmement la 

langue Itailiene, Espagnole, 
Françoise, Angloise, & presque 

toutes les langues ont se 

desfault, toutefois les unes plus 
que les autres. 

Molière (1662: 7-8) 
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Neste trecho, o gramático empreende uma descrição das vogais anteriores 

médias em português. Se bem que constate que estas vogais ainda se observem 

noutras línguas modernas, acaba por classificar este facto fonético como 'defeito'. 
 

Agora eu quero ensinar a 

UM o modo de conjugar 

os Verbos porque importa 

muito saber a 

Grammatica, se UM quer 

aprender a falar corrente-

mente; e por não emfadar 

a UM sendo demaziado 

proluxo, lhe porei 

sômente seis ou sette, 

destes que saõ usados a 

cada passo todavia se UM 

quer que eu lhe ensine a 

UM huma boa quantidade 

delles, o farei por servir a 

UM, fique UM seja bem 

instruto: Comessamos 

entaõ por o Verbo 

chamado em Latim Loqui. 

I will teach you now the way 

to conjugate the Verbs, 

because it consisteth very 

much to know the 

Grammar, if you will 

learn to speak correctly; 

and that you may not 

think it troublesome being 

tedious, I shall onely 

write six or seven of them, 

that are used at every 

moment; nevertheless, if 

you desire that I should 

teach you good store of 

them, I will do it for to 

serve you, until I see that 

you be well instructed: 

Let us begin then by the 

Verb called in Latine 

Loqui. 

Maintenant je vous veux 

enseigner la maniere de 

conjuguer les Verbes, parce 

qu'il importe beaucoup de 

scavoir la Grammaire, si 

vous voulez aprendre a 

parler correctement, & pour 

ne vous point ennuyer en 

estant trop prolixe j'en 

metteray seulement six ou 

sept de ceux dont ont se sert 

a chaque moment; toutefois 

si vous voulez que je vous 

en enseigne une bonne 

quantité, je le feray pour 

vous servir, jusque a ce que 

vous soyez bien instruir, 

commançons donc par le 

Verbe appellé en Latin 

Loqui. 

Molière (1662: 16) 

 

Este segundo trecho, enfim, serve como introdução à parte da obra em que 

são apresentados os paradigmas verbais trilingues, sempre num estilo expositivo 

em que o autor se está a dirigir ao público da sua obra (será o rei Charles II?). 

Observa-se neste trecho a ausência de qualquer definição de termos 

metalinguísticos, ausência esta que, aliás, é paradigmática para toda a obra. 

 

 

5. Conclusão 

Fruto da pretensão de fortalecer a histórica aliança anglo-portuguesa através 

de ligações dinásticas entre as casas de Bragança e Stuart, o casamento da 

infanta portuguesa D. Catarina de Bragança com o rei britânico Charles II foi um 

evento que teve grande impacto nas sociedades portuguesa e britânica de então, 

tendo sido celebrado com grande pompa e circunstância nos dois países.  

Para além de algumas publicações elaboradas para narrar os eventos 

relacionados com o casamento e a viagem da futura rainha da Grã-Bretanha a 

Londres, é lícito concluir que o casamento real de 1662 ocasionou a publicação 

de nada menos que duas obras metalinguísticas datadas do mesmo ano, 

nomeadamente A New English Grammar Prescribing as Certain Rules as the 

Language will bear, for Forreners to learn English do historiador galês James 

Howell, bem como A Portuguez Grammar do militar francês Stephane Damar de 

la Molière.  
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No que respeita à língua portuguesa, é de notar que a obra do primeiro 

autor, que essencialmente é uma gramática das línguas inglesa e espanhola, 

somente apresenta um breve capítulo sobre o português que é apresentado como 

sendo um mero dialeto do espanhol. Na gramática de Molière, no entanto, trata-

se de uma obra trilingue, que apresenta os conteúdos de maneira tabelar e com 

flagrante ausência de terminologia metalinguística.  

Com as dedicatórias dirigidas ao casal real, isto é, a D. Catarina (Howell) e 

a Charles II (Molière), as duas obras partilham a existência de motivos ulteriores 

que motivaram a sua elaboração, o seja, o desejo de o respetivo autor obter um 

emprego pela casa real britânica. Semelhantemente, no que respeita à língua 

portuguesa, as duas obras de 1662 não podem ser encaradas como gramáticas de 

português como língua estrangeira propriamente ditas, pois carecem de qualquer 

noção de uma descrição completa e exaustiva das partes da oração portuguesa.  

Por isso, e apesar da evidente natureza heterogénea das gramáticas de 

Howell e Molière, cabe às duas obras a caraterística de serem obras precursoras 

da tradição de manuais do português como língua estrangeira que, efetivamente, 

viria a começar umas décadas mais tarde. 
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