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A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa 
 

 
 Marco Neves .– Lisboa : Guerra e Paz , 2017. - 213 p. 
 
 

Linguística  
 
 
|Brevemente disponível para consulta e empréstimo na Sala 
Leitura Geral | 
 

Em destaque - aquisição recente 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

M 
arco Neves, professor universitário, 

traz-nos uma história da evolução da 

língua portuguesa. Não se pense, to-

davia, que se trata de um texto her-

mético, cheio de definições só ao alcance de estudiosos da 

área, porque na realidade, através de um conjunto de con-

tos em que usa uma linguagem acessível, complementada 

por apontamentos humorísticos, qualquer leitor pode apre-

ender alguns dos aspetos mais importantes da evolução da 

língua portuguesa (ou de qualquer outra).  

A partir de uma lógica cronológica, Marco Neves inicia A in-

crível história secreta da língua portuguesa seguindo 

o choque linguístico que a família Kontebria, de origem Cel-

ta, sentiu aquando da chegada das legiões romanas. Estas 

trouxeram a imposição de uma nova língua administrativa – 

o Latim – que, em poucas gerações, se tornou o socialmente 

mais prestigiado e aceite idioma peninsular. Logo neste pri-

meiro pequeno conto, em que aventuras, amores difíceis e, 

sobretudo, o passar do tempo fundem duas sociedades ini-

cialmente em conflito, o leitor tem uma clara noção de um 

dos mais importantes aspetos da formação de uma língua: o 

sincretismo linguístico resultante de choques culturais, atra-

vés da capacidade influenciadora da língua «dominada» so-

bre a língua «dominante». Outro aspeto importante deste 

primeiro episódio é a perceção com que o leitor fica, e que 

será sucessivamente alicerçada no livro até à época moder-

na, das diferenças entre a língua escrita, ao alcance de mui-

to poucos, e a língua falada pela larga maioria da população.  

A partir destas duas premissas, o narrador avança na Histó-

ria do Ocidente Peninsular, demonstrando as marcas que as 

invasões de diferentes povos, com a sua própria língua, tive-

ram na formação da maioria das línguas peninsulares.  

Marco Neves preocupa-se ainda em explicar diferenças tão 

importantes como regionalismos (através de um conflito la-

tente entre casal composto por um advogado lisboeta e uma 

professora de português minhota) ou a importância da mu-

tabilidade da língua muito por força da prática oral, que a 

torna viva. 

Por último, há que salientar a perfeita consciência que o au-

tor tem dos anacronismos que comete, sublinhando-o em 

diversas ocasiões e tendo o especial cuidado de, no final da 

obra, remeter as fontes que utilizou para sustentar parte do 

enredo que o torna, se não provável, pelo menos possível. 

Estes anacronismos, aliás, são mais do que propositados e 

são eles que permitem a construção de uma obra que é 

muito apelativa ao grande público. 

Assim, nenhum historiador, filólogo ou linguista pode deixar 

de apreciar o excelente trabalho de Marco Neves, que facil-

mente terá o condão de levar os mais curiosos a quererem 

aprofundar conhecimentos no âmbito desta temática. 

Carlos Manuel Faísca 
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 Tiago, O Colecionador-Quase-Nuvem 
Vanessa Mendes Martins ; il. Marta Madureira. - Lisboa : Arranha-céus , 2016. - 
45 p. 

 
Literatura Infantil 
 
Brevemente disponível no espaço infantil 

 Vitória conta-me uma história 

Maria Goretti Pina ; il. Sandra Durgy. - . S.l. : Educaler , 2016.  

 
Literatura Infantil 
 

Brevemente disponível no espaço infantil 

 Monstra?  
Elsa Serra; il. Carlota Flieg  - [S.l. : s.n.] , 2015. 

 
Literatura Infantil 
 
Brevemente disponível no espaço infantil 
 

Novidades na Biblioteca 

(Espaço Infantil) 

 Empresta-me um sonho 
Maria Goretti Pina ; il. Sandra Durgy. - . S.l. : Educaler , 2016.  
 

Literatura Infantil 
 

Brevemente disponível no espaço infantil 



 

 4 

 As violências nas escolas 
José Leonardo .– Lisboa : Colibri, 2009. 157 p. 

 
Sociologia 

 

Brevemente disponível na Sala de Leitura 

 

 Estudo sobre a discriminação em função da orientação se-
xual 
Conceição Nogueira et al. .– Lisboa : Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género, 2016. 310 p. 

