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1. Introdução
As cartas privadas manuscritas cujo texto é disponibilizado pelos projetos CARDS e FLY
constituem um arquivo eletrónico preparado para ser pesquisado online tanto por linguistas
como por cientistas sociais. Esta perspetiva de utilização implica uma série de opções técnicas:

I) Opção por uma linguagem, na edição das cartas, que não levante problemas de
processamento eletrónico — escolheuse a linguagem XML (Extensible Markup Language) por
permitir combinar símbolos básicos com marcação hierarquizada dos dados, tanto textuais
como extratextuais; os ficheiros XML são legíveis, sem perda de informação, por todos os
processadores de texto, o que facilita a sua conversão para formatos diferentes do original.

II) Opção por um sistema de anotação que garanta a integração em corpora eletrónicos da
mesma natureza, já constituídos entretanto noutros países — adotouse a convenção
internacional TEI (Text Encoding Initiative)1 por ser um amplo e amadurecido empreendimento
na edição virtual de textos filologicamente tratados. De todos os projetos TEI, destacase o
DALF (Digital Archive of Letters in Flanders)2, inteiramente dedicado à edição epistolográfica.
Por conseguinte, a Definição de Tipo de Documento utilizada no CARDS e no FLY é um
instrumento disponibilizado pelo Digital Archive of Letters in Flanders (DALF.dtd).

III) Opção por um formato de edição que satisfaça muitos diferentes parâmetros de pesquisa:
dos filológicos aos gramaticais, dos demográficos aos culturais — os documentos receberam,
assim, uma indexação por palavraschave que permite a abordagem das cartas enquanto fontes
tanto históricas, linguísticas e sociológicas.
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2. Ficheiros CARDS e FLYBreve Caracterização
Os ficheiros CARDS e FLY são de três tipos: I) de texto, II) de imagem e III) de dados.

I) Os ficheiros de texto contêm a edição individual das cartas manuscritas; cada ficheiro contém
apenas o texto de uma carta e identificase com o acrónimo do respetivo projeto, seguido de
um número de ordem: CARDS0001.xml, CARDS0002.xml, etc., FLY0001.xml,
FLY0002.xml, etc.

II) Os ficheiros de imagem contêm, digitalizado, o facsimile das cartas editadas (um ficheiro
para cada página, incluindo a do sobrescrito); são ficheiros JPG, exteriores ao ficheiro de
edição de cada carta, mas nele ancorados através de uma referência externa. Têm o mesmo
nome da carta a que respeitam, seguido de um número de ordem. Ex: se o manuscrito da carta
editada em CARDS0001.xml tiver três páginas, correspondemlhe três ficheiros de imagem,
i.e., CARDS0001_1.JPG, CARDS0001_2.JPG e CARDS0001_3.JPG; no caso de o
manuscrito da carta editada em FLY0001.xml ter duas páginas, correspondemlhe dois
ficheiros de imagem, i.e., FLY0001_1.JPG, FLY0001_2.JPG.

III) A base de dados é de tipo biográfico e recebe o nome CDD.xml, i.e., Cards Demographic
Database (a DTD respetiva é da autoria de Ron Van den Branden). Contém a identificação
individual e social de cada autor e de cada destinatário das cartas editadas pelos dois projetos
mediante a atribuição de acrónimos, seguidos de número de ordem. Para todos os indivíduos
cuja identidade não teve de ser protegida por obrigações de confidencialidade, fezse um
registo biográfico contendo a sua identificação inequívoca: por exemplo, por muitas cartas que
um mesmo indivíduo tenha escrito, só lhe corresponde um registo nesta base. Ex: Agostinho
Pires recebe o acrónimo AP1, mesmo que tenha escrito três cartas a Inês Bárbara Santana
Xavier de Pontes, por sua vez, IBSXP1. Já André Pereira, será AP2, Ana da Paz, AP3, etc.
Este acrónimo funciona como chave, dentro do ficheiro de edição de cada carta, para as
referências aos indivíduos em causa, quer como autores, quer como destinatários.
No caso de autores e destinatários de cartas do século XX cuja identidade tem de ser
protegida, atribuiselhes um nome de código que é sempre a expressão «CDD» seguida de
um número maior do que 2000 (por exemplo, CDD2001, CDD2002, etc.).
A base de dados está também identificada, na edição de cada carta, através de uma referência

2

externa junto do nome do autor e junto do nome do destinatário.

3. Ficheiros de texto com a edição das cartas:
Instruções, declaração e estrutura básica
As duas linhas que inauguram cada uma das edições CARDS ou FLY são instruções para o
seu processamento.
A primeira linha refere tratarse de um ficheiro XML e de uma codificação contendo carateres
da ortografia portuguesa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>

A segunda linha identifica a folha de estilo a utilizar na transformação do ficheiro xml, e
localizaa:

<?xmlstylesheet type="text/xsl" href="CardsFly1.xsl"?>

A terceira linha é uma declaração sobre a Definição de Tipo de Documento utilizada (i.e., o
sistema de anotação adotado), dando também a sua localização:

<!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "//CTB//DTD Dalf 1.0 (based on TEI)//NL" "DALF.dtd" []>

Abaixo das três linhas iniciais estão informações extratextuais sobre cada sucessiva carta, bem
como a respetiva edição. Todos esses dados (os da edição e os extratextuais) organizamse
numa estrutura com a hierarquia de todos os projetos TEI, i.e., um elemento raiz, <TEI.2>, que
se ramifica em dois elementos filhos: <teiHeader>, com o extratexto, e <text>, como o texto da
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carta:

[TEI.2 [teiHeader] [text]]

ou

<TEI.2>
<teiHeader>
</teiHeader>
<text>
</text>
</TEI.2>

3.1. O Cabeçalho, <teiHeader>
O cabeçalho adotado contém as modificações que o projeto DALF introduziu nas definições
TEI com vista ao registo de dados próprios dos textos epistolográficos. Eis a sua estrutura
pormenorizada:
3.1.1. Primeiro nível
[teiHeader]

ou

<teiHeader>
</teiHeader>
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3.1.2. Segundo nível
[teiHeader [fileDesc] [encodingDesc] [revisionDesc]]

ou

<teiHeader>
<fileDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
</encodingDesc>
<revisionDesc>
</revisionDesc>
</teiHeader>

3.1.3. Terceiro nível
[teiHeader [fileDesc [titleStmt] [publicationStmt] [sourceDesc]]]
[teiHeader [encodingDesc [projectDesc] [editorialDecl]]]
[teiHeader [revisionDesc [change]]]

ou

<teiHeader>
<fileDesc>
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<titleStmt>
</titleStmt>
<publicationStmt>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<projectDesc>
</projectDesc>
<editorialDecl>
</editorialDecl>
</encodingDesc>
<profileDesc>
<langUsage>
</langUsage>
</profile> CF. PÁGINA 47 DO MANUAL PARA ETIQUETA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO BODY
<revisionDesc>
<change>
</change>
</revisionDesc>
</teiHeader>
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3.1.4. Quarto nível
[teiHeader [fileDesc [titleStmt [title= título da carta editada: Ano. Tipo da carta, participantes. Origem e
Destino. Sigla do ficheiro eletrónico]
[sponsor=nome da instituição de acolhimento]
[funder= nome da instituição que financia o projeto]
[respStmt=nomes e siglas identificando o projeto em causa (Cards ou Fly), a coordenação, a edição inicial
do manuscrito e a supervisão (com mais derivação interna)]]]]
[teiHeader [fileDesc [publicationStmt [publisher=instituição que disponibiliza a edição eletrónica]
[address=morada da instituição que publica (com mais derivação interna)] [pubPlace=cidade da instituição
que publica] [date=ano da constituição do ficheiro eletrónico] [availability=indicação dos direitos
reservados da edição eletrónica (com mais derivação interna)]]]]
[teiHeader [fileDesc [sourceDesc [letDesc]]]]
[teiHeader [encodingDesc [projectDesc [p= Descrição sumária do projeto que disponibiliza a edição das
cartas]]]]
[teiHeader [encodingDesc [editorialDecl [p= Descrição sumária das normas de transcrição dos
manuscritos]]]]
[teiHeader [revisionDesc [change [date=mês, por extenso, e ano da edição eletrónica] [respStmt=nomes e
siglas dos responsáveis pelas sucessivas mudanças do ficheiro eletrónico (com mais derivação interna) ]
[item=identificação das mudanças]]]]

ou

<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>

<title>: Ano. Tipo da carta (familiar / de amizade / de amor / particular / anónima / bilhete),
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participantes (com suas ocupações e tipo de interrelação). Local. Sigla do ficheiro eletrónico.
Os elementos conjeturados são sempre assinalados com parênteses retos.
Nos casos em que se não saiba conjeturar um ano certo, indicase um intervalo de anos, por
exemplo [17201729].
O tipo de carta assinalado neste título é o tipo tradicional (amor, amizade, familiar, particular,
anónima), NÃO o tipo comunicativo (pedido, informação, etc) que se assinala noutra parte do
ficheiro.
Nos casos de local de origem desconhecido, escrevese S. l.
Se a carta for apógrafa, escrevese no tópico da carta: Carta de [tipo tradicional], não
autógrafa, etc.
Exemplificação de diferentes títulos de cartas:
a) elementos certos
<title>1822. Carta de amor de Gertrudes Rosa da Conceição, mulher de comerciante, para António José
Ferreira, caixeiro. Lisboa, prisão do Limoeiro. CARDSXXXX</title>

b) ano conjeturado e autor anónimo
<title>[1825]. Carta particular anónima escrita a Inês Bárbara de Santana Xavier de Pontes. Lisboa.
CARDSXXXX</title>

c) década conjeturada, participantes e local desconhecidos
<title>[18101819]. Carta de amor trocada entre correspondentes não identificados. S. l.
CARDSXXXX</title>

d) nome falso, origem e destino conhecidos
<title>1824. Carta particular atribuída a Manuel Silva, mas assinada por João Cigano, enviada a Rodrigo
Martins. De Lisboa para Beja. CARDSXXXX</title>

e) carta entre participantes conjeturados
<title>1974. Carta familiar de [João Martins] para sua mulher [Maria Francisca]. Do Rio para Sete Colos.
FLYXXXX</title>

f) carta de autor conhecido pela respetiva alcunha
<title>1965. Carta familiar de comerciante desconhecido, por alcunha O Terrorista, enviada a sua filha
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Catarina. Luanda. FLYXXXX</title>

g) carta de autor conhecido pelo nome, bem como pela alcunha
<title>[17601769]. Carta de amor de Maria Gertrudes (Maricas) Brás da Silva para Gabriel de Mira, padre. De
Viana do Castelo. CARDS2700</title>

