ÍNDICE
CRONOLÓGICO
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Manuscritos
Século XV
Doctrinale ou Grammatica latina versificada, de mestre Alexandre VilleDieu ou de Dol, da ordem dos Pregadores, com glosas de ? frei
Gonçalo Barcelos, cisterciense? - cód. Alcobacense. [<1400?]
Fragmento de um tratado de figuras e de metrificação. - manusc. [séc. xv]
Século XVI
Compendium artis graecae. - manusc. [finais séc. xvi?]
Fragmento de um tratado latino de grammatica. - manusc. [séc. xvi]
Schola eruditissima insignis praeceptoris mei Domini Petri, literarum
hebraicarum unique omnium nostra memoria peritissimi, in tabulam
grammaticae hebraicae editam a Clenardo. - manusc. [cópia do séc.
xvi] Tratado latino de dialectica e rhetorica applicada ao fôro judicial.
- manusc.
[séc. xvi]
Século XVII
Dialogidia Rhetoricae. - manusc. [séc. xvii]
Compendium logicae, traditum ... ab p. Almeida, societatis Jesu. Scribebat
Antonius Marchão Themudo. - manusc. [letra do séc. xvii] Fasciculus
ex Cypriani Viridario decerptus sive Rhetoricae compendium. manusc. [séc. xvii] Matos, Manuel de: Laconismus eloquentiae pro
instruendis, ac reformandis
oratoribus, a Patre Emmanuelle de Mattos. - manusc. [séc. xvii]
Memoriae logicae, seu Breve artes cogitandi compendium. - manusc. [séc.
xvii] Orphea Rhetorices cithera in quinque chordas seu partes
distributa et
eloquentia plectro emodulata. - manusc. [fins do séc. xvii]
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Phrases portuguezas com a tradução latina confirmada por citações de
auctores classicos. Dispostas na ordem do alphabeto. - manusc. [séc.
xvii]
Rhetoricum conviviam. - manusc. [séc. xvii] Silveira, Afonso: De arte
rhetorica, dictada pelo Padre Affonso Silveira, no
collegio de Lisboa. - manusc. [séc. xvii] [e: Fasciculus ex selectoribus
eloquentiae floribus collectus. - manusc]
Século XVIII
Arte da Grammatica Latina, explicada por um methodo muito claro e
perceptível aos ignorantes, que tiverem desejo de a saber com algum
fundamento. - manusc. [segunda metade do séc. xviii] Arte ordenada
por hum methodo claro e facil para aprender bem e
solidamente a grammatica latina. - manusc. [séc. xviii] Artis Rhetoricae
libri quinque. - manusc. [princípio do séc. xviii] Barras, João de:
Orthographia de Joam de Barras, impressa em Lisboa por
Luiz Rotorigio. Ano de 1540. - manusc. [séc. xviii} Cayer des phrases
familiares sur la langue française. - manusc. [Primeira
metade do séc. xviii]
De Arte Rhetorices. - manusc. [segunda metade do séc. xviii] Demonstração
d'huma planta grammatical sujeitada ao exame das pessoas
doutas. - manusc. [séc. xviii] Conclusões de Rethorica e poetica,
dedicadas ao R.mo Padre mestre Frei
José Mayne, e alguns sonetos, odes e outros versos. - manusc. [séc.
xviii] Ecco Grammatico para ouvirem os estudantes curiosos, que
quizerem saber
alguns preceitos da grammatica (latina), que não traz a arte, os quaes
lhe são de grande proveito ... etc. - manusc. [segunda metade séc.
xviii]
Exercicios rhetoricos. -manusc. [séc. XViii] Gramática Portuguesa. - manusc.
[séc. xviii] Locuções portuguesas vertidas da lingua latina conforme os
melhores
auctores. - manusc. Em Latim e Português, [séc. xviii] Lógica ou Arte
de Pensar livre da servidão da dialéctica, escrita em francez
por M. Abbade de Jurain, e traduzida em portuguez por ... - manusc.
[séc. xviii] Oliveira, José Marques d': Grammatica latina, ordenada
por ... - manusc.
[séc. xviii -xix] Pereira, Bento: Prosodia ou vocabulario das linguas
latina e portugueza.
Composta pelo Padre Dr. Bento Pereira da compamhia de Jesus.
Novamente reformada, reduzida ao melhor methodo e augmentada manusc. [meados do séc. xviii]
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Princípios de grammatica italiana. - manusc. [meados do séc. xviii]
Rhetorical argumentum. - manusc. [séc. xviii}
Seixas, Manuel (Fr.) de S. José: Introducção breve e facil para estudar a
língua sancta, por... - manusc. [séc. xviii] Theses de rhetorica
defendidas em Goa, presidindo o professor de rhetorica
Victorino Pereira. - manusc. [séc. xviii?]
Século XIX
Graça, António (Fr.): Cartilha para ensinar os mininos a ler e compendio da
doutrina christan. - manusc. [séc. xix]

Manuscritos sem indicação de data
Anotações eruditas e erudições notadas na explicação de várias palavras. manusc.
Apontamento de orthographia. - manusc.
Apontamentos respeitantes à história e literatura sueca. - manusc.
Apontamentos sobre a historia da lingua portuguêsa. - manusc. Arte breve
da latinidade, ou syntaxe ornada das tres virtudes da língua
latina, pureza, elegancia e copia. Em perguntas e respostas. - manusc.
Arte de Rhetorica. - manusc. Brevis Notitia circa praecepta
Orthographiae § Explicatio essentiae
orthographiae ... Quid sit orthographia ... Brevis Rhetoricae explicatio
§Quid sit Rhetorica... manusc. Compendio
de gramática portuguesa. - manusc. Compendiam
Rhetoricae. - manusc. Cordeiro, Sebastião: Syntaxe
nova (?) - manusc.
De Gramatica institutione Lib. 3 De Syllahorum dimensione. - manusc.
Discours adressé aux plus insignes grammairiens de Portugal, dans lequel
Mr. Scribot... leur propose la Méthode d'Amaro de Roboredo, enrichie
de remarques, por traduire élégament le portugais en latin et le latin en
portugais. Glosas ou comento sobre o "Graecismus" de Ebrardo de
Béthune. - Cód.
Alcobacense Graecismus ou Gramática e estilística versificadas, por
Ebrardo de Béthune.
- Cód. Alcobacense
Gramática latina de Prisciano Cesariense. - Cód. Alcobacense. Grammatica
Latina. - manusc. [por letra de Manuel José da Silva, e talvez
obra sua]
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Grammatica latina com algumas reflexões sobre logica, methaphizica e
outros objectos. - manusc. Henriques, Manuel Martins: Ameni flores dicendi
ex viridariis authorem
maxima cura decerpti in usum Eusebii Coelho de pace Caietani.
Collegit Emmanuel Martim Henriques publicas grammatices
praeceptor Ulyssipone. -manusc.
Lisboa, Nazário (Fr.) de: Ars Rhetoricae cum glossa. - manusc. Memoria
sobre os numeros, generos e casos das palavras. - manusc. Notabilia ou
Observação à gramática latina, com exemplos em português. Cód. Alcobacense.
Oliveira, António Mesquita de: Defensão da lingua Portuguesa.. - manusc.
Origem, grammatica e elegancia da lingua portuguesa. - manusc. Pires,
Fernando (P.): Tratado da Orthographia Portugueza . - manusc. Regras da
orthographia portugueza. - manusc. Rhetorica. -manusc. Ribeiro, António:
Memórias pura a história das origens e progressos da
língua portuguesa. - manusc.
Sousa, António Correia de: Arte de Rhetorica. - manusc. Sousa, António
Correia de: Jogo de vocabulos, e equivocos. - manusc. Syntaxe Portuguesa consta de regras para regencia da grammatica latina
de que tambem traz varias frazes, etc. - manusc. Tratados
gramaticais de Prisciano Cesariense: De constructione, De
barbarismo e De accentibus. - Cód. Alcobacense.
Valente. João (P.) Saraiva: Arte de escrever bem, e Ortografia. - manusc.
Valente, João (P.) Saraiva: Compend. Artis Rhetoricae. - manusc. Viegas,
Paulo: Promptuarium ad communem usum loquendi et praedicandi
utilissimum. Per R. Fratrem Paulum Viegas, ... Collectum ex auetoribus
sequenti pagina contentis (poetas latinos e italianos). - manusc.

Impressos sem indicação de data
Albino, F.: Dialectica et Grammatica.
Arcco, Fernando: Grammatica...
Cáfaro, Jerónimo: Grammatica... De
Grammatica.
Dinis, José (P.) Paulo: Compendio da grammatica portugueza.
Elementos de grammatica portugueza.
Franco, Manuel dos Santos: Breve instrucção para aprender a lingua latina.
Grammatica Arabica intitulada: Sufficíencia. [Obra de Bedhagel. Toda em
lingua Arabica].
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Gramática da lingua portuguesa.
Gramática francesa para uso dos portugueses.
Gramática Portuguesa.
Gramática Sanscrita elementar.
Grammatica da eschola primaria.

Grammatica ingleza. I.ª parte,
Grammatica latina.
Logica Aristotelis ab eruditissimus hominibus conversa.
Lopes, João Baptista da Silva: Grammatica da lingua portugueza, com um
systema de neographia.
Martins, Pedro: Ars Grammaticae.
Miscellanea de Primeiras Letras.
Miscellanea Grammatical.
Orthographia da lingua latina.
Principios gerais de moral [e de grammatica portugueza] ... Vaz,
Gaspar (P.): Logica.
Vaz, João: (Pro ordinandis grammaticae latinis). Veiga, João (Fr.)
da: Arte de Grammatica da lingua Occidental. Ventura, Duarte: Arte
de aprender a ler a letra manuscripta.

Obras datadas (impressos e manuscritos)
1316? -Cascais, Vicente (Fr.) de: Arte Latina. - manusc.
1502 - Cartinha [Cartinha ...
1503 -Cavaleiro, Estevão (P.): Precepta ad prima grãmatices rudimenta.
1505 - Cavaleiro, Estevão (P.): Prosodia Grammaticae cum Summa diligentia correcta.
1506-Jachia, David(l.°): Lingua eruditorum ex Isaia. 1509 - Jachia, David
(2.°): Epitomen Grammatices. - manusc. 1513 - Pastrana, João: Grammatica
Pastrane. [Incipit compendium breve utile
siue tractatus intitulatus: Thesaurus pauperum siue speculum puerorum
editum a magistro Johãne de Pastrana]. 1516 - Cavaleiro, Estevão (P.):
Noua grãmatices marie matris dei uirginis
ars...
1517- Barbosa. Aires: Arij. Barbosae Lusitani Relectio: cui titulus prosodia.
1517- Barbosa, Aires: De Orthographia. 1520 - Azevedo, Luís (P.) de: Arte
de Grammatica. [Traduzida para a Lingoa
Amarana] - manusc ?
1528 ? - João, Baltazar (Fr.) de S.: Summa de Grammatica . - manusc.
1529 - Clenardo, Nicolau: (Tabula in grammaticam Hebraeam ).
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1530 - Soares, João (?): Cartinha pera e[n]sinar a leer: cõ as doctrinas da
prude[n]cia e regra de viuer em paz. Nouamente emprimida.
1531 - Sousa, Máximo (D.); Grammatica Latina.
1535 - Sousa, Máximo (D.): Institutiones ... latinarum literarum ...
1536 - Oliveira, Fernão de: Grammatica da lingoagem portuguesa...
1537 - Clenardo, Nicolau: Institutiones in Graecam linguam.
1537 - Clenardo, Nicolau: Praxis seu usus praeceptorum grammatices
gaecae/ opus mole quidem...
1539- Barros, João de: Caninha para aprender a ler... 1540 - Barros, João
de: Grammatica da lingua Portuguesa. 1540 - Galego, Lopo: Arte de
Grammatica com os principios de Rhetorica. 1540 - Resende, André de:
[L. Andreaea Resendii] Annotationes in
Verborum Conjugatione.
1540 ? - Galego, Lopo: Arte de Grammatica com os princípios de Rhetorica.
1543 - Pinhel, Duarte: Latinae Grammatices Compendium. Tractatus de
Calendis. 1546 - Clenardo, Nicolau (ou Clenarts. Cleynarts,
Kleinharts): Institutiones
grammaticae ex Cleonardo. Cum licentia superiorum. 1550 - Luís,
António: Tratado da lingua Portugueza. - manusc. 1550 - Pinheiro, António
(D.): Tratado de eloquencia da lingoa Portugueza.sermoens varios. I tom. 1550 - Ringelberg, Joaquim: Rhetorica. /
Distichin. Quisque auel praecepta
breui sermone...
1552 - Cardoso, Jerónimo: - Grammaticae introductiones breuiores &
lucidiores, quae aliae in lucem editae sunt ad clarissimu pueru D.
loãne, etc. ...
1553 - Rudimento Grammaticae.
1555 - Despautério, João: Carmina (...) De Arte Grammatica / Cum
quibusdam aliis ad puerorum institutionem necessariis. I (...) .
1556 - Logicae Compendiun Peripateticae ordinatum per Reuerendum
Magistrum Chrisostomnm lauellum / Canapiciu ordinis praedicatoru
nunc tande & diu exoptatum prodit in lucem / etc.
1557 - De constructione octo partium orationis.
1562 - Morais, Inácio de: In quosdam dialecticos et grammaticos pro iure
peritis Ignalii Moralis Lusitani Carmen et alia quaedam eiusdem
poemata. 1562 - Soares, Cipriano: De Arte Rhetorica / Libri tres
ex Aristoteles
Cicerone / & Quintiliano praecipue / deprompti. 1562 - Vicente,
Paula (filha de Gii Vicente): Arte da lingua Ingleza e
Olandeza. 1564 - Fonseca, Pedro: Institutionum Dialecticarum Libri
Octo. / Autore
Petro Afonseca [sic] ex Societatis Iesu.
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<1564 - Silva, Duarte (P.)da: Arte da lingua Japoneza. -manusc.
<1564- Silva, Duarte (P.)da: Vocabulario da lingua Japoneza. -manusc.
1565 - Gravio Caledonio, Cadabal: In librum Quartum Antonii Nebrissensis
De Constructione Decem Partium Orationis Explanatio.
1566 - Távora, Francisco de: Grammatica hebraea, novissima edita.
1568 - Cartilha que ensina a lêr: [em que vem o Symbolo, e o modo de
ajudar à Missa em Latim, e algumas Orações em Portuguez, em proza e
verso, com numa solfa de cantiga, para fixar a memoria e curiosidade
dos meninos, com dois Alfabetos, hum figurado, outro de Letras].
1569 - Brito, Francisco de: De Grammatica libritus .
1570 - Henriques, Henrique (P.): Vocabulario, e Arte de Grammatica da
Língua Malabar. - manusc.
1572- Alvares, Manuel (P.): De Institutíone Grammatica libri tres.
1572- Barata, Manuel: Arte de escrever...
1573 - Sigura, Roderico Lopez a : Grammaticae institutiones a Roderico
Lopez a Sigura nuper aeditae...
1573 - Soares, Ludovico: Tractatus de Dialectica. Adnotationes in logicam
Aristhotelis Philosophi: itemque Praedicabilia Prophírii, tradita a
Rev.mo Patre Fr. Ludovico Soares. - manusc.
1574 - Estaco, Aquiles: Comment. in Suetonium De illustribus Grammat. et
claris Rhetoribus Lib. II.
1574 - Gãndavo, Pêro de Magalhães de (ou Pedro de Magalhães de Gondavo):
Regras que ensinam a maneira de escrever a orthographia da Lingoa
portuguesa...
1576 - Leão, Duarte Nunes de: Orthographia da Lingoa Portuguesa.
1577 - Homem, Fernando Soares: Grammatices duo Compendia eo modo in
methodum contracta ut nihil redundet, aut defit.
1579 - Martins, Francisco: De Grammatica professione. Declamatio in
Grammaticos. etc. pro Grammaticis.
<1582 - Gama, Teotónio (Fr.) da: Arte de Grammatica . - manusc. 1585 Franco, Diogo Fernandes: Pratica menor de la Grammatica. 1587 - Martins,
Francisco: Grammatica Institutio. 1590 - Barata, Manuel: Exemplares de
diversas sortes de letras, tirados da
polygraphia Manuel Barata escriptor portuguez (...) [Acostados a elles
hum tratado de Arithmetica e outro de Orthographia Portugueza... ].
1595 - Anchieta, José (P.) de: Arte da grammaiica da lingoa mais usada na
costa do Brasil.
1599 - Velez, António (P.): Commentarium in Emmanuelis Alvari
Gammaticam Latinam.
1600 - Arte da gramatica (sic) e ortographia portugueza, distinta da latina e
qualquer outra língua. Dedicada ao real collegio das artes. - manusc.
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1600 - Jesus, Cristovão (Fr.) de: Arte Grammatical da lingua Canarina. manusc.
1600 ? - Faria, Basílio (D.) de: Arte da lingua Portugueza, etc. - manusc.
1600 ? - Faria, Basílio (D.) de: Arte Latina, etc. - manusc. 1600 ? - Mendes,
Manuel: Discurso em louvor da Arte de Grammat.
accrecentada pelo P. António Veiez. - manusc. 1600 ? - Velez. António
(P.): Orthographia. - manusc. 1602 ? - Correia, Manuel (P.}: Principios de
Grammatica, e Varias Poesias. manusc. 1604 - Rodrigues, João: Arte da Lingoa de japam. Composta
pello Padre
João Rodrigues. Dividida em Tres Livros. 1606 - Leão, Duarte Nunes
de: Origem da lingua portugueza. Dirigida a
elrei D. Filipe o II de Portugal Nosso Senhor.
1609 - Grammatica latina,
1610 - Paredes, Pedro Sanches de: Arte de grammatica pera em breve saber
latim, composta em linguagem e verso portuguez ...
1615- Roboredo, Amaro de: Regras da orthographia portugueza.
1615 - Roboredo, Amaro de: Verdadeira grammatica latina para se bem
saber em breve tempo, escripta na lingua portitgueza, com muitos
exemplos na latina.
<1617 - Costa. António Correia da : Arte de Rhetorica. 1619 - Roboredo,
Amaro de: Methodo grammatica! para todas as línguas.
Consta de tres partes: l.ª Grammatica exemplificada na portugueza e
latina; 2.ª Copia de palavras exemplificadas na latina; 3.ª Phrase
exemplificada na latina, etc. 1619- Roboredo. Amaro de: Recopilaçam
da grãmatica portugueza, e latina,
pela qual com as 1141 sentenças insertas na arte se podem entender
ambas as línguas.
1621 - Figueira, Luís (P.): Arte da lingua brazilica. 1621 - Roboredo.
Amaro de: Raizes da lingua latina, mostradas em um
tractado e diccionario, isto é, um compendio de Calepino ...
1623 - Roboredo, Amaro de: Porta de línguas, ou modo muito accommodado
para as entender, publicado primeiro com a tradução hespanhola,
agora accresccntada a portugueza, com numeros interlineares, pelos
quaes se possa entender sem mestre estas línguas.
1624 - Faria, Manuel (P.) Severim de: Das partes que ha-de haver na
linguagem para ser perfeita, como a portugueza as tem todas.
1625 - Roboredo, Amaro de: Grammatica latina mais breve e facil que as
publicadas até agora, na qual precedem os exemplos ás regras.
1626 - Prelecções de Rhetorica (em latim) feitas sobre as do Padre Cypriano
Soares com mais difusão, etc, dictadas no anno de 1626 na primeira
classe e appostiladas per João Mendonça. - manusc.
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1627 - Araújo, Domingos de: Grammatica latina, novamente ordenada e
convertida em portuguez.
1628 - Alvares, Manuel (P.): Prosódia P. Emmanuelis Alvari.
1631 - Vera, Alvaro Ferreira de: Breves louvores da lingua portugueza, com
notaveis exemplos da muita similhança que tem com a lingua latina.
1631 - Vera, Alvaro Ferreira de: Orthographia ou modo para escrever certo
na lingua portugueza...
1633 - Gldhon. Mosseh Ben (ou Gideam Abrediente): Grammatica hebraica.
Parte 1.ª onde se mostram todas as regras necessarias para a
intelligencia da língua...
1634 - Pereira, Bento: Prosodia in vocabularium trilingue Latinum
Lusitanum et Castellanum digesta..
1635 - Correia, Afonso (D.): Prozodia.
1636 - Freire, João (P.) Nunes: Annotaçoem aos generos e preteritos da Arte
nova.
1636 - Pereira, Frutuoso (Fr.): Arte de grammatica latina, portugueza
benedictina.
1637 - Alvares. Manuel (P.): Syntaxis, sive Institutiones linguae lalinae.
<1639 - Bayam, André: Aristoteles Christianus, sive Logica.- manusc.
<1639 - Bayam, André: In Aphtonium de Elementis Rhetoricae. -manusc.
1640 - Almeida, Manuel (P.) Pires de: Arte de Grammatica Italiana. manusc. 1640 - Estevão, Tomás (P.): Arte da Lingoa Canarim,
[composta pelo Padre
Thomás Esteuão da Companhia de Iesus & acrecentada pello Padre
Diogo Ribeiro... ]
1640 - Miguel, Gaspar (Fr.) de S.: Arte da Hngua Canarina. - manusc. 1640 Pessoa, António (P.): Ortografia Practica. >1640-Gomes, Francisco Luís:
Notas á grammatica da lingua concani do P.
Thomas Es tevam.
1645 - Ribeiro, João Pinto: Preferencia das letras as armas. 1647 - Pereira,
Bento: Thesouro da lingua portugueza. <1647 - Xavier, lnácia (D.): Arte de
bem falar. -manusc. 1650 - Teodósio (D.), Príncipe de Portugal:
Summa astronomica et
Compendio de Gram. Rhetorica, astrologia, etc. - manusc. 1650 ? Explicationes Syntaxis. - manusc. 1650 ? - Faria, Manuel (P.) Severim de:
Excelléncias da Lingoa Portugueza.
-manusc. 1653 - Freire, João (P.) Nunes: Margens da Syntaxe, com a
construcção em
Portuguez, posta na interlinea do texto das regras d'ella pela Arte do
P. Manuel Alvares.
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1655 - Logicae Conimbricensis compendium. Prologium reseratum a patre
Sapientis. Antonio Ferreira e Societate Jesu. Datum anno Domini
M.D.C.L. iiiii (1655). Scribebat Bracharae Jacome de Queiros Gõndim.
1655 - Pereira, Bento: Florilegio dos modos de fallar e adagios da língua
portugueza... 1661 - Aguilar, Mosseh Raphael de: Epitome da
grammatica hebraica por
breve methodo composta, para uso das escholas, do modo que a ensina,
etc. 1666 - Pereira, Bento: Regras geraes, breves e comprehensivas da
melhor
orthographia, com que se podem evitar erros no escrever da língua
latina e portugueza, para se ajuntar á Prosodia. 1670 - Soares, José (P.)
: Explicationes in praecipuam partem totais artis P.
Emmanuelis Alvari quae syntaxim complectitur...
1670 ? - Silva, André Nunes da: Arte de Rhetorica. - manusc.
1671 - Barreto, João Franco: Orthographia da lingua portuguesa, offerecida
ao senhor Francisco de Mello, etc.