 
Sociologia | Igualdade de género 

 
Brevemente disponível na Sala de Leitura 

 Exposure to Air Pollutants during Physical Activity 
Carla Ramos .– Netherlands : s.n., 2016. 150 p. 

 
Ambiente | Desporto 

 
Brevemente disponível na Sala de Leitura 

Novidades na Biblioteca 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 La gestión forestal de las dehesas.  
Historia, Ecología, Selvicultura y Economía  
Fernando J. Pulido; Pablo Campos; Gregorio Montero .– Mérida : Instituto del 
Corcho, la Madera y el Carbón, 2003. 183 p.  

 
Economia | História | Silvicultura | Ecologia 

 

Brevemente disponível na Sala de Leitura 
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 Os municípios portugueses e a educação. Treze anos de in-
tervenções (1991-2003) 
João Pinhal. - Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. 788 p.  

 
Educação | Municipalismo | História 
 
Brevemente disponível na Sala de Leitura 

 Venite IN SILENTIO estória da História de um convento 
Risoleta Pinto Pedro . - Porto : UNICEPE, 2004. 

 
Literatura 

 

Brevemente disponível na Sala de Leitura 

 Um anjo pela metade 
Humberto Duarte. - Porto : Porto Editora, 2017. 356 p.  

 
Literatura portuguesa 

 

Brevemente disponível na Sala de Leitura 
 
  

Novidades na Biblioteca 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 História de menina e moça 
Bernardim Ribeiro; Carlos Reis (coord.); Marta Marecos Duarte (intro.) .– Lis-
boa : Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2015. 173 p.  

 
Literatura 

 

Brevemente disponível na Sala de Leitura 
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 Adelaide Cabete (1867-1935) 
Isabel Lousada. - Lisboa : Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, 
2010.  
 

 
Biografia | História | Igualdade de Género 
 
Brevemente disponível na Sala de Leitura 

 As ideias linguísticas portuguesas na centúria de oitocen-
tos 
Maria Helena Pessoa Santos . - Lisboa : Fundação Calouste Gulbenki-
an, 2010. 
 
Linguística | História 

 

Brevemente disponível na Sala de Leitura 

 
 
 

 Os problemas de Portugal. Mudar de rumo. 
Vitorino Magalhães Godinho . - Lisboa : Edições Colibri, 2009. 128 p.  

 

Política | Filosofia política 

 
 Brevemente disponível na Sala de Leitura 

Novidades na Biblioteca 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 Honra e sociedade no mundo ibérico e ultramarino: Inqui-
sição e ordens militares (sécs. XVI-XIX) 
Ana Isabel López-Salazar; Fernanda Olival; João Figueirôa-Rêgo . - Lisboa : Calei-
doscópio, 2013. 388 p.  

 
História 
 
Brevemente disponível na Sala de Leitura 
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Noutras línguas = In other languages 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 Flying? Let’s go for it! = Voar? Vamos a isso! 

 

Margarida Fonseca Santos; il. Carla Nazareth . - S.l. : Genius y Meios, 
2014. 
 
Literatura Infantil | Edição bilíngue português-inglês 
 
 
 

 

 La agricultura y la ganadería extremeñas 
 

José Miguel Coleto Martínez [et al.] . - Badajoz: Fundación Caja Badajoz, 2015 . - 
278 p. 
 
 

Agricultura | Pecuária | Língua espanhola 
 
Brevemente disponível na Sala de Leitura 

 

 

Expositions universelles, musees techniques et societe in-
dustrielle = World exhibitions, technical museums and in-
dustrial society 
 

Ana Cardoso de Matos; Irina Gouzévitch; Marta C. Lourenço. - Lisboa : Edições 
Colibri , 2010, p. 222. 
 

História | Museologia | Edição bilíngue francês-inglês 
 
Brevemente disponível na Sala de Leitura 

Biblioteca Municipal de Ponte de Sor 

Av. da Liberdade, n.º 64 – F 7400-218  

Ponte de Sor  

242 292 070  

cacgeral@gmail.com 

https://bibliotecapontesor.wordpress.com 

https://www.facebook.com/cac.pontedesor 

Nota: As novidades no catálogo da BMPS 

não correspondem, necessariamente, a no-

vidades editoriais. 

 

Fotografia da capa de Fernando Carvalho. 

 