<sponsor>: nome da instituição de acolhimento
<sponsor>CLUL, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa</sponsor>

<funder>: nome da instituição que financia o projeto
<funder>FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia PTDC/LIN/64472/2006</funder>

ou
<funder>FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia PTDC/CLELIN/098393/2008</funder>

<respStmt>: nomes e siglas identificando o projeto, a coordenação, a edição inicial do
manuscrito e a supervisão (Nota: cada sigla só ser declarada uma única vez)
<respStmt>
<resp n="project"><name id="CARDS">CARDS, Cartas Desconhecidas</name></resp>
</respStmt>

ou
<respStmt>
<resp n="project"><name id="FLY">FLY, Cartas Esquecidas Anos 19001974, Forgotten Letters Years
19001974</name></resp>
</respStmt>
<resp n="coordination"><name id="RM">Rita Marquilhas</name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="transcription"><name id="LT">Leonor Tavares</name>, <name id="MSC">Marisa Sousa
Cruz</name></resp>
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</respStmt>
<respStmt>
<resp n="revision"><name id=><!—por agora vazio></name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="contextualization"><name id=""></name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="modernizedEdition"><name id=""></name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="dataBaseDesignAndProgramming"><name id="TS">Tiago Sá</name>, <name id="JPF">José
Pedro Ferreira</name>,<name id="AK">Ângela Kajita</name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="webDesignAndProgramming"><name id="RPC">Rui Pedro Chaves</name>, <name id="JS">João
Salavisa</name>, <name id="FMG">Francisco Miguel Guilherme</name>, <name id="JPT">José Pedro
Teixeira</name></resp>
</respStmt> <respStmt>
<resp n="supervision"><name id="RVDB">Ron Van den Branden</name></resp>
</respStmt>
</titleStmt>
<publicationStmt>

<publisher>: instituição que publica a edição eletrónica
<publisher>CLUL, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa</publisher>
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<address>: morada da instituição que publica
<address>
<addrLine> Av. Professor Gama Pinto, 2</addrLine>
<addrLine>1649003 LisboaPortugal</addrLine>
</address>

<pubPlace>: cidade da instituição que publica
<pubPlace>Lisboa</pubPlace>

<date>: ano da constituição do ficheiro eletrónico
<date value="2008">2008</date> (ou 2009, ou 2010, etc)

<availability>: indicação dos direitos reservados da edição eletrónica
<availability status="restricted">
<p>Copyright 2008 (ou 2009, ou 2010, etc), CLUL</p>
</availability>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<letDesc>
</letDesc>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>

<projectDesc>: Descrição sumária do projeto que disponibiliza a edição das cartas
<projectDesc>
<p>Projeto CARDS, Cartas Desconhecidas: busca, edição e estudo de cartas privadas escritas entre 1500 e
1900, conservadas como prova material no interior de processos judiciais portugueses e em alguns
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arquivos de famílias aristocráticas. Coordenação: Rita Marquilhas</p>

ou
<p>Projeto FLY, Cartas Esquecidas: busca, edição e estudo de cartas privadas escritas entre 19001974 em
contexto de guerra, migração, prisão e exílio. Coordenação: Rita Marquilhas</p>
</projectDesc>

ou (para cartas do CARDS que foram reaproveitadas para o P.S.
<projectDesc>
<p>Projeto CARDS, Cartas Desconhecidas: busca, edição e estudo de cartas privadas escritas
entre 1500 e 1900, conservadas como prova material no interior de processos judiciais portugueses e em
alguns arquivos de famílias aristocráticas. Coordenação: Rita Marquilhas</p> <p>Na sequência do CARDS,
o Projeto P.S. (Post Scriptum) tem como finalidade recolher e publicar cartas privadas portuguesas e
espanholas, escritas durante a Idade Moderna (do século XVI ao início do século XIX) por pessoas
pertencentes a diferentes estratos sociais. Os documentos, na sua maioria inéditos, foram conservados
como prova instrumental no interior de processos de tribunais civis e religiosos. Coordenação: Rita
Marquilhas</p>
</projectDesc>

<editorialDecl>: Descrição sumária das normas de transcrição dos manuscritos
<editorialDecl>
<p>Transcrição quásipaleográfica, normalizandose apenas a fronteira de palavra (exceto no caso das
formas enclíticas) e a distribuição das letras «i», «j», «u» e «v». Desenvolvemse também todas as
abreviaturas, processo assinalado com o auxílio de parênteses curvos. As conjeturas do editor surgem entre
parênteses retos e as leituras difíceis foram assinaladas com contraste de cor. As formas emendadas nos
originais manuscritos estão rasuradas com um traço sobreposto, e as formas acrescentadas nos mesmos
originais transcreveramse na entrelinha superior. Na Edição Modernizada, normalizouse a grafia das
palavras e introduziuse a pontuação própria do português contemporâneo, conservandose apenas os
arcaísmos e regionalismos. As conjeturas foram integradas no texto modernizado e os trechos omissos,
independentemente da sua causa, foram marcados com parênteses retos e reticências.</p>

</editorialDecl>

ou
<editorialDecl>
<p>Transcrição quasipaleográfica, normalizandose apenas a fronteira de palavra. As conjeturas do editor
surgem entre parênteses retos e as leituras difíceis foram assinaladas com contraste de cor. As formas
emendadas nos originais manuscritos estão rasuradas com um traço sobreposto, enquanto as formas
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acrescentadas nos mesmos originais se transcreveram na entrelinha superior. Com o intuito de salvaguardar
dados privados, as ocorrências de nomes de pessoa surgem substituídas pela letra [N], as de nome de lugar,
pela letra [L] e as de outros dados, pela letra [D]. Finalmente, as cartas de acesso restrito têm reticências
entre parênteses retos a assinalar texto suprimido.</p>

</encodingDesc>

<profileDesc>: Descrição da língua do manuscrito
<profileDesc>
<langUsage>
<language n="PT"/> OU <language n="ES"/>
</langUsage>
</profileDesc>

<revisionDesc>: mês (por extenso) e ano da edição eletrónica; nomes e siglas dos
responsáveis pelas sucessivas mudanças do ficheiro eletrónico (só se inclui a sigla se não tiver
sido introduzida anteriormente); identificação das mudanças no ficheiro eletrónico:
<revisionDesc>
<change>
<date>fevereiro de 2007</date>
<respStmt>
<resp n="tagging">
<name>Leonor Tavares</name>
</resp></respStmt>
<item>Codificação DALF</item>
</change>
<change>
<date>fevereiro de 2010</date>
<respStmt><resp><name>Rita Marquilhas e Cristina Albino</name></resp></respStmt>
<item>Revisão da leitura</item>
</change>
</revisionDesc>

O elemento <name> tem de estar dentro de <resp>. Quando há mais do que um responsável,
usamse vírgulas e “e” para os agrupar. As respetivas @id têm que já estar definidas no início
de <teiHeader>, não são definidas aqui.
Este elemento <change> permite reconstruir a cronologia da edição da carta. Devem ser nele
registadas todas as sucessivas campanhas de codificação, revisaõ, tradução e modernização,
desde que não sejam simultâneas.
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Exemplos abaixo:
 1 data, 1 item e 2 responsáveis  ficam os nomes dos responsáveis em lista dentro de RESP.
Exemplo:
<change>
<date>janeiro 2013</date>
<respStmt><resp><name>Tiago Castro e Ana Rita
Leitão</name></resp></respStmt>
<item>Contextualização</item>
</change>
 1 data, 1 responsável e 2 itens  ficam os 2 itens em lista dentro de ITEM.
Exemplo CARDS0021:
<change>
<date>novembro 2012</date>
<respStmt><resp><name>Clara Pinto</name></resp></respStmt>
<item>Modernização e tradução</item>
</change>
 inserese um change diferente sempre que a data seja diferente, mesmo que os itens e/ou os
responsáveis sejam os mesmos. Exemplo CARDS0295:
<change>
<date>março 2010</date>
<respStmt><resp>Cristina Albino</resp></respStmt>
<item>Revisão da leitura e modernização</item>
</change>
<change>
<date>outubro 2012</date>
<respStmt><resp>Ana Luísa Costa</resp></respStmt>
<item>Revisão da leitura e modernização</item>
</change>