1671 - Giuglaris, Luigi: Escola das verdades aberta aos príncipes na lingua
italiana, ... na portugueza por D. Antonio AIvarez da Cunha.
1672 - Pereira, Bento: Ars Grammat. pro lingua lusitana addiscenda.
1673 - Eloquentiae, seu Institutiones oratoriae...
1676- Freire, João (P.) Nunes: Annotaçoens Ad Rudimenta Grammaticae nas
regras mais geraes d'ella ...
1679 - Costa, João da: Arte da lingua franceza para facilmente e brevemente
aprender a ler, escrever e falar essa língua...
1680 - Tomás (P.): Sintaxe Franceza.
<1682 - Carvalho, Inácio (P.) de: Compendiam Logicae Conimbricensis.
<1682 - Luís, Manuel (P.): Arte de Ortografia. - Manusc.
1686 -Oliveira, Scheleno: Medicina da lingua .
1687 - Figueira, Luís (P.): Arte da grammatica da lingua brazilica.
[2.ª edição]
1688- Oliveira, Scheleno: Livro da Grammatica hebraica e chaldaica.
1689 - Oliveira, Scheleno: Manual da lingua hebraica. Grammatica breve da
língua chaldaica.
1689 - Oliveira, Scheleno: Manus, sive instrumentum linguae. 1693 - Chorro,
Bartolomeu Rodrigues: Curiosas advertencias da boa
grammatica no compendio e exposição do P. Manuel Alvares, 1697Dias, Pedro (P.) Augusto: Arte da lingua de Angola ... <1697 - António
(Santo), Boaventura (Fr.) de: Arte da lingoa commua a que
chamam geral com hum confessionario, e varias Practicas. - manusc.
<1697-António (Santo), Boaventura (Fr.) de: Arte da lingua dos Aroás.
<1697 - António (Santo), Boaventura (Fr.) de: Vocabulario do idioma
Sacaca.
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<1699 - Pinheiro, Luís (P.) Fernandes: Arte de Grammatica. (3 tomos) manusc. 1699 - Franco, António: Promptuario da Syntaxe, dividido em
duas partes.
1699 - Mamiani, Luís (P.) Vicencio: Arte de grammatica da lingua brasilica
da naçam Kiriri...
1700 ? - Aviolat (Colonel)?: Grammatica franceza. - manusc. litografado.
1700 - Coursan, Cláudio Debruillant: Arte das linguas portugueza e franceza.
< 1700 - Mascarenhas, José Freire de Montarroio: Nova arte de
Orthographia.
1701 -A. J.: A complete accaunt of the Portugueze Language...
1703 - Templo, Selomoh Jehuda Leão: ... Principio de sciencia ou
grammatica hebraica. 1705 - Grammatica anglo-lusitanica: or a Short
and compendious system of
english and portuguese grammar. Containing: all the most useful and
necessary rules of the syntax, and construction of the portuguese
tongue.... 1705 - Rousseau, Josué: Ensaio da arte grammatical
portugueza e franceza,
para aquelles que sabendo a lingua franceza, querem aprender a
portugueza.
1709 - Synopse orthographica ou compendio de orthographia, dedicada pelo
Padre... na cidade de Braga no anno de 1709. - manusc.
1709-Veneroni: Arte para aprender a lingua italiana.
1710 - Lima, Luís (D.) Caetano de: Grammatica franceza, ou arte para
aprender o francez por meio do portuguez.
1710- Macedo, José de (sob o pseudónimo de António de Melo da Fonseca):
Antidoto da Lingua Portugueza... >1710 - Almeida, Manuel Carlos
de: Arte de Grammatica abreviada. manusc.
>1710 - Almeida, Manuel Carlos de: Explicaçam dos Reciprocos . - manusc.
1712 -Lima, Luís (D.) Caetano de: Grammaire française et portugaise.
1714 - Brito, João (P.) Antunes de: Mappa da grammatica latina, dividida
em cinco partes, com admiravel brevidade e clareza.
1715 - Alvares, António da Silva: Regras de escrever certo, e exemplar de
contas, em que se ensina com toda a claresa o methodo da boa
orthographia, e juntamente a praxe das quatro especies de contas.
>1718 - Jesus, João (Fr.) de: Arte para os que principião aprender a lingua
Aroá. - manusc.
>1718- Jesus, João (Fr.) de: Confessionario da lingoa aroá .-manusc.
> I 7 1 8 - Jesus, João (Fr.) de: Vocabulario da lingua geral. -manusc. 1719Figueiredo, Manuel de Andrade de: Nova eschola para aprender a ler,
escrever e contar. (Primeira Parte) ...
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1719 - Souto-Maior, Lourenço Botelho: Systema rhetorico, causas de
eloquencia, dictadas e dedicadas á Academia dos Anonymos de
Lisboa...
1720 ? - Borralho, Manuel da Fonseca: Dialogismo Rhetorico, etc.
Explicaçam universal de toda a Grammatica. - manusc.
<1720 - Leite, Gregório de Arez da Mola e: Rhetorica Portuguesa. - manusc.
1721 - Argole, Jerónimo Contador de: Regras da lingua portugueza, espelho
da lingua latina, ou disposição para facilitar o ensino da lingua latina
pelas regras da portugueza.
1721 - Sousa, Manuel Coelho de: Explicação das partes da oração, com
todas as suas circumstancias, etymologias e inlelligencias ...
1722 - Fonseca, Bartolomeu (P.) Soares da: Rudimenta ou explicação das
oito partes da oração grammatical, por estylo breve e claro, para
melhor intelligência dos principiantes.
1725 - Dai, Nicolau : Primeira parte da grammatica portugueza, para uso da
eschola portugueza de Trangambar.
1726 - Sousa, Manuel Coelho de: Resumo para os principiantes da
explicação das oito partes da oração ...
1728 - Fonseca, Bartolomeu (P.) Soares da: Lucerna grammatical em que se
explica com brevidade e clareza o modo de escrever, pronunciar e
compor as partes da oração.
1729 - Sousa, Manuel Coelho de: Exame de syntaxe, e reflexões sobre as
suas regras, divididas em tres livros ...
1729 ?- Sousa, Manuel Coelho de: Synopse da Sintaxe latina - manusc.
<1729 - António (Santo), Bernardo (Fr.) de: Instrucção para aprender com
summa brevidade a lingua Latina . - manusc. 1730- Feijó, João de
Morais Madureira: Arte explicada. Parte II. Syntaxe.
1730 - Purificação, Rafael (Fr.) da (e antes Manuel da Cunha): Lingua
bilinguis. - manusc.
1731 - Barbosa, Paulo Gomes da Silva: Desafios para os meninos da escola
dos primeiros rudimentos da Grammatica ...
1731 - Caetano, José: Modo facil para ensinar a construir e verter em bom
romance e lingua portugueza quaesquer periodos escriptos na latina.
1731 - Fonseca, Bartolomeu (P.) Soares da: Decurião instruído na praxe de
ensinar ao discipulo a declinar os nomes e conjugar os verbos ...
1731 - Franco, António: Contramina grammatical com que se desvanecem
diversas notas e assumptos, que um curioso imprimiu contra os
grammaticos e em especial contra a Arte do Padre Manuel Alvares.
1731 - Grammatica lusituno-anglica, or an english and portuguese grammar.
1731 - Meireles. Luís Moreira de: Opusculo breve, que contém um methodo
facil para converter a lingua latina no idioma portuguez ...
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1731 - Oliveira, Manuel Ferreira de: Arte de eloquencia portugueza ou
jardim retorico esmaltado de sinco flores. 1731 - Sequeira, Francisco
(P.) Gomes de : Opusculo breve, que contém um
methodo facil para converter a lingua latina no idioma portuguez...
1731 ? - Ferreira, Inácio (P.) Garcês: Trat. da Ling, e Orthogr. Portug. manusc.
1731 ? - Sousa, Manuel Coelho de: Resposta á Contramina Grammatical do
P. Franco. - manusc.
1732 - Costa, Vitorino José da (e depois Fr. Vitorino de S. Gertrudes):
Pequena bica da fonte Aganipe donde corre a sintaxe .
1732 - Costa, Vitorino José da (e depois Fr. Vitorino de S. Gertrudes):
Regras da Ortografia da Ling. Portug. recopiladas por Amaro de
Roboredo. 1732 - Feijó, João de Morais Madureira: Arte explicada. 1.ª
parte. Parte 111.
Tomo IV. Syntaxe figurada, syllaba e versos, com a medição. 1732Feijó, JoSo de Morais Madureira: Arte explicada, l.ª parte. Principios.
Contém todos os nominativos, linguagens, rudimentos, generos,
preteritos e declinações dos latinos e gregos, etc. 1732 - Lancastro, D.A.
de: Syntaxe perfeita da lingua Latina . 1732 - Xavier, Clemente (P.) Francisco:
Rudimenta Litteraria. In duas partes
diuisum. 1732 ? - Costa, Vitorino José da (e depois Fr. Vitorino de S.
Gertrudes):
Dissert. a favor da Lingoagem Portugueza. - manusc. 1734 - Castro,
João Baptista de: Espelho da eloquencia portugueza illustrada
pelas exemplares luzes do verdadeiro sol da eloquencia o veneravel
Padre Antonio Vieyra da Companhia de Jesus. 1734- Feijó, João de
Morais Madureira: Orthographia, ou Arte de Escrever e
pronunciar com acerto a lingua Portugueza... 1734 - Ferreira, Manuel
(Fr.) de Oliveira: Arte da eloquencia portugueza, ou
jardim rhetorico. - manusc. 1734 - Leal, Bento (Fr.) de Araújo:
Miscellanea grammatical na qual se
explicam as partes da oração com todas as suas etymologias e
circumstancias para perfeita intelligencia da lingua latina. 1734 Lima, Luís (D.) Caetano de: Grammatica italiana, e Arte para
aprender a lingua italiana por meio da portugueza.
1734 ? - Castro, João Baptista de: Homem rhetorico ou Tratado de Rhetorica
pelo Padre João Bautista de Castro. - manusc.
1735 - Caetano, José: Praxe syntaxistica [que] com algumas observaçoens
sobre o Promptuario do P. António Franco & huã syntaxe latino
lusitanica, & huã allegação a favor do relativo qui, quae, quod.
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1735 - Discurso Grammatico sobre algum pontos da synlaxe novamente
explicada pelos cinco mais doutos professores d'esta faculdade...
1736- Lima, Luís (D.) Caetano de: Orthographia da lingua portugueza.
1736 - Vieira, António (P.): Vozes saudosas da eloquência...
1736 ? - Vieira, António (P.): Espelho da eloquência .
1737 - Cunha, João Pinheiro Freire da: Proluzões da grammatica portugueza
[...]
1737 - Mendes, António Félix: Grammatica latina do bacharel Domingos de
Araujo, reformada, accrescentada, e reduzida a methodo mais facil...
1737 - Xavier, Clemente (P.) Francisco: Satisfação apologetica a favor, e em
defesa de hum ponto grammatico da doutrina do insigne Padre mestre
o muito Reverendo Conego Manoel de Abrantes impugnado por certo
Padre Mestre desta Corte de classe particular.
1737 - [Ortografia Portuguesa] - Proposta que fez o Padre João Bautista de
Castro aos eruditos da côrte de Lisboa ...
1738 - Cartapacio de syllaba, e figuras, conforme a ordem dos mais
curtapacios de grammatica, ordenado para melhor commodo dos
estudantes.
1738 ? - Ferreira, Manuel (Fr.) de O l i v e i r a : Grammatica poetico
Orthographica etymologica. - manusc.
1740 - Andrade, João de: Declaração gera! de toda a syntaxinha. - manusc.
1740 - Caetano, José: Syntaxinha Ericeiriana para uso dos srs. D. Fernando
e D. Henrique de Menezes, filhos do sr. D. Luis Carlos de Menezes,
conde da Ericeira.
1740 ? - Lima, José dos Santos Baptista e: Conclusões grammaticaes,
dedicadas ao Príncipe D. José por ... professor em Macau. - manusc.
1741 - Mendes, António Félix: Grammatica portugueza da lingua latina,
para uso dos cavalheiros e nobres, etc.
1742 - Folqman, Carlos (P.): Grammatica holandeza, ou methodo compen
dioso para aprender a bem fallar e escrever a lingua holandeza.
[Portuguese en Nederduits Spraakkonst... Grammatica Hollandeza]
1742 - Verney. Luís António: De re logica ad usum Lusitanorum
adolescentium libri quatuor.
1743 - Caetano, José: Regra do genero dos nomes, e definições dos accidentes, com os succintos exemplares das cinco declinações, e algumas
advertencias.
1743 - Conceição, Jacome (Fr.) da: Methodo facilissimo de aprender
Grammatica.
1743 - Fernandes, Domingos (P.): Arte de figuras, [... ] de Grammatica.
1744 - Veloso, José (P:): Geniale Rhetorices Topiarium in elegantes Areolas
tripartitum, et omnigenis Eloquentiae flosculis concinnatum.
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1745 - Caetano, José: Censura política e catolica sobre o papel intitulado
Resposta a uma carta, que um certo cavalheiro escreveu ...
1745 - Vieira, António (P.): Rhetorica sagrada, ou Arte de pregar novamente
descoberta entre outros fragmentos literarios...
1746 - Cardoso, Simão Crispim de Toro: Arte da grammatica, composição
dos seus preceitos. Methodo facílimo ...
1746- Monteiro, Manuel (P.): Novo methodo para se aprender a grammatica
latina, ordenada para uso das eschoías da Congregação do Oratorio ...
1746 - Verney, Luís António: Verdadeiro methodo de estudar ... para ser util
à Republica e á igreja: proporcionado ao estilo e necessidade de
Portugal...
1747 - Methodo (novo) da grammatica latina.
1747 - Verney, Luís António: De Orthographia Latina liber.
1748 - Araújo. José de (pseud. de Fr. Arsénio da Piedade): Reflexoens
apologeticas à obra intitulada Verdadeiro methodo de estudar ...
expedidas paia desagravo dos portuguezes.
1748 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Exercicios de lingua latina e
portugueza ácerca de diversas cousas...
1748 - Siom, Nicolau Francês: Reflexoens apologeticas á obra intitulada
"Verdadeiro Methodo de Estudar" dirigida a persuadir hum novo
methodo para em Portugal se ensinarem e aprenderem as sciencias, e
refutar o que neste Reino se pratica ...
1749-Araújo, Domingos de: Arte de Grammatica.
1749 - Verney, Luís António: Carta de hum Filologo de Hespanha a um
outro de Lisboa ácerca de certos elogios lapidares.
1749 ? - Freire, Francisco José {Cândido Lusitano): Pratica da eloquencia em
um diccionario oratorio. Para uso dos principiantes que se exercitam
na eloquencia vulgar. Ordenado por Candido Lusitano ... - manusc.
1750 - Aquino, Tomás (P.) José de: Delicioso jardim da Rhetorica, tripartido
em elegantes estancias, e adornado de toda a casta de flores da
eloquencia...
1750 - Araújo, Domingos de: Instrução de Estudantes Grammaticos. manusc. 1750 - Caderno de vocabulus da lingoa geral, muito
nessessario para com
brevidade se aprender. - manusc. 1750 - Paiva, Manuel José de:
Antídoto grammatical, balsamo preservativo
da corrupção da lingua latina, ou curioso descobrimento dos
principaes erros, barbaridades, e incoherencias do novo methodo para
aprender a dita língua, etc. 1750 - Valadares, Manuel Pacheco de
Sampaio: Arte de rhetorica, que ensina
a falar, escrever e orar, com uma rhetorica particular; para uso dos
prégadores.
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>1750 ? - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Reflexões sobre o modo como
se deve ensinar a Rhetorica, por... - manusc. >1750 ? - Figueiredo,
António (P.) Pereira de: Reflexões sobre o modo de
ensinar as primeiras letras, pelo Padre... -manusc. 1751 - Caetano,
José: Contestaçam da calumniosa acusaçam com que o
autor do verdadeiro Methodo de Estudar accusa entre outras cousas a
nação portugueza de pronunciar menos bem diversos vocabulos latinos
/por... 1751 - Castro, Jacob (ou Castro, J.): Grammatica anglolusitanica e
Lusitano-anglica.
1751 - Castro, Jacob (ou Castro, J.): Grammatica lusitano-anglica, ou portugueza e ingleza, a qual serve para instruir os portuguezes no idioma
inglez. 1751 - Freire, Francisco José (Cândido Lusitano): Illustração
critica a huma
carta que um philologo de Hespanha escreveu a outro de Lisboa acerca
de certos "Elogios lapidares "... 1751 - Freire, Francisco José (Cândido
Lusitano): Reflexões sobre a língua
portugueza. 1751 ? - Caetano, José: Defensa appologetica e joco-seria
da famosa e nunca
assás louvada arte do grande Manuel Alvares, etc, por Francisco
Urbano do Amaral, mestre de Grammatica na Bemposta. 1751 ? Figueiredo, António (P.) Pereira de: Grammatica latina e latinidade. 1751 ? Figueiredo, António (P.) Pereira de: Reflexões sobre como se deve
ensinar a grammatica latina. - manusc.
1751 ? - Saboia, Manuel (P.) Ferreira da Costa e: Tratado da Orthographia
Portugueza. - manusc.
1752 -Caetano, José: Curiosas advertencias da boa grammatica ... em lingua
portugueza.
1752 - Caetano, José: Novo methodo ou arte das necessidades, offerecido aos
que cursam nas escolas das mesmas, pelos curiosos da grammatica
mais corrente. Expedida na oficina secreta do cano real, na travessa
dos Agachados, junto ao beco dos Espremidos.
1752 - Figueiredo, António (P.) Pereira: Novo methodo de grammatica
latina, para uso das escholas da Congregação do Oratorio ...
1752 - Oliveira, Manuel Gomes de: Disputationes Grammaticae maxime
utilis ac necessariae in Litterarum Viis ambulantibus, non solum ad
scientiam adispisciendam sed etiam ad Competitores suos gloriose
vincendos... - manusc.
1752 - Roboredo, Amaro de:' Acordo engenhoso, que conduz a estabelecer
paz entre Alvaristas, Sanchistas & C.ª
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1752 - Vasconcelos, José de Seixas de: Orthographia Pratica para escrever
com acerto na lingua Portuguesa. - manusc. 1752 - Verney, Luís
António: Advertencia critica e apologetica sobre o juízo
que nas materias do P. Raimundo formou o D. Apolonio Philomuso ...
contra o verdadeiro methodo de estudar.
1752 ? - Caetano, José: Progresso da academia grammatical, sessão de 4
d'este presente mez, e discurso que recitou o porteiro da sala grande.
>1752 - Alvares vindicado nas Notas, que proximamente se lhe oppozeram
no prologo do Novo Methodo da Grammatica Latina. - manusc.
1753 - Methodo (novo) da Grammatica Latina,
1753 - Moniz, Manuel Mendes: Anti-prologo critico e appologetico. no qual
á luz das mais claras razões se mostram desvanecidos os erros,
descuidos e faltas notaveis, que no insigne P. Manuel Alvares
presumiram descobrir os R. R. auclores do "Novo Methodo da
Grammatica Latina"...
1753 - Pherepono, Philiarco (pseud. de D. Francisco António): Mercurio
grammatical, dirigido aos estudiosos da lingua latina em Portugal,
com a noticia do que na dieta da grammatica, na sessão terceira, se
consultou e determinou sobre o novo methodo da grammatica latina ...
1754 - Caetano, José: Juízo grammatica!, ou primeira audiencia feita na
casinha da almotaceria ... em 24 de março de 1754, pelo altnotacel da
semana, etc.
1754 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Carta de um amigo a outro, na
qual se defendem os Equívocos contra o indiscreto juizo que deles faz o
moderno critico, auctor da obra "Verdadeiro Methodo de Estudar" ...
1754 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Defensa do novo methodo da
grammatica latina contra o "anti-prologo critico ". Dividida em duas
partes.
1755 - Caetano, José: Carta de um velho honrado a um sobrinho seu, etc.
1755 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Collecção de palavras familiares,
assim como portuguezas como latinas, par uso das escholas da
Congregação do Oratorio. Illustrada com notas,
1756 - La Rue, Charles (P.) de: Novo método de grammatica, para aprender
com perfeiçam, e ainda sem uso de mestre, a lingua franceza, e de
algum modo a portugueza.
1756 - Silva, José Gago da: Discursos grammaticaes necessarios e curiosos,
para os que se quiseram apurar na pronuncia do nome de Jesus e José.
1756 ? - Silva, José Gago da: Explicação da Grammatica . - manusc.
1756 ? - Silva, José Gago da: Pratica Grammaticalis Syntaxeos, etc. manusc.
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1757 - Caetano, José: Alvarista defendido ... Futeis hypophoras com que se
queria diminuir a fama ao doutíssimo P. Manuel Alvares ... negando á
sua Arte a primazia entre todas as que se acham impressas.
1757 - Caetano, José: Syntaxe natural, chamada antes syntaxinha Ericeiriana
...
1757 ? - Encarnação, Joaquim (D.) da (nome religioso de D. Joaquim de
Azevedo): Arte da lingua Hebraica. - manusc. 2 tom. - [Grammatica,
sive Instructio parva Sanctae linguae Hebraicae, ... ]
1757 ? - Encarnação, João (D:): Grammatica linguae sanctae.
1758 - Alvares, António (P.): Orthographia da lingua latina.
1758 - Grammatica latina tratada por hum methodo novo claro e fácil.
Traduzido do francez em italiano e d 'este para portuguez. 1758 Verney, Luís António: Grammatica latina, tractada por um methodo
novo, claro e facil; para uso d 'aquellas pessoas que querem aprendel-a
brevemente e solidamente. 1758 - Verney, Luís António: Resposta ás
reflexoens, que o R.P.M. Fr.
Arsenio da Piedade Capucho fez ao Livro intitulado "Verdadeiro
methodo de estudar".
1758 - Verney, Luís António: Ultima resposta em que se mostra I, que o R.
Elogista e o R. Severino de S. Modesto nan provam o que deviam, II,
que a doutrina do barbadinho e seos defensores è em tudo conforme
com a dos mais doutos e acreditados Jesuítas.
1759 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Elementos da invenção e locução
rhetorica ou princípios da eloquencia, Illustrada com breves notas.
1759 - Instrucçoens para os professores de grammatica latina, grega e
hebraica, e de rhetorica. Ordenadas e mandadas publicar por El Rey
Nosso Senhor, para uso das escolas novamente fundadas nestes reinos
e seus domínios.
1759 - Paiva, Manuel José de: Enfirmidades da lingua e arte que ensina a
ensurdecer para melhorar.
1760- Alvares, Manuel: Instrucção sobre a logica, ou dialogos sobre a
filosofia racional.
1760 - Epitome (novo) de grammatica grega de Porto Real accomodado na
lingua portugueza.
1760 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Dialogo sobre os autores da
lingua Latina.
1760 - Fonseca, Pedro José da: Oratio de praestantia ac necessitate
rhetorices habita a Petro Joseph da Fonseca ...
1760 - Magalhães, JoSo Jacinto de: Novo epitome da grammatica grega de
Port-Royal...
