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 Onde se lê 
 

Leia-se 

2 26  superficialmente sintagmas nominais superficialmente com sintagmas 

nominais 

6 16  pernoitar [v]i ] ] pernoitar [v]i ] ] ] 

9 9  estão associadas podem estar associadas 

9 10  existência real no momento da 

enunciação 

existência real 

14 13  fazem fazer parte fazem parte 

16 15  prazo até quando prazo até quando 

23 15  conclui concluí 

36 6  distinto dos distinto do dos 

48 17  diferentes de que diferentes de que 

64 2  verbos como ter ou haver verbos como ter ou haver 

67 14  *Está em cima da secretária com que 

me preocupar. 
*Deixo em cima da secretária com 

que me preocupar. 

67 24-25  negocio negoceio 

68 20  negocio negoceio 

69 15  “midly bad” “mildly bad” 

78 21  Interessa finalmente, Interessa, finalmente, 

80 11  não teve quem pensasse o jogo.” não teve quem pensasse o jogo.” 

84 20  i.e contexts i.e. contexts  

85 22-23  ninguém tem por onde ir ninguém tem por onde ir 

87 6  como já foi referido acima como já foi referido acima, 

88 6  referida por descrita por 

89 7  na estrutura relativa não livre 

equivalente 

nas estruturas relativas não livres 

equivalentes 

89 10  os restantes predicados as orações com os restantes 

predicados 

89 13  orações relativas infinitivas com 

extracção de Complementos Oblíquos 

extracções de dentro de orações 

relativas infinitivas 

89 14-15  orações relativas com conjuntivo com 

extracção de Complementos Directos 

extracções de dentro de orações 

relativas com conjuntivo 

90 14  a que a que 

101 22-23  nas sua variante de relativas livres na sua variante de relativas livres 

104 14  [SN∅ [REL[o que]i considerou [v]i ser 

[SN [v]i um projecto exemplar]]] 

[SN∅ [REL[o que]i considerou [v]i ser 

[[v]i [SN um projecto exemplar]]]] 

104 15-16  [SN∅ [REL[o que]i [v]i parece à primeira 

vista [SN uma estrutura em 
ziguezagues]]] transforma-se (…)  

[SN∅ [REL[o que]i [v]i parece à 

primeira vista [[v]i [SN uma estrutura 
em ziguezagues]]]] transforma-se 

(…) 
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 Onde se lê Leia-se 

114 nota 50  transparente transparentes 

125 17  Por isso, considerarei, Por isso, considerarei 

126 19  de Schelfout de Schelfhout 

131 4  mais concretamente, quem mais concretamente quem 

131 15  idêntico aos veiculado idêntico ao veiculado 

132 3  associado associada 

132 29  [+Tempo], [+Lugar] e [+Modo] [+Lugar], [+Tempo] e [+Modo] 

134 25  [REL [ [SN quando]i [REL [SN quando]i 

137 6  [+ Temporal)] [+ Temporal]) 

137 16  pareceu os ânimos pareceu que os ânimos 

138 13  de tempo do tempo 

138 28  propriedades distintas das propriedades distintas das das 

145 20  Estão aqui Está aqui 

145 21  Estão aqui Está aqui 

148 17  construção relativa) construção relativa), 

149 5  requerem requer 

149 18  não humanas, não é (como defende 

Grosu 2003), 

não humanas não é (como defende 

Grosu 2003) 

150 13  Conclui Concluí 

159 18-19  Almedina. Coimbra (2ª ed.). Editorial Caminho. Lisboa (3ª ed.). 

 