3.1.5. Quinto nível
[teiHeader [fileDesc [sourceDesc [letDesc [letIdentifier=país, cidade, arquivo, fundo, subfundo e cota do
manuscrito que está a ser editado (com mais derivação interna)] [letHeading=autor, destinatário, escriba,
lugar e data da carta (com mais derivação interna)] [physDesc=tipo de escrito carta, bilhete, pasquim
descrição, medidas, grafismo, e estado de conservação do suporte (com mais derivação interna)]
[envOcc=indicação da existência ou não de um sobrescrito] [letContents=classificação, por meio de
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palavraschave, do texto da carta nas perspetivas semântica, pragmática, gramatical e sóciohistórica (com
mais derivação interna); resumo do texto da carta] [additional=indicação dos direitos reservados sobre
reproduções do manuscrito, da existência de cópias ou facsimiles e do contexto microhistórico em que a
carta foi escrita, tal como o processo judicial o permite inferir (com mais derivação interna)]]]]]

ou
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
</titleStmt>
<publicationStmt>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<letDesc>
<letIdentifier>: país, cidade, arquivo, fundo, subfundo e cota do manuscrito que está a ser editado
<letIdentifier>
<country>Portugal</country>
<settlement>Lisboa</settlement>
<institution type="nationInstitute">Arquivo Nacional da Torre do Tombo</institution>

ou
<institution type="regionInstitute">Arquivo Distrital de Bragança</institution>

ou
<institution type="civilAssociation">Liga dos Amigos do Arquivo Histórico Militar</institution>

ou
<institution type="none">N.A.</institution> (coleções privadas)

ou
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<repository reg="CS">Casa da Suplicação</repository>

ou
<repository reg="TSO">Tribunal do Santo Ofício</repository>

ou
<repository reg=" J"> Judicial</repository>(Caso do Arquivo Distrital de Bragança)

ou
<repository reg="AF"> Arquivos de Família</repository>

ou
<repository reg=" GC">Guerra Colonial</repository>

ou
<institution type="none">N.A.</institution>
<repository reg="AP">Arquivo Privado</repository> (coleções privadas)
<collection>Arquivo Privado<collection/>

ou
<collection>Inquisição de Lisboa</collection>

ou
<collection>Inquisição de Lisboa, Cadernos do Promotor</collection>

ou
<collection>ProcessosCrime, Comarca de...</collection>

(Caso do Arquivo Distrital de Bragança)
Em <idno>, a localização do manuscrito é muito pormenorizada, incluindo referências que não
estejam na cota, como cadernos não numerados, apensos e fólios
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<idno>Letra A, Maço 17, Número 5, Caixa 39, Caderno [1],
Fólios 40r41r</idno>

ou
<idno>Processo 7445, Fólio 23rv</idno>

ou
<idno>Livro 280, Fólios 24r28v</idno>

ou
<idno>FLYXXX, Fólio [?]r</idno>

(para casos de cartas guardadas em coleções particulares)

Em <note>, os itens incluídos são só os que pertencem à cota atribuída pelo arquivo, sem mais
pormenores

<note>
<list type="CSFFPCidno">

ou
<list type="TSOIL/IC/IEidno">
<item n="letter">Letra A</item>
<item n="pack">Maço 17</item>
<item n="number">Número 39</item>
<item n="box">Caixa 15</item>
<item n="courtfile">Processo 7445</item>(para processos da inquisição basta este item)
<item n="book">Livro 280</item>
(para livros da inquisição basta este item)
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ou para coleções privadas
<list type="APidno">
<item n="box">Privado</item>
</list>]
</note>
</letIdentifier>

ou
<list type="JPCMDLidno">

(A sigla corresponde a Judicial, ProcessosCrime, Mirandela  ADBGÇ)
No caso do ADBGÇ – só ficam <box> e <letter> (as restantes apagamse). sendo que a letra
fica entre parênteses retos:
<item n="letter">[J]</item>
Exemplo de uma Cota completa de um CADERNO DO PROMOTOR:
<repository reg="TSO">Trbunal do Santo Ofício</repository>
<collectio>Inquisição de Lisboa, Cadernos do Promotor</collection>
<idno>Livro 305 (Caderno 113), Fólio 175r</idno>
<note>
<list type="TSOILidno">
<item n="book">Livro 305</item>
</list>

<letHeading>: autor, destinatário, escriba, lugar (nomes sempre normalizados) e data da carta
(Nota: em <author> e <addressee>, os valores para o atributo @attested são: "yes", para autor
ou destinatário identificados no interior carta; "added", para autor ou destinatário identificados
em documento contíguo à carta, como é o caso do sobrescrito; "no", para autor ou destinatário
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identificados a partir de documentos exteriores à carta, como são o processo judicial ou outras
cartas da mesma cadeia epistolográfica; por exemplo, se na carta apenas se usar um
pseudónimo como "Chuço", de autor identificável a partir de outras fontes, como "António
Leiros", também se usa o atributo "no" e o nome do autor a inscrever será "António Leiros"; e,
último valor possível para @attested, "unk", i.e.,

<author attested="unk" key="CDD.xml#ANXX" id="ANXX">AnónimoXX</author>

(XX vale por um

número de ordem)

para casos de desconhecimento do nome em causa, mas conseguindo anotar na mesma as
modificações feitas pelo autor. Já não é necessário o atributo accepted. Nas datas, todos os
elementos que se desconheçam são substituídos por hífen.

<letHeading>
<author attested="yes" key="CDD.xml#AR1" id="AR1">António Reis</author>
<addressee attested="yes" key="CDD.xml#IS1" id="IS1">Inês da Silva</addressee>
<respStmt>
<resp n="scribe" id="scribe"/> este elemento é vazio mesmo que se saiba o nome do escriba; não se atribui
key mas mencionase o seu nome em @context
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="annotator" id="annotator"/>

Quando há vários escribas ou anotadores na mesma carta, os atributos scribe/annotator são
numerados (ex: id="scribe1").
Quando o copista anónimo faz emendas ou acrescentos, escrevese o atributo @hand="scribe"
nos elementos <add> ou <del> da transcrição do texto.
Para os autores anónimos, anotase nas suas emendas ou acrescentos o atributo

19

@hand="ANXX".

<placeLet attested="yes">Lisboa (os valores de attested são "yes";"no";"added")
</placeLet>

ou
<placeLet attested="yes">Góis (concelho) (para casos de cartas do FLY que sejam de lugares muito
específicos)
</placeLet>
<dateLet attested="no">1644

Os valores de attested são "yes";"no";"added".
ou
<date value="[1644]"/>

ou
<date value="164"/>

Caso só se saiba a década, escrevese ''; quando a data é conjeturada, põese sempre entre
parênteses retos, a não ser em <dateLet> porque aí já tem o valor de confirmação.
Nos casos de cartas escritas em diferentes dias, consecutivos ou não, indicamse os extremos
do intervalo cronológico, separados por hífen.
<dateLet attested="no">1817.01.1820

</dateLet>
</letHeading>
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<physDesc>: tipo de escrito  carta, bilhete, pasquim, aerograma  descrição, medidas,
grafismo (incluindo mudanças de cor), e estado de conservação do suporte
<physDesc>
<type>carta
</type>
<support>
<p>três folhas de papel dobradas com o texto da carta escrito no rosto e no verso dos quatro primeiros
fólios e só no rosto do quinto fólio</p>
OU (sobretudo no caso do no caso do FLY, em que os autores podiam escrever a várias cores)
<p>uma folha de papel de carta escrita no rosto; a carta contém um P.S. escrito a vermelho, e não no azul
original
</support>
<extent>
<dimensions>
<height units="mm">297</height> quando não há informação das medidas, deixase este elemento sem
informação
<width units="mm">171</width>
</dimensions>
</extent>
<layout><p>duas linhas em branco a separar a fórmula de endereço e o início do texto.</p></layout>

O <layout> tem uma estrutura sistemática do tipo: "uma/duas/três/n linhas em branco a separar
a fórmula de endereço/o cabeçalho e o início do texto". A expressão "o cabeçalho" é para
aqueles casos em que não se usam fórmulas de endereço.
<decoration>
<decoList>
<decoItem id="fig1">
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<decoDesc>
<p>sinal da cruz </p>

inserir <deco decoRef="fig1"/> no sítio apropriado do texto.

</decoDesc>
</decoItem>

Em caso de existirem várias figuras só se repetem os elementos seguintes:
<decoItem id="fig2">
<decoDesc>
<p>sinal da cruz </p>

inserir <deco decoRef="fig2"/> no sítio apropriado do texto.

</decoDesc>
</decoItem>

e usamse sucessivamente para figuras 3, 4 ,5, etc.
</decoList>
</decoration>
<condition>
<p>falta o canto superior direito</p>
<p>a encadernação esconde o início das linhas do fólio 15r.</p>
</condition>

Quer no <layout> quer na <condition>, escrevese sempre com letra minúscula e com ponto
final.
</physDesc>

<envOcc>: indicação da existência ou não de um sobrescrito (Nota: É sempre um elemento
vazio)
<envOcc occ="yes" />
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<letContents>: classificação, por meio de palavraschave, do texto da carta nas perspetivas
linguística, histórica e sociológica; resumo do texto da carta

<letContents>
<class n="type">extorsão</class>
<class n="linguisticSource">interpolação, monotongação de /ej/</class>
<class n="socioHistoricalSource">
criminalidade</class>
<class n="sociologySource">identidade</class>

Entre as sucessivas palavraschave inscritas dentro de <class n="..."></class>, nunca se pode
fazer marca de parágrafo, só vírgula e espaço, isto por muito longa que a linha se torne.
Também não se pode inscrever o sinal +.
<p>Segundo pedido de dinheiro feito com o recurso a ameaças.</p> (É

neste elemento que fica o

resumo da carta)
<note n="relatedLetters"><p>CARDS0001</p></note>
</letContents>

<additional>: indicação dos direitos reservados sobre reproduções do manuscrito, da
existência de cópias ou facsimiles e do contexto microhistórico em que a carta foi escrita, tal
como o processo judicial o permite inferir
<additional>
<adminInfo>
<availability>
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<p>Reproduções não dispensam licença da DGARQ/TT.</p>
</availability>
</adminInfo>
<surrogates>
<p>Cópia desta carta editada em CARDS2012</p>

no caso de haver cartas copiadas em diferentes

suportes
<p>
<bibl>facsimile digital guardado como ficheiro JPEG</bibl>
<bibl><xref n="CARDSXXXX_1.JPG"/></bibl>
<bibl><xref n="CARDSXXXX_2.JPG"/></bibl>

ou
<bibl><xref n="FLYXXXX_1.JPG"/></bibl>
</p>
</surrogates>

NOTA: É necessário respeitar o formato maiúsculo ou minúsculo da extensão .JPG.
Ficheiro e remissão para o ficheiro têm que ser iguais a este respeito.