1760 - Quadros, José (P.) Caetano de Mesquita e: Oração sobre a restauração dos estudos das Bellas-Letras em Portugal...
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1761 - Fénelon. François de Salignac de la Mothe: Dialogos sobre a
eloquencia em geral e a do pulpito em particular... 1761 - Figueiredo,
António (P.) Pereira de: Figuras da syntaxe latina
explicadas e illustradas segundo os principios de Linarco, Sanches,
Vossio e Perizonio. 1761 - Jovem, José Arcangeio: Arte de grammatica
para aprender a língua
franceza por meio da portuguesa.
1761 - Nicolau, Aleixo: Invitatio ad novas Latinae Linguae exercitationes:
duce Aleixo Nico/au.
1762 - Folqman, Carlos: Nomenclatura portugueza e latina das couzas mais
communs e viziveis, com hum pequeno vocabulario de verbos
portuguezes, e latinos e hum tratado das particulas da língua
portugueza, com a sua versão latina.
1762 - Granada, Luís de: Ecclesiasticae rhetoricae...
1762 - Jovem, José Arcangelo: Orthographia franceza, recopilada em regras
abbreviadas. 1762 - Meneses, Carlos Bernardo da Silva Teles de:
Grammatica ingleza.
ordenada em portuguez... 1762 - Mesquita, José (P.) Caetano de:
Apontamentos sobre a rhetorica de J.
C. M. ... 1764 - Silva, Bartolomeu Alvaro da: Collecção de palavras
familiares
portuguezas, francezas, latinas e britanicas ... 1765 - Figueiredo,
António (P.) Pereira de: Observações sobre a lingua e
orthographia latina, tiradas dos mármores, bronzes e medalhas ... 1765 Fonseca, Pedro José da: Elementos da poetica: tirados de Aristoteles,
de Homero e dos mais celebres modernos.
1765 - Grammatica holandeza... composta pelo mestre F. P. B.
1766 - Melo. Francisco de Pina e Sá de: Theatro da eloquencia ou arte de
rhetorica...
1766 - Methodo (novo) da Grammatica Franceza e Portugueza.
1767 - Castro, Jacob (ou Castro, ).): A New Grammar English-Portuguese
and Portuguese-English.
1767 - Durand, Francisco Clamopin: O mestre francez, ou novo methodo
para aprender com perfeição e ainda sem mestre a lingua franceza [...]
1767 - Monte Carmelo, Luís (Fr.) de (ou Luís Cláudio): Compendio de
orthographia, ...
1767 ?- Monte Carmelo, Luís (Fr.) de (ou Luís Cláudio): Arte de Gram. e
Syllaba, etc. - manusc.
1768 - Costa, Manuel Pereira da: Resposta á carta que o Dr. Francisco da
Silva Mascarenhas escreveu ao auctor d'ésta, pedindo-lhe dissesse o
conceito que fazia dos exercicios da lingua latina-portugueza ...
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1770- Castro, F. C: Grammatica Lusitano-Anglica.
1770 - Castro, Jacob (ou Castro, J.): Grammatica anglico lusitanica &
lusitano-anglica: or, a new grammar english and porhtguese... 1770 Cunha, João Pinheiro Freire da: Breve Iraclado de orthographia para
os que não frequentaram os estudos [... ] 1770 ? - Fonseca, João
Nepomuceno Perdigão da: Ouintiliano novamente
traduzido e explicado. Dedicado ao ex.mo e rev.mo sr. D. Fr. Manuel
do Cenaculo Villas Boas, bispo de Beja, etc, por... - manusc.
1770 ?- Lage, José Gonçalves: Nova grammatica elementar da lingua latina.
1771 - Dyche, Thomas: Grammatica ingleza.
1771 - Lobato, António José dos Reis: Arte da Grammatica da língua
portuguesa. - Composta e offerecida ao Il.mo sr. Sebastião José cie
Carvalho e Melo, Marques de Pombal, etc.
1772 - Graecae, Linguae Radíces praecipuae, in suas Orationis partes
ordine alphabettca digestae, in usum scholarum.
1773 - Laurentino, João da Mata Reis: Breve tratado do vicio do foliar latino,
dedicado ao Reverendíssimo Bispo de Beja (Cenaculo) e dado ã luz
por...
1773 - Laurentino, João da Mata Reis; Tratado em que se dá noticia das
principaes figuras da syntaxe latina, dos logares grammaticaes ...
1773 - Paz, Francisco (Fr.) da: Compendio dos principias da grammatica
hebraica, no qual se explicam breve e claramente as regras fundamentais d'esta língua, ...
1773 - Rhetorica, sive eloquentiae tirocinium, data a celeberrimo D. Doctore
Lavai professore in Marchiano. Scripta a Renato Juliana Dieu-le-veut,
anno 1773. -manusc.
1773 - Xavier, António Pereira: Arte da grammatica latina pra uso das
escolas destes reinos e instrucção da mocidade portugueza ...
1774 - Abrantes, António (Fr.) Baptista: Instituições da lingua arabiga ...
1774 - Fonseca, Pedro José da: Institutionem rhetoricarum. Libro ires ex M.
Fabio Quintiliano...
1774 - Vasconcelos, João Rosado de Vila Lobos: Arte Poetica de D. Horacio
Ilaco: traduzido em vulgar, para o uso da mocidade portugueza. manusc.
1775 - Dantas, António (P.) Rodrigues: Explicação da syntaxe latina...
1775 - Dilvorth, Thomas: Grammatica da lingua ingleza.
1775 - Sá, Joaquim José da Costa e: Exercicios da lingua latina e BellasLetras: escriptos em portuguez para uso dos collegiaes do Real Collegio dos Nobres, que haviam de ser examinados em acto solemne, no
anno de 1775. [em manuscripto]
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1775 - Sá, Joaquim José da Costa e: Exercitationes grammatica-historica
criticae de litteris humanioribus, etc. 1775 - Sousa, António Lobo de:
Compendio da arte metrica que para
utilidade de seus discipulos fez .... professor secular e professor regio
de grammatica latina em Guimaraens. - manusc. 1775 - Theses de
rhetorica poética defendidas em Vianna, presidindo o
professor Caetano Innocencio de Gouveia e Costa. - manusc.
1775 ? - Sá, Joaquim José da Costa e: Lectianes latinae delectandis, etc., i.e,
ensaios ou lições da lingua latina...
1776 - Methodo (novo e facílimo) de grammatica franceza e portugueza,
recopilada dos melhores auciores que escreveram Arte e orthographia...
1776 - Sá, Joaquim José da Costa e: Latinae orationis particulae, i.e., as
particulas da oração latina, iIlustradas e expandidas na lingua
portugueza, com observações criticas e philologicas.
1776 - Sá, Joaquim José da Costa e: Particula Latina...
1777 - Castro, Jacob (ou Castro, J.): Grammatica da lingua ingleza, etc.
1777 - Tratado de versificação portugueza, dividido em duas partes.
1777 - Vieira, António (P.) : A new portuguese grammar in four parts.
1778 - Grammatica Marastta, a mais vulgar que se pratica nos reinos de
Nizamaxá e Idalxá...
1778 - Junk, Andreas von: Portuguesische Grammatik.
1778 - Laurentino, João da Mata Reis: Elementos da Syntaxe latina regular.
1779 - António (Santo), Sebastião (Fr.) de: Ensaio de Rhetorica conforme o
methodo e doutrina de Quintiliano, e as reflexões dos mais celebres
modernos...
1779 - Dantas, António (P.) Rodrigues: Arte Latina ou nova collecção dos
melhores preceitos para se aprender breve e solidamente a grammatica
da lingua latina.
1779 - Silva, Agostinho Nery da: Nova grammatica da lingua ingleza,
ou
arte de falar e escrever com propriedade e correcção o idioma inglez.
1779 - Silva, Tomás António da: Nova instituição da Grammatica latina,
dividida em tres partes ... 1779 - Transtagano, António Vieira:
Animadversiones philologicae in
nonnulla corani loca. Accedunt illustrationes in V. T. ex Arabismo nec
non Persismo de promptoe.
1779 ? - Silva, Tomás António: Appendix indispensavel e inteiro comple
mento da Grammatica latina, etc, de Antonio Felix Mendes, offerecida
á Virgem Nossa Senhora por mão do Sr. D. Thomás de Almeida .... etc.,
por Thomás Antonio da Silva. - manusc.
1780 - Magalhães, João de Sousa Pinto de: Grammatica Philosophica da
língua portugueza.
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1781 - Magalhães, João de Sousa Pinto de: Memoria acerca da língua
portugueza.
1782 - Horácio: Arte Poética em verso rimado por D. Riia Clara Fr."
Andrade.
1781 - Mayne, José (P.): Diccionarios da lingua portugueza e de frazes. Do
mo do R.mo Padre mestre José Mayne, em diferentes tomos. Modos de
continuar hum discurso em bom vulgar. - manusc.
1781 - Sá, Joaquim José da Costa e: Colecção ou Dicionário das partículas
da Oração Latina. Latinae orationis particularum collectio seu
lexicon...
1782 - Cabral, Manuel (Fr.) de Pina: Observações sobre as virtudes da boa
latinidade, ou methodo abbreviado para aprender a falar, e fazer
composições em latim ...
1782 - Fonseca, Pedro José da: Instituições rethoricas...
1782 - Magalhães, António Teixeira de: Compendio da Rhetorica
Portugueza, escripta para uzo de todo o género de pessoas que
ignoram a lingoa latina.
1782 - Mestre Francez ou nova grammatica da lingua franceza.
1783 - Grammatica indostuna, a mais vulgar que se pratica no imperio do
Grão-Mogol...
1783 - Jesus Maria, Bernardo (Fr.) de: Grammatica philosophica e
orthographia racional da lingua portugueza, para se pronunciarem e
escreverem com acerto os vocabulos d'este idioma.
1783 - Leal, Manuel (P.) dos Santos: Grammatica lusitano-latina, que ensina
a lingua latina regulada na maior parte pela portugueza ...
1783 - Souto-Maior, Francisco Félix Carneiro: Orthographia da lingua
portugueza, ou regras para escrever certo. Ordenadas para uso de
quem se quizer applicar.
1784 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Demonstração breve de como em
portuguez se deve escrever e pronunciar o Nome de Jezus quando
immediatamente se lhe segue o Nome de Christo.
1784 ? - Sousa, Manuel (P.) Dias de: Princípios de leitura portugueza, ou
alphabeto e syllabario portuguez com os primeiros ensaios de leitura, e
methodo pratico de ensinar a ler, ordenado segundo a grammatica da
mesma lingua. - Manusc.
<1784 - Sousa, Manuel (P.) Dias de: Nova eschola de meninos na qual se
propõe um methodo facil para ensinar a ler, escrever e contar, etc.
1785 - Aquino, Tomás (P.) José de: Carta em resposta a um amigo na qual
se mostra que pela figura sinalefa... se podem elidir os ditongos ...
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1785 - Barras, João de: Compilação das varias obras do insigne portuguez
João de Barros, dirigidas ... ao muito alto e muito excellente principe
D. Filipe. ... [contém: cartinha para aprender a ler; Grammatica da
lingua portugueza; Dialogo em louvor da nossa linguagem; Dialogo da
Viciosa Vergonha ]
1785 - Meldoia, Abraão: Nova Grammatica portugueza, dividida em seis
partes, a saber: 1.ª Orthographia, 2.ª Etymologia. 3.ª Syntaxe. 4.ª
Prosodia. 5.ª Louvores da língua. 6.ª Miscellanea.
1786 - Compendio breve da Grammatica portugueza, para uso das meninas
que se educam no Mosteiro da Visitação de Lisboa, por uma religiosa
do dito.
1786 - Oliveira, Domingos Nunes de: Methodo novíssimo para aprender a
grammatica latina, fundamentalmente e com brevidade [... ]
1787 - Barst, Carlos de Forget de: Lições particulares da lingua franceza, em
que se acham as regras para saber em breve tempo falar, escrever,
pronunciar, e traduzir...
1787 - Campos, Joaquim Dias da Silva (em colabor.): Proluzões da
grammatica portugueza, que na sessão publica e abertura do
duodecimo curso da Academia Orthografica Portugueza, [... ]
1787- Ferreira, António (P.) das Neves: Mechanica das palavras em ordem á
harmonia do discurso eloquente, tanto em prosa como em verso.
1787 - Maia, Manuel Rodrigues: Rudimentos da grammatica latina.
1787- Peixoto, Nicolau António: Mechanica das palavras.
1787 - Ribeiro, António Alvares: Apontamentos Grammaticaes e
Philologicos, que para uso dos seus discipulos escreveu um professor
da cidade do Porto.
1787 - Visitação, António (Fr.) da (em colabor.): Regras de rhetorica e
poética, por Fr. António ... e Mariano José Pereira.
1788 - Aquino, Tomás (P.) José de: Carta que se escrevia a certo amigo com
a declaração da palavra "estão".
1788 - Barbosa, Jerónimo Soares: Instituições oratorias de Quintiliano
escolhidas dos seus xii livros. Trad. e annotadas por... 1788 - Cardoso,
Francisco Nunes: Arte ou novo methodo de ensinar a ler a
língua portugueza, a que se proporciona um novo systema de sua
orthographia. 1788 - Cruz, António José Cândido da : Principios de ler
o francez, segundo
o uso de mr. Lestivan, mestre da lingua em Lião ... 1788 - Teixeira,
António José: Rudimentos da lingua grega. Com a
exposição de algumas pequenas peças de Esopo, Homero e Anacreonte,... 1788 - Xavier, António Pereira: Nova explicação da
syntaxe latina de
concordancia e regencia.
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1789 - Almeida, António de: Dous artigos sobre o systema preferivel na
Orthographia Portugueza, defendendo a opinião de que a escripta deve
ser em tudo conforme á pronuncia: assignados por um conimbricense.
1789 - Casimira, João Joaquim: Methodo grammatical resumido da língua
portugueza.
1789 - Coelho, João Pereira: Exercícios de Grammatica latina. 1789 - Cunha,
João Pinheiro Freire da: Academia Orthographica Portugueza,
em que são interlocutores Sabino Prezidente, Severo Arguente,
Deziderio Discipulo. Seu Author João Pinheiro Freire da Cunha.
Conferência I. 1789 - Cunha, João Pinheiro Freire da: Progresso da
Academia
Grammatical. Sessam 4 deste presente mez, e discurso, que recitou o
Porteiro da Salla grande [anon.]. 1789 - Rhetorica ou regras da
eloquencia, 1789 - Sousa, João (Fr.) de: Vestígios da lingua arabica em
Portugal, ou
lexicon etymologico de palavras e nomes portuguezes, que tem origem
arabica...
1789 - Transtagano, António Vieira: Brevis clara facilis ac iucunda num
solum arabicam linguam sed etiam hodiernam persicam, cui tota per
arabica[m] intermixta est, addiscendi methodus.
1790 - Abbadie V, (D. João Maria - N. A. Abbadie V Ofic. D.A.): Nova
grammatica para aprender a traduzir, fallar e escrever a lingua
franceza.
1790 - Cardoso, Francisco Nunes: Arte da ortografia portugueza conforme o
novo sistema. 1790 - Cardoso, Francisco Nunes: Exame critico das
regras de ortografia
porlugueza.
1790- Faria, Custódio (Fr.) de: Arte nova da lingua grega ... 1790 - Maia,
Manuel Rodrigues: Diccionario das elipses ... 1790 - Methodo (verdadeiro)
grammatical inventado em Portugal e reduzido
... aplicado a Fedro - Suplemento. 1790 - Oliveira, Pedro Freire de:
Collecção das instrucções, que dá aos seus
discipulos no exercicio da latinidade Pedro Freire de Oliveira,
professor, etc. 1790 - Soares, José Pedro: Orthographia latina, ou
regras para escrever e
pronunciar com acerto a lingua latina. 1790 ? - Cunha, João Pinheiro
Freire da: Novo methodo de grammatica
portugueza, composto e offerecido ao Ex.mo Sr. D. Thomás de Almeida,
... por... -manusc. 1790 ? - Trignacrino, Dafni: Elementos da lingua
italiana, ou methodo facil e
breve para aprendel-a com perfeição. ...
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1791 - Cunha, João Pinheiro Freire da: Conjugações portuguezas regulares e
irregulares, methodicamente ordenadas para uso dos seus academicos
nacionaes, e de toda a mais mocidade estudiosa.
1791 - Sá, Joaquim José da Costa e: Disertação sobre os exercícios da
eloquência ou pura latinidade, e verdadeira imitação de Cícero.
1792 - Ferreira, António ( P . ) das Neves: Ensaio sobre a philologia
portugueza por meio do exame e composição da locação e estylo dos
nossos mais insignes poetas que floreceram no seculo XVI.
1792 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: Espirito da lingua e eloquencia
portugueza, extrahido das Decadas do insigne escriptor João de
Barros... 1792 - Nossa Senhora, Bento (Fr.) de: Elementos da arte
oratoria, ou
princípios da rhetorica portugueza... 1792 - Silva, Marcelino (D. Fr.)
José da Silva: Dissertatio philologicotheologica de utilitate, et usu arabicae linguae ad perfectam Hebraicas
cognitionem.
1792 ? - Ferreira, António (P.) das Neves: Exame critico sobre qual seja o
uso pendente das palavras de que se serviram os nossos bons
escriptores dos séculos XV e XVI...
1793 - Figueiredo, António (P.) Pereira de: João de Sarros, mestre exemplar
da mais solida eloquência portugueza. Dissertação academica escripta
no anno de 1781.
1793 - Furtado, Francisco (P.): Oração sobre a utilidade da Grammatica
latina... 1793 - Jacob, André : Grammatica portugueza e ingleza por
um methodo
novo e facil.
1793 - Maia, Manuel Rodrigues: Arte da grammatica latina.
1794 - Araújo, António Jacinto de: Nova arte de escrever, offerecida ao
principe nosso senhor para instrucção da mocidade.
1794 - Carvalho, José Liberato Freire de: Arte de pensar do Abade de
Condillac, trasladada em linguagem portugueza. 1794 - Farinha, Bento
José de Sousa: Dialogo sobre a lingua portugueza, em
que são interlocutores João, avô e Julio, neto. 1794 - Magalhães,
Manuel Luís de: Reflexões sobre as quatro partes da
grammatica latina, etymologia, orthographia, prosodia e syntaxe...
1794 - Meneses, Bento Rodrigo Pereira de Soto-Maior e: Compendio
rhetorico, ou arte completa de rhetorica, com methodo facil para toda
a pessoa curioza...
1795 - Barnoin (ou Bernoin), João António: Nova grammatica francezaportugueza para se aprender com facilidade a fallar, ler, escrever,
traduzir e pronunciar...

262

1795 - Meneses, Diogo (Fr.) de Melo e: Novo epitome da grammatica latina
moderna. 1795 - Quadros, José (P.) Caetano de Mesquita e: Instrucções
de rhetorica e
eloquencia, dadas aos seminaristas do Seminario do Patriarchado.
1795 - Sousa, João (Fr.) de: Compendio de grammatica arabica ...
1796 - Leitão, Emídio José David: Novo compendio de Grammatica latina
para uso das Escholas da Universidade e do reino.
1797 - Monteiro, José Luís de Sousa: Alfabeto Portuguez, exposto por um
methodo novo e facil. Primeira parte - Segunda parte.
1798 - Cunha, João Pinheiro Freire da: Generos portuguezes conhecidos
pelas regras de terminação, uteis para não errar a concordancia dos
adjectivos em nossa linguagem.
1799- Costa, António (P.) Venâncio da: Novo methodo da grammatica latina
para uso do real collegio de N. S. da Conceição. 1799 - Figueiredo,
Pedro José de: Arte da Grammatica portugueza, ordenada
em methodo breve, facil e claro, offerecido ... 1799 - Fonseca, Pedro
José da: Rudimentos da Grammatica portugueza,
commodos á instrucção da mocidade, e confirmados com selectos
exemplos de bons andores.
1799 - Rudimentos da Grammatica portugueza.
1800 - Crates Mallores ou Critica dos Grammaticos Defuntos contra a
Pedantaria do tempo.
1800 - Neri: Grammatica da lingua ingleza.
1800 - Santos, António Ribeiro dos: Da origem natural da lingoagem, do
gesto e dos sons em particular, etc. - manusc. [vários] 1800 ?- Barbosa,
Jerónimo Soares: Memorias da lingua portugueza. 1800 ? - Barbosa,
Jerónimo Soares: Observações grammaticaes sobre os
principaes classicos da lingua portugueza.
1800 ?- Grammatica da eschola primaria.
1800 ? - Póvoas, Agostinho de Mendonça Falcão de Sampaio Cominho e:
Considerações sobre a lingua portugueza e seu estudo.
<1800- Ribeiro, André: Cartilha de André Ribeiro; e mais um A.B.C.
< 1800 - Tratado breve da Orthographia.
>1800 ? -Almeida, José Avelino de: Grammatica da lingua portugueza.
1801 - Carvalho, Joaquim Annes de: Obras elementares de philosophia
racional, compostas em francez pelo Abade de Condiiiac, e traduzi
das...
1801 - Oliveira, Custódio José de: Grammatica da lingua grega.
1801 - Silva, Cândido António de Oliveira e: Aviso aos estudantes de
grammatica latina, sobre o modo mais facil d'estudar e analysar os
periodos latinos, por mais extensos e embaraçados que sejam.

263

1802 - Soares, José Pedro: Grammatica latina figurada, confrontada com a
grammatica materna.
1803 - Buchler, Joannes: Elegantiarum centum et undesexaginta regulae ...
1803 - Grammatica (nova) franceza e portuguesa, por J. A. B. professor, de
Paris. 1803 - Meneses, Augusto de Melo e: Arte grammaticophilosophica de
ensinar e aprender latim. 1803 - S., J. A. de: Methodo practico e
especulativo, para aprender com
facilidade e em pouco tempo a lingua ingleza. 1803 - Silva, Joaquim
José Ventura da: Regras methodicas para se aprender
a escrever todos os caracteres de letras...
1803 - Silva, Joaquim José Ventura da: Regras methodicas para se aprender
o caracter da lingua ingleza ...
1804 - Compendio de Grammatica Portuguesa.
1804 - Cunha, João Pinheiro Freire da: Abertura do vigesimo nono curso de
Academia Orthographica portugueza de Pinheiro [... ]
1804 - Indiculus Universalis (Para o uso de fallar latim).
1804 - Sousa, Manuel (P.) Dias de: Grammatica portugueza ordenada
segundo a doutrina dos mais celebres grammaticos conhecidos, assim
nacionaes como estrangeiros.
1805 - Cannecatim, Bernardo (Fr.) Maria de: Collecção de observações
grammaticaes sobre a lingua bunda, ou angolense ...
1805 - Casimira, João Joaquim: Instrucção litteraria do idioma portuguez,
para uso dos seus discípulos e declaração util ao methodo grammatical
de que foi auctor.
1805 - Magalhães, Manuel Luís de: Compendio grammatica! da elipse e
outras figuras, as quais ordenam a oração latina, traduzido da
doutrina de Brocense...
1806 - Couto, António Maria do: Juizo imparcial sobre varios pontos
grammaticaes, em que não concordaram dous professores regios de
grammatica latina...
1806-Couto, António Maria do: Noções historicas sobre a lingua grega...
1806 - Mendes, José António Soares: Proluzões, que auxiliando João
Pinheiro Freire da Cunha sustentará Jozé António Soares Mendes [...]
na Sala da Academia Orthográfica Portugueza. 1806 - Muller, João
Guilherme Cristiano: Parecer critico e approvação do
livro ''Grammaire portugaise ou méthode abrégé pour faciliter l'étude
de cette langue." 1806 - Pereira, Bento: Grammatica Lusitana. Latino
Idiomate Proposita, et
in quinque classes, instructas, subsellus recto ordine distributis,
diuisa...
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1806 - Peres, António: Reflexões varias sobre a educação dos meninos que
se aplicam ás primeiras leiras sobre o seu próprio som na lingua
portugueza.
1806 - Silva, António de Morais: Epitome de grammatica da lingua
portugueza.
1807 - Barbosa, Jerónimo Soares: As duas línguas, ou Grammatica
philosophica da lingua portugueza comparada com a latina, para
ambas se aprenderem ao mesmo tempo.
1807 - Campos, Francisco Solano Pereira de: Thezes da grammatica
portugueza. Systema pinheirense, que, recitada a oração de abertura
do trigesimo segundo curso da Academia Orthográfica Portugueza...
1807 - Cunha, João Pinheiro Freire da: Theses da grammatica portugueza,
systema pinheirense, que, recitada a oração de abertura do 32. ° curso
da Academia Orthographica Portugueza ...
1807 - Dubeux, João: Guerra grammatico-critica, declarada por dous
professores a um, ou o arguente das conclusões atacado e desatacado,
que para divertimento do publico dá á luz á sua custa J. D.
1807- Michele, António: Elementos da conversação italiana e portugueza...
1807 - Michele. António: Thesouro de lingua italiana, ou seja methodo para
aprendel-a facilmente, por meio de uma arte resumida e clara, etc. ...
1807 - Sousa, Joaquim José Caetano Pereira e: Grammaire française e
portugaise, contenant une méthode facile pour apprendre le portugais.
1807 - Sousa, Joaquim José Caetano Pereira e: Noções sobre a orthographia
da lingua portugueza.
1808 - Grammatica (nova) portugueza ingleza (com dialogos, modelos de
cartas e vocabulario).
1808 - Michele, António: O Interprete francez e portuguez, ou seja novo
methodo para poder em brevissimo tempo aprender a falar francez ...
1808 - Transtagano, António Vieira: A New Portuguese Grammar: in four
parts; etc.
1808 - Transtagano, António Vieira: Grammatica ingleza e portugueza, para
uso dos inglezes que aprendem a lingua portugueza.
1809 - Fonseca, Pedro José da: Rudimentos da orthographia da lingua
portugueza.
1809 - Oliveira, Francisco Manuel de: Princípios elementares da lingua
ingleza, methodicamente tractados...
1810 - Freitas, Manuel José de: Nova grammatica ingleza e portugueza ...
1811 - Coutinho, Luís Gonçalves: Resumo orthographico da lingua
portugueza, composto e offerecido ao Ill.mo sr. dr. José Telles da Silva.
Etc.
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1811 - Couto, António Maria do: Exame crítico do Motim Literário de José
Agostinho de Macedo, por ... 1811 - Grammatica (nova) ingleza, a
qual serve para instruir aos
portugueses na lingua ingleza 1811 - Mendonça, Hipólito José da
Costa Pereira Furtado de: Nova
grammatica porlugueza e ingleza, a qual serve para instruir os
portuguezes na lingua ingleza.
1811? - Coutinho, Luís Gonçalves: Compendio dos rudimentos necessarios
para aprender o francez com boa pronuncia, e sem dependencia de
mestre.
1812 - Aragão, Manuel Pedro Tomás Pinheiro e: Memorias curiosas para a
grammatica philosophica da lingua portugueza, compostas e
arranjadas para uso dos alumnos.
1812 - Castro, José Soares de: Elementos de ortologia pratica oferecidos ao
Ex.mo Ilust. Senhor Doutor José Corrêa Picanço, por ...
1812 - Compendio orthograftco ou orthographia resumida por um professor
da cidade da Bahia.
1813 - Bourdiec, Miguel de: Grammatica ingleza de Siret...
1813 - Ferreira, Silvestre Pinheiro: Considerações sobre a grammatica
philosophica... 1813 - Ferreira, Silvestre Pinheiro: Prelecções
philosophicas sobre a theoria
do discurso e da língua, em a esthetica, a diceosyna e a cosmologia.
1813 - Ferreira, Silvestre Pinheiro: Questão grammatical sobre as syllabas:
1813 - Filólogo Portuense: Arte da grammatica franceza e portugueza,
adoptada para uso da Academia Real de Marinha, [3.a edição] 1813 Grammatica (nova) franceza e portugueza para se aprender com
facilidade, por perguntas e respostas o idioma francez a fallar,
escrever, traduzir e pronunciar com perfeição e por hum plano que não
tem apparecido até agora ... pelo professor J.A.B. 1813 - Melo,
Joaquim Pinto da Silva e: Mestre inglez, ou grammatica
portugueza e ingleza.
1813 - Roca, José da: Nova grammatica franceza compendiosa, clara, facil e
metodicamente explicada conforme a compreensão pueril...
1814 - Cominho, Luís Gonçalves: Breve tratado, ou explicação do que é
grammatica, oração portugueza, dos vícios que fazem a oração
defeituosa... Divisão da syntaxe. e das principaes figuras, etc.
1814 - Ferreira, Silvestre Pinheiro: Categorias de Aristoteles, traduzidas do
grego, e ordenadas conforme a um novo plano ... 1814 - Jaku,
Francisco de Paula: Mestre inglez ou nova grammatica da
língua ingleza por hum systema original... 1814 - Resumo (novo) de
orthographia portugueza, composta por F.P.C.
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1815 - Pinto, Agostinho Albano da Silveira: Novos elementos de grammatica
francesa, extrahidos dos grammaticos mais celebres e accreditados em
França.
1815 - Silveira, Agostinho Albano: Novos elementos de grammatica
franceza.
1815 - Virgem Maria, José (Fr.) da: Novo methodo de educar os meninos e
meninas, principalmente nas villas e cidades.
1816 - Baptista, António José: Compendio de grammatica e orthographia
portugueza.
1816 - Bourdiec, Miguel de: Elementos da Grammatica latina, exposta em
nova ordem. 1816 - Farinha, Bento José de Sousa: Lições de logica,
feitas para uso dos
principiantes, trasladadas em linguagem, por ... 1816 - Fortes, Inácio
(P.) Felizardo: Arte de grammatica portugueza, que
para uso dos seus discipulos compoz, etc.
1816 - Grammatica da eschola primaria especialmente coordenada para uso
dos alumnos do Collegio de Lamego.
1817 - Melo, João Crisóstomo do Couto e: Novo methodo de aprender a
pronunciação e a leitura da linguagem portuguesa ...
1817 - Mendonça, Manuel Teixeira Cabral de: Elementos da grammatica
franceza, etc. 1817 - Methodo (novo) de ensinar e aprender a
pronunciação e leitura da
linguagem portugueza. Para uso das Escolas Militares, Parte
sistemática.
1817 - Pereira, António Caetano: Novo Methodo da Grammatica Latina.
Dividido em duas partes, para o uso dos mestres das escolas da
Congregação do Oratório.
1817- Soares, José Pedro: Prosodia novissima reduzida a compendio. ...
1818 - Costa, Rodrigo Ferreira da: Tratado de Orthographia Portugueza,
deduzida das suas tres bases, a pronunciação, a etymologia, e o uso
dos doutos...
1818 -Coutinho, Luís Gonçalves: Nova carta de todas as figuras das letras e
sílabas, ou perfeito silabãrio da lingua portugueza. Parte 1.ª
1818 - Melo, João Crisóstomo do Couto e: Grammatica Philosophica da
linguagem portugueza.
1818 - Melo, João Crisóstomo do Couto e: Orthographia philosophica da
linguagem portugueza.
1819 - Ferreira, Francisco Soares: Elementos de grammatica portugueza,
ordenados segundo a doutrina dos melhores grammaticos.
1819 - Melo, João Crisóstomo do Couto e: Caderno das lições do director
das escolas militares aos senhores professores d'ellas em grammatica
portugueza, calligraphia, etc.

267

1 8 1 9 - Ribeiro, António Leite: Theoria do discurso applicado á lingua
portugueza, em que se mostra a estricta relação e mutua dependencia
das quatro sciencias intellectuaes a saber: Ideologia, Grammatica,
Logica e Rhetorica.
1819 - Silva, José da Costa e: Explicação da grammatica, etc.
1819- Silva, José da Costa e: Perguntas sobre a grammatica latina...
1820-Albuquerque, Sebastião José Guedes de: Grammatica portugueza...
1820 - Albuquerque, Sebastião José Guedes de: O Desaggravo da
grammatica ou reflexões criticas sobre a grammatica portugueza.
!820 - Carneiro, Manuel Borges: Grammatica, Orthographia e Arithmetica
portugueza, ou Arte de falar, escrever e contar, etc. 1820 - Freitas,
Manuel José de: Compendio da grammatica inglesa e
portugueza... 1820 - Galvão, Joaquim de Santo Agostinho Brito
França: Diccionario
critico da antiga linguagem portugueza e seus principais accidentes. [e
no fim do longo titulo] ... e precedido de um Novo methodo da
grammatica portugueza...
1820- Hamonière, G. : Grammaire Portugaise divisée en quatre parties ...
1820 - Lemos, Joaquim José de Campos Abreu e: O Desagravo da
grammatica, ou reflexões criticas sobre a "Grammatica portugueza
ordenada por Sebastião José Guedes de Albuquerque"... 1820 - Lemos,
Joaquim José de Campos Abreu e: Sustentação do desagravo
da grammatica, contra a resposta e mais arrazoados de Sebastião José
Guedes de Albuquerque. 1820- Lisboa, Miguel Maria: Memoria sobre a
orthographia portugueza.
1820 ? - São Luís, Francisco (D.) de: Memoria em que se pretende mostrar
que a lingua portugueza não é filha da latina, nem esta foi em tempo
algum a lingua vulgar dos lusitanos.
1821 - Albuquerque, Sebastião José Guedes de: Replica ao Desaggravo da
Grammatica.
1821 - Cosia, Rodrigo Ferreira da: Reflexões e observações previas sobre a
escolha do melhor systema de Orthographia portugueza...
1821 - Rudimentos (primeiros) de aprender a ler. Constam de cartas de
letras, silabas e nomes.
1821 - São Luís, Francisco (D.) de: Ensaio sobre alguns sinonymos da lingua
portugueza.
1822 - Albuquerque, Sebastião José Guedes de: Resposta á Treplica sobre
Replica ao Desaggravo da Grammatica.
1822 - Barbosa, Jerónimo Soares: Grammatica Philosophica da Lingua
Portugueza ou Principios da Grammatica Geral applicados á Nossa
Linguagem.
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1822 - Casimiro, João Joaquim: Methodo grammatical do idioma portuguez,
recopilado para uso dos seus discípulos. 1822 - Epitome da
Orthographia Portugueza, extrahido das melhores
grammaticas, dividido em lições, por J. B. Wolfio. 1822 - Lemos,
Joaquim José de Campos Abreu e: Grammatica elementar da
língua latina, por systema philosophico ... 1822 - Melo, João
Crisóstomo do Couto e: Exposição do novo methodo de
ensino mutuo, seguido nas escholas militares de primeiras leiras em
Portugal...
1822 -Oliveira, Manuel José Pimenta de: Tratado dos preteritos e supinos da
língua latina, dispostos pelo [... ]
1823 - Bourdiec, Miguel de: Nova grammatica da lingua franceza, por
Lhomond, traduzida e accrescentada ...
1823 - Gaioso, Inácio Xavier: Elaboração antilogica ou grammatica das
grammaticas portuguesa e grammatica universal. Divertimento
suscitado sobre o Desaggravo da grammatica.
1823 - Moura, José (P.) Vicente Gomes de: Noticia succinta dos monumentos
da lingua latina, e dos subsidios necessarios para o estudo da mesma.
1823 - Tiibury, Guilherme Paulo: Breve explicação sobre a grammatica.
1824 - Moura, José (P.) Vicente Gomes de: Taboas de declinação e
conjugação para aprender as linguas hespanhola, italiana e franceza,
comparando-as com a portuguesa,
1825 - Carvalho, José António Teixeira de: Novo compendio para a
mocidade portugueza n 'elle aprender a leitura e pronunciar a sua
língua.
1826 - Anunciada, João d': Methodo de ensinar a eloquencia que segue ... do
agrado de sua Eminensia o senhor cardeal Arcebispo de Evora ...
1826 - Apolinário, Joaquim José: Resumo orthographico, ou regras geraes
de orthographia da lingua portuguesa, para uso dos meninos.
1826 - Codesso, Joaquim Ferreira: Apendice ao breve tractado de
orthographia.
1826 - Figueiredo, António Cardoso Borges de: Elementaria Rhetorica
Institutiones ad usum scholarum accommodata.
1826 - Grammatica Portugueza.
1826-Oliveira, Manuel José Pimenta de: Sílaba latina concinada pelo ...
1826 - Susano, Luís da S i l v a Alves de Azambuja: Compendio de
orthographia. extrahido de varios auctores ...
1827 - Arneiro, Jaulino Lopes: Grammatica portugueza em analogia com as
línguas de que toma origem, principalmente latina e grega.
1827 - Elementos (primeiros) de orthoepia para uso das escolas das
primeiras letras.
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1827 - Monteverde, Emílio Aquiles: Grammatica da lingua franceza, ou
methodo para se aprender com muita facilidade a falar e escrever o
idioma francez por meio do portuguez, etc.
1827 - Pinto, José Maria Frederico de Sousa: Elementos de grammatica
franceza de Lhomond, trad. por...
1827 - São Luís, Francisco (D.) de: Glossario das palavras e phrases da
lingua franceza, que por descuido, ignorancia, ou necessidade se tem
introduzido na locução portugueza moderna, com o juízo critico das
que são adoptaveis n 'e/la.
1827 - Silva, José da Costa e: Conjugações dos verbos, etc.
1828 - Alencastro, José Joaquim: Resumo das quatro partes da grammatica
portugueza.
1828 - Costa, H. J. da: Nova grammatica portugueza e ingleza. A qual serve
para instruir aos portuguezes na lingua ingleza. 1828 - Duarte,
Marcelino (P.) Pinto Ribeiro: Elementos de grammatica
philosophica latina; compendio novissimo, segundo os verdadeiros
principios da grammatica universal. 1828 - Gonçalves, Joaquim (P.)
Afonso: Grammatica latina ad usum
juvenum.
1828- Hamonière, G.: Grammatica franceza f... ] nova edição. 1828 Loureiro, Lourenço Trigo de: Grammatica razoável da lingua
portugueza, composta segundo a melhor doutrina dos grammaticos
antigos e modernos de differentes idiomas.
1828 - Monteiro, José Luís Coelho: Compendio grammatical da lingua
portugueza, ordenado e ojferecido ao Hl. sr. Joaquim Navarro de
Andrade, etc.
1828- Piedade, Diogo da: Arte Franceza para uso dos portuguezes ...
1829 - Duarte, António (P.) da Costa: Compendio de grammatica portugueza
para uso das escolas de primeiras letras, ordenado segundo a doutrina
dos melhores grammaticos, por...
1829 - Gonçalves, Joaquim (P.) Afonso: Arfe china, constante de alphabeto e
grammatica... 1829 - Moura, José (P.) Vicente Gomes de: Compendio
de grammatica latina
e portugueza. 1829 - Murta, Francisco Paulo: Elementos de
rhetorica, para uso dos
alumnos do commercio theorico-pratico, recopilados por F.P.M.
1829 - Prefumo, António: Grammatica da lingua italiana para os
portuguezes.
1830 - Monteverde, Emílio Aquiles: Prospecto de hum tratado theorico e
pratico de ortographia franceza...
1830- Urcullu, José (D.) de: Grammatica ingleza para uso dos portuguezes...
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< 1830 - Guia, o mais seguro para a lingua ingleza.
1831 - Cardoso, Manuel Joaquim d'Oliveira: Grammatica e ... latina
extrahida de varios compendios. 1831 - Constâncio, Francisco
Solano: Grammatica analytica da língua
portugueza, offerecida á mocidade estudiosa de Portugal e do Brasil.
1831 - Constâncio, Francisco Solano: Nova grammatica da lingua francesa,
offerecida a portuguezes e brasileiros. 1831 - Gomes, António Gil:
Regras elementares sobre a pontuação, segunda
parte da Orthographia. 1831 - Midosi, Luís Francisco: O Expositor
portuguez, ou rudimentos de
ensino da lingua materna. 1831 - Monteverde, E m í l i o Aquiles:
Grammatica francesa theorica e
pratica, ou methodo inteiramente novo em Portugal, para se aprender
com muita brevidade...
1831 - Reis, José (P.) de: Grammatica latina com lições para principiantes.
1832 - Constâncio, Francisco Solano: Nouvelle Grammaire portugaise à
I 'usage des français qui veulent apprendre le portugais.
1832 - Midosi, Luís Francisco: A new grammar of the portuguese and english
languages, in two parts: adapted to loth nations. 1832 - Midosi, Luís
Francisco: Nova Grammatica das linguas portuguesa e
inglesa...
1832 - Rudimentos (primeiros) para aprender a ler.
1833 - Cabral, Francisco da Conceição Pereira: Grammatica TheoricoPratica da Lingua Franceza .
1833 - Monteverde, Emílio Aquiles: Elementos de grammatica portugueza,
desenvolvidos com a maior clareza possivel para uso das aulas.
1834 - Andrade, João Nunes de: Princípios fundamentaes sobre a regencia
da grammatica portugueza e latina.
1834 - Barker, António Maria: Syllabario portuguez, ou arte completa de
ensinar a ler. Primeira parte, em que se tracta das syllabas mais
necessarias, etc. 1834 - Carvalho, Francisco Freire de: Lições
elementares de eloquencia
nacional. 1834 - Lopes. Isidoro José: Compendio de grammatica da
lingua portuguesa,
ordenado segundo a doutrina dos melhores grammaticos. 1834 Macedo, José Tavares de: Elementos de orthographia portugueza. 1834 Morais, António Inácio Coelho de: Compendio da grammatica da
língua grega... 1834 - Silva, Joaquim José Ventura da: Orthographia da
lingua portugueza,
reduzida a regras geraes e especiaes, etc... 1834 - Silva, Joaquim José
Ventura da: Nova arte de ensinar e de aprender a
ler o português [... ]

271

1835 - Coruja, António Alvares Pereira: Compendio da Grammatica da
lingua nacional, dedicado á mocidade rio-grandense.
1835 - Mendonça, Marcelino Ribeiro de: Princípios de grammatica geral
applicados á lingua latina.
1835 - Ribeiro, João Pedro: Reflexões filologicas.
1835 - Soares, Francisco José das Chagas: Arte da grammatica portugueza,
composta e offerecida á Sociedade promotora de Instrucção na Côrte
do Brasil.
1836 - Capela, José Valério: Epitome da grammatica franceza, recopilada
dos melhores auctores.
1836 - Constâncio, Francisco Solano: Novo diccionario critico e etymologico
da lingua portugueza, precedido de uma introducção grammatical
1836 - Monteverde, Emílio Aquiles: Methodo facilimo, para aprender a ler,
tanto a letra redonda como a manuscripta, no mais curto espaço de
tempo possível. 1836 - Paz, João Alexandre da Silva: Grammalica
elementar e methodica da
lingua portugueza.
1836 - Roquete, José (P.) Inácio: Alphabeto portuguez, ou novo methodo
para aprender a ler com muita facilidade a letra redonda e
manuscripta.
1837 - Portugal, João da Cunha Neves e Carvalho: Orthographia da lingua
portugueza, ensinada em quinze lições pelo systema de Madureira ...
1837 - São Luís. Francisco (D.) de: Glossario da lingua vulgar portuguesa
derivados do grego. 1837 - São Luís, Francisco (D.) de: Glossario dos
vocabulos portugueses
derivados das linguas orientaes e africanas, excepto a arabe.
1837 - Vasconcelos, João Teixeira de: Curso de Grammatica portuguesa e
latina, e de Salinidade.
1838 - Coruja, António Alvares Pereira: Manual dos estudantes de latim,
dedicado á mocidade brasileira.
1 8 3 8 - Coutinho, Luís Gonçalves: Novo methodo de grammatica e
orthographia portuguesa, etc. [Nona edição] 1838 - Cruz, António
José Cândido da: Compendio das regras para se
aprender a pronunciar bem a lingua franceza, segundo o methodo
moderno, ...
1838 - Fonseca, José da: Grammatica da lingua franceza. 1838 - Roquete,
José (P.) Inácio: Cacographia portuguesa, ou collecção de
themas extrahidos dos melhores auctores portuguezes... 1 8 3 8 ? Coutinho, Luís Gonçalves: Novo systema de grammatica
portugueza.
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1838 ?- Fonseca, José da: Locuções e modos de dizer.
1838 ? - Silva, Manuel (Fr.) Rebelo da: Compendio grammatical da língua
arabe... 1839 - Ecco Philologico de lodo o phraseado hisitano-franco,
ou verdadeira
expressão do sentido de todos os idiotismos francezes ... 1839 - Leite,
Joaquim (P.) José: Lustina, ou Luso-latina, isto é, grammatica
portugueza e latina, a que acede mytologta e versificação portugueza.
1839 - Quadros, António Camilo Xavier de: Grammatica Filosophica, para
uso dos seus discípulos e de quem mais a quizer. 1839 - Silva, João
Cândido de Deus e: Curso normal para os professores de
primeiras letras, por Degenerando, traduzido e augmentado.
1839 - Stratnever, E. Alfredo: Grammatica franceza, por um plano muito
methodico, etc.
1839?- Inácio, P. M.:Grammatica Portugueza e Latina.
1840 - Abailoln, Júlio: Novo methodo, ou princípios de pronuncia franceza,
applicaveis e offerecidos a portugueses e brazileiros.
1840 - Costa, Manuel Eusébio da: Locuções viciosas ou diccionario das
palavras e phrases improprias da lingua franceza, etc.
1840 - Duarte, António (P.) da Costa: Compendio de Grammatica
philosophica da lingua portugueza..,
1840 - Grammatica moderna da lingua portugueza.
1840 - Inácio. P. M.: Grammatica Portugueza (dedicada a meninos).
1841 - Andrade, João Nunes de: Grammatica elementar da língua
portugueza por systema philosophico.
1841 - Barker, António Maria: Grammatica da lingua portugueza em forma
de dialogo, que para intelligencia da orthographia ... 1841 - Castilho,
António Feliciano de: Grammatica Latina em verso. 1841- Compendio
Elementar da Grammatica Portugueza. 1841 - Constâncio, Francisco Solano:
Novo mestre inglez, ou grammatica da
língua íngleza para uso dos portuguezes... 1841 - Constâncio, Francisco
Solano: Appendice á Grammatica da lingua ingleza... 1841 - Couto, António Maria do: Motim Literário em forma
de solilóquios
por José Agostinho de Macedo. [3.a edição] 1841 - Elementos da
Grammatica Portugueza. 1841 - Mena, José (P.) Esteves: Arte de ler,
accommodada ao uso portuguez,
segundo o mecanismo da voz humana, na melhor sciencia que a illustra
e auctorisa... 1841 - Regras de Grammatica Portugueza, segundo
os princípios da
Grammatica Universal de Mr. Court de Gebelin e de Mr. L'abbé
Sicard.