<note n="context">
<p>Após a morte de D. João VI (abril de 1826), D. Pedro outorga a Carta Constitucional, iniciandose um
curto ciclo político liberal denominado Primeiro Cartismo (18261828). A situação política e militar interna era
muito confusa, com a proliferação de grupos e fações, sucessivas remodelações governamentais e várias
ações militares. Poucos dias depois do juramento da carta (31 de julho de 1826) têm início várias revoltas
anticartistas. Entre elas, as que foram desencadeadas no Alentejo, sob a liderança do Brigadeiro Magessi,
que invadiu o território português a partir de Espanha, e que contou com vários apoios locais,
nomeadamente o do Regimento de Infantaria 17. A designação "rebeldes espanhóis" que surge nestes
documentos reportase a esses insurretos anticartistas, portugueses, que operavam a partir de Espanha.
Este processo foi movido a Agostinho Figueira por suspeita de colaboração com os ditos "rebeldes
espanhóis", nomeadamente com o Capitão do Regimento da Infantaria 17, José Guilherme, em conluio com
Joaquim da Silva Zagalo, sargento do Regimento de Milícias de Vila Viçosa. A acusação baseouse no facto
de, na correspondência envolvendo os três indivíduos, se usarem pseudónimos nas fórmulas de endereço,
estratégias de assinatura anónima, e caligrafia disfarçada. No processo fazse referência a editais proibindo a
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correspondência com os anticartistas.</p>

Quando se utilizou bibliografia para escrever o contexto, indicamse as obras consultadas da
seguinte forma:

<p>Bibliografia:</p>
<p>Baião, António (1953), Episódios Dramáticos da Inquisição Portuguesa, Vol. II, Lisboa, Seara Nova (2ª
ed.).</p>
<p>Cunha, José Anastácio da (2001), Obra Literária, Vols. I e II, Porto, Campo das Letras. Edição de Maria
Luísa Malato e Cristina Alexandra de Marinho.</p>
<p>Queiró, João Filipe (1994), "José Anastácio da Cunha: Um Matemático a Recordar, 200 Anos Depois",
Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, nº 29, setembro 1994, pp. 1 18.</p>
<p>Rodrigues, José Francisco (1988), "Cultura e Ciência em Portugal no Século das Luzes. A Obra
Matemática de José Anastácio da Cunha", Colóquio/Ciências, nº 1, Fev. 1988, pp. 7486.</p>
<p>Rodrigues, Vânia (2003), José Anastácio da Cunha. Página consultada a 20 de outubro de 2009. Ver
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/acunha/vida.htm.</p>
<p>Centro Virtual Camões (2008), "Ciência em Portugal, personagens e episódios". Página consultada a 20
de outubro de 2009. Ver http://cvc.institutocamoes.pt/ciencia/p7.html.</p>

</note>

A modernização fazse no programa EDICTOR.
Ver Manual autónomo de modernização em EDICTOR
As traduções escrevemse depois da <note> de "modernizedEdition" dentro de outra <note>
com o atributo @n="translations".
<note n="translations">
<p>..............</p>
<p>.............</p>
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</note>

A indicação das formas da carta original que estejam associadas a palavraschave de linguística
fazse dentro da última <NOTE>, antes do fecho </ADDITIONAL>. O texto é o mesmo de
<BODY>, mas sem mudanças de linha: apenas se respeitam os parágrafos do original, aqui
assinalados com <P>. As palavras que estejam associadas a uma palavrachave de linguística
ficam inscritas dentro do elemento <LABEL>. Exemplo com a falta de complementador “que”
na expressão “pediu fose embora”
<note n="linguisticKeywords">
<p>.......<label>pediu</label> fose embora.......</p>
<p>.............</p>
</note>
</additional>
</letDesc>
</sourceDesc>
</fileDesc>

4. Exemplificação de um cabeçalho completo
<TEI.2>
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>[1825]. Carta particular anónima escrita a Inês Bárbara de Santana Xavier de Pontes. Lisboa.
CARDS0004</title>
<sponsor>CLUL, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, </sponsor>
<funder>FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia PTDC/LIN/64472/2006Linguística</funder>
<respStmt>
<resp n="project"><name id="CARDS">CARDS, Cartas Desconhecidas</name></resp>
</respStmt>
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<respStmt>
<resp n="coordination"><name id="RM">Rita Marquilhas</name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="transcription"><name id="LT">Leonor Tavares</name>,<name id="MSC">Marisa Sousa
Cruz</name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="revision"><name id=""><!—por agora vazio></name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="contextualization"><name id=""><!—por agora vazio></name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="modernizedEdition"><name id=""><!—por agora vazio></name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="dataBaseDesignAndProgramming"><name id="TS">Tiago Sá</name>, <name id="JPF">José
Pedro Ferreira</name>, <name id="AK">Ângela Kajita</name></resp>
</respStmt>
<respStmt>
<resp n="webDesignAndProgramming"><name id="RPC">Rui Pedro Chaves</name>, <name id="JS">João
Salavisa</name>, <name id="FMG">Francisco Miguel Guilherme</name>, <name id="JPT">José Pedro
Teixeira</name></resp>
</respStmt> <respStmt>
<resp n="supervision"><name id="RVDB">Ron Van den Branden</name></resp>
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</respStmt>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<publisher>CLUL, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa</publisher>
<address>
<addrLine> Av. Professor Gama Pinto, 2</addrLine>
<addrLine>1649003 LisboaPortugal</addrLine>
</address>
<pubPlace>Lisboa</pubPlace>
<date value="2008">2008</date>
<availability status="restricted">
<p>Copyright 2008, CLUL</p>
</availability>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<letDesc>
<letIdentifier>
<country>Portugal</country>
<settlement>Lisboa</settlement>
<institution type="nationInstitute">Arquivo Nacional da Torre do Tombo</institution>
<repository reg="CS">Casa da Suplicação</repository>
<collection>Feitos Findos, ProcessosCrime</collection>
<idno>Letra A, Maço 17, Número 5, Caixa 39, Caderno 1, Fólios 40r41r</idno>
<note>
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<list type="CSFFPCidno">
<item n="letter">Letra A</item>
<item n="pack">Maço 17</item>
<item n="number">Número 39</item>
<item n="box">Caixa 15</item>
</list>
</note>
</letIdentifier>
<letHeading>
<author attested="no" key="CDD.xml#AP1" id="AP1">Agostinho Pires</author>
<addressee attested="yes" key="CDD.xml#IBSXP1" id="IBSXP1">Inês Bárbara Santana Xavier de
Pontes</addressee>
<placeLet attested="yes">Lisboa
</placeLet>
<dateLet attested="no">1825..
<date value="[1825]/>

NOTA: quando a data é conjeturada, escrevese sempre entre parêntesis retos, a não
ser em <dateLet> porque já tem o valor de confirmação.
</dateLet>
</letHeading>
<physDesc>
<type>carta</type>
<support>
<p><! Pôr ponto final ></p>
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</support>
<extent>
<dimensions><height units="mm"></height><width units="mm"></width></dimensions>
</extent>
<layout><p>uma linha em branco a separar a fórmula de endereço e o início do texto.</p></layout>
<condition>
<p><! Pôr ponto final ></p>
</condition>
</physDesc>
<envOcc occ="yes" />
<letContents>
<class n="type"></class>

NOTA  tipos enunciativos em português: conclusões, confissão, crítica, debate,
informação, notícias (que podem ser classificados como atos assertivos); aviso, conselho,
encorajamento, extorsão, instruções, ordem, pedido, pergunta, proibição, súplica (que
podem ser classificados como atos diretivos); ameaça, convite, garantia, juramento,
promessa (que podem ser classificados como atos compromissivos); agradecimento,
apreciação, apresentação de desculpas, arrependimento, congratulação, cumprimentos,
despedida, escusa, expressão de amor, expressão de ódio, expressão de pena, protesto,
queixa, reclamação, reprimenda, votos (que podem ser classificados como atos expressivos);
acusação, declaração, denúncia, participação, pêsames, felicitações (que podem ser
classificados como atos declarativos).
NOTA  tipos enunciativos en español: conclusiones, confesión, crítica, debate,
información, noticias (que pueden ser clasificados como actos asertivos); aviso, consejo,
ánimo, extorsión, instrucciones, orden, petición, pregunta, prohibición, súplica (que
pueden ser clasificados como actos directivos); amenaza, invitación, garantía, juramento,
promesa (que pueden ser clasificados como actos compromisivos); agradecimiento,
apreciación, presentación de disculpas, arrepentimiento, felicitación, saludos, despedida,
excusa, expresión de amor, expresión de odio, expresión de pena, protesta, queja,
reclamación, reprimenda, votos (que pueden ser clasificados como actos expresivos);
acusación, declaración, denuncia, participación (que pueden ser clasificados como actos
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declarativos).

<class n="linguisticSource"></class>
<class n="socioHistoricalSource"></class>
<p>Segundo pedido de dinheiro feito com o recurso a ameaças.</p>
<note n="relatedLetters"><p>CARDS0003</p>, <p>CARDS0005</p></note>