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1841 - Vieira, Carlos Augusto de Figueiredo: Compendio elementar da
grammatica portugueza.
1842 - Amorim, José da Mota Pessoa de: Compendio de grammatica
portugueza para uso das escholus de instrucção primaria.
1842 - Andrade, Jerónimo (P.) Emiliano de: Rudimentos da Grammatica
latina, accomodados ao uso das escolas. Parte segunda da syntaxe pelo
Padre Jeronymo...
1842 - Craveiro, Tibúrcio António: Discurso acerca da Rhetorica. 1842 Ferreira, Silvestre Pinheiro: Observações philologico-grammaticaes e
orthographicas... 1 842 - Ferreira, Silvestre Pinheiro: Tableaux
systématiques des terminaisons
et des pénultièmes des noms et des verbes de la langue allemande. 1842
- Ferreira, Silvestre Pinheiro: Tableaux systématiques des terminaisons
et des pénultièmes des noms et des verbes de la langue française à
l 'usage des allemandes. 1842 - Melo, António Francisco Dutra e:
Novo curso practico, analytico,
theorico e systematico da lingua ingleza... 1842 - Midosi, Luís
Francisco: Compendio de Grammatica portugueza para
instrucção da mocidade, e uso das escholas.
1842 - Pires, Manuel Justino: Epitome Orthographico extraído dos melhores
autores e dedicado ã mocidade Elvense.
>1842 ? - Pires, Manuel Justino: Apontamentos auxiliares para o estudo da
língua e literatura portuguesa. [4.ª edição] 1843 - Andrade, João Nunes
de: Noções geraes de orthographia elementar
da lingua portugueza.
1843 - Barker, António Maria: Dialogo orthographico da lingua portugueza,
com reflexões e notas sobre as differentes opiniões dos orthographos.
1843 - Campos, Francisco António de: A lingua portugueza é filha da latina,
ou refutação da memoria em que o senhor Patriarcha eleito D.
Francisco de S. Luís nega esta filiação.
1843 - Carneiro, Bernardino J. da S. : Poetica para uso das escholas por ...
1843 - Coelho, José (P.) Maria: Tratado de syntaxe, segundo os melhores
auctores latinos. 1843 - Coelho, José (P.) Maria: Tratado do genero
dos nomes, segundo os
melhores auctores latinos dirigido metodicamente.
1843 - Silva, António (P.) Marques da: Erros de concordancia do relativo
CUJO demonstrados e emendados.
1844 - Andrade Junior, Francisco de: Princípios de grammatica portugueza,
coordenados por F. de Andrade Junior.
1844 - Andrade, Francisco Martins de: Opusculo ácerca da origem da lingua
portugueza, composto e dedicado ao Ex.mo sr. conselheiro João
Baptista de Almeida Garret...
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1844- Andrade, João Nunes de: Elementos gerais da grammatica latina.
1844 - Constâncio, Francisco Solano: Novo methodo inglez, ou grammatica
da lingua ingleza, ensinada em 25 lições.
1844 - Cordeiro, I. J. : Nova grammatica de Iingua portugueza. 1844 Figueiredo, António Correia Pinto de: Orthoepia practica da língua
portugueza. 1844 - Seilbtz, Jorge (D.) Eugênio de Locio:
Grammatica da Iingua
portugueza, offerecida á mocidade lisbonense. 1844 - Seilbtz, Jorge (D.)
Eugénio de Locio: Nova grammatica franceza por
Noel e Capsal, traduzida em portuguez.
1844 - Vieira, Carlos Augusto de Figueiredo: Ensaio sobre a orthographia
portugueza.
1845 - Andrade, Jerónimo (P.) Emiliano de: Regras da prosodia e
orthographia da lingua portugueza.
1845 - Andrade, João Nunes de: Novo compendio de grammatica latina,
contendo um tractado de analyse, preceitos essenciaes da versão do
latim... 1845 - Gusmão, Francisco António Rodrigues de: Compendio de
grammatica
latina e portugueza... 1845 - Gusmão, Francisco António Rodrigues de:
O estudo das linguas grega
e latina é necessario para o perfeito conhecimento da portugueza. 1845
- Lopes, Guilherme António: Lingua Portugueza. Resumo explicativo
de grammatica portugueza para uso das escolas de instrucção
primaria. 1845 - Nunes, Alfredo Victor Pereira: Noções elementares
de Rhetorica.
1845 - Silva, José Aniceto da: Grammatica da lingua franceza, ou
recopilação das melhores grammaticas ...
1846 - Hamonière, G.: Le nouveau guide de la conversation, en Portugais et
en Français.
1846 - Paulo (Fr.) (de Jesus Maria José ?): Ristretto di grammatica
portoghese ad uso dei Missionari di Propaganda...
1846 - Transtagano, António Vieira: Lettere Ristreto di grammatica
portughese, ad uso dei Missionary di Propaganda scritto dal...
1847 - Delamare, Carlos : Methodo elementar da lingua franceza.
1847 - Stratnever, E. Alfredo: Elementos d'analyse grammatical e logica.
1848- Abranches, Frederico Magno de: Elementos de grammatica latina.
1848 - Coruja, António Alvares Pereira: Compendio da Orthographia da
lingua nacional, dedicado a S. M. I. o sr. D. Pedro II.
1848 - Passos, José Alexandre de: Compendio da grammatica portugueza
pelo methodo analytico, etc. 1848 - Peixoto, Nicolau
António: Grammatica Hespanhola.
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1848 - Susano, Luís da Silva Alves de Azambuja: Syllabario para ensinar a
ler a lingua portugueza.
1849 - Andrade Junior, Francisco de: Grammatica portugueza das escholas
primarias do primeiro grau.
1849 - Burgain, Luís António: Novo methodo pratico e theorico da língua
franceza, ou arte facillima de aprender com perfeição ... 1849 Figueiredo, António Cardoso Borges de: Instituições elementares da
rhetorica, para uso das escholas ... 1849 - Pestana, Daniel Ferreira:
Princípios de Grammatica geral applicados
á lingua portugueza, publicados e offerecidos á mocidade de Goa. 1849
- Roquete, José (P.) Inácio: Ornamentos da memoria, e exercicios
selectos para formar o bom gosto e verdadeiro estylo da Língua
Portugueza... 1849 - Sines, João Daniel de: Extracto racional de
grammatica geral, ou
metaphisica das línguas.
1849 - Vasconcelos, José Joaquim Pereira de Almeida e: Compendio
elementar de grammaúca latina, confeccionado sobre as bases dos que
até hoje tem sahido á luz...
1850- Abbot, Jonathas: Elementos da grammatica ingleza ...
1850 - Andrade Junior, Francisco Ferreira de: Grammatica das grammaticas
da lingua portugueza ou princípios ou preceitos compilados dos mais
acreditados auctores...
1850- Andrade, João Nunes de: Novo compendio de eloquencia grammatical
da lingua portugueza, por systema philosophico . 1850 - Azevedo,
Miguel (D.) Carlos de Macedo Souto Maior e: Estudos
sobre a lingua e poesia portugueza. 1850 - Bastos, Francisco António
Martins: Novo methodo de grammatica
portugueza, adequado á comprehensão dos meninos, combinando as
regras da Arte latina com as da nossa, etc. 1850 - Castilho, António
Feliciano de: Noções rudimentares para uso das
escholas.
1850- Dias, João António: Noções geraes de orthographia portugueza. 1850
- Lieutaud, Carlos: Tratado completo da conjugação dos verbos
regulares e irregulares, redigido segundo um plano inteiramente novo.
1850 - Morais, António Inácio Coelho de: Regras das declinações dos nomes
parisyllabos, imparisyllabos e contractos; e da formação dos tempos
dos verbos nas tres vozes activa, passiva e media. 1850 - Oliveira,
Henrique Veloso de: Curso elementar da lingua ingleza, em
oito lições. 1850 - Roquete, José (P.) Inácio: Exercícios progressivos
orais e por escrito,
sobre a Grammatica franceza e arte de traduzir ...
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1850 - Roquete, José (P.) Inácio: Grammatica elementar da lingua franceza,
e arte de traduzir o idioma francez em portuguez. 1850 - Roquete,
José (P.) Inácio: Grammatica para os portuguezes e
brasileiros, que desejam aprender a lingua franceza sem esquecerem a
propriedade e o giro da sua ... 1850 ? - Almeida, Joaquim Januário
de Sousa Torres e: Memoria ou
considerações sobre a origem da lingua portugueza. 1850 ? - Bastos,
Francisco António Martins: Explicações da grammatica
latina, e medição das odes de Horacio. 1850 ? - Burgain, Luís
António: Novíssimo guia da conversação em
francez...
1850 ? - Coelho, Caetano Teixeira: Um lance de olhos pela lingua franceza.
>1850 - Câmara, Paulo Perestrelo da: Grammatica das Grammaticas da
língua portugueza.
1843 - Andrade, Jerónimo (P.) Emiliano de: Primeiros elementos da
grammatica portugueza.
1851 - Caldas, José Joaquim da Silva Pereira: Apontamentos geraes sobre
orthoepia franceza, ou princípios elementares de grammatica geral...
1851 - Caldas, José Joaquim da Silva Pereira: Princípios elementares de
grammatica geral applicados a lingua franceza; ou methodo
philosophico para aprender... 1851 - Caldas, José Joaquim da Silva
Pereira: Princípios elementares de
grammatica geral applicados á lingua portugueza: ou methodo
philosophico de aprender esta lingua com facilidade. 1851 - Dias, João
António: Grammatica franceza. 1851 - Dias, João António: O jovem
portuguez: methodo para aprender a ler
em todos os caracteres, 1851 - Ferreira, Silvestre Pinheiro: Sobre as
origens e affinidades das
línguas... 1851 - Guimarães, João Joaquim da Silva: Grammatica da
lingua geral dos
indios do Brazil, reimpressa pela primeira vez n'este continente... 1851
- Magalhães, Carlos Duarte de: Epitome de grammatica portugueza,
composto de elementos extrahidos de varios grammaticos, e philologos
de melhor nota, ... 1851 - Robertson, T.: Novo curso pratico, analytico,
theorico e syntetico da
lingua ingleza... 1851 - Sampaio, António Pereira Forjaz de:
Grammatica da infancia, ou
introdução ao estudo da grammatica gera! e especialmente da
portugueza. Pelo autor da arithmetica e da geografia da infancia...
1851 - Sousa, F. Pinheiro de: Grammatik der portugiesischen sprache.
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1851 - Susano, Luís da Silva Alves de Azambuja: Compendio da grammatica portugueza para uso das escholas primarias. Escripto. etc.
1851 - Wake, Policarpo: Compendio de Grammatica Portugueza.
1852 - Abreu, A. M. da S. Pinto: Novo methodo para aprender a grammatica portugueza.
1852 - Aragão, António Pereira (ou Ant. Per. Ferrea Aragão): Arte latina
mnemolechnica, para aprender a declinar e conjugar rapidamente, e a
traduzir com facilidade. 1852 - Cortesão, António Augusto: Manual
de Orthographia da língua
nacional. 1852 - Coruja, António Alvares Pereira: Compendio da
Grammatica latina
do P. António Pereira de Figueiredo ...
1852 - Godinho, Manuel Nunes: Preceitos calligraphicos para instrucção da
mocidade adoptados para o ensino ...
1853 - Capela, José Valério: Novo curso pratico, analytico, theorico, e
synthetico da lingua ingleza...
1853 - Castilho, António Feliciano de: Methodo para o ensino rapido e
aprasivel do ler impresso, manuscrito, e numeração e do escrever:
obra tão propria para as escolas como para uso das famílias.
1853 - Castilho, António Feliciano de: Tosquia de um camelo: carta escrita
a todos os mestres das aldeias e das cidades.
1853 - Dias, João António: Grammatica ingleza.
1853 - Fonseca, José da: Novo guia de conversação em francez e portuguez,
ou escolha de dialogos familiares sobre varios assumptos. ...
1853 - Monteiro, Diogo: Dialogos portuguezes e allemães, ou manual de
conversação portugueza e allemã...
1853 - Sousa, J. A. de: Escritura repentina. Nova tentativa de revolução
orthographica.
1853 - Tavares, Herculano Maria dos Reis: Grammatica da lingua
portugueza, dedicada á infancia.
1854 - Almendro, José M. Silveira: Tractado de synonimos e differenças de
palavras da lingua latina.
1854 - Castilho, António Feliciano de: Ajuste de contas com os adversarios
do "Methodo Portuguez ".
1854 - Castilho, António Feliciano de: Directorio para os senhores professores das escholas primarias pelo methodo portuguez.
1854 - Coelho, José Maria Latino: Estudos sobre os differentes methodos de
ensino do ler e escrever.
1854 - Dias, João António: Novíssima grammatica da lingua portugueza,
accommodada ao systema actual da instrucção publica, cujos
exemplos formão o resumo da historia portugueza.
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1854 - Fonseca, José da: Grammaire portugaise de L. P. Siret augmentée
d'une phraséologie... 1854 - Franco, José António da Silva: Regras
geraes para a pronunciação
da lingua franceza... 1854 - Gusmão, Francisco António Rodrigues
de: Estudos philologicos.
Glossario das palavras e phrases da lingua franceza... 1854 - Leite,
Luís Filipe: Exercicios de leiwra manuscripta, para uso das
escholas pelo methodo portuguez. 1854 - Meneses, Francisco de
Paula: Nova Rhetorica de J. Viet Leclerc,
traduzida e accommodada para o ensino da mocidade brasileira. . .
auctorisada pelo Conselho director de instrucção publica do
municipio. 1854 - Oliveira, Henrique Veloso de: Grammatica
franceza de Lhomond,
traduzida, etc.
1854 ? - Pires, Filipe Nery: Grammatica Maratha, explicada em língua
portugueza.
1855-Araújo, João José Alves d': Grammatica da lingua Franceza.
1855 - Barker, António Maria: Orthographia, ou primeira parte da
grammatica da lingua portugueza, em forma de dialogo, com reflexões
e notas.
1855 - Dalhunty, Marcus: Grammatica inglesa.
1855 - Ferraz, João do Carmo: Compendio ortografico extraído dos
melhores autores. 1855 - Lemos, João Pedro Santa Clara da Silva:
Linguistique française.
Partie synthetique. 1855 - Pecegueiro, Lourenço Maximiano: Syntaxe
ou regencia e ordem da
syntuxe de António Pereira. 1855 - Silveira, Cirilo Dilermando da:
Compendio de grammatica da lingua
portugueza.
1855 ? - Ferraz, Joaquim Simões da Silva: O ensino das línguas.
1856 - Alvernaz, Diogo Fernes: Orthographia da lingua portuguesa,
dividida em lições, para uso de todas aquellas pessoas que desejam
escrever com acerto.
1856 - Capela, José Valério: Ensaio philologico sobre a similhança,
derivação e orthographia da maior parte dos vocabulos das línguas
latina, inglesa, francesa e portugueza ... 1856 - Castilho, António
Feliciano de: Officio dirigido á Associação dos
professores do reino e Ilhas (em 15 de Setembro de 1855) ... 1856 Morais, Alexandre José de Melo: Elementos de Litteratura. Primeira
parte, contendo a arte poetica, a mytologia, a ideologia, a grammatica,
a logica e a rhetorica.
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1856 - Pires, Manuel Justino: Compendio da grammatica portugueza,
exposta em verso para se decorar com mais facilidade, etc, 1856 Quadros, António Camilo Xavier de: Instrucção primaria. Resposta
ao S. A. F. de Castilho ácerca do Methodo portuguez. !856 - Sampaio,
António Pereira Forjaz de: Grammatica franceza da
infancia...
1856 - Velho, António José Vaz: Opusculo sobre Orthographia... 1856 Viale, António José: Projecto de bases para uma orthographia da
lingua portugueza.
1856 - Wake, Policarpo: Novo Curso pratico, analítico, teorico e sintetico da
lingua ingleza...
1857 - Blinque, Miguel: Compendio das principaes difficuldades da lingua
franceza e um tratado de syntaxe.
1857 - Bordalo, José Joaquim: Tratado de Ortografia.
1857 - Burgain, Luís António: O livro dos estudantes da lingua franceza.
1857 - Coelho, José Maria Latino: Encyclopedia das escholas de instrucção
primaria dividida em tres partes. 1857 - Corte-Real, António Moniz
Barreto: Cartilha para uso das escholas
primarias do districto de Angra, em quatro partes: Alphabeto e
syllabario, prosa e verso. 1857 - Estevão, Tomás (P.): Grammatica da
lingua Concani, composta pelo
Padre Thomás Estevão, e accrescentada por outros padres da
companhia de Jesus: Segunda edição correcta e annotada... 1857 Lima, Leonardo Augusto Ferreira: Grammatica da lingua franceza
em ditas partes theorica e practica... 1857 - Noções elementares de
Rhetorica. 1857 - Pereira, António Caetano: Elementos da Grammatica
portugueza,
com um breve tratado da analyse practica, por A.C.P.. 1857 - Sousa,
Joaquim Alves de: Grammatica elementar da lingua latina. 1857 Totvárad, Carlos Kornis de: Institutiones grammaticae latinae ex
classicorum, celeberrimorumquegrammaticorum operibus excerptae...
1857 - Túlio, António da Silva: Estudos de lingua materna.
1858 - Alberto Junior. Filipe José: Grammatica eclectivo-rudimentaria da
lingua portugueza...
1858 - Albuquerque, Salvador Henrique de: Compendio de Grammatica
portugueza. 1858 - Hoefer, Frederico Adão Carlos: Syllabario
brasileiro para aprender
facilmente a ler: confeccionado por Francisco de Paula Soares e
Carlos Hoefer. 1858 - Leoni, Francisco Evaristo: Genio da lingua
portugueza, ou causas
racionaes e philologicas de todas as formas e derivações da mesma
lingua...
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1858 - Rivara, Joaquim Heliodoro da Cunha:Ensaio historico da lingua
concani por...
1858 - Transtagano, António Vieira: A grammar of the Portuguese language
[...]
1859 - Corte-Real, António Moniz Barreto: Epitome da Grammatica
Portugueza.
1859- Cruz, Policarpo José Dias: Postilas de grammatica portuguesa.
1859 - França, Ernesto Ferreira: Chrestomathia da lingua brasilica.
1859 - Goldschmidt, Berthold: Noções praticas da lingua allemã, para
servirem de compendio no imperial collegio de Pedro II. 1859 Lacerda, José (D.) Maria de Almeida e Araújo Correia de: Compendio
de grammatica porlugueza para uso das escholas. 1859 - Lopes,
António de Castro: Novo systema para estudar a lingua
latina...
1859- Mendonça, Marcelino Ribeiro de: Grammatica pratica de portuguez e
inglez.
1859 - Orsey, Alexandre, J. D. : Grammatica pratica de portuguez e inglez.
1859 - Pinto, Agostinho Albano da Silveira: Primeiros elementos das quatro
partes da grammatica portugueza, correcta e augmentada.
1859 - Xavier, Francisco (P.): Grammatica da lingua concani, escripta em
portuguez por um missionário italiano.
<1859 - Vieira, Carlos Augusto de Figueiredo: Compendio elementar da
grammatica portugueza.
1860- Alliot, Henrique: Grammatica franceza, ou nova arte para aprender o
idioma francez com perfeição e promptidão.
1860 - Azevedo, Manuel Pinheiro de Almeida e: Compendio de philosophia
racionai, contendo a psychologia empirica, a ideologia, a grammatica
e a logica.
1860 - Castilho, José Felicidade de: Orthographia portugueza e missão dos
livros elementares: correspondência official relativa ao "Iris Classico".
1860 - Graça Júnior, João José da: Novo methodo para aprender inglez pelo
systema de Ollendorf, adaptado aos portuguezes... 1860 - Mendonça,
Júlio Teixeira Cabral de: Compendio de orthographia
portugueza. Com um apendice contendo um vocabulario geografico.
1860 - Peixoto, Nicolau António: Guia da conversação hespanhola para uso
dos portuguezes, etc. Colligida dos melhores auctores: obra util...
1860 - Ribeiro, Domingos de Almeida: Compendio de analyse grammatical
para uso das aulas de portuguez dos Lyceus, segundo o decreto de 10
de Abril de 1860. Pelo auctor do compendio de contabilidade civil... !
860 - Ribeiro, João Pedro: Sobre o idioma, estilo e ortografia dos nossos
Documentos, monumentos...
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1860- Sá, António Francisco Moreira de: Compendio de Orthographia. 1860 Schiefler, Guilherme Henrique Teodoro: Grammatica da lingua
allemã, ou novo methodo completo para se aprender a traduzir ... 1860 Vaz, Francisco (P.) Xavier dos Santos: Lições praticas para se
aprender a falar e a escrever correctamente o idioma francez ...
1860 ? - Albuquerque, Severiano Bezerra de: Grammatica portugueza.
1860 ?- Borges, Abílio César: Grammatica da lingua portugueza.
> 1860 - Graeser: Novo methodo pratico e facil para se aprender a lingua
inglesa segundo os principios de F. Ahn,...
1861 - Bezerra, Manuel Soares da Silva: Compendio de grammatica
philosophica, por...
1861 - Clairouin, Hector: Methodo Michaelense para o ensino da lingua
franceza. 1861 - Espada, João Crisóstomo Valejo: Grammatica
portugueza para os
ulumnos que frequentam as escolas de instrucção primaria, e o curso
de portuguez dos lyceus. 1861 - Freire, Zacarias Nunes da Silva: Novo
resumo de orthographia para
uso dos principiantes das primeiras lettras. 1861 - Hoefer, Frederico
Adão Carlos: Grammatica elementar da lingua
latina, para uso dos lyceos e collegios: ellaborada e dedicada á
província do Rio Grande do Sul, etc.
1861 - Ser Vergueiro: Compendio da grammatica portuguesa [... ]. Por ...
1862 - Ahn, Francisco: Nouvelle méthode pratique et facile pour apprendre
la langue Allemande: Troisième cours.
1862 - Arceri di Palermo, Luigi: Novo systema elementar da pronuncia da
lingua italiana, offerecido... 1862 - Bensabath, Jacob:
Grammatica ingleza, theorica e pratica,
comprehendendo um curso completo de exercicios sobre a etymologia e
a syntaxe. 1862 - Bettencourt, Raimundo Câmara: Epitome da
grammatica philosophica
da lingua portugueza. 1862 - Blinque, Miguel: Compendio de
locuções particulares da lingua
franceza... 1862 - Corte-Real, António Moniz Barreto: Elementos
da Grammatica
portuguesa e Selectasinha classica em verso. 1862 - Hoefer, Francisco
Adão Carlos: Syntaxe da lingua latina. 1862 - Macedo, Joaquim Freire de:
Compendio da Grammatica portugueza.
Approvado pelo Conselho geral de instrucção publica. 1862 - Montaigü,
Eduardo de: Nova Grammatica portugueza e franceza, ou
methodo pratico para aprender a lingua franceza...
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1862 - Natividade, Joaquim António Correia da: Fundamentos de analyse
grammatical e de estylo, e de composição de themas, extrahidos dos
melhores classicos portuguezes, para uso dos que cursam os tres annos
de portuguez nos lyceus do reino e colonias. Parle I.
1862 - Oliveira, Bento José de: Nova Grammatica portugueza compilada dos
nossos melhores auctores.
1862 - Pereira, António: Syntaxe latina.
1862 - Rubim, Joaquim Frederico Kiappe da Costa: Novo methodo da
grammatica portugueza composto em verso rimado, approvado e
adoptado para as aulas da província do Ceará...
1862 - Vaz, Francisco (P.) Xavier dos Santos: Collecçào de phrases e
dialogos familiares, ou exercidos para a conversação portugueza e
franceza...
1863 - Anstetl, João Filipe: Grammatica pratica da lingua allemã...
1863 - Baptista, António Maria: Compendio elementar da Grammatica
portuguesa para uso das escholas de instrucção primária... !863 Burgain, Luís António: Ensino pratico da lingua ingleza para uso dos
principiantes. 1863 - Carvalho, Manuel Domingos de: Elementos de
grammatica
portugueza para uso dos alumnos do mesmo estabelecimento. 1863 Hoefer, Frederico Adão Carlos: Resumo da Grammatica da lingua
nacional, adequado ao ensino methodico dos principiantes. 1863 Marques, Gaspar Alvares: Vocabulario orthographico da lingua
portugueza ou methodo seguro de escrever correctamente todas as
palavras do nosso idioma.
1863 - Pereira, João Félix: Primeiras linhas de grammatica portugueza. 1863
- Reis, Francisco Sotero dos: Postilas de grammatica geral, applicadas
á lingua portugueza pela analyse dos classicos. Dedicadas ao sr dr.
Pedro Nunes Leal, etc. 1863 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves:
Essai de phonétique et de
phonologie de la langue portugaise d'après le dialecte actuei de
Lisbonne.
1863 ? - Pereira, João Félix: Vocabulário usual das linguas portugueza e
franceza, precedido de um resumo da grammatica franceza...
1864 - Aulete, Francisco J ú l i o Caldas: Grammatica Nacional (Curso
elementar) adoptada pelo Conselho Geral de Instrucção Publica.
1864 - Francina, Manuel Alves de Castro: Elementos grammaticaes da
lingua Nbundu... 1864 - Grammatica Nacional. 1864 - Grammatica
Pittoresca, ou, O Systema grammatical explicado pela
arvore da sciencia; mappa apenso aos preliminares de grammatica da
escola brazileira.
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1864 - M. M. M.: Exercicios de cacographia portugueza,
1864 - Manecas, Manuel Martiniano: Additamento á grammatica do sr.
Jeronymo Emiliano de Andrade (10ª edição), ou collecção de doutrinas
que se tem adaptado ao curso da lingua portugueza dos lyceus
nacionaes. 1864 - Manecas, Manuel Martiniano: Noções geraes e
breves da historia
critica da lingua latina, appendix ao "compendio de antiguidades
romanas, etc ".
!864- Murici, João de Veiga: Grammatica geral... 1864 - Pinheiro,
Joaquim Caetano Fernandes: Grammatica da infancia:
dedicada aos srs. professores de instrucçào primaria. 1864 - Rego,
António: O livro dos meninos. Curso elementar de instrucção
primaria.
1864 - Rudimentos da Grammatica portugueza. 1864- Sampaio,
Manuel de Castro: Compendio de orthographia.
1864 - Vasconcelos, Lourenço Geraldes de: Compendio de grammatica e
logica.
1865 - Bensabath, Jacob: Novo methodo pratico para aprender a ler,
escrever e faltar a lingua ingleza ...
1865 - Guinet, Adriano: Grammatica analytica da lingua portugueza.
1865 - Lourenço, Domingos: Grammatica da lingua portugueza para uso dos
meninos, extrahida de diversos auctores classicos. 1865 - Matos, José
(P.) Joaquim de Afonseca: Compendio de grammatica
portugueza, colligida e ordenada para uso dos alumnos do seminario
de Macau, por um professor do mesmo. 1865 - Passos, José
Alexandre de: Diccionario grammatical portuguez.
1865 - Sousa, Joaquim Alves de: A grammatica nacional e a portaria que a
impoz ás escolas. Analvse d'estes dois escriptos .
1866- Almeida, F. M. Raposo de: Elementos de grammatica portugueza.
1866 - Amado, José de Sousa: Programma para o curso dos tres annos da
lingua portugueza nos lyceus, etc.
1866 - Calheiros, Francisco Xavier: Escripta sem letras ou novo systema
d'escripta syllabica. Inventada por Francisco ... 1866 - Ferraz,
Joaquim Simões da Silva: Methodo para aprender inglez,
segundo F. Ahn... 1866 - Godinho, Manuel Nunes: Bosquejo
orthographico da lingua
portugueza.
1866- Gomes, Alfredo Augusto: Collocação dos pronomes pessoaes. 1866 Graça Junior, João José da: As primeiras letras. Methodo racional ou
dedutivo para aprender a ler.
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1866 - Lagc, José Gonçalves: Novíssima grammatica portugueza, resumida e
accommodada ao programa de instrucção primaria.
1866- Pires, Filipe Nery: Resumo da grammatica ingleza.
1866 - Reis, Francisco Sotero dos: Grammatica portugueza, accommodada
aos principios geraes da palavra, seguidos de immediata applicação
pratica.
1866- Silveira, Teotónio Flávio da : Methodo elementar da lingua franceza.
1867 - Elementos da grammatica portugueza para uso das aulas.
1867 - Meireles, António Franco da Costa: Elementos da grammatica
ingleza. 1867 - Soromenho, Augusto Pereira: Origem da lingua
porlugueza. These
para o concurso da cadeira de Litteratura Moderna no Curso Superior
de Letras.
1867 - Sousa, Joaquim Alves de: Curso de Themas graduados segundo as
regras da grammatica elementar da Hngua latina.
1868 - Blinque, Miguel: Compendio dos idiotismos da lingua franceza.
1868 - Branco, Manuel Bernardes: Novo methodo da grammatica latina
reduzido a compendio.
1868 - Coelho, Francisco Adolfo; A lingua portugueza, phonologia,
etymologia, morphotogia e syntaxe.
1869 - Azevedo, Alvaro Rodrigues de: Curso elementar de recitação,
philologia e redacção.
1869 - Bescherelle, Ainé: Tratado elementar e classico de analyse logica.
Traduzido...
1869 - Graça Junior, João José da: Compendio de grammatica franceza. 1869
- Hoefer, Frederico Adão Carlos: Por que alterações e transformações
passaram as lettras da lingua latina, quando d'el!a se formou a língua
portugueza? Ensaio etymologico. 1869 - Lopes, António Vieira:
Grammatica da lingua Italiana: para uso dos
portugueses. 1869 - Morais, Alexandre José de Melo: Grammatica
analytica da lingua
portugueza, ensinada por meio de quadros analyticos, methodo
facilimo para aprender a língua. 1869 - Nabantino, Victor (D.)
Felicíssimo Francisco: Grammatica
portoghese ad uso delgl 'italiani... 1869 - Pereira, Elias Fernandes:
Guia dos exames de admissão, ou noções
sobre arithmetica . . . e grammatica portugueza ...
1869 - Pinheiro, Francisco Mendes: Grammatica elementar da lingua
portugueza.
1870 - Aulete, Francisco J ú l i o Caldas: Cartilha nacional: methodo
lecographico para aprender simultaneamente a ler, escrever,
orthographar e desenhar.
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1870 - Azevedo, Mota d': Chave dos exercícios da grammatica pratica
ingleza. 1870 - Barata, António Francisco: Advertencias curiosas
sobre a língua
portuguesa. 1870 - Castilho, José Felicidade de: Tratado elementar
da pontuação da
língua portugueza ensinada por meio de exemplos extrahidos dos
melhores classicos, etc. 1870 - Coelho, Francisco Adolfo: Teoria da
conjugação em latim e
português. Estudo de grammatica comparativa. 1870 - Cruz, José
Augusto Vieira da: Nova Grammatica elementar da língua
franceza. 1870 - Cruz, Luís Adelino Lopes da: Resumo da
orthographia portuguesa
para uso [dos meninos que frequentam] as escolas de instrucção
primaria. [Terceira edição] 1870 - Dias, Augusto Epifânio da Silva:
Grammatica practica da língua
portugueza. 1870 - E. M. G. C: Synopses e apontamentos grammaticaes
para facilitar a
analyse das orações aos alumnos do Segundo Grau de Instrucção
Primária e aos do primeiro Anno de Portuguez [...] 1870 - Graça Junior,
João José da: Compendio de grammatica ingleza. 1870- Honorato, Manuel da
Costa: Synopses de eloquencia poetica. 1870 - Pitnentel, Francisco Silveira
d'Avila: Breves noções de grammatica
para se aprender praticamente a ler, a escrever e a analysar o portuguez - Phonologia. 1870 - Pinheiro, Joaquim Caetano Fernandes:
Grammatica theorica e pratica
da lingua portugueza.
1870 - Silva, Manuel Dias da: Methodo de leitura elementar. 1870 Tiberghien. Adolfo: Grammatica franceza elementar e classica. 1870- Wake,
Policarpo: Grammatica teorica e pratica da lingua Ingleza. 1870 ? Bensabath, Jacob: Novo methodo de leitura e tradução ingleza.
1870 ? - Graeser: Novo methodo pratico e facil para se aprender a lingua
ingleza segundo os princípios de F. Ahn ...
1871 -Aranha, Brito: Grammatica parda.
1871 - Baptista, António Maria: Algumas considerações sobre as diversas
formas comparativas e superlativas da lingua portugueza para auxiliar
o ensino da mesma língua.
1871 - Elementos de grammatica da lingua grega. 1871 - Ortiz e Pardal:
Grammatica analytica e explicativa da língua
portugueza. 1871 - Soares, Matías de L.: Compendio sobre as
primeiras noções de
leitura, grammatica, historia, arithmetica, musica, cosmographia,
moral e religião.
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1871 - Soares, Matias de L.: Primeiros elementos da instrucção portugueza
reduzidos a melhodo pratico para uso dos meninos... 1871 - Taylor, H.
C.: Grammaúca da lingua nacional. Compendio adaptado
ao ensino nas aulas de instrucção primaria.
1871 -Tollstadius, Nicoiau James: Systema pratico e teorico para aprender a
ler, escrever e fallar com toda a perfeição a lingua ingleza...
1872 - Amado, José de Sousa: Lições de Português. Primeira parte.
1872 - Bandeira, José da Silva: Novo methodo de leitura e de pronuncia para
se aprender a ler perfeitamente em pouco tempo tanto a letra redonda
como a manuscripta: l. ° elementos.
1872- Barata, António Francisco: Estudos de lingua portugueza. 1872 Barroso, Carlos: A pronuncia da lingua hespanhota apprendida sem
mestre...
1872 - Borges, Abílio César: Epitome da grammatica franceza. 1872 - Dias,
José Simões: Compendio de poetica e estilo. 1872 - Elementos de
grammatica portugueza. Adoptados nas escolas
regimentaes do exercito: Terceira edição revista e melhorada por Felix
Ferreira.
1872 - Harben, Jasper L.: Prosodia ingleza. 1872 - Madvig, Johan Nicolai:
Grammatica Latina: para uso das Escholas,
trasladada do alemão para portuguez por Augusto Epifanio da Silva
Dias. 1872 - Ollendorf, Heinrich G.: Novo melhodo para aprender a ler,
escrever e
fallar a lingua ingleza em 6 mezes. 1872 - Passos, Lucindo Pereira dos:
Primeiro livro de latinidade, contendo
grammatica, exercícios e vocabularios, baseados no methodo de
constante imitação e repetição por John M'clintock e George R.
Crooks. 1872 - Rabelo, Laurindo José da Silva: Compendio de
grammatica da lingua
portugueza. 1872 - Sousa, Paulino de: Grammaire portugaise
raisonnée et simplifiée.
1872 ? - Dias, José Simões: Manual de Composição literária. Didactica Retórica - Poética.
>1872 - Rabelo, Laurindo José da Silva: Elementos de grammatica
portugueza. Adoptados nas escolas regimentaes do exercito.
1873 - Cardoso, João Feliciano Gonçalves: Nova grammatica elementar da
lingua ingleza, redigida segundo os ultimos programmas officiaes ...
1873 - Dias, Augusto Epifanio da Silva: O latim do sr. Joaquim Alves de
Sousa examinado nas suas tres obras: Grammatica Elementar da
Lingua Latina...
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1873 - Pereira, João Félix: Peculio do orador portuguez ou colecção de
frases portuguezas. 1873 - Roeder, A. H.: Exercícios portugueses para
leitura e analyse e para
versão em linguas estrangeiras. 1873 - Sousa, Joaquim Alves de:
Resposta a um critico ou exame de algumas
asserções do sr. Augusto Epifanio da Silva Dias, sobre grammatica
portugueza e latina.
1873 - Valdez, Manuel do Canto e Castro Mascarenhas: Arte orthographica
da lingua portugueza compilada ...
1874 - Bensabath, Jacob: Nova grammatica pratica da lingua ingleza,
comprehendendo na orthoepia lições progressivas de leitura, ...
1874 - Clairouin, Hector: O nec plus ultra das grammaticas methodicas para
o ensino da lingua franceza. 1874 - Cunha, A. Estevão da Costa e:
Novo methodo theorico-pratico de
Analyse sintactica. 1874 - Grammatica Franceza
do Collegio de Lamego.
1874 - Silva, Augusto Freire da: Novo methodo de ensinar a ler e a escrever.
1875 - Brou, Francisco Pedro; Grammatica particular ou estudos sobre as
principais dificuldades de lingua portugueza.
1875 - Cardoso, João Feliciano Gonçalves: Estudos philologicos.
1875 - Hafe, J. Eduard von e Dias, Augusto Epifânio da Silva: Grammatica
Franceza para uso das escolas.
1875 - Leão, José Barbosa: Considerações sobre a orthographia portugueza...
1875 - Marques, Filipe Pinto: Grammatica elementar da lingua portugueza,
extrahida dos melhores auctores e coordenada por...
1875 - Nóbrega, Manuel do Nascimento: Methodo pratico da grammatica
franceza para uso dos portuguezes ...
1875 - Pereira, João Félix: Grammatica ingleza para uso dos portuguezes.
1875 - Rau, Suriagy Amanda: Grammatica da lingua maratha. Explicada em
lingoa portugueza ...
1876 - Ahn, Francisco: Methodo para aprender facilmente a lingua allemã.
Vertido pelo Dr. José Carlos Mariani.
1876 - Barbosa, Jerónimo Soares (e outros): Compendio de grammatica
portugueza extrahido de suas obras. 1876 - Braga, Teófilo:
Grammatica portugueza elementar, fundada sobre o
methodo historico-comparativo.
1876 - Coelho, Francisco Adolfo: Tractado de pronuncia franceza. 1876 Costa, Manuel Olímpio Rodrigues da: Grammatica portugueza
destinada ao curso do l. ° anno do Imperial Collegio de Pedro Segundo.
1876 - Grammatica Portugueza. Parte l. ª para uso da Escola Primaria.
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1876 - Guerra, Luís de Figueiredo da: Syllabario para aprender a ler
hebraico. 1876 - Nóbrega, Manuel do Nascimento: Chave dos exercicios
de applicação
do methodo pratico da grammatica franceza. 1876 - Santos, José
Miguel dos: Manual de conversação em português e
francez... 1876 - Silva, Manuel Dias da: Cartilha da Infancia
para os meninos
aprenderem a ler.
1876 ? -Santos, José Miguel dos: Tratado de pronúncia franceza.
1877 - Abreu, Guilherme de Vasconcelos: Questions védiques.
1877 - Araújo, João da Mata: Lições praticas de ortographia.
1 8 7 7 - Corte-Real, António Moniz Barreto; Proposta de reforma
orthographica.
1877 - Sympson, Pedro Luís: Grammatica da lingua brazilica geral, etc.
1878 - Abreu, Guilherme de Vasconcelos: importância capital do Sãoskrito
como base da glotologia anca ... no Ensino Superior das Letras e da
Historia.
1878 - Azevedo, Domingos José de: O Ollendorf aperfeiçoado. Novo método
para aprender o francês sem auxiliar de mestre. 1878 - Coelho,
Albino (ou Albino Ferreira Coelho): Curso pratico e
grammatica! da lingua franceza segundo o plano do professor Ahn.
Primeiro curso.
1878 - Dias, Carlos Claudino: Apontamentos de grammatica portuguesa.
1878 - Gusmão, Francisco António Rodrigues de: Ensaio Filologico. 1878 Leão, José Barbosa: Colèção (sic) de estudos e documentos a favor da
reforma da orthograjia (sic) em sentido sònico. 1878 - Ollendorf,
Heínrich G.: Metodo para aprender a ler, falar e escrever
a lingua franceza em seis meses. 1878 - Penning, A.: Handleiding tot
de beoefening der portugeesche taal
door A. Penning beëedigd tramlateur en onderwijer in het Portugeesch
to Rotterdam [Manual para aprender a lingua portuguesa por A.
Penning, «tradutor ajuramentado» e professor de português em
Roterdão] 1878 - Reinhardstoettner, Carl von: Grammatik der
Portugiesischen Sprache
auf Grundlage des Lateinischen und der Romanischen
Sprachvergleichung Bearbeitet von ...
1878 - Sadler, P. : Grammatica theorica e pratica da lingua ingleza. 1 8 7 8 Santos, José Miguel dos: Grammatica francesa conforme o
programma official do curso dos lyceus. 1878 - Santos, José Miguel dos:
Mysterios da lingua francesa ou diccionario
de locuções francezas...
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1878 - Sousa, Luís de: Elementos theorico-praticos de grammatica portugueza, approvados pela junta consultiva de instrucção publica, etc.
1878 ? - Sousa, Luís de: Prontuário da lingua portuguesa: a frase, a palavra,
a pronúncia e a ortografia conforme a Convenção Ortográfica LusoBrasileira, por Xavier Roberto e Luís de Sousa.
1879 - Abreu, Guilherme de Vasconcelos: Principios elementares da
Grammatica da lingua Sãoskrita.
1879 - Borges, Abílio César: Novo methodo pratico e facil para o ensino da
lingua franceza, por Croeser, segundo os princípios do professor Ahn...
1879 - Brunswich, H.: Curso de lingua italiana, methodo Ahn. 1879 Cardoso, João Feliciano Gonçalves: Esquisse grammaticale de la
langue de Goa.
1879-Cavajani, J.: Grammatica italiana para os portuguezes. 1879 Coelho, José Maria Latino: Parecer apresentado à Academia Real das
Ciências de Lisboa sobre a reforma ortográfica proposta pela comissão
da cidade do Porto.
1879 - Grammatica latina para uso dos alunos do Colégio de Lamego. 1879Idioma (O) do hodierno Portugal, comparado com o do Brasil, por... 1879 Lacerda, Joaquim Maria de: Novo alphabeto portuguez. 1879- Lacerda,
Joaquim Maria de: Novo expositor portuguez. 1879- Lacerda, Joaquim Maria
de: Novo syllabario portuguez.
1579 - Lage, José Gonçalves: Rhetorica abreviada ou synopse do compendio
de rhetorica de A. C. Borges de Figueiredo.
1879 - Leão, José Barbosa: A academia real das ciências de Lisboa e a
comição de reforma ortográfica (sic) do Porto. 1879 - Leão, José
Barbosa: Parecer apresentado á academia real das
sciencias de Lisboa sobre a reforma orthographica proposta pela
commissão da cidade do Porto. 1879 - Mascarenhas, Arsénio Augusto
Torres de: Noções elementares de
poética para uso dos alumnos do Real Colégio Militar. 1879 Mendes, R. Teixeira: Reflexões sobre os fundamentos da análise
transcendente...
1879 - Nunes, António Castanheira: Duas palavras a respeito da
orthographia actual e projecto de reforma.
1879 - Pereira, João Félix: Carta sobre a orthographia portugueza, dirigida
ao sr. dr. José Barbosa Leão, cirurgião de brigada.
1880 - Azevedo, Domingos José de: Grammatica nacional ou Methodo
Moderno para se aprender afallar e a escrever sem erros e mesmo sem
auxilio de mestre a lingua portugueza comprehendendo um vocabulario
orthografico -prosodico da mesma lingua ...
1880 - Baile, Carlos: Grammatica elementar da lingua allemã...
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1880 - Carciatto, Giovanni: Grammatica da lingua italiana para uso dos
portugueses e brasileiros. 1880 - Curso da Classe de Sargentos. 1. °
ano. Noções de grammatica
portuguesa. 1880 - Fitzgerald, Frederico: Grammatica theorica e
pratica da língua
ingleza.
1880 - Grammatica portuguesa.
1880 - Lage, José Gonçalves: Noções syntheticas de poetica. ! 880 Lipparoni, Gregório: Instituições grammaticaes da lingua italiana. 1880 Melo, Manuel de: Notas lexicologicas publicadas na revista
Brasileira.
1880 - Moreira, Júlio: Grammatica da lingua ingleza. 1880 - Nogueira
Júnior, Diogo Henrique Xavier: Elementos d'oratoria para
uso das escolas... 1880 - Pereira, João Félix: Vocabulario usual das
linguas portugueza e
inglesa, precedido de um resumo de grammatica ingleza... 1880 Ribeiro, Júlio:Traços Gerais de Linguistica. 1880 - Viana, Aniceto dos Reis
Gonçalves: Bases da ortografia portuguesa
por Aniceto ...
1880 ? - Martins, Joaquim Pedro de Oliveira: A linguistica.
>1880 - Moreira, Júlio: Prolepse Phonetica.
1881 - Abreu, Guilherme de Vasconcelos: Curso de litteratura e língua
sãoskrita, classica e vedica: - I. Manual para o estudo do sãoskrito
classico.
1881 - Allain, Emílio: Novo methodo de analyse.
1881 - C., B. : Rascunhos sobre grammatica da lingua portugueza.
1881 - Cardoso, João Feliciano Gonçalves: Nova grammatica da lingua
franceza...
1881 - Dias, Augusto Epifânio da Silva: Grammatica Portugueza Elementar.
1881 - Lacerda, Joaquim Maria de: Pequena grammatica da infancia. 1881 Leite, Francisco José Monteiro: Subsídios para o estudo da lingua
portuguesa, baseados nas principaes auctoridades philologicas e
grammaticaes. 1881 - Lopes, José Quintino Travassos: Grammatica
elementar da lingua
portuguesa, reformada segundo os programmas officiaes, etc. 1881 Monaci, E. (e outro): Manualetti d'introduzione agli studi neo-latini.
II. Portoghese.
1881 - Ribeiro, Júlio: Grammatica portuguesa. 1881 - Sousa, Agostinho de:
A Ortographia Phonetica confirmada pela
Linguistica e pela Biologia. Por...
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1881 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Estudos glotológicos. Gráfica e
fonética. O livro da escrita do professor Paulman.