(NOTA:Inscrever vírgula e espaço entre cada sucessivo <p>...</p>)
</letContents>
<additional>
<adminInfo>
<availability>
<p>Reproduções não dispensam licença da DGARQ/TT.</p>
</availability>
</adminInfo>
<surrogates>
<p><bibl>facsimile digital guardado como ficheiro JPEG</bibl>
<bibl><xref n="CARDS3037_1.JPG"/></bibl></p>
</surrogates>
<note n="context">
<p>D. Inês de Sta. Ana Pontes diz ter sido abordada por um moço que não conhecia e que lhe queria
entregar uma carta. Como não quis recebêla, o moço voltou de tarde, e de novo à noite, tendo acabado por
deixar a carta à grade da janela. No dia seguinte, D. Inês recebeu outra carta, trazida pelo aguadeiro, pedindo
resposta. Veio a saber que as ditas cartas eram de Agostinho Pires, seu antigo criado. D. Inês despediuo
por ouvir dizer que tinha má conduta e que era ladrão. Segundo uma testemunha para quem o réu trabalhou,
tendoo mandado ir comprar pão, ele guardou o dinheiro e pediu ao padeiro o pão fiado em nome de quem o
mandava comprar. Quando o despediu, ele prometeu vingança.</p>
</note>
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No Fly, cujo @context só pode ser I Guerra Mundial/guerra colonial/emigração/exílio/prisão política, há
uma possível <NOTE> onde se incluem informações sobre o contexto situacional de certas cartas
específicas
<note n=”otherContext”><p>...</p></note>
<note n="modernizedEdition">
<p>Senhora Dona Inês de Santana Pontes.</p>
<p>Na terça mandeilhe uma carta e Vossa Senhoria fez pouco dela. Pois, minha senhora, saberá que o no
domingo à noite, pelas 2 horas da noite, estiveram para arrombar a sua casa. E por não poder, queriam deitar
fogo pela parte do quintal, e pela rua, e também pelo Beco da Barbacena. Eu, por ter dó de Vossa Senhoria,
pedilhe que não, e logo me obrigaram a dar seis moedas em metal, <sic>mais</sic> eu não as tenho senão
em papel, e pelo tanto, hámo de mandar hoje sem falta alguma, pois por Vossa Senhoria não querer aceitar a
carta, estiveram para ir deitálo ao Beco da Barbacena, e <sic>despois</sic>, a Vossa Senhoria, a tenção é
matála, e primeiramente ao moço. Pois Vossa Senhoria não fica pobre, e não lhe sucederá mal algum. Pois
se não me mandar, lhe juro pelo Santíssimo Sacramento, tanta uma parte como outra fica queimada. E para
este dinheiro são 20 e 4 homens, e todos estão de espias, e mandaram outro [...]. E o portador está inocente,
pois é mandado. Pois os 20 e 4 estão de parte. Se não quer mandálas, emprestemas, pois obrigome pela fé
que professo dentro em três meses mandálas. E saberá quem é, e me dará as alvíssaras.</p>
<p>Deus guarde Vossa Senhoria.</p>
<p>Sou seu criado.</p>
<p>Pois se mandar prender o portador, pode contar que não passa de o 8 dias que não tenha novidade. E se
mo manda, mandemo fechado na mesma carta, fechado, sem falta, sem falta, sem falta. Mandeo
<sic>atá</sic> o dito, <sic>atá</sic> o dito.</p> </note>
<note n="translations">
<p>Inglês:</p><p>Translation by Mariana Gomes and Rita Marquilhas</p>
<p>Portuguese National Archives' Reference: ANTT, Letra A, Maço 17, Número 5, Caixa 39, Caderno 1,
fólios 36r, 37v.</p>
<p>Context: a young Galician immigrant who had worked as a servant but had recently been fired was
arrested for writing extortion letters to rich ladies living in Lisbon, including his former employer. This letter
was written to two noble spinsters who lived in a palace near Lisbon</p>
<p>Letter:</p>
<p>Lisbon, the 17th April, 1825</p><p>Please bless me, Madam.</seg></p>
<p>This has to have an answer. I'm here to ask and demand from you, Mrs. Mariana and Mrs. Isabel Helena,
to give me the amount of 20 coins. And if these are delivered, I will repay you the last day of June. And
regarding this (letter), you will send an answer by the errand man. And if you give the answer, you can
count on my protection and that of my comrades. Because if you don't answer, Madam, you will feel the
consequences, because not even your palace will be spared. And if the errand man will receive it, you don't
need to be frightened, Madam, or to fear a thing. So I'm waiting for your answer, Madam, right now, right
now, right now.</p>
<p><unclear>Etc. Etc. Etc. Etc. Etc.</unclear> Your House</p>
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</note>
</additional>
</letDesc>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<projectDesc>
<p>Projeto CARDS, Cartas Desconhecidas: busca, edição e estudo de cartas privadas escritas entre 1500 e
1900, conservadas como prova material no interior de processos judiciais portugueses e em alguns
arquivos de famílias aristocráticas. Coordenação: Rita Marquilhas</p>
</projectDesc>
<editorialDecl>
<p>Transcrição quásipaleográfica, normalizandose apenas a fronteira de palavra (exceto no caso das
formas enclíticas) e a distribuição das letras «i», «j», «u» e «v». Desenvolvemse também todas as
abreviaturas, processo assinalado com o auxílio de parênteses curvos. As conjeturas do editor surgem
entre parênteses retos e as leituras difíceis foram assinaladas com contraste de cor. As formas emendadas
nos originais manuscritos estão rasuradas com um traço sobreposto, e as formas acrescentadas nos mesmos
originais transcreveramse na entrelinha superior. Na Edição Modernizada, normalizouse a grafia das
palavras e introduziuse a pontuação própria do português contemporâneo, conservandose apenas os
arcaísmos e regionalismos, ambos assinalados a itálico. As leituras difíceis foram assinaladas com contraste
de cor, tal como acontece na transcrição quásipaleográfica. As conjeturas foram integradas no texto
modernizado e os trechos omissos, independentemente da sua causa, foram marcados com parênteses retos
e reticências.</p>

</editorialDecl>
Ou, no caso do projeto FLY, cuja descrição e normas de transcrição diferem das do projeto CARDS:
<projectDesc>
<p>Projeto FLY, Cartas Esquecidas: busca, edição e estudo de cartas privadas escritas entre 19001974 em
contexto de guerra, migração, prisão e exílio. Coordenação: Rita Marquilhas</p>
</projectDesc>
<editorialDecl>
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<p>Transcrição quasipaleográfica, normalizandose apenas a fronteira de palavra e suprimindose os sinais
de mudança de linha para facilitar operações de busca automática. As conjeturas do editor surgem entre
parênteses retos e as leituras difíceis foram assinaladas com contraste de cor. As formas emendadas nos
originais manuscritos estão rasuradas com um traço sobreposto, e as formas acrescentadas nos mesmos
originais transcreveramse na entrelinha superior. Com o intuito de salvaguardar dados privados, as
ocorrências de nomes de pessoa surgem substituídas pela letra [N], as de nome de lugar pela letra [L] e as de
outros dados pela letra [D]. Finalmente, as cartas de acesso de restrito têm reticências entre parênteses retos
a assinalar texto suprimido.</p>

</editorialDecl>
</encodingDesc>
<profileDesc>
<langUsage>
<language n="PT"/> OU <language n="ES"/>
</langUsage>
</profileDesc>
<revisionDesc>
<change>
<date>fevereiro de 2007</date>
<respStmt>
<resp n="tagging">
<name>Leonor Tavares</name>
</resp></respStmt>
<item>Codificação DALF</item>
</change>
<change>
<date>fevereiro de 2010</date>
<respStmt><resp><name>Rita Marquilhas</name>, <name id="CA">Cristina
Albino</name></resp></respStmt>
<item>Revisão da leitura</item>
</change>
</revisionDesc>
</teiHeader>

5. O Texto, <text>
O elemento <text> contém a edição dos manuscritos individuais disponibilizados pelos projetos
CARDS e FLY, sejam eles cartas, bilhetes, pasquins, aerogramas ou ainda sobrescritos. As
regras para marcação do texto a nível filológico são as geralmente adotadas pelo consórcio TEI
na
transcrição
de
fontes
primárias
(http://www.teic.org/release/doc/teip5doc/en/html/PH.html); na edição do sobrescrito, do
texto formular das cartas, e ainda de outras idiossincrasias epistolográficas, seguemse as
convenções DALF especificadas em

34

http://www.kantl.be/ctb/project/dalf/dalfdoc/DALFtextElements.html

Para garantir uma pormenorização adicional na edição de texto formular, a arenga e a
peroração das edições CARDS e FLY têm normas próprias, compatíveis quer com as
definições TEI, quer com as definições DALF.

5.1. Primeiro nível
[text]

Elemento que engloba os dados textuais contidos no sobrescrito, nas sucessivas partes da carta
e no post sriptum (Nota: há uma identificação única dada a cada texto editado; já surgiu no
título do ficheiro eletrónico e é aqui repetida como valor do atributo @id do elemento <text>)
ou
<text id="CARDS2020">
</text>

5.2. Segundo nível e seguintes
[text [envelope=edição do texto do sobrescrito] [body=edição do texto do corpo da carta ]]

ou
<text>
<envelope>
</envelope>
<body>
</body>
</text>
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Eis alguns modelos possíveis para a codificação do texto (os elementos mais relevantes estão
assinalados a negrito):
<text id="CARDS0004">
<envelope type="superscript">
<envPart>
<address type="receiver">
<addrLine>para enteregar a <abbr>Snra</abbr> In<add hand="AP1"
place="supralinear">e</add>s</addrLine>
<addrLine>xabiel de Santa an</addrLine>
<addrLine>Pontes etc etc</addrLine>
<addrLine>etc Rua de Santa</addrLine>
<addrLine>Marta <abbr>No</abbr> 30</addrLine>
<addrLine>gde Deus muitos annos</addrLine>
</address>
<address type="sender">
<addrLine>Joze Silva</addrLine>
</address>
A etiqueta de carimbo (“postmark”) tem de ter obrigatoriamente <placeName> preenchido. Na falta dessa
informação, pôr <placeName>[s.l.]</placeName>.
<postmark>
<placeName>Lisboa</placeName>
<note n="otherText"><p>FOREIGN OFFICE 98 AP9</p></note>
</postmark>
</envPart>
</envelope>

Ou, para cartas do século XX,
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<envelope type="160x90">
<envPart side="front">
<address type="receiver">
<addrLine><abbr>Exma</abbr> Senhora</addrLine>
<addrLine><abbr>D</abbr> CESERINA DOS SANTOS CAROLAS</addrLine>
<addrLine><abbr>Av</abbr> Tomás Ribeiro <abbr>no</abbr> 341.D.</addrLine>
<addrLine><hi rend="underlined">LINDA A VELHA</hi></addrLine>
</address>
<postmark><placeName>LOURENÇO MARQUES C4</placeName> <note n="postNumber">R
<abbr>no</abbr> 8011</note></postmark>
<print type="ad">T.A.P.</print> <print type="stamp">REPÚBLICA PORTUGUESA, MOÇAMBIQUE, Série
APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA 19171967, 50 centavos</print>
<print type="stamp">REPÚBLICA PORTUGUESA, MOÇAMBIQUE, Série Liceu Salazar, 2 escudos</print>
<print type="stamp">REPÚBLICA PORTUGUESA, MOÇAMBIQUE, Série Liceu Salazar, 2 escudos</print>
<postmark>
<placeName>LOURENÇO MARQUES</placeName>
<note type="date">19710108</note>
</postmark>
</envPart>
</envelope>

PARA AEROGRAMAS E POSTAIS
<envelope type="aerogram"> OU <envelope type=”postcard">
<envPart side="front">
<address type="receiver">
<addrLine><abbr>Exma</abbr> menina</addrLine>
<addrLine>[N]</addrLine>
<addrLine><abbr>R:</abbr> [L]</addrLine>
<addrLine><hi rend="underlined">Porto</hi> Metrópole</addrLine>
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</address>
<address type="sender">
<addrLine>[N]</addrLine>
<addrLine>[D]</addrLine>
<addrLine><abbr>SPM</abbr></addrLine>
<addrLine>[D]</addrLine>
</address>
<postmark><placeName>Angola</placeName></postmark>
<print type="stamp">Angola, Série SOBA GRANDE SAMUHUNGA, 1
escudo e cinquenta centavos</print>
</envPart>
</envelope>
<body><pb n="53r" />
<opener>
<date>onze de Febreiro</date>

Nota importante: uma vez que abandonámos o elemento <dateline>, típico de <opener> e
<closer>, e o substituímos por <date> já este último aceitava mais anotação interna, vamos ter
que combinar, por vezes, o fecho </date> com <lb/>. Isto acontece sempre que no manuscrito
a linha da data estiver separada da linha seguinte.
Exemplo <date>onze de Febereiro<lb/></date>

</opener>
<p>
Meu adorado <name>Joze</name> recevi a tua carta que estimei m<lb/>ais do que poso espelicar fiquei
descancada da pa<gap reason="cancelled" extent="1 letter"/>ixam<lb/> que tinha avia poucos dias antes de
receber a tua<lb/> que me afirmaram tu esta<gap reason="cancelled" extent="3 letters"/><add hand="ML6"
place="supralinear">vas</add> ja fazendo compa<lb/>nhia a <name>Liandro</name> e os mais todas
estas malditas<lb/> noticias me cheguam o juis de fora desta terra<lb/> dise algumas couzas pubelicas a teu
respeito ele<lb/> he natural de <placeName>villa nova de serveira</placeName> conhe<lb/>se te munto
bem esas nam tas mando dizer<lb/> por nam ter a serteza de que esta te ira a<lb/> mam como algumas que eu
te ja escrevi<lb/> se a jornada fora mais perto e nam ouvese<lb/> este mau tempo avia de ter ja ido
verte<lb/> e contartas deos queira que estes ditos nam<lb/> pasem a mais cre meu <name>joze</name> que
se eu souver<lb/> alguma couza de maior sepozisam que ainda<lb/> que a xuva munta seja eu ei de ser a
mesma<lb/> carta tambem se dis que ade hir brebe o <unclear>ca<lb/>nadi</unclear> cre que eu sou munto
munto tua<lb/> amigua e eu em ti conheca o quanto es<lb/> meu
</p>
<closer>
<salute>desta tua criada</salute>
<signed><name><abbr>Mar</abbr> <abbr>Lo</abbr></name></signed>
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</closer>
</body>
</text>
</TEI.2>

6. Principais convenções utilizadas
na transcrição do sobrescrito e do texto

TRANSCRIÇÃO DOS ESPAÇOS:
Tem de haver cuidado para se não transcreverem espaços em branco onde eles não existam
(sem prejuízo da regra de normalização de fronteira de palavra especificada nas normas de
transcrição).

TRANSCRIÇÃO DAS ABREVIATURAS:
Dentro de <envelope>, transcrevemse as abreviaturas com <abbr>...</abbr>. Dentro de
<body>, desenvolvemse todas as abreviaturas, marcandose com <expan>...</expan> o
conteúdo do seu desenvolvimento. Só se transcreve a parte alfabética de cada abreviatura, e
nunca outras marcas tais como pontos, barras ou carateres na entrelinha superior, mesmo que
essas marcas estejam no manuscrito; independentemente de o manuscrito ter "mt.º", "mto.” ou
"mto", a transcrição é sempre:
<abbr>m<expan>ui</expan>to</abbr>

As abreviaturas compostas, como VMe ou VSa, desenvolvemse em duas palavras separadas:
<abbr>V<expan>ossa</expan></abbr>ESPAÇO<abbr>M<expan>erc</expan>e</abbr>
<abbr>V<expan>ossa</expan></abbr>ESPAÇO<abbr>S<expan>enhori</expan>a</abbr>

No desenvolvimento das abreviaturas, tem de se tomar atenção aos hábitos de escrita do
executante de cada manuscrito. Se aparecerem sistematicamente terminações em “itta”, por
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exemplo, desenvolvese “da.” (equivalente a “ditta”) do seguinte modo:
<abbr>d<expan>itt</expan>a</abbr>

NOTA: Este é um caso em que as convenções CARDSFLYP.S. se afastam das normas
TEIDALF, que só permitem usar EXPAN ora como um elemento que contenha uma palavra
inteiramente desenvolvida (<expan>vila</expan>), ora como um atributo de <abbr>, também
com conteúdo inteiramente desenvolvido (<abbr expan=”vila”>va</abbr>). Porque a
DALF.DTD impede a utilização da etiqueta TEI verdadeiramente apropriada a transcritores
que queiram marcar separadamente letras escritas e letras elididas  tratase da etiqueta
<expan>...<ex>...</ex>...</expan> , optouse pela solução de compromisso acima apontada
e aqui repetida: <abbr>...<expan>...</expan>...</abbr>.
Não se marcam com a etiqueta <abbr> as abreviaturas AD, etc, PS, XPO e XPTO. No caso
de não ser possível desenvolver um abreviatura, por exemplo numa assinatura, também não se
usa a etiqueta <abbr>, mas usase ponto.
Nos ficheiros do grupo FLY, apenas se usam as etiquetam <abbr>...</abbr> e não se
desenvolvem abreviaturas.
A etiqueta <NUM> é usada, no <body>, na transcrição de abreviaturas de numerais ordinais e
de nomes de meses que incluem algarismos, nos ficheiros do CARDSPS:
<num>1º</num>
<num>7bro</num>

No FLY, esta mesma etiqueta <num> usase para permitir a posterior ocultação de dados
privados. Assinala toda e qualquer informação numérica que ajude a identificar as pessoas
referidas nas cartas (ex: números de porta, números de identificação de soldados).
TRANSCRIÇÃO DE FORMAS CONTRAÍDAS
Quando o manuscrito apresenta formas contraídas que não sejam canónicas, usase a etiqueta
<note> e o atributo @n com o valor “contraction”:
<note n=”contraction”>d</note> eu (para deu pedir =”de eu pedir”)

TRANSCRIÇÃO DE NOMES DE PESSOA E DE NOMES DE LUGAR
Nomes de pessoa e de lugar assinalamse dentro de <body> da seguinte maneira:
 Nome de pessoa assinalase com <name>; mesmo que o nome seja abreviado e complexo, a
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etiqueta cobre tudo.
<name>Jose Mathias</name>
Nota: marcamse com <name> apenas nomes e apelidos; ficam excluídas as alcunhas, exceto
quando integrem inequivocamente o nome do indivíduo:
Exs: o meu nome he <name>Antonio Chuço</name>
o meu nome é <name>Antonio</name> o Chuço
<name>Joze Antunes</name> conhecido por o dos cavalos
Formas reverenciais de tratamento (axiónimos) como ‘frei’, ‘São’, ‘D(om)’, "d(out)or" não são
NUNCA assinaladas com <name>. Também os nomes das personagens sagradas que não
integrem antropónimos ficam fora da marcação com esta mesma etiqueta:
Exs:
santa <name>Maria</name>
Nossa Senhora de <placeName>Guadalupe</placeName>
 Nome de lugar assinalase com <placeName>, mesmo que abreviado e/ou complexo.
Os nomes de instituições não entram neste tipo de identificação. Exemplos:
 Mosteiro de São <name>Francisco</name>
 Cadeia do <placeName>Limoeiro</placeName>
(Só se assinalou Francisco por ser nome de pessoa e Limoeiro por ser um bairro de Lisboa).
Esta convenção permite a eliminação de muitos erros ao nível da modernização automática,
portanto, devido a ela, o corpus linguístico passa a constituirse mais rapidamente e com maior
perfeição.
Em caso de dúvida, confirmese junto de um dicionário de antoponímia e toponímia, a
fim de se perceber a partir de quando o termo surge fixado como tal.

NOTA: quando há uma mudança de linha dentro de uma expressão que leve globalmente a
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etiqueta <placeName>, usase excecionalmente <lb/>. Se ocorre translineação de palavra, <lb
n="false"/>
Exemplo (PS6045)
<addrLine><placeName>Puertoale<lb n="false"/>gre</placeName></addrLine> em vez de

*<addrLine>Puertoale<lb/></addrLine> <addrLine>gre</addrLine>

TRANSCRIÇÃO DE CARACTERES ESPECIAIS
Para transcrição de caracteres especiais, como é o caso do & comercial, basta digitar & e
selecionar o caracter pretendido da lista que o editor de xml sugere. Este comando é útil para
marcar:
 vogais nasais incomuns no português moderno: ũ ẽ ĩ
 símbolo referente a secção ou parágrafo: §

(surge como sect)

TRANSCRIÇÃO DO NÚMERO DE FÓLIO:
É um elemento vazio, <pb n="…"/> e, para o caso dos fólios numerados por conjetura o
respetivo número fica assinalado com parênteses retos, seguidos de "r" ou "v"

<body>
<pb n="28r"/>
<pb n="[28]r"/>

Dentro de <body>, não vale a pena pôr a nota «uncertain" nos fólios numerados por conjetura:
o respetivo número fica, tal como no <title>, dentro de parênteses retos, seguido de «r" ou «v":
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<pb n="[28]r"/>

TRANSCRIÇÃO DE PARTES IMPRESSAS NO ENVELOPE:
<envelope>
<envPart side="front">
<address type="receiver">
<addrLine><print>M</print>adame</addrLine>
<addrLine>Leopoldina Fernandes</addrLine>
<addrLine>Dispensario assistencia nacional aos tuberculosos</addrLine>
<addrLine>Lisboa</addrLine>
<addrLine>Portugal</addrLine>
</address>
etc.
</envelope>

<abbr>m<expan>erce</expan></abbr>
TRANSCRIÇÃO DA ABERTURA DA CARTA:
Uma abertura completa inclui estes elementos e é sempre seguida do elemento <p>, que
envolve as linhas da carta até se chegar a <closer> ou a <ps>:

<opener>
<address><addrLine>...</addrLine></address>
<date>...<lb/>...<lb/></date>

Nota importante: uma vez que abadonámos o elemento <dateline>, típico de <opener> e
<closer>, e o substituímos por <date> já este último aceitava mais anotação interna, vamos ter
que combinar, por vezes, o fecho </date> com <lb/>. Isto acontece sempre que no manuscrito
a linha da data estiver separada da linha seguinte.
Exemplo <date>onze de Febereiro<lb/></date>
Entre todas estas etiquetas de <opener></opener>, tem que haver um espaço a separar o final
de uma (ex: </addrLine>) e o início de outra (ex: <date>). Havendo vários <addrLine>,
procedese da mesma forma. Não fazendo isto, as palavras vão ser extraídas, mais tarde,
como palavras juntas em vez de separadas.
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<salute>...</salute>
</opener>
<p>

O elemento <salute> contém apenas a saudação mínima que inaugura uma carta e que está,
tipicamente, escrita fora da sua mancha.