1882 - Bensabath, Jacob: Grammatica das escolas primarias. Curso
Theorico e pratico da lingua portugueza, etc,
1882 - Contreiras, Manuel José Martins: A Grammatica da Escola. Primeira
parte. 1882 - Courtois, Henri de: Grammatica franceza. Tratado de
pronuncia
franceza. [em português] 1882 - Dias, Augusto Epifãnio da Silva:
Exercícios latinos de morphologia e
syntaxe, accommodados á grammatica latina de Madvig.
1882 - Grammatica Portuguesa.
1882 - Leite, Francisco José Monteiro: Nova Grammatica Portugueza. 1882 Marques, Joaquim José: Apontamentos e estudos sobre as origens da
línguas neo-latinas.
1882 - Soares, Joaquim Luís: Observações vagas sobre a grammatica da
lingua portugueza.
1883 - Carvalho Filho, Joaquim José de: Postilas de grammatica franceza.
1883 - Cunha, A. Estevão da Costa e: Manual do examinando de portuguez:
reportaria philologico grammatical e litterario da lingua materna. 1883
- Feitosa, Miguel Alves: Grammatica das escolas, dedicada à provincia
de S. Paulo sobre o plano de P. Larousse... 1883 - Galhardo, Tomás:
Lettra -A- (Monographia da). Regras faceis para a
exacta acentuação da contracção da prepositiva A com o adjectivo
articular A. 1883 - Lage, José Gonçalves: Apontamentos de oratoria
ou subsidio dos
exames de portuguez.
1883 - Lage, José Gonçalves: Elementos de oratoria., 1883 - Lopes, António
de Castro: Simplificação das deseseis (sic) lições ou
da 1.ª parte do novo systema para estudar a lingua latina. 1883 Mascarenhas, Arsénio Augusto Torres de: Noções elementares de
estylistica, accommodadas ao programma da lingua e da Htteratura
portugueza, para uso dos alumnos do 2.º anno dos lyceus. 1883 Pereira, Joaquim Gonçalves: O hespanhol sem mestre. 1883 - Pereira, Joaquim
Gonçalves: O italiano sem mestre. 1883 - Pereira, Manuel José:
Apontamentos auxiliares para o estudo da 1" e
2ª partes da lingua portugueza.
1883 - Silva, Augusto Freire da: Compendio da grammatica portugueza. 1883
? - Pereira, Joaquim Gonçalves: Novo methodo da lingua latina, pelo
systema Ollendorf , aperfeiçoado. 1883 ? - Pereira, Joaquim
Gonçalves: O mestre popular aperfeiçoado ou o
francez sem mestre ao alcance de todas as intelligencias e de todas as
fortunas...
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1883 ? - Pereira, Joaquim Gonçalves: O mestre popular ou o alemão sem
mestre [... ]
1884 - Alves, João Carlos: Methodo de Escripta Theorico e practico, ou
colecção de modelos Calligraphicos e Orthographicos [... ] por João
Carlos Alves.
1884 - Baganha, D. R. Annes: Manual de Analyse da Linguagem Portugueza...
1884 - Coelho, Albino (ou Albino Ferreira Coelho): Curso pratico ou
grammatica intuitiva da lingua franceza; Grammatica selecta...
!884 - Coelho, Albino (ou Albino Ferreira Coelho): Series grammaticais.
Curso... lingua franceza.
1884 - Correia, José A.: Estudinhos da lingua Portugueza, escritos e
compilados por...
1884 - Dalhunty, Marcus: Verbos no tempo pre-histórico e no presente e
Problema Filosófico.
1884 - Dias, Carlos Claudino: Rudimentos de grammatica portugueza ...
extraídos da Grammatica portugueza de A. Epifanio da Silva Dias.
1884 - Eça, Vicente Almeida de: Grammatica Franceza.
1884- Freitas, Urbino de: O ensino natural da linguagem.
1884 - Grammatica da lingua Portugueza para uso do Collegio de Lamego.
1884 - Grammatica franceza, in "Biblioteca do Povo e das Escolas".
1884 - Jardim, António da Silva: Ensino da lingua Portugueza. (Reformado).
1884 - Leite, Francisco José Monteiro: Lições de analise grammatical e
logica.
1884 - Leite, Luís Filipe: Selecta portugueza compilada, anotada, e com
referências numerosas à Grammatica portugueza de Epifanio da Silva
Dias por [... ]
1884 - Neto, António Maria de Almeida: O Escholiaste Portuguez ou Subsidios
Litterarios, Grammaticaes, philologicos e rhetoricos ...
1884 - Soares, João de Nóbrega: Grammatica da lingua portugueza, revista
pelo sr. Ricardo Augusto de Sequeira.
1884 - Studart, Guilherme: Elementos da grammatica ingleza...
1884 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Etudes de grammaire portugaise.
1885 - Ahn, Francisco: A lingua franceza - Methodo elementar pratico e
intuitivo.
1885 - Andrade, Lameira de: Philologia portugueza da negação intensiva e
vestígios da declinação latina. 1885 - Boscoli, José Ventura:
Orthographia. 1885 - Caldas, José Joaquim da Silva Pereira: Duas
palavras sobre a
pronunciação portugueza...
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1885 - Coelho, Albino (ou Albino Ferreira Coelho): Anthologia de poetas e
prosadores e curso pratico ou grammatical intuitivo da lingua portugueza. 1885 - Coelho, Francisco Adolfo: Antologia de poetas e
prosadores e curso
pratico de grammatica intuitiva da lingua portugueza. 1885 Contreiras, Manuel José Martins: Analyse das teorias grammaticaes
do sr. A. Epifania da Silva Dias e critica dos Rudimentos de
grammatica portugueza do sr, Claudino Dias. 1885 - Dias, José
Simões: Manual de leitura e analyse para as escolas
primarias e secundarias. 1885 - Fonseca, I. J.: Noções de
philologia accommodadas à lingua
brasiliana ou vernacola. 1885 - Grammalica franceza pratica
composta para uso dos portuguezes
precedida dum tratado de pronunciação franceza. 1885 - Nogueira, A.
L.: O Lu'Kúmbu. Dialecto do interior de Mossamedes
(Alto-Cunene). 1885 - Sá. Bernardo Valentim Moreira de: Selecta
Portugueza ... com
referencias numerosas à Grammatica de A. Epifanio da Silva Dias por
Luis Filipe Leite e (... ) 1885 - Teixeira, José da Silva: Grammatica
Ingleza , in "Biblioteca do Povo
e das Escolas". 1885 - Trigo, J. A.: Grammatica (nova) franceza,
ensinando metodicamente
a verdadeira pronunciação e as regras da lingua franceza...
1885 - Vasconcelos, José Leite de: A lingoa portugueza. 1885 Vidal, C. Delacruz: Tratado de pronunciação franceza.
1885 ? - Coelho. Francisco Adolfo: Curso de literatura nacional - I. A língua
portuguesa, noções de glotologia geral e especial portuguesa.
1886 - Abade de Arcozelo: Historia dos methodos de ensino da linguagem
em Portugal desde Castilho.
1886- Allain, Emílio: Pequena grammatica franceza.
1886- Almeida, Francisco de: Orthographia portugueza.
1886 - Benolicl, José: Grammaire synoptique de ia langue française, sttivie
d'un précis de versification française.
1886 - Carvalho, Bernardo Teixeira: Morphologia e collocação dos
pronomes pessoaes.
1886 - Dias, Carlos Claudino: Exercícios preparatórios de composição. Para
uso das escolas.
1886 - Fernandes, João Ribeiro: Morphologia e Collocação dos pronomes.
1886 - Guimarães, Viriato de Sousa: Morphologia e collocação dos pronomes pessoaes.
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1886 - Holmes, George Frederick: Holmes brazileiro ou grammatica da
puericia; trad. de "Introduction to English Grammar" ... e adaptação
della à lingua portugueza...
1886 - Leão, José Barbosa: Elementos de Grammatica portugueza. 1886 Melo, João de Deus Proença e: Alfabeto particular ou cartas para os
meninos e meninas aprenderem a ler no mais curto espaço de tempo.
1886 - Principios e regras para escrever em ortografia sónica. 1886 Questão (a) ortográfica e o Instituto de Coimbra, Documentos e
explicações. 1886 - Valente, João Rodrigues Marques: Novo
método de ensinar a
escrever. 1886 - Valente, Santos (Dr.) (e outro):
Orthographia portugueza.
1886 - Vasconcelos, José Leite de: A Evolução da lingoagem. Ensaio
anthropologico apresentado á Eschola Médica do Porto como
dissertação inaugural.
1887 - Abreu, Guilherme de Vasconcelos: O critério nomoiógico. Capítulos
de um livro inédito. Lições feitas no Curso Superior de Letras acêrca
da dados antropológicos na ciência da linguajem (sic).
1887 - Abreu, Guilherme de Vasconcelos: Programa para o estudo do
sanscrito clássico.
1887 - Bensabath, Jacob: Curso prático de redacção e estilo /... /por... 1887
- Botelho, Manuel Francisco de Medeiros: Grammatica particular
elementar, para uso das escolas e lyceus nacionaes. 1887- Briggs,
Guilherme Ch. Raoux: Compendio de analyse logica. 1887 - C, F. de:
Trechos escolhidos para os exercícios graduados de analyse
logica. 1887 - Campos, Alfredo: Grammatica franceza elementar,
conforme o ultimo
programa dos lyceus. 1887 - Castro, J. Soares de Figueiredo e:
Elementos de grammatica
portugueza.
1887- Dias, Augusto Epifânio da Silva: Grammatica latina de J. N. Madvig.
1887 - Figueiredo, Cândido de: A questão orthographica. Carta ao
Prezidente da Comissão nomeada na Academia Real das Sciencias
acerca da orthographia que deverá ser adoptada no Dicionario da
mesma Academia. 1887 - Grammatica (nova) portugueza ingleza
(com diálogos, modelos de
cartas e vocabulário).
1887- Harben, Jasper L.: Postilas da grammatica ingleza. 1887- Leite,
Francisco José Monteiro: A Ortografia etimológica e a sónica. 1887 Maciel, Maximino de Araújo: Grammatica analytica baseada nas
doutrinas modernas satisfazendo às condições do actual programma...
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1887 - Mascarenhas, Arsénio Augusto Torres de: Verbos da lingua portugueza, como auxiliar para os alumnos que principiam a estudar
grammatica portugueza. 1887 - Ollendorf, Heinrich G. (em colabor.):
Novo método para aprender a
lingua latina [... j. Por [... ] e Benot [ e Branco, Manuel Bernardes].
1887 - Otto, Emílio: Nova grammatica allemã theorica e pratica contendo
alem das principaes regras da lingua alemã, themas e exercicios de
leitura e de conversação, 1887 - Silva Junior, Manuel Pacheco da e
Andrade, Lameira de: Noções de
grammatica portugueza, 1887 - Silva, Manuel Carvalho da:
Exercicios elementares para aprender
praticamente os principias da grammatica portuguesa.
1887 - Vasconcelos, António Garcia Ribeiro de: Pluralização da
linguagem:
Estudo biblico - linguistico...
1888 - Baptista, António Maria: Biblioteca do Povo e das Escolas ... Língua
Portugueza.
1888 - Boscoli, José Ventura e Silva Junior, Pacheco da: Noções de analyse
phonetica, etymologica e syntaxica. 1888 - Brito, Frederico Carlos da
Costa: Exercícios de analyse portugueza,
lexicologica e sintactica. Precedidos de estudos indispensaveis à
analyse sintactica. 1888 - Chatelain, Heli: Grammalica Elementar de
Kimbundu ou lingua de
Angola.
1888 -Cornu, Jules: Die Portugiesische Sprache.
1888 -Cortes, João Fernandes de Lima: Resumo da grammatica portugueza.
1888 - Courtois, Victor José: Elementos de Grammatica Tetense. Língua
Chinyai ou chinyunwe. Idioma falado no distrito de Tete. 1888 - Massa,
José de Noronha Nápoles: Grammatica analytica da língua
portugueza, composta e offerecida aos brazileiros ... 1888 - Mata,
António Sérvulo da (compil.): Sinopse das anotações
grammaticais da Selecta portugueza. 1888 - Pereira, João Félix:
Vocabulario sonico ou enumeração das principais
palavras portuguezas. 1888 - Ribeiro, João: Grammatica Portugueza,
Curso Superior. 3.º anno de
Portuguez, Com um complemento de anotações no texto. 1888 Ribeiro, João: Grammatica portugueza. Curso medio. 2.º anno de
Portuguez. 1888 - Vasconcelos, José Leite de: A philologia
portugueza. (A proposito da
reforma do Curso Superior de Letras de Lisboa). 1888 - Vidal, C.
Delacruz: Curso de temas ou exercicios graduados da
grammatica franceza pratica.
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1888 - Vidal, C. Delacruz: Grammatica franceza pratica, precedida de um
tratado de pronunciação...
1889- Afonso, Carlos: Ensino pratico-analogico da prosodia e ortografia.
1889 - Almeida. Carlos Afonso e A.: Ensino pratico-analogico da prosodia e
orthographia.
1889 - Branco, Manuel Bernardes: Grammatica Latina.
1889 - Branco, Manuel Bernardes: Novo método para aprender a língua
latina... 1889 - Cardoso, Domiciniano (Cónego) H. Perdigão:
Compendio de
grammatica portugueza. 1889 - Mata, António Sérvulo da (compi!.):
Exercicios grammaticais.
Conjugação dos verbos da lingua portugueza.
1889 - Morais, Narciso José de: Rudimentos de grammatica ingleza. 1889 Reiff, Ch., Ph.: Epitome de grammatica geral. Traduzido do russo
eom muitas alterações para adapta-lo ao uso de nossas escolas.
1889 - Viana. Aniceto dos Reis Gonçalves: Linguistica africana. Expedição
portuguesa ao Muatiânvia, método prático para falar a lingua da
Lunda...
1890 - Carvalho, Henrique Augusto Dias de: Methodo pratico para fallar a
lingua da Lunda.
1890 - Fonseca, Tiago dos Santos: Quadros sinópticos de Grammatica
portugiteza...
1890 - Francisco, Albino e Caetano, José: Vocabulario com as frases
elementares, dialogos familiares, etc.
1890 - Müffler, Francisco Xavier Humberto: Grammatica da lingua alemã...
1890 - Pacheco, José Praxedes Pereira: Elementos de fallar, para correctamente se ler com a melhor pronuncia em conformidade com os
preceitos publicados na real universidade de Coimbra...
1890 - Pereira, João Félix: Primeiras linhas de grammatica italiana.
1890 - Sá, Bernardo Valentim Moreira de: Temas defrancez. [5.a ed.]
1890- Vasconcelos, José Leite de: Esboço de critica philologica.
1890 ? - Leal, Oscar: A linguagem dos Cocamas. Apontamentos
grammaticaes.
1890 ? - Lips, F. H.: Methodo elementar induetivo para o ensino, estudo e
conhecimento pratico da lingua ingleza.
<1890 - Bensabath, Jacob: Novo methodo portuguez para o ensino da leitura
sem soletração.
1891 - Bensabath, Jacob: Nova grammatica pratica da lingua franceza.
Redigida sob um plano inteiramente novo.
1891 - Campos, Alfredo: Algumas noções de lingua e litteratura portugueza
conforme o programma official para os alumnos de tnstrucçao
secundaria.
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1891 - Coelho, Francisco Adolfo: Noções elementares de grammatica
portugueza. 1891 - David, Abílio e Mendes, Fernando: Curso de
Gramatica Portugueza
por ... e ... professores d'ensino livre, com uma carta-prefácio do sr. dr.
João de Deus, obra redigida em harmonia com os programas dos
lyceus ... 1891 - Figueiredo, Cândido de: Lições praticas da lingua
portugueza .
(Cartas de Caturra Junior á redacção do "Portuguez"). 1891 Figueiredo, Cândido de: Tosquia de um grammatico dedicada aos
filologos mirandezes, aos críticos extremenhos e aos boticarios de
Palmella. 1891 - Martins, A. B. Santos: Pontos de Grammatica teórica e
aplicada para
auxilio dos estudantes de português. 1891 - Vasconcelos, José Leite de:
As "lições da lingoagem " do sr. Candido
de Figueiredo: analyse critica.
1891 - Vasconcelos, José Leite de: O Gralho depenado. Replica ás
"Caturrices" philologicas do sr. Candido de Figueiredo.
1892 - Elwes, Alfred: A Grammar of the portuguese Language in a simple
and practical form with a course of exercises ...
1892 - Figueiredo, Cândido de: O golpe de misericordia. Execução litteraria
de Zé Filólogo Leite de Vasconcellos, accusado de varios delitos contra
a grammatica, o bom senso e a salubridade publica. [3.ª edição] 1892 Martins, A. B. Santos: Grammatica Elementar da lingua portugueza. 1892 Mascarenhas, Joaquim Augusto Oliveira: Archaismos por ... 1892 - Mata, J.
D. Cordeiro: Cartilha nacional para se aprender a ler o
Kimbundu (ou lingua angolense)... 1892 - Moura, Augusto Pereira de:
Elementos de grammatica portugueza
para uso das eschoías primarias colligidos e coordenados em harmonia
com os modernos processos de analyse. 1892 - Portugal, José de:
Exercicios grammaticais. 1892 - Salgado, Emílio Vidigal: Ensaios de analyse
sintactica. 1892- Vasconcelos, José Leite de: Sur le dialecte portugais de
Macao. 1892 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Deux faits de
phonologie
historique portugaise. 1892 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves:
Exposição da pronuncia normal
portugueza para uso dos nacionaes e estrangeiros.
1892 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Fonolojía (sic) Histórica
Portuguesa,
1893 - Assunção, Carlos Augusto Rocha de: O Primeiro livro para o estudo
da lingua sinica.
1893 - Ferreira, Júlio Pires: Notas sobre a lingua portugueza.
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1893 - Machado, Ulisses Eugénio da Silveira: Exercicios grammaticais da
lingua portugueza. Com referencia aos pontos da grammatica de A.B.
Santos Martins.
1893 - Vasconcelos, José Leite de: Curso de lingoa portuguesa archaica.
1894 - Barros, José António Pessoa de: Ensaios grammaticaes da lingua
portugueza.
1894 - Fouché-Delbosc, R. : Abrégé de Grammaire Portugaise par ...
Professeur à 1'Ecole des hautes Eludes Commerciales et à 1'École
Colbert.
1894 - Moreira, João Manuel: Nova grammatica elementar da lingua latina.
1894 - Nascimento, José Pereira do: Grammatica do Umbundu ou Lingua de
Benguela. 1894 - Pacheco, Luís Bernardino: Grammatica
Elementar e Pratica da
lingua Portugueza... 1894 - Silva, José Bernardes da: Noções
metricas de Grammatica
Portugueza, coordenadas pelo professor...
1894 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Proposta para afixação da
acentuação gráfica portuguesa.
1895-Alves, Francisco Ferreira de Vilhena: Grammatica portugueza ...
1895 - Cervaens Rodriguez, José: Grammatica hespanhola teorico-pratica
para uso dos portuguezes.
1895 - Cervaens Rodriguez, José: Grammatica Italiana para uso dos
Portugueses e Brasileiros ... 1895 - Maciel, Maximino de Araújo:
Grammatica descriptiva baseada nas
doutrinas modernas... 1895 - Moreira, João Manuel: Exercicios
de tradução de latim para
português... por... 1895 - Pereira, Alberto F. Marques: Schemas
Grammaticaes ou quadros
auxiliares do estudo da grammatica portugueza para uso das aulas de
portuguez, do Lyceu Nacional e Escola Normal, e das de Instrucção
Primaria, Elementar e Complementar, por ... 1895 - Raposo, Alberto
Carlos de Paiva: Noções de Grammatica Landina, e
breve guia de conversação em portuguez, inglez e landim.
1895 - Vasconcelos, José Leite de: Remarques de quelques vestiges des cas
latins en portugais.
1896 - Ahn, Francisco: Novo methodo pratico e facil para aprender a lingua
italiana com muita rapidez. Adaptada ao uso dos brazileíros.
1896 - Bensabath, Jacob: Grammatica da lingua franceza (fonologia e
morfologia). 1896 - Carvalho, Felisberto Rodrigues Pereira de:
Elementos de grammatica
portuguesa para uso dos alumnos de instrucção primaria.
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1896 - Carvalho, Felisberto Rodrigues Pereira de: Exercícios de lingua
portugueza, correspondentes à grammatica elementar.
1896 - Junot, Henri: Manuel de conversation et dictionnaire RongaPortugais-Français-Anglais.
1896 - Luzes, A.: O guia phonologico ou regras de phonetica, prosodia e
ortographia.
1896 - Machado, Ulisses Eugénio da Silveira: Grammalica portugueza
ensinada pelos exemplos. I fasciculo: morfologia e sintaxe.
1897 - Appel, Alfredo: Nova grammatica historica e pratica para o estudo
da lingua alemã.
1897 - Coelho, Francisco Adolfo: Curso de lingua e literatura portugueza.
1897 - Fonseca, I. J. : Considerações de Orthographia.
1897 - Gomes, Alfredo: Grammatica portugueza.
1897 - Ribeiro, João: Dicionario gramtnatical,
1897 - Vasconcelos, José Leite de: Notas philologicas.
1897 - Vieira, Meneses: Noções de grammatica.
1898 - Benoliel, José: Elementos de grammalica franceza.
1898 - Benoliel, José: Exercícios de fraseologia, baseados na Selecta de
auctores francezes de J, e A. R. Gonçalves Viana. 1898 - Cabanita, José
da Silva: Lições praticas de portuguez. 1898 - Direcção Geral da
Instrucção Publica: Conjugação dos verbos e
synopses grammaticais. 1898 - Ferreira, António José de Morais:
Grammatica mirandeza. - Cartilha
maternal, [traduzida em hespanhol] 1898 - Fonseca, I. J.: Artinha grega.
1898 - Hauskneckt, Emílio: The english student. (O estudante de inglez).
Methodo pratico natural para o estudo da lingua ingleza.
1898- P. S.: Livro de exercicios para apprender os elementos da grammatica
portugueza.
1898 - Pereira, Leopoldo da Silva: Syntaxe da lingua portugueza.
1898 ? - Ferreira, António José de Morais: Dialecto mirandez.
1899- Boscoíi, José Ventura: Grammatica portugueza.
1899 - Castro, Eugênio Vaz Pacheco do Canto e; Orthographia e
majusculação. Estudos gerais II. Por Eugénio ...
1899 - Fouché-Delbosc, R. (em colabor.): Grammatica franceza.
1899- Maia, Zillah do Paço Mattoso: Grammatica da lingua portugueza.
1899 - Nunes Junior, João Baptista: Simples noções de grammatica
portugueza. 1899 - Ramos, António do Espirito Santo: Leis de
prosodia portugueza
colhidas da arte de leitura de João de Deus.
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1899 - Vasconcelos, António Garcia Ribeiro de: Grammaiica portugueza:
para uso dos alumnos dos Lyceus. 1899 - Viana, Aniceto dos Reis
Gonçalves: Grammaiica Franceza. Por
Gonçalves Viana e R. Foulché - Delbosc,
1899 ? - Guimarães, António José Gonçalves: Nova Grammaiica elementar
da lingua latina, por... e F.J. de Sousa Gomes.