TRANSCRIÇÃO DO FECHO DA CARTA:
Um fecho completo inclui estes elementos e é sempre precedido do elemento </p>, que
encerra as linhas da carta:

</p>
<closer>
<address><addrLine>...</addrLine></address>
<date>...<lb/>...</date>
<salute>...</salute>

Entre todas estas etiqueta,s de <closer></closer>, tem que haver um espaço a separar o final
de uma (ex: </addrLine>) e o início de outra (ex: <date>). Havendo vários <addrLine>,
procedese da mesma forma. Não fazendo isto, as palavras vão ser extraídas, mais tarde,
como palavras juntas em vez de separadas.
</closer>
</body>
</text>

44

</TEI.2>

Nem a morada, nem a data, nem a assinatura de <opener> e <closer> contêm <lb/>, só
<salute> o pode conter:

<closer>
<address>
<addrLine><abbr>D</abbr> Chama</addrLine>
</address>
<date>3<lb/> de janeiro de 1895</date>
<salute><abbr>Illmo</abbr> <abbr>Snr</abbr> Subdelgado do destrito de Pas. De <abbr>D</abbr>
Chama</salute>
<signed>O Regedor Antonio Bernardo de Valle</signed>
</closer>

Portanto, <opener> e <closer> têm as linhas do endereço separadas por <addrLine>, não por
<lb/>, e o nome de <signed> fica todo dentro desta etiqueta, com eventuais mudanças de linha
assinaladas por </lb>.
Não há <p> dentro de nenhum dos casos de <opener>, <closer>. O <ps> tem <p>.
<signed> é dentro de <closer>
De <signed> faz parte o título da pessoa. Exemplo:

<closer>
<address><addrLine><abbr>D</abbr> Chama</addrLine></address>
<date>3<lb/> de janeiro de 1895</date>
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<signed>O Regedor<lb/> Antonio Bernardo de Valle</signed>
</closer>

Nos casos em que primeiro há um <PS> e só depois os autores se lembram de fechar, ou
voltar a fechar, a carta, temos estado a pôr o segundo fecho dentro do <PS> sem outra
indicação que não a de mudança de linha. Perdemse alguns closers mas depois é mais fácil
fazer extração de dados.

Para cartas com mais do que um autor assinando o mesmo texto:

(...) <signed>O Regedor<lb/> Antonio Bernardo de Valle</signed><lb/> <signed> Os vogais da Junta João
Baptista Teixeira</signed><lb/> <signed>Manoel Jose Martins </signed> </closer>

Usando este exemplo, etiquetamse três autores (com @id diferente para cada um) e três
entradas na CDD.

Para cartas onde existam coordenadas do destinatário, geralmente inscritas no envelope, mas
dentro de closer:
 referência a nomes:
<closer>
<salute n=”addressee”> destinatário</salute>
</closer>

 referência a lugares:
<closer>
<address> <addrLine n=”addressee”> Cuenca>/addrLine>
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</closer>

ATENÇÃO! Importa ter a certeza de que as informações não foram introduzidas por outra
mão.

TRANSCRIÇÃO DE TEXTO VERTICAL:
Para texto que se distinga do restante por ter recebido uma orientação vertical, também se usa
o elemento <seg> acompanhado de atributo @type:
<seg type="verticalText">…</seg>

TRANSCRIÇÃO DE TEXTO EM ORIENTAÇÃO DIAGONAL:
<seg type=”obliqueText”>...</seg>

TEXTO EMENDADO:
Usase o elemento <del> sempre que seja possível decifrar a primeira camada de uma emenda
autoral; assim, este elemento está sempre acompanhado do atributo @hand, mas não tem mais
nenhuma indicação tipológica. Quando for possível detetar por emenda a substituição de uma
palavra por outra e essa nova palavra estiver escrita fora da linha, põese então a palavra
definitiva dentro de um elemento <add>. Se a emenda for feita no seguimento da linha ou
RASURANDO A PALAVRA JÁ FEITA, não se marca a palavra nova com nenhuma
etiqueta.
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Transcrição do texto supra:
o visse nem o conhecia. Deixou <del hand=”CDD2605”>se</del> de ser aquele <del hand=”CDD2605”>aquele</del><lb/>
rapaz de sentimentos que nós conhecíamos, e agora<lb/>

NO CASO DE O ACRESCENTO SER FORA DA LINHA (i.e., na entrelinha superior, na
entrelinha inferior ou na margem), então combinase <del> com <add>:

Transcrição do texto supra:
Eu não tenho <del hand=”CDD2605”>comigo</del> <add hand=”CDD2605” place=”supralinear>comido</add>, choro

Se não se conseguir ler, escrevese
<gap reason="cancelled" extent="3 letters"/>

Na edição modernizada, as emendas que se decifram não são assinaladas e só se transcreve o
resultado da emenda.

TEXTO ACRESCENTADO:
Usase o elemento <add> para todos os acrescentos autorais, acompanhado dos atributos
@hand e @place (supralinear, infralinear, inLine, margintop, marginleft, marginright,
marginbottom, back).
Um acrescento de texto na entrelinha superior de "teu", emendando a sequência "o filho" para
"o teu filho", feito por Ana dos Reis Tavares, anotase deste modo:

o <add hand="ART1" place="supralinear">teu</add> filho
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TEXTO ALHEIO AO TEXTO DA CARTA:
As anotações passaram a ser copiadas para o contexto. NÃO SÃO TRANSCRITAS NO
CORPO DO XML.
CARTA COPIADA DENTRO DE OUTRA CARTA
Fazse um XML privativo para a carta copiada; a primeira delas leva 1 <gap
reason=”otherLetter” extent “...”/> v. caso do CARDS3128
TEXTO DE NOVA MÃO
À esquerda do texto da nova mão colocase o elemento vazio <handShift/>:
<signed><handShift/> Maria Josefa</signed>

No caso de se ter uma ID para essa nova mão, então em <letHeading> acrescentase mais um
<author>, correspondente à mão escreve o novo texto; na parte da transcrição, a referência
passa a ser mais completa:
<handShift resp="CDD2452"/>

TEXTO OMISSO:
No caso de se não poder ler texto por emenda autoral, letra sumida ou acidente do suporte,
usase o elemento vazio <gap> acompanhado dos atributos @reason ("damage", "hidden",
"cancelled", "abandoned", "illegible"), @extent ("1 letter", "3 words", "2 lines", etc.) e,
eventualmente, de @hand, se se tratar de texto cancelado pelo autor. Uma lacuna de três letras
numa carta de Ana dos Reis Tavares, da responsabilidade da autora, anotase assim:

<gap reason="cancelled" hand="ART1" extent="3 letters"/>

Se tiver havido rasgão, corrosão ou qualquer outro acidente, marcase a ilegibilidade de duas
palavras assim:
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<gap reason="damage" extent="2 words"/>

Se o texto correspondendo a quatro letras estiver escondido pela costura, marcase então:

<gap reason="hidden" extent="4 letters"/>

Na edição modernizada, o texto omisso assinalase com parênteses retos e reticências
independentemente da causa envolvida:

[...]

TEXTO SUBLINHADO:
Palavras sublinhadas pelo autor (e não por outro interveniente que mais tarde tenha lido a carta
e a tenha marcado de alguma forma) anotamse assim:

<hi rend="underlined">verbo sacerdotis</hi>

MÃO DE DIFÍCIL LEITURA:
Se não for possível ler com segurança algum texto por se tratar de um autor com mão difícil,
usase o elemento <unclear>, sem atributos, para marcar a dificuldade. É disto exemplo a
sequência de letras “tcres”. Transcrevese como:
<unclear>tcres</unclear>

NOTA: Este elemento marca sempre palavras ou grupos de palavras e nunca partes de
palavra. Na edição modernizada, mantémse esta marcação de unclear.
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CONJETURAS:
Quando for necessário conjeturar texto, usase o elemento <supplied> acompanhado do
atributo @resp, que dá a sigla do responsável pela conjetura, e do atributo @reason
("damage", "hidden", "cancelled", "illegible", “abandoned”, “code”), dando a razão da
dificuldade encontrada. Deve englobar palavras inteiras e sequências de palavras, nunca letras
dentro de palavras. Exemplo para conjetura feita por Cristina Albino para o texto "sejam dois",
pouco visível por trespasse de tinta:

<supplied resp="CA" reason="damage">sejam dois</supplied>

O atributo @reason=”abandoned” é útil nos casos de se conjeturarem rasuras: determinadas
letras ou palavras podem ter sido feitas numa primeira campanha de escrita e depois
abandonadas numa segunda campanha, já de revisão, apesar de não terem ficado efetivamente
rasuradas. Conjeturase, portanto, a rasura.
Exemplo:
<supplied resp=”CP” reason=”abandoned”><del hand=”SJP1”>A d</del></supplied>
Este procedimento NÃO se usa no caso dos reclamos. Os reclamos são repetições
propositadas da mesma expressão em fim de fólio (anunciam a primeira palavra ou conjunto de
palavras do fólio seguinte). Transcrevemse repetidos sem etiqueta nenhuma. Na campanha de
modernização, desaparece a forma que foi escrita no primeiro fólio.