1900 - Azevedo, Domingos de: Grammatica da Lingua Franceza.
1900 - Dalgado, Sebastião Rodolfo: Dialecto indo-portuguez de Ceylào.
1900 - Dalgado, Sebastião Rodolfo: Dialecto indo-portuguez de Gôa.
1900 - Guimarães, António José Gonçalves: Elementos de grammaiica latina
pelo methodo historico e comparativo. 1900 - Lopes, David: Trois faits
de phonétique historique. 1900 - Ribeiro, João: Grammatica portugueza ...
Curso primario, 1.º anno de
portuguez. 1900 - Rossmann, Ph. e Schimidt, F.: Curso pratico da
lingua franceza,
adaptada ao portuguez por M. Said Ali... 1900 - Torrend, J. :
Grammatica do Chisena. A Grammar of the language of
the lower Zambezi. 1900 - Torrie, José Stuart: Resumo morfológico e
quadro das conjugações
dos verbos ingleses. 1900 - Vasconcelos. António Garcia Ribeiro de:
Grammatica historica da
lingua portugueza (vi e vii classes dos lyceus).
1900 - Vasconcelos, José Leite de: Estudos de Philologia Mirandesa. Vol. I.
1900 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Proposta de um questionário
para se formularem as regras de ortografia portuguesa. 1900 - Viegas,
José Constâncio: Synopses grammaticaes organisadas para
uso do 1.º e 2.º graus do ensino primario. 1900 ?-Viana, Aniceto dos
Reis Gonçalves: A orthographia portugueza...
1900 ? - Azevedo, Pedro de: A ortografia na Academia das Sciências em 1782.
1901 - Ahn, Francisco: Methodo de Ahn para aprender facilmente a lingua
allemã adaptado ao portuguez.
1901 - Armez, Robert: Corrige des thèmes contenus dans la grammaire
portugaise.
1901 -Azevedo, Domingos José de: Elementos de grammatica portugueza.
1901 - Bastos, António de: Grammatica intuitiva da lingua portuguesa. 1901 Ferreira, Albino J. de Morais: Phono/ogia dos verbos portuguezes. 1901 Grammatica latina para uso dos alunos dos Seminarios. 1901 - Louro, A. (em
colab.): Phonologia Portuguêsa com todas as regras
gerais de pronunciarão, etc. 1901 - Louro,
A.: Ortografia portugueza sónica.
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1901 - Monat, Henrique e Ruch, Gastão: Methodo pratico para aprender a
lingua franceza.
1901 - Quintão, António Maria: Lições práticas da lingua franceza. 1901 Vasconcelos, Augusto Pinto Duarte de: Grammatica prática da lingua
portuguêsa para uso das escolas primárias. 1901 - Vasconcelos, José
Leite de: Esquisse d'une dialectologie portugaise.
Thèse pour le doctorat de l'Université de Paris (Faculté des Lettres) ...
1901 - Vecchi, Emílio Augusto: Grammatica da lingua italiana [para uso
dos portugueses e brasileiros] por...
1902 - Cortesão, António Augusto: Nova gramática portugueza acomodada
aos programas oficiais para uso das escolas normais.
1902 - Gomes, Alfredo Augusto: Grammatica portugueza...
1902 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: As ortografias portuguesas.
Estudo das anomalias e meios de as remediar instituindo-se ortografia
nacional.
1903 - A. T.: Estudo da lingua vernacula contendo o ensino methodico de
etymologia, prosodia e orthographia.
1903 - Abreu, Guilherme de Vasconcelos: Curso integra! de antiguidades
Aricas. I Sanscritologia e seu valor; discurso de abertura. II Documentos
relativos á criação do curso na Universidade de Coimbra.
1903 - Costa, Bento José da: Grammatica infantil ou lições simples de
grammatica.
1903 - Dalgado, Sebastião (Mons.) Rodolfo: Dialecto Indo-Portuguez de
Damão.
1903 - Figueiredo, Cândido de: As lições de linguagem.
1903 - Figueiredo, Cândido de: Collecção Sciencias e Artes - I. Manual da
Sciencia da Linguagem.
1903 - Guimarães, António José Gonçalves: Algumas reflecsõis (sic) sobre a
ortografia portuguesa. Parecer apresentado à comissão de reforma
ortografica.
1903 - Silva Junior, Manuel Pacheco da: Noções de Semântica por...
1903 - Sousa, Albano de: Gramática elementar da lingua portugueza.
1903 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Portugais. Phonétique et
Phonologie. Morphologie.
1904 - Cortesão, António Augusto: Selecta literária para o ensino elementar
da historia da lingua portuguêsa, em conformidade com os
programmas das escolas normais e dos liceus por...
1904 - Graça, Heráclito: Factos da Linguagem. Esboço de alguns acertos do
Sr. Cândido de Figueiredo.
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1904 - Guimarães, António José Gonçalves: Primeiro curso de latim pelos
professores Hivam Tuell e Harold Nort Towler, acomodado às classes
portuguesas, e consideràvelmente ampliado pelo Dr. A. J. Gonçalves
Guimarães,
1904- Perrot- Giguelay: Méthode simplifié de langue portugaise par...
1904 - Silva, José de Carvalho e: Grammatica portugueza.
1904 - Silva, José de Carvalho e: Guia do ensino da grammatica por...
1904 - Sousa, J. Teixeira de: Grammatica Theorico-Pratica da Lingua
Inglesa.
1904-Veloso, Eduardo Augusto: Prática da conjugação em português.
1904 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Ortografia Nacional. Simplifi
cação e uniformização sistematica das ortografias portuguesas.
1905 - Bonança, João: Grammatica Portugueza: segundo a indole e os
principios da Lingua Primitiva com a reforma Ortographica e a Verda
deira Origem das Lettras e das Palavras.
1905 - David, António: Grammatica portuguesa elementar.
1905 - Dias, José Simões: Teoria da linguagem (o ensino de português nas
escolas).
1905 - Figueiredo, Cândido de: Problemas de linguagem. 1905 - Freitas,
Jordão de: Subsídios para a Bibliographia Portugueza
relativa ao estudo da lingua Japoneza e para a Bibliographia de
Fernão Mendes Pinto... 1905 - Pereira, Joaquim Gonçalves: O mestre
popular aperfeiçoado ou inglez
sem mestre.
1905 - Veiga, Adalberto Costa: O inglez tal qual se fala. Novíssimo guia de
conversação com a pronuncia figurada...
1906 -Cornu, Jules: Grammatik der Portugiesischen Sprache von ...
1906 - Dalgado, Sebastião Rodolfo: Dialecto Indo-portuguez do Norte.
1906 - Figueiredo, Cândido de: Falar e escrever. Novos estudos práticos da
lingua portuguesa ou consultório popular de enfermidades da linguagem. 2.ª série.
1906 - Lang, Afonso Maria: Ensaios de gramatica nyaneka.
1906 - Silva, Manuel I. Abúndio da: Noções elementares de grammatica
portugueza.
1906 ? - Figueiredo, Cândido de: O que se não deve dizer. Bosquejos e notas
de Filologia Portuguesa. Parte I. - Princípios e factos. Parte II - crítica
suave.
1907 - Benoit, W. : Grammatica Portugueza em lingua Ronga-Bukhaneli
Portugueza-Ronga e Diccionario Portuguez-Ronga e Ronga-Portuguez.
1907 - Coelho, Francisco Adolfo: Casos de analogia na lingua portuguesa.
Tomo XV.
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1907 - Denis, Almáquio: A Reforma Ortografica.
1907-Guimarães, José Pereira: Gramática elementar da lingua sueca.
1907 - Moreira, Júlio: Estudos da línguaportugiieza. Vai. I.
1907 -Nobre, José Barros Nunes de Lima: Gramatica latina coordenada por
... Curso elementar
1907 - P. S.: Syntaxe e gramática histórica da lingua portuguesa. 1907 Pereira, Eduardo Carlos: Gramática expositiva. Curso elementar, 1907 Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Gramática inglesa: II, III
Classes.
1907 ? - Moreira, Júlio: Questões etimológicas.
1908 - Costa, Afonso: Questões grammaticaes. Estudos e factos da língua
portuguesa.
1908 - Figueiredo, Cândido de: A Ortografia no Brasil (a propósito da
reforma ortográfica votada pela Academia Brasileira), História e
critica. 1908 - Gramatica theorico-pratica da lingua franceza a mais
completa para
todos os cursos dos liceus. 1908 - Lambin, Luís José da Costa e Sousa:
Subsídios grammaticaes para os
estudantes de Portuguez. 1908 - Ribeiro, Hilário: Grammatica
elementar e lições progressivas de
composição. 1908-Ribeiro, João: Frases feitas. Estudo conjecturai de
locuções, ditados e
proverbios. 1908 - Ribeiro, João: Livro de exercicios. Organizados
cuidadosamente para
servirem ao curso elementar primario da Grammatica Portugueza do
auctor. 1908 - Sá, Bernardo Valentim Moreira de: Primeiro livro
de francês Exercícios graduados ...
1908 - Teles. Bruno (P.): Grammatica elementar da lingua portugueza.
1909 - Figueiredo, Cândido de: O problema da colocação dos pronomes
(suplemento às gramáticas portuguesas).
1909 - Fontes, Alexandre: A escripta nacional ou a ortographia portugueza,
etymologica e tradicional. Lição theorico-pratica. 1909 - Lopes,
Castro: Neologismos indispensaveis e barbarismos
dispensaveis com um vocabulario neologico portuguez. 1909 - Ramos,
João de Deus: Prosódia portuguesa - Estudo prévio da
ortografia.
1909 - Rodrigues, Daniel: O ensino da grammatica nas linguas vivas. 1909 Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: O problema da colocação dos
pronomes.
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1909 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Vocabulario ortografico e
ortoepico da lingua portuguesa conforme a ortografia nacional do
mesmo autor.
1910 - Bensabath, Jacob: Novo método pratico para aprender a ler, escrever
e falar a lingua franceza...
1910 - Braga, J. Vicente: Noções gramaticais da lingua inglesa para uso dos
alunos da 3.ª classe liceal por... 1910 - Branner, John Casper: A bríef
grammar of the portuguese language
with exercises and vocabularies. 1 9 1 0 - Cancela, Luís (P.) L.:
Elementos para o estudo do Kimbundu
coligidos pelo Padre...
1910-Carvalho, Joaquim José Coelho de: Prosodia e ortographia. 1910 Fontes, Alexandre : A Orthographia Portugueza (Vocabulario). 1910 Fontes, Alexandre: A questão orthographica, 1910 -Nobre, José Barros Nunes
de Lima: Grammatica elementar da lingua
portugueza organisada por ... Primeiro curso.
1910 - Palumbo, V. D.: Grammatica elementarc della lingua portoghese.
1 9 1 0 - Ribeiro, João: Selecta classica. Com anotações philologicas,
grammaticaes ... para servirem ao curso superior da Grammatica
Portugueza .
1910- Rodrigues, João Gomes Vicente: Grammatica portugueza.
1910 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Palestras filologicas I Vocabulário. II- Gramática. Ill - Varias.
< 1 9 1 0 - Costa, Fernandes: Parecer sobre a discussão da questão
orthographica. <1910 - Monteiro, José de Sousa: Parecer a respeito de
algumas questões do
q ues tio nario orthographico. <1910 - Viana, Aniceto dos Reis
Gonçalves: Respostas aos quesitos do
questionario orthographico. < 1 9 1 0 ? - Brasil. J. P. d'Assis: Carta
ao Dr. Theophilo Braga sobre a
uniformisação da orthographia portuguesa. < 1 9 1 0 ? - Brasil, J. P.
d'Assis: Estudo e fixação de um systema
orthographico da lingua portuguesa.
1911- Andrade, Gustavo de: Grammatica intuitiva da lingua portuguesa
(elementar)...
1911 - Barreto, Mário de: Novos Estudos da lingua Portuguesa.
1911 - Bases da ortografia portuguesa.
1911 - Bases para a unificação da ortografia.
1911 - Carrilo Guerrero, Francisco: Méthodo Gaspey-Otto-Sauer. Gramática
Elementar de la lengua Portuguesa por... 1911 Fernandes, I. Xavier: Questões da lingua patria.
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1911 - Figueiredo, Cândido de: A reforma ortográfica (Em meia dúzia de
palavras).
1911 - Fontes, Alexandre: Mandamentos da boa orthographia. 1911 Formulário da ortografia nacional. Relatório e bases fixadas pela
Comissão nomeada por Portaria de 15 de Fevereiro de 1911. 1911 Guia resumido da ortografia oficial. Em conformidade com o Decreto
de 1 de Setembro de 1911. 1911 - Ortografia portuguesa oficial.
Resumo de regras indicando as
principais modificações. 1911 - Vasconcelos, José Leite de:
Da importância do Latim ...
1911 - Vasconcelos, José Leite de: Lições de filologia portuguesa.
1912- Appel, Alfredo: O valor literário, educativo e social da língua
francesa: 18." lição efectuada em 17 de Novembro de 1912.
1912 - Câmara, Alfredo B. da: Gramática portuguêsa. Em harmonia com a
reforma ortográfica ultimamente adoptada. Ensino Primário. 1912 Coelho, António Diogo do Prado (ou A. do Prado Coelho): O Ensino
do Francês, pelo método directo na Instrução Secundária (Esbôço
didáctico). 1912 - Coimbra, José Custódio Antunes: Grammaire
pratique de Ia langue
française...
1912 - Eneas, Luso: Cartilha da lingua portugueza.
1912 - Fontes, Alexandre : Gralhas depenados (a questão da orthographia).
1912 - Gois, Carlos: Methodo de analyse (lexica e logica) ou syntaxe das
relações pelo prof...
1912 - J. I. : Gramática portuguesa ortográfica... 1912 - Novo manual de
lingua portugueza. Grammatica, lexicologia,
analyse, composição ... Curso preparatorio. 1912 - Rebelo, Soares:
Origem e formação da lingua Concani. Esboço
philologico. 1912 - Rodrigues, Francisco Augusto Xavier: Exercícios
gramaticais e de
leitura. 1912 - Rodrigues, Francisco Augusto Xavier: Exercícios latinos
gramaticais
e de leitura. 1912 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves:
Vocabulário ortográfico e
remissivo da lingua portuguesa.
1912 - Vieira, Custódio José: A proposito da reforma da ortographia
portugueza.
1913 - Barradas, António Vieira: Lingua portugueza, Apontamentos e
Comentários.
1913 - Barradas, António Vieira: Sinopse da Ortografia Portuguesa Oficial.
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1913 - Dalgado, Sebastião Rodolfo: Influência do Vocabulário Português em
linguas Asiáticas (abrangendo cêrca de cinquenta idiomas), por
Monsenhor...
1913 - Ey, Luísa e Vasconcelos, Carolina Michaëlis de: Nova gramatica
alemã teorica e pratica.
1913 - Ey, Luísa: Grammaire portugaise.
1913 - Fontes, Alexandre: Orthoepia e orthographia da lingua portugueza.
1913 - Gomes, Adriano (ou Adriano António Gomes): Elementos de gramática portuguesa., I, II e III classes dos Lyceus.
1913 - Guimarães, António José Gonçalves: Breviário da pronuncia norma!
do latim clássico e rudimentos da métrica latina.
1913 - Moreira, Júlio: Estudos da lingua portugueza. Volume II.
1913 - Moura, Américo de: Orthographia portuguesa.
1913 -Nobiling, Oscar: Reforma da orthographia.
1913 - Prévot, José: Nova gramática alemã.
1913 - Prévot, José:Método Gaspey-Otto-Sauer. Chave da Gramática
Alemã...
1913 - Quintas, Maria José: O ensino do latim no liceu.
1913-Veiga, Adalberto Costa: O Francez tal qual se fala. [5.aedição] <1913
- Dalgado, Sebastião Rodolfo: Dialecto indo-portuguez de Negapatão.
1914 - Cerqueira, Adriano e Melo, Artur: Guia Gramatical. Para uso dos
alunos que frequentam a 4." classe das escolas primárias ... Ensino
Primário Oficial, organisada pelos professores ...
1914- Coimbra, José Custódio Antunes: Lefrançais théorique et pratique ...
1914 - Figueiredo, Cândido de: Transformações vocabulares. Esboço
Filológico.
1914 - Lima, Luís José de: Gramática francesa. 1914 - Oliveira, Filipe (P.):
Conjugações de verbos e noções de gramática,
compiladas para o ensino da lingua materna... [6.a edição]. 1914 Relvas, José Maria: Gramática portuguesa. Conjugações de verbos
irregulares (Ensino primário). 1914- Rodrigues, José Maria: O
imperfeito do conjuntivo eo infinito pessoal
no português. 1914 - Rodrigues, José Maria: Sobre um dos usos do
pronome se: as frases
do tipo vê-se sinais.
1914 - Tavares, José Pereira: O ensino da lingua portuguesa nos liceus
(considerações gerais) ...
1915 - Gramática Portuguesa. [Série Escolar Figueirinhas].
1915 - Gramática Portuguesa.
1915 - Gramática portuguesa. Pela Educação Nacional. (Para as escolas
primárias).
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1915 - Leite, Francisco José Monteiro: Estudo Critico sobre a Moderna
Ortografia da lingua Portuguesa, por... 1915 - Ribeiro, Ernesto
Carneiro: Serões grammaticaes ou nova grammatica
portuguesa.
1915 - Sá, Bernardo Valentim Moreira de: Gramatica Ingleza. 1915 - Sá,
Filipe Franco de: A Lingua Portugueza. (Dificuldades e Duvidas)
com uma critica por Candido de Figueiredo.
1915 - Tavares, José Lourenço: Gramática da lingua do Congo (Kikongo).
(Dialecto Kisalongo).
1915?- Gramática portuguesa Elementar.
1 9 1 5 ? - Questões de ortografia. (Segundo a reforma oficial).
1916 - Almeida, Berta Gomes Valente de: Gramática prática e muito
elementar da lingua portugueza.
1916 - Barradas, António Vieira: Ortografia portuguesa oficial. Pequeno
vocabulário ortográfico.... 1 9 1 6 - Bases da ortografia que deve
ser adoptada no dicionário da
Academia. Relatório da Comissão do Dicionário. 1916- Ferreira,
Horácío: Regras ortográficas. 1.ª e 2.ª classe. 1916 - Figueiredo, Cândido
de: Gramática sintética da Lingua Portuguesa. 1916 - Fonseca, Tiago dos
Santos: Breves noções de gramática portuguesa
com um resumo do prontuário ortográfico oficial.
1916 - Gois, Carlos: Syntaxe de Concordância. 1916Pereira, Eduardo Carlos: Gramática Histórica.
1916 - Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves: Formulário ortográfico.
Conforme o plano de regularização da escrita portuguesa.
1917 -Barros, João de (1881-1959): Gramática francesa. 1 volume- 1.ª, 2.ª e
3.ª classes...
1917 - Farinha, António (P.) Lourenço: Elementos de gramática landína
(Shironga) Dialecto indígena de Lourenço Marques. 1917 - Quintão,
José Luís: Gramática Ronga - Vulgo landim - ou método
prático da lingua Ronga... 1917 - Sarmento, Hermínio: Gramática
histórica e comparativa da língua
portuguesa.
1917 - Silva, Luciano António Pereira da: O Dialogo em louvor da nossa
linguagem de João de Barros .
1918- Dias, Augusto Epifânio da Silva: Sintaxe historica portuguesa.
1918 - Morais, L. de: Método prático de escrever sem erros.
1918 - Mota, Othoniel: Lições de portuguez.
1918 - Nogueira, Júlio: O exame de portuguez. Exposição methodica das
materias do programma official.
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1918 - Vasconcelos, Carolina Wilhelma Michaëlis de: O Milagre do Verbo.
Introdução a Lições de Filologia da Universidade de Coimbra. Curso
de 1917-1918.
1919 - Brito, Floriano: Grammatica franceza.
1919 - Brito, João de: Gramática elementar da lingua latina.
1919 - Carvalho, A. de A. Melo: O "s" e o "z" no português. Estudos de
filologia e a propósito da «A graphta de Brasil)'. Resposta aos mesmos
cri ticos. 1919 - Delgado, José Matias: Subsídios para a historia do estudo
das línguas
sul africanas até 1869,
1919 - Ey, Luísa: Heleine portugieffche Sprachlehre. 1919- Figueiredo,
Cândido de: A gramática das crianças, 1919 - Lopes, David: Bases de
ortografia que deve ser adoptada no
Dicionário da Academia
1919- Lopes, David: Rudimentos de gramática árabe.
1919 - Nunes, José Joaquim: Compêndio de gramática histórica portuguesa
(fonética-morfo logia).
<1919 ? - Nunes, José Joaquim: Phonetica Historica Portugueza. Resumo
das principaes leis que presidirão à transformação do latim no
português.
1920 - Appel, Alfredo: Algumas lições de fonética experimental na fac. de
letras da Universidade de Lisboa.
1920 - Dalgado, Sebastião Rodolfo: Rudimentos da lingua Sanscrita.
Gramática, textos, vocabulários...
1920 - Ferreira, Júlio (P.) Albino: Método de inglês, /.ª parte. 1920 Figueirinhas, António Simões Ferreira (ed.): Gramática francesa.
1920- Figueirinhas, António Simões Ferreira (ed.): Gramática inglesa.
1920 - Soares, Urbano: Ensaios filológicos.
1920 ? - Baião, Domingos (P.) Vieira (compil. e coord.): Elementos de
Gramática Canguela. Idioma falado na região do Cubango 1920 ? Santos, António Francisco dos: Exercícios ortográficos. <1920 - Alrutz
(Th.) e Krumbhaar, H.: Lições praticas de ortografia
portuguesa - Livro dictado contendo breve dicionario ortografico por...
<1920- Barreto, A. Romano: Processos da Formação das palavras, <1920Canavarro, José Manuel: Resumo da gramática inglesa. <1920 - Coimbra,
José Custódio Antunes: Gramática francesa teórica e
prática. Primeira parte. Noções elementares. <1920 - Correia, Filipe
Maria da Mota d'Azevedo: Grammatica pratica da
língua ingleza. <1920 - Deister, Jorge C: Lições praticas de
grammatica e orthographia
para as escolgas primarias.
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<1920 - Dialogo sobre a gramatica filosofica da lingua portuguêsa.
<1920 - Doria, A. de Sampaio: Como se aprende a lingua.
<1920 - Ey, Luísa: Portugiesische konversations grammalik.
<1920 - Ey, Luísa: Portuguese conversation grammar.
<1920 -Gato, Piero: Ortografia fonetica da lingua iuzo-brasileira.
<1920 - Grainha, M. Borges: Duas portarias diferentes sobre a ortografia
nacional.
<1920 - MELO, C. Tavares de: Dialecto indo-portuguez de Ceilão. <1920Oliveira, Filipe (P.): Gramática das escolas. <1920 - Rodrigues, F. A.
Xavier: Vocabulário ortográfico e ortoépico da
língua portuguesa. <1920 ? - Guimarães, Oliveira: Fonetica
portuguesa - compendio da
ortnlogia nacional. <1920 ? - Herissau, Fernando: Novo methodo da
lingua franceza ou ofrancez
ensinado pela conversação...
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