DECORAÇÃO:
As figuras não alfabéticas são só indicadas no ponto certo da transcrição com o respetivo
número, uma vez que a sua descrição já está feita no cabeçalho, dentro do elemento

<decoration>:
<deco decoRef="fig1"/>
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MUDANÇA DE PÁGINA:
Em qualquer circunstância, a mudança de página é feita apenas com <pb/>:

...estam despias e<pb n="40v"/> e...

MUDANÇAS DE LINHA E DE PARÁGRAFO
As observações abaixo só valem para a edição semipaleográfica. Na edição modernizada,
como não se registam mudanças de linha, podese usar a etiqueta <p>…</p> para isolar todos
os diferentes parágrafos da carta; além disso, dentro desses <p>… </p> <p>… </p>, podem
pôrse também segmentos <seg>…</seg> com partes formulares (Cf. Supra, "Transcrição da
Arenga" e "Transcrição da Peroração").
A mudança de linha assinalase com o elemento vazio <lb/>. Esta etiqueta escrevese sempre
encostada à transcrição da última palavra de cada linha. Não é necessário dar espaço ao
transcrever a primeira palavra da linha seguinte. Sempre que houver translineação a meio da
escrita de uma palavra, usase <lb n="false"/>. Se houver sinal de translineação no original, esse
sinal também se transcreve, mas sempre com a forma de “”, mesmo que no original esteja “=”.
As mudanças de parágrafo, quando existam no original (independentemente da sua forma), são
transcritas mediante dois elementos vazios <lb/><lb/>.
Sempre que a translineação de uma palavra coincida com mudança de fólio, colocar <lb
n="false"/> antes de <pb n="34v"/>, sem espaço.
Exemplos:
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Sublinhado a azul, mudança de linha em fronteira de palavra:

darlle 6 moedas em PaPel<lb/> e quamdo nom mas mande<lb/> demtro <add hand="AP1"
place="supralinear">e</add> de tres dias,

Sublinhado a vermelho, mudança de linha no interior de palavra:

demtro <add hand="AP1" place="supralinear">e</add> de tres dias,
tem novi<lb n="false"/>ade em casa que é Para sortar<lb/>

Sublinhado a amarelo, mudança de linha com rasura:

A sua casa e Por non Poder querim <del hand="AP1">A<lb n="false"/>ron</del> deitar fogo Pela Parte do
quital<lb/> e Pela rua e tambem o beco da<lb/>
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Sublinhado a laranja mudança de linha com entrelinhado:

Pois se nom me mandar le aguro Pe<lb n="false"/>lo santisimo sacramento tamta<lb/> huma Parte coma
hotra <del hand="AP1">P</del>fica queima<add hand="AP1" place="supralinear">da</add><lb/>

Sublinhado a verde, mudança de linha com fólio danificado:

<abbr>VSa</abbr> <abbr>q</abbr> faca a ismola de pedir a<gap reason="damage" extent="1 word"/><lb/>
Intendente <abbr>q</abbr> me mande na segunda<lb/>

Sublinhado a rosa, mudança de linha com sinal de translineação:

feira para baixo <abbr>porq</abbr> eu adiscul<lb n="false"/>peime <abbr>q</abbr> era criado de
<abbr>VSa</abbr> por lhe<lb/>
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TEXTO ESTRANGEIRO NA CARTA:
Quando houver uma língua estrangeira no texto colocase:
<foreign>...</foreign>

6. A Base de dados Biográfica, CDD.XML
Os elementos que se obtiveram para identificar os participantes na troca de correspondência
testemunhada pelo CARDS e pelo FLY são registados no ficheiro CDD.XML, que os reúne a
todos independentemente das cartas que escreveram.
A primeira linha refere tratarse de um ficheiro XML e de uma codificação contendo carateres
da ortografia portuguesa:

<?xml version="1.0" encoding="iso88591"?>

A segunda linha é uma declaração sobre a Definição de Tipo de Documento utilizada (i.e., o
sistema de anotação adotado), dando a sua localização:

<!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "//CARDS//CBB (based on TEI)//PO" "CDD.dtd" [
]>

Seguese o cabeçalho do ficheiro:
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<TEI.2 TEIform="TEI.2">
<teiHeader type="text">
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>CARDS demographic database</title>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<p/>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p>No source, born digital.</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<revisionDesc>
<change>
<date>20071009</date>
<respStmt>
<name>Ron Van den Branden</name>
<resp>markup</resp>
</respStmt>
<item>Created the initial framework.</item>
</change>
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</revisionDesc>
</teiHeader>

Quanto ao corpo do ficheiro, inclui uma primeira lista de pessoas particulares
<listPerson>...</listPerson>, e uma segunda lista, que ainda não está a ser preenchida,
consagrada às instituições <listOrg>...</listOrg>.

<text id="CDD">
<body>
<div>
<listPerson>
<person>...</person>
</listOrg>...</lisOrg>
</listOrg>
</div>
</body>
</text>
</TEI.2>

As pessoas particulares têm todas elas o mesmo acrónimo @id que lhes foi atribuído nos
ficheiros das cartas que escreveram ou receberam. Depois são especificados os elementos
identificadores de cada participante. Só os topónimos e antropónimos se escrevem com iniciais
maiúsculas: todas as outras palavras são em minúscula. Antes do fecho de cada elemento,
nunca se põe um ponto final:
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<listPerson>
<person id="XXX" age="" role="author/addressee" sex="m">
<persName>
<name></name>

Dentro de <name>, o nome é o mais completo possível e em ortografia normalizada. Se o
autor for também conhecido pela sua alcunha, é aqui que a mesma se menciona.
<name>Maria Gertrudes Brás da Silva, aliás, Maricas</name>
<name>Anónimo17, aliás, António Chuço</name>

</persName>
<affiliation></affiliation>
<birth></birth>
<death></death>
<education></education>
<event>
<desc></desc>

Dentro de <desc> referemse os episódios da vida de uma pessoa, sempre de forma sucinta; a
letra inicial é minúscula e põese ponto e vírgula a separar as sucessivas referências.

</event>
<faith></faith>
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Dentro de <faith> só se mencionam os casos de cristãos novos, protestantes, muçulmanos ou
judeus.

<floruit></floruit>

Dentro de <floruit>, mencionamse as datas em que o participante foi autor ou destinatário de
cartas, por ex., "autor de cartas em 1822".

<langKnowledge>
<langKnown></langKnown>
</langKnowledge>

Dentro de <langKnowledge> indicamse línguas estrangeiras que o participante domine.

<nationality></nationality>

Só se menciona a nacionalidade de participantes não portugueses.

<residence></residence>
<residence n="primary"></residence>
<residence n="secondary"></residence>
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Nos elementos <residence>, quando o participante viveu algum tempo fora da sua residência
principal, mencionamse as duas, principal e secundária.

<socecStatus></socecStatus>

Dentro o elemento reservado ao registo do estatuto socioeconómico, <socecStatus>,
mencionamse sobretudo cargos, títulos e ocupações. No caso dos religiosos, por exemplo,
põese “religioso, padre/frade/abade/capelão”. No caso dos militares, põese “militar,
soldado/alferes/tenente etc.”. Ou seja, anotase primeiro a categoria mais genérica, e depois, se
for o caso, indicase o cargo ou ocupação mais específicos. As mulheres de cujos familiares se
saiba a ocupação também são aqui identificadas, como por exemplo, "mulher de padeiro",
"viúva de marinheiro", "filha de lavrador". Quem tenha título de "dom" ou "dona" sem se saber
por quê, recebe esta menção "tinha o título de dom/dona".
<state></state>

Para participantes casados, o elemento <state> preenchese da seguinte forma:
<state type="marriage"><p>casada com Gregório Antunes</p></state>

Para participantes viúvos, desta outra :
<state type="marriage"><p>viúva de Francisco Ferreira</p></state>

Para participantes solteiros, assim (NÃO PREENCHER NO CASO DOS PARTICIPANTES
RELIGIOSOS):
<state type="marriage"><p>solteiro</p></state>

<trait></trait>

No elemento <trait> indicamse traços físicos do participante.
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</person>

Exemplo de duas fichas completas de autor e destinatário (quando se trata de autor e
destinatário, simultaneamente, o @role é "author/addressee"):

<person id="AP1" role="author" sex="m" age="">
<persName>
<name>Agostinho Peres</name>
</persName>
<affiliation>filho de Estêvão Peres e de Inês Alves</affiliation>
<birth> Galiza, 1801</birth>
<death></death>
<nationality>espanhola</nationality>
<education></education>
<event>
<desc>preso em 1825 por tentativa de extorsão; degredado para Cabo Verde por três anos em 1826</desc>
</event>
<state type="marriage"><p>casado com Carlota Cândida</p></state>
<trait><desc>estatura ordinária, cabelo ruço, pouca barba, olhos azuis, rosto comprido, jaqueta, colete e
calças de remendos, botins</desc></trait>
<faith></faith>
<floruit>autor de cartas em 1825</floruit>
<langKnowledge>
<langKnown>galego</langKnown>
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</langKnowledge>
<residence n="primary">Rua da Conceição à Praça das Flores, Lisboa</residence>
<sex></sex>
<socecStatus>criado, moço de recados</socecStatus>
</person>
<person id="BCCS1" role="addressee" sex="m" age=""><persName>
<name>Bernardo Correia de Castro e Sepúlveda</name></persName>
<affiliation></affiliation>
<birth>1791</birth>
<death>1833</death>
<education></education>
<event><desc>pertenceu ao Sinédrio e participou activamente na Revolução liberal de 1820; foi membro da
Junta do Porto</desc></event>
<faith></faith>
<floruit>destinatário de cartas em 1820</floruit>
<langKnowledge><langKnown></langKnown></langKnowledge>
<nationality></nationality>
<residence n="primary">Lisboa</residence>
<residence n="secondary"></residence>
<socecStatus>militar e político, coronel e, depois, general de infantaria</socecStatus>
<state><p></p></state>
<trait><desc></desc></trait>
</person>

NOTAS
1 Endereço eletrónico: http://www.teic.org/Guidelines/P5/ (consultado em março de 2010).
2 Endereço eletrónico: http://www.kantl.be/ctb/project/dalf/dalfdoc/index.html (consultado em
março de 2010).
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